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مشاهير

«شارل ماري لوكنت دوليل» که بو د؟

ش��ارل ِرن ِه م��اري لوكنت دوليل ،شاع��ر فرانسوي ،در
22اکتب��ر 1818م به دنيا آم��د.وي در جواني مدتي به
كرد و پس از فراگيري
آورد اما آن را رها 
تج��ارت روي 
خود را منتشر
زب��ان يوناني و مطالعه تاريخ ،اولين اشعار 

كرد.لوكن��ت دولي��ل پس از آن مدتي ب��ه فعاليتهاي
شد ولي چ��ون در مب��ارزه انتخاباتي
سياس��ي كشيده 
شكست خورد ،دچار فقر و تنگدستي گرديد.او همچنين
اد كه موجب تيرگي
بيانيهاي درباره لغو بردگي انتشار د 
خان��وادهاش گرديد.ناكاميه��اي دوليل از

روابطش با
شد و از آن
دموكراسي موجب كنارهگيري او از سياست 
خود را در شعر جستجو كرد.بدبيني او
پس ،تنها پناهگاه 
شد كه به
نسبت به همه مظاهر اجتماعي زمان موجب 
آورد و به مطالعه
شكوه و جالل قرنهاي گذشته روي 
آثار ادبي و تاريخي كهن بپردازد.وي سپس شاهكارهاي
كرد و اين كار
شاع��ران نامدار يونان باس��تان را ترجمه 
ود بيست س��ال به ط��ول انجاميد ،به شهرت او
كه حد 

فناوري

عهد
كمك فراواني نمود.لوكنت دوليل با الهام از شاعران 
كهن ،در اشعارش با دقت و وسواس فراوان به توصيف
زيبايىها و رنگها پرداخت و به زيبايى قالب و آيين هنر
بند گشت.او پس از چندي يك مجله ادبي
براي هنر پاي 
كرد و شهرتش افزون شد.توصيف دقيق و
را راهاندازي 
حد در زيبايى اشيا و ارائه قالب صحيح و
تيزبيني بيش از 
اديبانه از خصوصيتهاي شعر او به شمار ميآيد.لوكنت
دولي��ل ،عشق به زيباي��ى را تنه��ا داروي ناكاميهاي
زندگ��ي تشخيص داد.او ك��ه به پوچي هم��ه چيز در
بود به تاريخ از نظر چشماندازي با
زندگي ايم��ان يافته 
تمدنهاي گذشته
شكوه نگريست و در عالم مذهب و 
و طبيعت در پي چيزي جز زيبايى نبود.احساس غريزي

پیک چهارم کرونا در کمین مردم

د
گوشي جان سختي که زير شير آب هم کار ميکن 

جامد کرايوژل
پژوهشگران «دانشگاههاروارد» ( )Harvard Universityاخيرا موفق به توس��عه واکسن 
شدهاند.به گزارش ايسنا ،براي
شد ه و توسط آن موفق به درمان و جلوگيري از نوعي از سرطان خون در موشها 

حاد مغز استخوان» ( )AMLشيميدرماني شايعترين درمان است ،اما خطر بازگشت
افراد مبتال به «لوسمي 

زياد است به گونهاي که اين بيماري حتي پس از شيميدرماني تقريب ًا در نيمياز بيماران بازميگردد.
بيماري 
حاد ميلوئيدي يکي از انواع سرطان خون است.اين نوع لوسميسلولهاي مغز استخوان يا ميلوسيتها
لوسمي 
حاد دارد.در اين بيماري مغز استخوان ،ميلو بالستها (نوعي گلبول سفيد)،
هد و روندي 
را تحت تأثير قرار ميد 
گرفتند

هاروارد در همين راستا تصميم

گلبولهاي قرمز يا پالکتهاي غيرطبيعي ميسازد.دانشمندان دانشگاه
اند و آزمايش اين واکسن
شده 
خود موفق به توسعه واکسني 
تا درماني نوين توسعه دهند.آنها در آخرين مطالعه 
ريافتند ترکيبات

بر روي موشها نيز موفقيت آميز بوده اس��ت.پژوهشگران پ��س از آزمايش واکسن مذکور د
شيميايي اين واکسن باعث از بين رفتن سلولهاي سرطاني و جلوگيري از بازگشت آنها در موشها ميشود.
هد تا
کند به اين معني که به سيستم ايمني بدن آموزش ميد 
مانند همه واکسنها عمل مي 
واکسن درس��ت 
شوند مايع
عامل خطر (سلولهاي سرطاني) را شناسايي کنند.در حالي که بيشتر واکسنهايي که توسعه داده مي 
جامد است و اين واکسن براي مقابله با تومورهاي مايع ساخته شده
هستند واکسني که آنها توسعه داده اند ،

ارشد اين مطالعه گفت :ما قبال واکسنهاي سرطاني عليه
است».نيسارگ شاه» ( )Nisarg Shahنويسنده 
مانند
ايجاد کرده بوديم و کنجکاو بوديم که ببينيم آيا اين فناوري در درمان س��رطان خون 
جامد 
تومورهاي 
مواد بيولوژيکي ساخته شده بر روي
حاد ميلوئيدي نيز مؤثر است يا خير؟!واکسن مذکور با استفاده از 
لوس��مي 
داربست به شکل ديسک «کرايوژل» ،با بيومولکولها و آنتي ژنهاي اختصاصي مرتبط با سلولهاي سرطاني
ايجاد کند.
شود تا در حضور آنها پاسخ ايمني 
حاد ميلوئيدي پر مي 
لوسمي 

از ابهام در هزینهها تا اجرای تک بُعدی؛

شکست پرطمطراقترین رویدا د تهران در دوره پنجم مدیریت شهری

رونمای�ی دیرهنگام از لوگوی تهران  ۱۴۰۰و تمرکز عجیب�ش بر روی حوزه فرهنگی و

اجتماعی

ناهی د خداکرمی رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران در دومین روز از دی ماه سال  ۹۹در
جلسه علنی شورای شهر نسبت به تأخیر چن د ساله در ارائه برنامههای تهران  ۱۴۰۰به شهردار
تذکر داد و گفت :طرح رویداد تهران  ۱۴۰۰که از جانب کمیسیون س�لامت ،با هدف ایجاد
تحرک و شور و نشاط در شهر در اسفندماه  ۹۶به تصویب رسی د و سال  ۹۷و  ۹۸تمام ش د و
برایش اتفاقی نیفتاد و برنامه به شورا نیامد .از اسفن د  ۹۸هم که کشور درگیر ویروس کرونا ش د و
باالخره از لوگوی رویداد تهران  ۱۴۰۰آن هم با تمرکزی عجیب بر حوزه فرهنگی و اجتماعی
رونمایی شد ،در صورتی که قرار بود که همه معاونتها برای این رویداد برنامه داشته باشند.
آنچنان که خداکرمی تاکی د کرده است :قرار بر این بوده است که طبیعت تهران ،روستاهای
تهران ،کوههای تهران از بی بی شهربانو تا توچال و فرحزاد ،بازار تهران ،پتانسیلهای فرهنگی،
تجاری ،تاریخی پایتخت و مراسم نوروز از چهارشنبه سوری تا سیزده بدر ،آداب و سنت اقوام
ساکن در تهران ،در برنامه رویداد تهران  ۱۴۰۰لحاظ شود و شهرداری در این مسیر ،به عنوان
تسهیلگر عمل کن د و عالوه بر اجرای برنامههای بین بخشی در شهرداری ،تمام سازمانها،
نهادهای فرهنگ��ی ،ورزشی ،هنری ،آموزش و پرورش ،دانشگاهها ،اصناف و س��ازمانهای
خصوصی و دولتی به خصوص وزارت میراث فرهنگی را به مشارکت دعوت کند.
شلیک توپ در کنار برج تاریخی آزادی بدون اطالع میراث فرهنگی


مشارکتی که به نظر میرس د رخ نداد و حتی در یکی از جنجالیترین اتفاقات این رویداد در
مراسم توپ در کردن سال تحویل هم از میراث فرهنگی نظر کارشناسی گرفته نش د و متأسفانه
به برج تاریخی آزادی آسیب وارد شد .حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر
تهران اواخر اسفندماه سال گذشته در تذکر پیش از دستور خود به مبهم بودن نحوه اجرای این
الیحه ،انتقاد کرد و با بیان اینکه شهرداری تهران با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی
شهرداری ،بنر و پوسترهای مختلفی با عنوان تهران  ۱۴۰۰در سطح شهر اکران کرده است
تصریح کرد :سوالی که برای بسیاری از شهروندان ایجاد شده ،این است که اساس ًا رویداد تهران
 ۱۴۰۰چیست و بناست چه مشکلی از مردم پایتخت رفع کند؟ آیا بناست صرف ًا در ح د همین
طرحها بماند؟ آیا شورا نبای د چیستی و چگونگی اجرا را تأیی د کرده و تصویب کند؟
اجرای بیلبوردی مهمترین رویدا د شهری


به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ،علیرغم تاکی د شورای شهر مبنی بر ضرورت
مشارکت تمام ارکان و معاونتهای شهرداری تهران و حتی فراتر از آن دستگاهها و نهادهای
حاضر در تهران در این رویداد ،امروز شاه د آن هستیم که عمده اقدامات مربوط به رویداد تهران
 ۱۴۰۰از س��وی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و آن هم صرف ًا در بیلبوردها،
تابلوها و تبلیغات شهری نمود پیدا کرده است.
نحوه هزینه کر د در رویدا د تهران  ۱۴۰۰مبهم است


ابه��ام در نحوه هزینه کرد و اجرای برنامهه��ای این رویداد حتی تا اجرای فاز نخست آن در

عکس :مهر

تاثير يک باکتري رو ده در پيشگيري از پارکينسون

اند حضور يک باکتري خاص در روده ميتواند از شدت بيماري پارکينسون بکاهد.
پژوهشگران اخيرا دريافته 
به گزارش ايسنا ،بيماري پارکينسون با مرگ تدريجي سلولهاي عصبي دوپامين مغز مشخص ميشود.
تودههاي ناسازگار کروي شکل پروتئين «آلفا سينوکلين»
اعتقاد بر اين است که اين موضوع به دليل تجمع 
ايج��اد ميشود.اين پروتئين س��مياغلب به عنوان اجسام لويي شناخته

()alpha-synuclein
ميشوند.ط��ي دو ده��ه گذشته برخ��ي از محققان شواه��دي را يافتند که نشان ميدهد ممکن اس��ت
باکتريهاي روه نيز در شدت بيماري پارکينسون نقش داشته باشد.اين ايده به عنوان فرضيه Braak
کردهاند اجسام لويي آسيب ديده در ابتدا و قبل از اينکه
شناخته ميشود که طي آن پژوهشگران مطرح 
در مغ��ز پخش شوند و عالئم فيزيولوژيکي را که معمو ً
ال در بيماري پارکينسون مشاهده ميکنيم ايجاد
کنند ،ميتوانند در روده شکل بگيرند.بيماري پارکينسون همان لرزش در وضعيت اس��تراحت اس��ت که
شيوع آن بيشتر در سنين پيري است اما در جوانان هم ديده ميشود شيوع آن در تمام مناطق دنيا يکسان
رصد شيوع بيماري با تغيير در منطقه خيلي فرق نميکند.بهطور کلي اين بيماري بر اثر از
اس��ت يعني د 
بين رفتن س��لولهاي ترشحکننده مادهاي به نام دوپامين (که يک انتقال دهنده عصبي اس��ت) و تجمع
آلفاسينوکلئين رخ ميدهد.با الهام از اين فرضيه اخيرا تيمياز محققان «دانشگاه ادينبورگ» و «دانشگاه
داندي» تصميم گرفتند که بررسي کنند آيا گونههاي خاصي از باکتريهاي روده ميتوانند از تجمع اين
تودههاي آلفاس��ينوکلين آسيب زا جلوگيري کنند يا حتي اين روند را معکوس کنند يا خير.محققان طي
اين مطالعه تأثير تعدادي از پروبيوتيکها را که معمو ً
هستند بر تجمع آلفاس��ينوکلين در

ال در دس��ترس
گونههايي از کرمهاي لولهاي که قبال به عنوان يک مدل حيواني خوب در بيماري پارکينسون شناخته
ريافتند باکتري پروبيوتيکي خاصي که به نام «باس��يلوس س��ابتيليس»

شده بود ،بررس��ي کردند.آنها د
( )Bacillus subtilisشناخته ميشود ،نه تنها در جلوگيري از تجمع آلفا سينوکلين بلکه در معکوس
کردن تجمعهاي آن در مغز نيز مؤثر اس��ت.با بررس��ي دقيق نحوه توليد اثرات باس��يلوس س��ابتيليس،
مکانيسمهاي جديدي ازجمله آزادس��ازي برخ��ي متابوليتهاي باکتريايي و تشکيل زيستاليه در روده
کرم را نيز دريافتند.زيست اليه ( )Biofilmاجتماعي از س��لولهاي ميکروارگانيسمياس��ت که به يک
مواد پليمري خارج سلولي پوشيده شدهاند.گاهي زيست اليه را ميتوان به
اند و توسط 
سطح متصل شده 
کنند تا بتوانند خود را از اثرات
عنوان استراتژي دانست که بعضي از ميکروارگانيسمها از آن استفاده مي 
و نيروه��اي زيانباري که در محيط طبيعي و بدن ميزبان اس��ت حفظ کرده و اينگونه شانس بقاي خود
گرفتند اين باکتري روده بسيار مهم اس��ت و حضور آن باکتري

را افزايش دهند.محققان در انتها نتيجه
خاص در روده ميتواند از شدت بيماري پارکينسون بکاهد.
د
درمان سرطان خون با واکسن جام 

يک شرکت چيني از توليد گوشي جان س��خت تازهاي به
نام دوگ��ي خبر داده که در ص��ورت ضربات شديد و رها
شدن زير شير آب باز هم به خوبي کار ميکند.به گزارش
مه��ر ،اين گوشي اندرويدي اس  ۹۵پرو نام دارد و اجزاي
مستحک��م کننده آن به صورت م��اژوالر طراحي شدهاند
و ب��ه راحت��ي از آن جدا ش��ده يا به آن اضاف��ه ميشوند.
گوشي يادشده را ميتوان به مدت چهار س��اعت در عمق
س��همتري آب نگه داش��ت ،بدون آنک��ه مشکل خاصي
براي��ش ايجاد شود.همچنين اگر اين گوشي را هزاران بار
از ارتف��اع حدوداً دو متري بر روي يک س��طح س��يماني
بيندازيد ،هيچ بخشي از آن نشکسته و آسيب نميبيند.اين
گوشي داراي باتري  ۵۱۵۰ميلي آمپري اس��ت.اما امکان
نص��ب يک باتري  ۳۵۰۰ميلي آمپري اضافي هم بر روي
آن وجود دارد.همچنين با اف��زودن يک بلندگوي اضافي
ب��ه اين گوشي ميتوان از آن ب��راي پخش صدا با قدرت
بيشتر استفاده کرد.وزن اين گوشي بدون متعلقات اضافي
۲۸۵گرم اس��ت و يک دس��ته تاشو بازشونده نيز در پشت
آن نصب شده تا بتوان از آن براي مشاهده فيلم و عکس
استفاده کرد.

اجرای رویداد تهران  ۱۴۰۰شهرداری تهران در حالی در نوروز کلی د خورد که اجرای سلیقه ای
و ت��ک بع��دی آن و ابهامات مالی آن در شرایط حاضر شهر اعتراضاتی را به دنبال داشت .به
گزارش مهر ،رویداد «تهران  »۱۴۰۰که از اواسط اسفندماه سال گذشته کلی د خورد ،رویدادی
است که بیش از سه سال پیش شهرداری تهران برای اجرای آن برنامه ریزی کرده و نقشهها
در سر داشت .این رویداد قرار بود به نوعی ویترینی از عملکرد مدیریت شهری در دوره پنجم
باش د و افزایش شاخصهای کیفی زندگی در پایتخت را پس از یک دوره  ۴ساله مدیران این
دوره به رخ بکشد .این رویداد در سال  ۹۶و در قالب الیحهی «رویداد تهران  »»۱۴۰۰و نیز
موضوع ماده  ۴مصوبه برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران ،به شورای شهر ارائه ش د و طبق
آن شهرداری تهران را ملزم به ارائه الیحهای برای اجرای این رویداد میکرد و البته این الیحه
با تأخیر و به شکل ناقص به شورا آم د و به دلیل ابهامات و مشکالتی که داشت تأیی د نشد.
آذرماه سال  ۹۸بود که آخرین ایرادات بر این الیحه وارد ش د و بنا ش د تا پس از تکمیل و رفع
ابهامات مج دداً به شورا ارائه شود که انجام این اصالحات بیش از یکسال زمان برد و با ورود
کرونا و شیوع آن بر ارائه الیحه و کاهش کیفی پروژهها تأثیر گذاشت.

ضد عالم خلقت و خدا
وي بر مبناي بدبيني و عصيان بر 
بود و تنها نظر انتقادآميز و زيبايىپرستي به
گذاشته شده 
او آرامش و صفا ميبخشيد.اشعار مهم لوكنت دوليل از
قاطعيت علميبرخوردار است.وي در عالم هنر به لزو ِم
انشمند در دنياي

همان نظم و صداقتي قائل است كه د
حد در
دانش.همچنين توصيف دقيق و تيزبيني بيش از 
زيبايى اشيا و قالب صحيح و اديبانه ،از خصوصيتهاي
شعر او به شمار ميآي��د.از لوكنت دوليل آثاري برجاي
مانده كه منظومههاي غمانگيز و الهگان انتقام در دين
يونان و ...از آن جملهاند.شارل ِرن ِه ماري لوكنت دوليل
س��رانجام در  17ژوئيه 1894م در  75س��الگي در اوج
شهرت درگذشت.

دانشنامه

عی د نوروز باقی ماند .سوالی که از سوی خبرنگار مهر هم از معاون امور فرهنگی و اجتماعی
شهرداری بی جواب مان د و گویا اعضای شورای شهر نیز اطالع چندانی از آن ندارن د و نظری
نسبت به این ابهامات واکنش نشان داد .علی اعطا سخنگوی شورای شهر نیز در اولین جلسه
شورای شهر در سال  ۱۴۰۰در تذکری به مسئوالن شهرداری درباره نحوه برگزاری این رویداد
گفت :ما متوجه نشدیم ماحصل آنچه بود .وقتی ما از یک رویداد صحبت میکنیم معنی آن
این است که بای د شاه د یک مجموعه وقایعی باشیم اما عم ً
ال هیچ اطالعی از این موضوع در
دست نیست .متأسفانه چیز چشمگیری از این رویداد در سطح شهر دیده نش د و عم ً
ال اتفاق
ویژهای رخ نداد .بای د این موضوع را از شهردار تهران پیگیری کنیم که برای رویداد  ۱۴۰۰چه
اتفاقی رخ داده است.
شهردار تهران بای د پاسخگوی اجرای ضعیف رویدا د باش د


بع د از گذشت فاز نخست این رویداد در نوروز  ،۱۴۰۰و جنجالهایی که بر سر شلیک توپ در
کنار برج میالد ،دستور بر عدم سیاه کردن حاجی فیروزها و اجرای بی رمق جشنهای نیمه
شعبان به وجود آمده است ،از جوادی یگانه معاون امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران
خواسته ش د به صحن علنی شورای شهر بیای د و درباره نحوه اجرای این رویداد توضیح دهد.
در ابتدای جلسه امروز شورای شهر که به این موضوع پرداخته شد ،علی اعطا نسبت به تقلیل
یافت��ن این گزارش به اقدامات معاونت اجتماعی آنهم تنها در بازه زمانی نوروز انتقاد کرد و
گف��ت :وقتی شهردار با  ۸معاون خود برای تشریح این روی��داد به شورا آمد ،انتظارات از این
رویداد فراتر بود اما این موضوع تنها به معاونتهای فرهنگی و اجتماعی خالصه شد .در حالی
که شهردار تهران برای توضیح درباره اقدامات انجام شده در رویداد  ۱۴۰۰بای د توضیح دهد.
توضیحات جوادی یگانه و تاکی د وی بر بُع د نژادپرستانه چهره سیاه حاجی فیروز به مذاق اعضای
شورا خوش نیام د و  ۶نفر از اعضا نسبت به اجرای ناقص برنامههای نوروزی ،تصمیمات خلق
الساع��ه در خصوص چهره حاجی فی��روز و حتی توپ در کردن در مرکز شهر انتقاد کردن د و
خواستار توضیحات شهردار تهران در جلسه هم اندیشی هفته آتی شدند.
اجرای بیلبوردی مهمترین رویدا د شهری!


ب��ه گفته نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ،علیرغم تاکی د شورای شهر مبنی بر
ضرورت مشارکت تمام ارکان و معاونتهای شهرداری تهران و حتی فراتر از آن دستگاهها و
نهادهای حاضر در تهران در این رویداد ،شاه د آن بودیم که عمده اقدامات مربوط به رویداد
تهران  ۱۴۰۰از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و آن هم صرف ًا در بیلبوردها،
تابلوها و تبلیغات شهری نمود پیدا کرده است .این اجرای بیلبوردی رویدادی که قرار بود تمامی
ابعاد زندگی تهران را در بر بگیرد به اذعان برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر
تهران که در گفتگو با خبرنگار مهر ،درباره اکرانهای فرهنگی و زیباسازی شهر به مناسبت
ای��ام ن��وروز تشریح کرده بود نیز به چشم میخورد ،وی با اشاره به اینکه در این رویداد نقش
آنچنانی ایفا نمیکنند .گفته است :سازمان زیباسازی شهر تهران همچون هر سال اقداماتی
در خصوص نوروز دارد و به دلیل تقارن اعیاد نیمه شعبان با نوروز  ،۱۴۰۰طرحها و المانهای
مربوط به زیباسازی شهر با محوریت این اعیاد طراحی شده که بر اساس آمار  ۵۰درص د بیشتر
از سالهای گذشته هم بوده است .با این وجود ،کمرنگ بودن نقش اعیاد شعبانیه در رویداد
آنچنان مشخص بود که عالوه بر اعضای شورای شهر ،جوادی یگانه معاون شهردار هم به
آن اذعان داشته و گفت :انتقادات وارده را قبول داریم ،اما توان ما بیشتر از این نبوده است .وی
پیش از شروع این اعیاد هم برای آماده سازی ذهن افکار عمومی با توجه به انتقاداتی که در
نوع سیاه پوش کردن شهر در محرم وجود داشت گفته بود :نیمه شعبان یک جشن مردمی
است و شهرداری به تنهایی از پس آن بر نمیآی د و بای د همراه با مشارکت مردم برگزار شود،
اما نکته اینجاست که شهرداری در همراه کردن مردم برای برگزاری جشن هم آنچنان تالشی
نکرد .به نظر میرس د شهرداری تهران نه تنها نتوانست از اجرای این رویداد به صورت همه
جانبه برای به رخ کشیدن پیشرفتهای تهران طی دوره  ۴ساله مدیران پنجم شهری موفق
عمل کن د که در ثروت آفرینی و جذب اسپانسرها هم موفق نبود و عمده شهروندان و مسافران
نوروزی تهران هم کوچکترین درگیری با برگزاری این رویداد نداشتن د و حتی روحشان هم از
برگزاری این رویداد که خبردار نشد.

