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مشاهیر
«گاسپار مونژ» که بود؟

گاسپار مونژ در نوزدهم  1746در شهركوچك بون واقع در فرانسه متولد شد مونژ كه فرزند كاسب دوره گردي
بود تا شانزده سالگي به تيز كردن چاقو و قيچي و غيره مي پرداخت وي با وسايلي كه به دست خود ساخته بود
نقشه بزرگي از وطن خود تهيه كرد كه مورد توجه و تحسين فراوان واقع شد و نقشه او را در فرمانداري نصب
كردند.معلمين او پس از مشاهده نقشه گفتند او داناتر از آن است كه شاگرد ما باشد و او را براي تدريس فيزيك به
مدرسه كشيشان شهر ليون فرستادند وي دستيار سارل بوسو ،استاد رياضيات ،شد در سال  1768مونژ جانشين او
شد اگرچه مقام استادي نداشت سال بعد به عنوان مدرس فيزيك تجربي در مدرسه جاي آبه نوله را گرفت در اين
سمتها دوگانه كه قسمتي از آن اختصاص به هدفهاي علمي داشت مونژ نشان داد كه رياضيدان و فيزيكداني توانا،
طراحي با استعداد ،آزمايشگري ماهر و معلمي در تراز اول است.مونژ به مطالعه بعضي از شاخه هاي هندسه دوباره
جان بخشيد و كار وي نقطه شروع شكوفايي فوق العاده آن رشته در سده نوزدهم بود عالوه بر اين پژوهشهاي
وي به رشته هاي ديگر تحليل رياضي كشيده شد خصوص ًا به نظريه معادالت ديفرانسيل جزئي و مسائل فيزيك،
ش��يمي و فناوري.مونژ كه معلمي نامدار و رئيس مدرس��ه اي بي نظير بود ،مسئوليتهاي مهم اداري و سياسي را
در ط��ول انقالب و دوره امپراتوري برعهده گرفت بنابراين وي يكي از مبتكران رياضيدانان عصر خود بود مونژ
خيلي زود كارهاي ش��خصي خود را آغاز كرد پژوهش��هاي دوره جواني او ( )1772-1766بسيار متنوع اما جلوه
خصوصياتي بودند كه نشانه استعداد كامل وي بود :ازجمله حس تند و تيز درك واقعيت هندسي ،عالقه به مسائل
عملي ،توانايي عظيم تحليلي و توجه به جنبه هاي متعدد تحليلي هندس��ي.در جريان س��الهاي  1777تا 1780
مونژ عمدت ًا به فيزيك و شيمي عالقمند بود و مقدمات تهيه آزمايشگاه شيمي مجهزي را براي مدرسه مهندسي
فراهم آورد.انتخاب شدنش به عضويت فرهنگستان علوم به عنوان «هندسه دان دستيار» در سال  1780زندگي
مونژ را دگرگون ساخت زيرا وي را مجبور كرد كه براساس منظمي در پاريس اقامت كند در پاريس در طرحهاي
فرهنگستان شركت كرد و مقاله هايي درباره فيزيك و شيمي و رياضيات تنظيم و عرضه نمود.فهرستي از مطالبي
كه به فرهنگستان تقديم كرد گواه بر تنوع آنهاست :تركيب اسيد نيتريك ،توليد سطوح منحني ،معادالت تفاضلي
نامتناهي ،و معادالت ديفرانسيل جزئي.انعكاس مضاعف و ساختار اسپات ايسلند ،تركيب آهن ،فوالد و چدن و
تأثير جرقه هاي برقي بر گاز بيوكسيد كربن ،پديده موئينگي و علل بعضي از پديده هاي هواشناختي و بررسي در
نورشناسسي فيزيولوژيك.وقتي كه انقالب در  1789آغاز شد مونژ در زمره شناخته شده ترين دانشمندان فرانسوي
بود او كه عضو بسيار فعال فرهنگستان علوم بود شهرتي در رياضيات و فيزيك و شيمي كسب كرده بود به عنوان
ممتحن دانشجويان افسري نيروي دريايي ،شاخه اي از مدارس نظامي فرانسه را رهبري مي كرد كه در آن زما
عم ً
ال تنها مؤسسات نظامي بودند كه تعليمات علمي شايسته اي به دانشجويان خود مي دادند و اين مقام وي
را در هر بندري كه از آن ديدار مي كرد با ديوانس��االري در تماس مي گذاش��ت كه اندكي بعد تحت مديريت او
قرارمي گرفتند اين مقام همچنين وي را قادر ساخت كه معدنهاي آهن ،كارخانه ذوب آهن و كارخانه هاي ديگر
را ببيند و بدين ترتيب در كار فلز پردازي و مسائل فناوري خبره و صاحب نظر شود عالوه بر اين اصالح مهمي
كه در  1776در روش تعليم در مدارس نيروي دريايي انجام داده بود وي را براي تالشهايي آماده ساخت كه در
زمان انقالب براي تازه كردن روش��هاي علمي و فني برعهده گرفت در س��ال  1794مسئوليت تأسيس مدرسه
مركزي كارهاي عامه (كه بعداً به مدرسه پلي تكنيك تبديل شد) به وي محول گرديد مونژ كه در سال  1794به
عنوان معلم هندسه ترسيمي منصوب شد بر عمل تربيت سركارگران آينده نظارت كرد و هندسه ترسيمي را در
«دوره هاي انقالبي» كه براي تكميل تربيت دانشجويان آينده طراحي شده بودند تدريس نمود و يكي از فعالترين
عضوهاي شوراي مديريت بود.اين مدرسه پس از دو ماه تأخير كه بر اثر مشكالت سياسي پيش مي آمد در سال
 1795به نجومي منظم شروع به كار كرد.هرچند وظايفي كه به عنوان سناتور به عهده مونژ محول شد موجب
گرديد كه او چند بار از درسهايش در مدرسه پلي تكنيك دور شود از عالقه شديدش به مدرسه هيچ كاسته نشد
مراقبت دقيق در پيشرفت دانشجويان داشت و كارهاي پژوهشي آنان را دنبال مي كرد و دقت خاصي به برنامه
تعليمات مبذول داشت بيشتر آنچه مونژ در اين دوره منتشر كرد براي دانشجويان مدرسه پلي تكنيك نوشته شده
بود موفقيت گسترده كتاب او به نام (هندسه ترسيمي) ( )1799باعث اشاعه سريع اين شاخه جديد هندسه هم در
فرانسه و هم در خارج از آن شد.اين اثر چند بار تجديد چاپ شد.كار عملي مونژ رياضيات (شاخه هاي گوناگون
هندسه و تحليل رياضي) فيزيك ،مكانيك و نظريه ماشينها را در بر مي گرفت اگرچه اطالع از جزئيات خدمات
مونژ به فيزيك بس��يار ناچيز اس��ت زيرا وي هرگز اثر عمده اي در اين زمينه منتشر نساخت خدمات اصلي وي
متمركز بودند بر نظريه گرما ،صوت ،برق س��اكن ،نورشناسي (نظريه سرابها) مهمترين پژوهش مونژ در شيمي
مربوط بود به تركيب آب.خيلي زود در سال  1781وي تركيب اكسيژن با هيدروژن را در لوله اكسيژن سنج تحقق
بخشيد و در سال  1783همزمان با الووازيه و بي ارتباط با او آب را تركيب كرد.با اين كه اسباب مونژ بسيار ساده
تر بود تنايج اندازه گيريهايش دقيق تر بودند.
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ساخت سریع توده عضالت با روش ژن درمانی دانشمند ایرانی

پژوهش��گران دانش��گاه واش��نگتن با همکاری دکتر
«فرش��ید گیلک» دانش��مند ایرانی توانستند با کمک
ژندرمانی ،موشهای مبتال به آرتروز را درمان کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،برای افرادی که ب��ه آرتروز مبتال
هس��تند ،معم��وال ورزش و درمان فیزیکی پیش��نهاد
میش��ود تا قدرت عض�لات افزای��ش و درد مفاصل
کاهش یابد اما س��اخته ش��دن عضله و قدرت گرفتن
آن معم��وال ماهه��ا زمان میبرد و دش��وار اس��ت؛ به
خصوص برای افراد مس��ن و کس��انی که اضافه وزن
دارند.بررس��ی جدید پژوهش��گران «مدرسه پزشکی
دانشگاه واشنگتن»( )WUSMکه با همکاری دکتر
«فرشید گیلک»( ،)Farshid Guilakاستاد ایرانی

این دانشگاه انجام شده است ،نشان میدهد که شاید
روزی ژندرمان��ی بتواند به این بیم��اران کمک کند.
این پژوهش نش��ان میدهد ک��ه ژندرمانی میتواند
به س��اخت س��ریع ت��وده عضله کمک کند و ش��دت
درد ناش��ی از آرت��روز را در موشها حتی موشهایی
که ورزش زیادی نداش��تهاند ،کاهش دهد.این درمان
همچنین توانست از اضافهوزن موشها حتی هنگامی
که رژیم غذایی پرچرب داش��تند ،پیشگیری کند.دکتر
گیلک گفت :اضافهوزن یکی از مهمترین دالیل بروز
آرتروز اس��ت.اضافهوزن میتوان��د مانعی برای ورزش
کردن ش��خص و اثر کامل درمان فیزیکی باشد.ما در
این پژوهش ،روشی را ارائه دادهایم که ژندرمانی را به

دانشنامه

کار میگیرد و به س��اخت سریع عضله کمک میکند.
این روش ،تاثیر عمیقی بر موشها گذاشت و در برابر
آرتروز نیز موثر بود.گیلک و گروهش در این پژوهش،
ویروس حامل ژن «فولیستاتین»( )follistatinرا به
موشهایی که سن آنها هشت هفته بود ،تزریق کردند.
این ژن ،فعالیت نوعی پروتئین را در عضالت متوقف
میکند که کنترل رش��د عضالت را برعهده دارد.این
کار به موشها کمک کرد تا توده کافی عضله را بدون
نی��از به ورزش کردن بیش از اندازه معمول به دس��ت
بیاورند.توده عضالنی این موشها حتی بدون ورزش
اضافی و با وجود داشتن رژیم غذایی پرچرب ،دو برابر
ش��د و قدرت آن نیز به دو برابر رسید.همچنین آسیب

تور بافی صيادان "پَره"در چالوس

غضروفی ناشی از آرتروز در این موشها کمتر رخ داد،
شمار سلولهای التهابی و پروتئینهای آنها در مفاصل
موشها کمتر بود ،مشکالت مربوط به سوخت و ساز
کمت��ر پیش آمد و قلب و رگهای خونی این موشها
نیز نسبت به موشهایی که ژندرمانی روی آنها انجام
نشده بود ،سالمتر بودند.حساسیت این موشها نسبت
به درد ،به طور قابل توجهی کمتر بود.برای ثابت شدن
ایمنی این نوع ژندرمانی ،باید بررس��یهای بیشتری
انجام ش��ود.این روش در صورت داش��تن ایمنی الزم
میتواند روش کارآمدی برای درمان بیماران مبتال به
دیس��تروفی عضالنی باشد که ساخت عضله جدید در
آنها دشوار است.
عکس :فارس

تسریع درمان کرونا با ترکیب داروهای ایدز و «ام اس»

محققان در هنگ کنگ متوجه شده اند ترکیبی از داروهای «اچ آی وی»،
ی��ک آنتی ویروس جن��رال و داروی «ام اس» درمان عفونت کووید  ۱۹را
تسریع می کند.به گزارش مهر ،به گفته پزشکان در هنگ کنگ ،ترکیبی
از داروهای آنتی ویروس��ی همراه یک داروی ارتقای سیس��تم ایمنی بدن
به بیماران کووید  ۱۹کمک می کند تا س��ریع تر بهبود یابند.به گفته این
محققان ترکیب مذکور نیازمند آزمایش های بیش��تری اس��ت ،اما درمانی
بالق��وه ب��رای کووید  ۱۹به حس��اب می آید.دکتر «ک��وک یانگ ین» در
دانش��گاه هنگ کنگ و همکارانش ترکیب��ی از «ریتوناویر» و «لوپاناویر»
(داروه��ای مقابله با اچ آی وی) را ب��ا آنتی ویروس جنرال «ریباویرین» و
داروی «بتااینترفرون» (داروی  )MSآزمایش کردند.بیماران شرکت کننده
در این تحقیق عالئمی معتدل داش��تند و  ۷روز از مثبت شدن تست ابتال
به کووید  ۱۹آنان می گذش��ت.برخی پزش��کان معتقدند درمان زودهنگام
این بیماری بهتر است.در این آزمایش تیم محققان هنگ کنگی به برخی
بیماران فقط ترکیب داروهای اچ ای وی دادند.بقیه بیماران به طور تصادفی
ترکیب ریتوناویر ،لوپاناویر هم��راه داروی آنتی ویروس ریباویرین دریافت
کردند و به آنها بتااینترفرون تزریق شد.نتیجه تست بیمارانی که ترکیب کل
داروها را دریافت کردند ،پس از  ۷روز منفی شد.همچنین حال این بیماران
به س��رعت و در  ۴روز بهتر ش��د.نتیجه تس��ت بیمارانی که فقط داروهای
اچآیوی را دریافت کردند به طور متوسط تا  ۱۲روز مثبت بود.

غریبآبادی:

در «برجام» بدهکار نیستیم

نماینده ایران در س��ازمانهای بینالمللی در وین با بیان
اینکه ایران خواهان مذاکراتی است که نتیجه محور باشد،
گف��ت :مادامی که تحریمه��ا ادام��ه دارد ،از ایران انتظار
خویشتنداری نداشته باشید .به گزارش «عصر ایرانیان»،
کاظم غریب آبادی س��فیر و نماینده دائم کش��ورمان نزد
سازمانهای بین المللی در وین ،طی سخنرانی در نشست
فصلی ش��ورای ح��کام آژانس بین المللی ان��رژی اتمی
با موضوع بررس��ی وضعیت اجرای برج��ام در جمهوری
اس�لامی ای��ران ،مواضع جمه��وری اس�لامی را در این
خصوص برای نمایندگان کش��ورهای عضو تشریح کرد.
وی گفت :آمریکا قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت را از طریق
خروج از برجام و اعمال سیاس��ت شکست خورده «فشار
حداکثری» و از سرگیری تحریمها ،که به طور مستقیم و
مخربی بر عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران
که مهمترین هدف توافق هس��تهای میباشد اثر گذاشته
است ،نقض کرد .نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای
بین المللی در وین ادامه داد :از آنجا که بخش لغو تحریم
و تأثیرات آن در برجام ،مبنای اساسی رضایت ایران به این
توافق را تشکیل میدهد ،نقضهای ایاالت متحده آمریکا
باعث شد که این قسمت از توافق ،بی اثر و عاری از فایده
شود .متأس��فانه ،به طور مناسبی به این نگرانیها توسط

اتحادیه اروپا و س��ه کشور اروپایی نیز به منظور یافتن راه
حلهای عملی جهت جبران نقض توافق رسیدگی نشد.
غریب آب��ادی تاکید کرد :الزم میدان��م اینجا به ویژه از
بیانیهه��ای برخی کش��ورهای عضو توافق هس��تهای و
کش��ورهای اروپایی ابراز تأسف جدی و همچنین تعجب
نمایم .گویی این کشورها فراموش کرده اند که این ایران
بود ک��ه به تمامی تعهدات خود تح��ت این توافق پایبند
ب��ود و از مزایای آن نیز به خاطر اقدامات قانون ش��کنانه
آمریکا و بیاقدامی اروپاییها ،بهرهمند نگردید .ظاهراً این
کشورها قصد دارند جای قربانی را با قانون شکنان عوض
کنند .وی افزود :مایه تأس��ف است که کشورهای اروپایی
همچنان حاضر نیستند آمریکا را به خاطر خروج غیرقانونی
و یکجانبه از توافق هستهای محکوم کنند و از آن بخواهند
تحریمهای خود را علیه ملت ایران بردارد ،اما در عوض از
ای��ران مطالبه اجرای تعهدات آن تحت برجام را میکنند.
نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای بین المللی در وین
اظهار داش��ت :مادامی که تحریمها علیه ایران ادامه دارد،
از ایران انتظار خویشتنداری و اقدام سازنده نداشته باشید.
اقدامات و فعالیتهای هستهای ما ،از جمله غنی سازی در
سطوح مختلف و تولید سوخت سیلیساید ،برابر حقوق ما
تحت معاهده عدم اش��اعه صورت میگیرند ،جنبه کام ً
ال

صلح آمیز دارند و از بُعد پادمانی نیز تحت نظارت و راستی
آزمایی آژانس قرار دارند .غریب آبادی تاکید کرد :از اینرو،
به این کشورها توصیه میکنم که عوام فریبی نکنید و به
تعهدات عمل نکرده خود در برابر ملت ایران عمل کنید .ما
بدهکار شما نیستیم .وی گفت :همانگونه که توسط رئیس
جمهور و وزیر امور خارجه کش��ورمان اعالم ش��د ،ایران
خواهان مذاکراتی است که نتیجه محور باشد .مهم است
ک��ه خروجی این تالشها متضمن این باش��د که تمامی
تحریمها بطور مؤثر و قابل راس��تی آزمایی برداشته شوند
و ما دوباره ش��اهد فجایعی مانند خ��روج آمریکا از توافق،
یا سوءاس��تفاده از مکانیسمهای مندرج در برجام و نقض
تمامی تعهداتش ذیل آن نباشیم .نماینده دائم کشورمان
نزد س��ازمانهای بین الملل��ی در وین تصریح کرد :هنوز
مشاهده نشده است که آیا دولت کنونی آمریکا عزم کافی
و آمادگی ترک اعتیاد خود برای استفاده از اقدامات قهری
یکجانبه ،احترام به حقوق بین الملل ،اجرای تعهدات خود
درخصوص لغو تحریمها به روشی کامل و مؤثر ،و اتخاذ
تصمیمات دشوار ضروری برای این امر را دارد یا نه؟ بسیار
مهم اس��ت که آمریکا بدون تأخیر بیشتر و هرگونه پیش
شرط ،نقض تعهدات خود تحت توافق هستهای و قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت را متوقف کند.

امیر آشتیانی:

امنیت راهبردی خلیج فارس را مدیون نیروی دریایی ارتش و سپاه هستیم

وزیر دفاع گفت :امنیت راهبردی خلیج فارس و دریای عمان و آبراهههای حساس جمهوری
اسالمی را مرهون آمادگیهای دفاعی نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران هستیم .به
گزارش «عصر ایرانیان» ،دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه با حضور
در ستاد وزارت دفاع با امیر سرتیپ «محمدرضا آشتیانی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح دیدار و گفتوگو کرد .دریادار تنگسیری در این دیدار با تبریک انتصاب امیر سرتیپ
آش��تیانی به سمت وزیر دفاع اظهار داشت :امروز نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران
از اقتدار ،توانمندی و آمادگیهای بس��یار زیادی برخوردار بوده و این توانمندیها مرهون
هدایتها و فرماندهی داهیانه و مدبرانه فرمانده معظم کل قواست .فرمانده نیروی دریایی

س��پاه تعامل این نیرو با صنعت دفاعی را بسیار خوب و شایسته ارزیابی و عنوان کرد :در
ح��وزه تأمین تجهیزات و ادوات دریایی تعامل مطلوبی با س��ازمان صنایع دریایی وزارت
دفاع برقرار بوده و امیدواریم این تعامل و همکاریها روزافزون شود .امیر آشتیانی نیز در
این دیدار با تجلیل از آمادگیهای رزمی نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی،
امنیت راهبردی خلیج فارس و دریای عمان و آبراهههای حس��اس جمهوری اسالمی را
مرهون آمادگیهای دفاعی نیروی دریایی ارتش و س��پاه پاسداران دانست و خاطرنشان
کرد :خداوند متعال را شاکریم که امروز تجارت در حوزه دریایی و فعالیتهای اقتصادی و
تجاری در بستر دریا از امنیت وصفناپذیری برخوردار است.

میرسلیم در اخطار قانون اساسی:

مجمع تشخیص با واردات خودرو مخالف است

عضو کمیس��یون اص��ل  ۹۰با بیان اینکه هفته گذش��ته
جلسهای در مجمع تشخیص برگزار و با موضوعی که در
این اصالحیه آمده است مخالفت شد ،اظهار داشت :شورای
نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد .به گزارش
خبرنگار مهر ،سیدمصطفی میرسلیم در جلسه علنی امروز
مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی ایرادات شورای
نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو طی اخطار قانون
اساسی ،گفت :ما باید سیاست های تقویت تولید را اجرا و از

آن پشتیبانی کنیم .وی با بیان اینکه هفته گذشته جلسهای
در مجمع تش��خیص مصلحت نظام برگزار و با موضوعی
که در این اصالحیه آمده است مخالفت شد ،اظهار داشت:
بر اس��اس این اصالح ،حت��ی واردات خودروهای معمولی
گازسوز نیز آزاد شده است .عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اقداماتی که برای تولید خودروی
هیبریدی در کش��ور شده است ،گفت :با این اصالحیه که
درباره آزادس��ازی واردات خودرو اس��ت ،از تشویق تولید و

اش��تغال جوانان جلوگیری میشود .وی گفت :با تصویب
این اصالحیه ،تولید و بررسیهای تحقیقاتی لطمه خورده
و جوانان فعال در این حوزه دلس��رد میشوند و در شورای
نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد ش��د .بنابر این
گزارش ،نمایندگان مجلس ام��روز در جریان رفع ایرادات
شورای نگهبان به طرح س��اماندهی صنعت خودرو مقرر
کردند که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی ،هر شش
ماه یک بار توسط شورای رقابت تعیین شود.

