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مشاهير

راجر ُ
بيكن ،فيلس��وف و مدرس معروف انگليس��ي در
 11آوريل س��ال 1214م در انگلس��تان به دنيا آمد.او
سپس در دانش��گاههاي آ ْك ْسفورد انگلستان و پاريس
به تحصيل و سپس تدريس پرداخت.بيكن از آن پس

به عنوان كش��يش به خدمت مشغول گرديد.او در اين
زم��ان در زمينه علم كيميا مطالعات��ي نمود و دريافت
كه چگونه ميتوان باروت س��اخت.موفقيت بيكن در
كاره��اي علميحس��ادت همكاران��ش را برانگيخت.
از اي��ن رو او را ب��ه جادوگ��ري متهم كردن��د و به ده
س��ال زندان محكوم ش��د.بيكن در زندان ،يك تقويم
اصالح شده و صحيح تهيه كرد و پس از اتمام دوران
زن��دان ،بار ديگر به كارهاي علم��يروي آورد.وي در
اي��ن زمان دايرةالمعارف تصنيف عظيم را كه ش��امل
عل��وم طبيعي ،منط��ق ،فيزيك ،رياضيات ،فلس��فه و
زبانشناس��ي بود نوش��ت و بار ديگر به اتهام نگارش
كتب ضالّه به مدت دوازده س��ال به زندان افتاد.بيكن

فناوري

«راجر ُ
بيكن» که بود؟

پس از آزادي از زندان ،مطالعات خود را از سر گرفت و
كتب متعددي نگاشت.بيكن به علوم طبيعي و تجربه
و مشاهده مستقيم اهميت ميداد و به همين جهت او
را از پيشروان روش تازه علميشمردهاند.وي معتقد بود
كه علم ،مك ّمل دين است نه مخالف آن.اهميت فلسفه
راجر ُ
بيكن در ش��مول آن بر اف��كار مبتكرانه و جديد
نيس��ت.زيرا وي به بس��ياري از افكار خرافي آن زمان
همچون كيميا و علم احكام نجوم اعتقاد داشت.سهم
عم��ده وي در دانش جديد ،اصرار وي در به كار بردن
روش علميدر مطالعه فلس��فه است.وي علت جهل و
ناداني را چهار چيز ميدانس��ت :اتكا به اس��ناد و مآخذ
غيرموث��ق ،پيروي كوركورانه از آداب و رس��وم ،تقليد

وعدههاي توخالي مسئوالن براي کارگران

كوركوران��ه از باال دس��ت و عادت ب��ه تبعيت از عامه
جاهل و پنهان داش��تن حماقتها با تظاهر به دانايى.
بيكن بر اين عقيده بود كه براي به دست آوردن دانش
و حكمت ،دو راه وجود دارد :تجربه و عقل ،و بايد براي
رسيدن به حقيقت ،انديشههاي خود را بر پايه دانستهها
ق��رار داد.وي جوهر حيات و ناموس زندگي را در اراده
ميدانست و اولين كسي بود كه عليه كليسا و خرافات
ُ
كرد.بيكن
دين مسيح(ع) در دوران قرون وسطي قيام
همچنين يكي از بزرگترين دانشمندان قرون وسطي
به شمار ميرود كه به شدت ،روشهاي فلسفي عهد
خود را مورد انتقاد قرار داده است.راجر بيكن سرانجام
در  25سپتامبر 1294م در هشتاد سالگي درگذشت.
اثر :تسنيم

يک داروي احتمالي از گسترش کرونا
در بدن جلوگيري ميکند

يک ش��رکت داروس��ازي چندمليتي اعالم کرده در سه ماهه سوم ۲۰۲۰
آزمايشه��اي باليني يک داروي بالقوه براي درمان ويروس کرونا را آغاز
ميکند.به گزارش مهر ،ش��رکت داروس��ازي چندمليتي ،Pfizerدارويي
براي درمان ويروس کرونا شناس��ايي کرده است.به گفته مايکل دولستن
مدير ارشد بخش علمياين شرکت ،آزمايشهاي پيش باليني اين داروي
بالقوه تاکنون نتايج موفقي داش��ته است.اين دارو با گسترش ويروس در
بدن انسان مقابله ميکند Pfizer.ابتدا تصميم داشت آزمايشهاي باليني
اين دارو را در پايان  ۲۰۲۰انجام دهد.اما اکنون اميدوار است در سه ماهه
سوم س��ال جاري ميالدي (آگوست يا سپتامبر) اين آزمايش را آغاز کند.
به عبارت ديگر آزمايشهاي باليني داروي مذکور تا چند ماه ديگر شروع
ميشوند.همچنين اين شرکت نيويورکي اعالم کرده مشغول جمع آوري
اطالعات جديد درباره يک آنتي بيوتيک قديميبه نام «آزيترومايس��ين»
است تا به تحقيقات پژوهشگران براي بررسي يک درمان بالقوه کوويد۱۹
کم��ک کند.در کنار آن محققان  Pfizerمش��غول انجام مطالعاتي روي
قرص Xeljanzبه عنوان يک درمان بالقوه براي بيماران بس��تري شده
در بيمارس��تان هس��تند.اين قرص براي درمان آرتروز تجويز ميش��ود.
همچنين اين ش��رکت در تحقيقي جداگانه ،با همکاري ش��رکت آلماني
 BioNTcechمشغول توسعه يک واکسن براي کوويد  ۱۹است.

آگهي مناقصه

نوبت اول

دانشنامه
از بين بردن تومورهاي سرطاني با کمک يک پروتئين

پژوهش��گران "دانشگاه پردو" با کمک يک پروتئين ،روش جديدي براي
از بين بردن تومورهاي س��رطاني ابداع کردهاند.به گزارش ايسنا ،در سال
 ۲۰۱۸گزارش ش��د که  ۳۲۴ه��زار نفر از مردان آمريکا ،ج��ان خود را در
اثر ابتال به س��رطان از دست دادند.مرگ بيش��تر اين افراد ،در اثر ابتال به
س��رطانهاي ريه ،پروس��تات و روده بزرگ بود.نکته مهم اينجاس��ت که
درصد قابل توجهي از اين س��رطانها در صورت تشخيص به موقع ،قابل
پيشگيري و درمان خواهند بود.اکنون دانشمندان "دانشگاه پردو"(Purdu
 ،)Universityدرمان جديدي ابداع کردهاند که ميتواند رشد تومور را در
سرطانهاي خاصي مانند پروستات مهار کند".مارکسا فيگوردو"(Marxa
 ،)Figueiredoاس��تاديار علوم پزشکي دانش��گاه پردو و سرپرست اين گروه پژوهشي گفت :ما نوعي درمان
طراحي کردهايم که ميتواند سلولهاي ايمني بدن را براي از بين بردن سرطان به کار بگيرد و به ترميم استخوان
و بافتهايي که در اثر وجود تومور آسيب ديدهاند ،کمک کند.وي افزود :يکي از بهترين ويژگيهاي اين فناوري،
اين اس��ت که اميد ما را براي درمان سرطانها و بيماريهاي ديگر نيز افزايش ميدهد و ميتواند به مهار رشد
تومور و ترميم استخوان نيز کمک کند.پژوهشگران در اين پروژه ،از پروتئيني موسوم به "اينترلوکين -IL("۲۷
 )27اس��تفاده کردند و به نتايج خوبي در کاهش رشد تومور و توقف گسترش سرطان رسيدند.اينترلوکين،۲۷ -
نوعي پروتئين است که توسط سلولهاي ايمني بدن ترشح ميشود و مانند يک پيامرسان شيميايي عمل ميکند.
اين پروتئين ميتواند به سيستم ايمني کمک کند تا سرطان و بيماريهاي ديگر را هدف قرار دهد.فيگوردو ادامه
داد :سلولهاي ايمني طبيعتا به مناطقي از بدن جذب ميشوند که سيگنالهاي بسياري را از پروتئينهايي مانند
اينترلوکين ۲۷-جذب ميکنند.ما با روش جديد خود ميتوانيم از اين پروتئين براي توليد سيگنالهايي استفاده
کنيم که سلولهاي سالم را به قسمتهاي مبتال به سرطان و بيماريهاي ديگر انتقال ميدهند ،تومورها را از
بين ميبرند و روند ترميم استخوان و بافتهاي آسيبديده را آغاز ميکنند.به گفته فيگوردو ،اين فناوري جديد
درمان ،کاربردهاي فراواني را براي انسانها و حيوانات مبتال به انواع گوناگون سرطان ازجمله سرطان پستان و
ريه به همراه خواهد داشت.
پژوهشگران آمريکايي ،نوعي برچسب ابداع کردهاند که بدون داشتن عوارض
جانبي خاصي ميتواند به بهبودي پس از حمله قلبي کمک کند.به گزارش
ايسنا ،يکي از راههاي درماني که معموال پژوهشگران حوزه پزشکي به افرادي
که به حمله قلبي دچار شدهاند ،پيشنهاد ميدهند ،استفاده از برچسبهاي
قلب براي بهبودي کامل است.اين برچسبها طوري طراحي ميشوند که
به بازسازي بافت سالم پس از آسيب و بازگرداندن اندام مورد نظر به عملکرد
درست کمک کنند.پژوهشگران "دانشگاه ايالتي کاروليناي شمالي" (NC
 ،)Stateنوعي برچسب طراحي کردهاند که بسياري از خطرات روشهاي
ديگر را به همراه ندارد.در س��الهاي اخير ،برچسبهاي آزمايشي بسياري
براي افرادي که حمله قلبي را پشت سر گذاشتهاند ،ابداع شدهاند که هريک از آنها ويژگيهاي منحصر به خود را
دارند اما همگي براي ترميم بافتي طراحي شدهاند که در اثر حمله قلبي ،آسيب ديده و به صدمات بازگشتناپذيري
دچار شدهاند.بس��ياري از روشهاي درمان ،راههايي مانند اس��تفاده از س��لولهاي زنده را ش��امل ميشوند که در
چارچوبهايي پرورش يافتهاند تا بتوانند نقش سلولهاي عادي قلب را بازي کنند و به تقليد از ضربان قلب بپردازند.
پژوهشگران دانشگاه ايالتي کاروليناي شمالي معتقدند که استفاده از مواد سلولي زنده ،خطراتي را به همراه دارد؛
ازجمله اين که خطر بروز تومور و ضربان غيرعادي قلب را افزايش ميدهد و موجب واکنش سيستم ايمني بدن
بيمار ميشود.اين پژوهشگران باور دارند که با انتخاب جايگزين ايمن ،توانستهاند بر چنين مشکالتي غلبه کنند".که
چنگ" ( ،)Ke Chengاز پژوهش��گران اين پروژه گفت :ما يک برچسب براي قلب ابداع کردهايم که ميتواند
مشکالت مربوط به استفاده از سلولهاي زنده را حل کند و سلولدرماني را به صورت موثر به محل آسيبديده
برساند.پژوهشگران ،اين برچسبهاي جديد را روي بافت قلب موشهايي که به حمله قلبي دچار شده بودند ،به
کار گرفتند و توانس��تند طي يک دوره س��ه هفتهاي ،عملکرد قلب آنها را تا  ۵۰درصد افزايش دهند.در اين مدت،
صدمات وارد شده به محل آسيبديده نيز تا  ۳۰درصد کاهش يافت.پژوهشگران با آزمايشهاي بيشتر دريافتند که
برچسبهاي منجمد شده نيز به خوبي برچسبهاي تازه کار ميکنند و عملکرد درستي دارند.

ديانت
راهکاري براي رفع فقر و تنگدستي

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري
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ابالغ اتهام

آقای رضا بهرامی فرزند بهروز

کارمند دادگستری کل استان تهران

با سالم؛
نظر به اینکه پرونده شما به اتهامات ذيل الذکر در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه ستادی قوه قضائیه ،تحت رسیدگی می باشد؛ مقتضی است حداکثر ظرف
 ۱۰روز از تاریخ رؤیت این برگ ،دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به هیأت مزبور به نشانی تهران  -بلوار کشاورز  -تقاطع خیابان عبدا ..زاده  -ساختمان شماره  ۲قوه
قضائیه  -طبقه  ۱۲اتاق  ۱۲۰۷تسلیم نمائید.
حیدر شیخ عباسی
مدیر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری
موارد اتهام :
 -1مشارکت در پولشویی با برادر خویش آقای محسن بهرامی که با بند  ۱ماده  ۸قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان منطبق می باشد.
 -۲اخذ رشوه به شرح ذیلw:
الف  -مبلغ  ۴۵۰میلیون تومان از خانم پریناز رویین دژی -مبلغ  ۳۵میلیون تومان از آقای مهدی آملی وطن دوست  -مبلغ  ۷میلیون تومان از آقای عباس
کلیدری  -مبلغ  ۳میلیون تومان از شخصی به هویت آقای میرزاجانی  -مبلغ  ۵میلیون تومان از آقای حیدر ناصری  -مبلغ  ۲۰میلیون تومان از فردی با مشخصات نامعلوم مبلغ
 ۶میلیون تومان از آقای غالمرضا اسماعیل پور بابت سفر کربالی آقایان عبدی و سلیمانی  -مبلغ  ۱۵میلیون تومان در مورد پرونده ای در مجتمع قضایی شهید بهشتی با کالسه
نامعلوم مبلغ  ۱۰میلیون تومان از شخصی به هویت آقای خیبری ب -فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشا و واسطه گری در پرداخت  ۱۰۰میلیون تومان رشوه مأخوذه از خانم
پریناز رویین دژی به آقای ابراهیم برزگران و پرداخت مبلغ  ۵میلیون تومان رشوه از ناحیه آقای عباس کلیدری به آقای نادری که با بند  ۱۷ماده  ۸قانون رسیدگی به تخلفات اداری
کارمندان منطبق می باشد.
 -٣اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی در پرونده های قضایی و متعاقب آن تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ  ۲۲۰میلیون تومان که با بند  ۳۰ماده  ۸قانون رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان منطبق می باشد.
م /الف۳۸ :

بهبودي پس از حمله قلبي با کمک يک برچسب!

راس��خون :گاهي اوقات گرفتار مس��ائلي ميشويم که نميدانيم از
کجا نشات ميگيرد.شايد ديده باشيد کساني را که دو دو تاهايشان
در زندگي هميشه چهار نميشود و هرچه برنامهريزي ميکنند بي
دليل روش��ن و مش��خصي بهم ميخورد.اما آي��ات و روايات به ما
ميآموزند که بس��ياري از بالهاي مادي اثر اعمال خود ما اس��ت.
ش��ايد روزي گناهي مرتکب شده باش��يم که اثرش به طور مثال
تنگدستي باشد.به همين دليل استغفار و توبه ميتواند راهکار خوب
و مناس��بي براي رفع مانع رسيدن نعمت باش��د.اما استغفار برکات
زيادي دارد که محدود به رفع فقر و تنگدس��تي نيست ولي در اين
نوش��تار به طور مشخص به بررسي رابطه استغفار و رفع تنگدستي
ميپردازي��م.از آن جا كه يك��ي از عقوبتهاي گناه براي مؤمن در
دنيا ،گرفتاريهاي اقتصادي و فقر و تنگدس��تي است كه همچون
خورهاي به جانش افتاده ،او را آزار داده و در اجتماع خوارش ميكند
و نيز از آن جا كه اس��تغفار ش��وينده گناهان و از بين برنده عقوبت
آنها در دنيا با همه ش�� ّدت و عظمتش��ان اس��ت ،و با از بين رفتن
گناه��ان زمينهاي براي گرفتاري مؤمن در اث��ر ارتكاب گناه باقي
نميماند؛ بدين خاطر يكي از بركات استغفار رهايي از ناداري و حل
شدن مشكالت اقتصادي شمرده شده است.پس استغفار از گناه و
عذرخواهي از خداوند؛ باعث زدايش فقر و بيچارگي ،افزايش رزق و
روزي ،بركت در مال و ثروت ،بهره مندي از نعمتهاي پروردگار و
گشوده شدن گرههاي كور اقتصادي ميگردد .اين خود اثر پرباري
اس��ت كه باعث توفيقات معنوي بس��ياري در دنيا ميش��ود.قرآن
کريم استغفار را موجب سرازير شدن باران رحمت معرفي ميکند:
السما َء ُ
عليکم مِدراراً ويمدِد ُکم
«ا ِس َتغفروا ربَّکم اِنَّه َ
کان َغفّاراً يرسِ ِل َّ
ُ
َ
ويجعل لک��م اَنهاراً؛ از پروردگار
ن
ج
م
ک
ل
يجعل
ّاتٍ
َ
َ
ب ِ َام��وال وبنين َو َ
خود آمرزش بخواهيد که او بسيار آمرزنده است؛ تا بارانهاي مفيد
و پر برکت را از آس��مان بر شما پيوسته دارد و شما را با مال بسيار
خرم و نهرهاي جاري به
و فرزندان متع ّدد ياري رس��اند و باغهاي ّ
شما عطا فرمايد.در بيان امام صادق (عليه السالم) با استناد به آيه
رسيدن روزي ات را همرا ِه سختي
مزکور ميفرمايند« :هنگاميکه
ِ
و کندي ديدي ،زياد استغفار کن ،چراکه خداوند ع ّز ّ
وجل در کتابش
طلب مغفرت نماييد که او بسيار آمرزنده
ميفرمايد :از پروردگارتانِ ،
است تا از آسمان پيوسته بر شما بباراند و با اموال و فرزندان فراوان
خرم و نهرهاي جاري
ياري تان رس��اند (يعني در دني��ا) و باغهاي ّ
عطايت��ان فرمايد (يعني در آخرت)» با اس��تغفار و توبه موانع نزول
نعمات و برکات را رفع کنيد تا ان شاء ا ...زندگي مملو از آرامش و
رفاه را تجربه کنيد.اما نکتهاي که نبايد فراموش کرد اين است که
استغفار صرفا بيان لفظي نباشد ،بلکه در عمل پشيماني و بازگشت
بايد نمود پيدا کند.

حکايت
به چه مينازيد؟

گوين��د روزي موالنا ،ش��مس
تبري��زي را ب��ه خان��هاش
دعوت کرد.ش��مس ب��ه خانه
جاللالدي��ن روميرفت و پس
از اي��ن ک��ه وس��ائل پذيرايي
ميزبان��ش را مش��اهده ک��رد
از او پرس��يد« :آيا ب��راي من
شراب فراهم نمودهاي؟»موالنا
حي��رت زده پرس��يد« :مگر تو
شرابخوار هستي؟!»شمس پاسخ داد« :بلي».موالنا« :ولي من از اين موضوع اطالع
نداشتم!»ش��مس« :حال که فهميدي براي من ش��راب مهي��ا کن».موالنا« :در اين
موقع ش��ب ،شراب از کجا گير بياورم؟!»شمس« :به يکي از خدمتکارانت بگو برود و
تهيه کند».موالنا« :با اين کار آبرو و حيثيتم بين خدام از بين خواهد رفت».ش��مس:
«پس خودت برو و شراب خريداري کن».موالنا« :در اين شهر همه مرا ميشناسند،
چگونه به محله نصارينشين بروم و شراب بخرم؟!»شمس« :اگر به من ارادت داري
بايد وس��يله راحتي مرا هم فراهم کني چون من ش��بها بدون ش��راب نه ميتوانم
غذا بخورم ،نه صحبت کنم و نه بخوابم».مولوي به دليل ارادتي که به ش��مس دارد
خرقهاي به دوش مياندازد ،شيشهاي بزرگ زير آن پنهان ميکند و به سمت محله
نصاري نش��ين راه ميافتد.تا قبل از ورود او به محله مذکور کس��ي نسبت به مولوي
کنجکاوي نميکرد اما همين که وارد آنجا ش��د مردم حيرت کردند و به تعقيب وي
پرداختند.آنها ديدند که مولوي داخل ميکدهاي ش��د و شيشهاي شراب خريداري کرد
و پس از پنهان نمودن آن از ميکده خارج ش��د.هنوز از محله مس��يحيان خارج نشده
بود که گروهي از مسلمانان ساکن آنجا ،در قفايش به راه افتادند و لحظه به لحظه بر
تعدادش��ان افزوده شد تا اين که مولوي به جلوي مسجدي که خود امام جماعت آن
بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا ميکردند رس��يد.در اين حال يکي از رقيبان
مولوي که در جمعيت حضور داشت فرياد زد« :اي مردم! شيخ جاللالدين که هر روز
هنگام نماز به او اقتدا ميکنيد به محله نصارينش��ين رفته و شراب خريداري نموده
اس��ت».آن مرد اين را گفت و خرقه را از دوش مولوي کشيد.چش��م مردم به شيشه
افتاد.م��رد ادامه داد« :اين منافق که ادعاي زهد ميکند و به او اقتدا ميکنيد ،اکنون
ش��راب خريده و با خود به خانه ميبرد!»س��پس بر صورت وي آب دهان انداخت و
طوري بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش افتاد.زماني که مردم اين
صحنه را ديدند و به ويژه زماني که مولوي را در حال انفعال و س��کوت ديدند يقين
پيدا کردند که مولوي يک عمر آنها را با لباس زهد و تقواي دروغين فريب داده و در
نتيجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند.در اين هنگام
شمس از راه رسيد و فرياد زد« :اي مردم بي حيا! شرم نميکنيد که به مردي متدين
و فقيه تهمت شرابخواري ميزنيد؟ اين شيشه که ميبينيد حاوي سرکه است زيرا که
هر روز با غذاي خود تناول ميکند».رقيب مولوي فرياد زد« :اين سرکه نيست بلکه
شراب است».شمس در شيشه را باز کرد و در کف دست همه مردم ازجمله آن رقيب
قدري از محتويات شيش��ه ريخت و بر همگان ثابت شد که درون شيشه چيزي جز
سرکه نيست.رقيب مولوي بر سر خود کوبيد و خود را به پاي مولوي انداخت ،ديگران
هم دستهاي او را بوسيدند و متفرق شدند.آنگاه مولوي از شمس پرسيد« :براي چه
امش��ب مرا دچار اين فاجعه نمودي و مجبورم کردي تا به آبرو و حيثيتم چوب حراج
بزنم؟»ش��مس گفت« :براي اين که بداني آنچه که به آن مينازي جز يک س��راب
نيست ،تو فکر ميکردي که احترام يک مشت عوام براي تو سرمايه ايست ابدي ،در
حالي که خود ديدي ،با تصور يک شيشه شراب همه آن از بين رفت و آب دهان به
صورتت انداختند و بر فرقت کوبيدند و چه بس��ا تو را به قتل ميرساندند.اين سرمايه
تو همين بود که امشب ديدي و در يک لحظه بر باد رفت.پس به چيزي متکي باش
که با مرور زمان و تغيير اوضاع از بين نرود».

