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جواهر لعل نهرو ،سياس��تمدا ِر استقاللطلب و اولين
نخست وزير هند ،در  14نوامبر سال 1889م در ا...
آباد هن��د به دنيا آمد.وي پ��س از اتمام تحصيالت
حقوق دانشگاه كمبريج انگلستان ،به
خود در رشته
ِ
قضاوت در هند مشغول ش��د.نهرو در سال 1918م
ب��ه پارلمان هند راه يافت و در 1929م به رياس��ت
پارلمان رس��يد.او در 1920در نهضتي كه به رهبري
مهاتما گاندي با هدف آزادي هند از س��لطه سياسي
انگلس��تان به راه افتاد شركت كرد و با نهضتهاي
مل��ي همراه��ي نمود.نه��رو در ط��ول مب��ارزات
ضداستعماري خويش  10بار دستگير و زنداني شد و
روي هم رفته ،در حدود س��يزده سال از عمر خود را

«جواهر َل ْع ْل ِن ْهرو» که بود؟

در زندان گذراند.نهرو در س��الهاي زندان هم بيكار
ننشس��ت و به نگارش كتب مختلفي پرداخت.نهرو
در همين سالها ،طي مس��افرتش به مسكو تحت
تاثير ماركسيس��م قرار گرفت و بعضي از روشهاي
مب��ارزه كمونيس��تها را در هند به كار بس��ت.البته
مهاتما گان��دي كه مبتكر اصل مب��ارزه منفي بود،
غالب ًا با نظريات نهرو درباره ش��دت عمل و تحرك
بيشتر در مبارزه مخالفت ميكرد.نهرو نيز كه از نفوذ
كالم گان��دي در ميان مردم هند آگاه بود و در عين
حال احترام عميقي نس��بت به او داشت ،روشهاي
خ��ود را در مبارزه تعدي��ل مينمود.جواهر لعل نهرو
پس از اس��تقالل هند ،به عنوان اولين نخست وزير

فناوري

اين كش��ور انتخاب ش��د و تا زمان مرگ ،به مدت
هفده سال ،رهبري بالمنازع هند را برعهده داشت.
نهرو در اين مدت در صحنه سياست بينالمللي نيز
درخشيد و همواره به عنوان يك شخصيت برجسته
و صلحدوس��ت مورد احترام مجامع جهاني بود.وي
بنيادهاي سياسي  -اقتصادي هند را پايهگذاري كرد
و از يك كش��ور استعمارزده و بالديده و دستخوش
تفرقه ،ق��درت يكپارچهاي را در جنوب آس��يا پديد
آورد.كار مثب��ت عمده نهرو براي هن��د ،اصرار وي
ب��ر اين امر بود كه هند به صورت يك دموكراس��ي
غيرمنف��ك از آرمانهاي دنياي��ي و غيرديني باقي
بماند.وي ب��ا گذراندن قانوني ،نظام طبقه در هند را

برانداخ��ت و كارهايي كه ب��راي از بين بردن فقر و
عقبماندگي انجام داد ،سبب ايجاد انقالب اساسي
اجتماعي و اقتصادي شد.نهرو از قهرمانان استقالل
هند و از رهبران متفكر مبارزات مردمي اين كش��ور
طي سالهاي استقالل به شمار ميرود.او همچنين
ب��ه اتفاق جم��ال عبدالناص��ر و ژوزف تيتو و احمد
سوكارنو رهبران وقت مصر ،يوگسالوي و اندونزي
از بنيانگذاران جنبش عدم تعهد به شمار ميروند و
حيثيتي بينالملل��ي دارند.جواهر لعل نهرو در ژانويه
1964م دچار حمله قلبي ش��د و نيمي از بدنش فلج
گردي��د تا اينكه س��رانجام در بيس��ت و هفت مه
1964م در هفتاد و پنج سالگي درگذشت.
عکس :آنا

بازار محلی در گیالن

کمباین خودران برداشت محصول را ساده میکند

یک ش��رکت روسی از ابداع سیس��تم خودرانی برای استفاده
در کمباینها خبر داده که برداش��ت محصوالت کش��اورزی
را تس��هیل میکند.به گزارش مهر ،ش��رکت هوش مصنوعی
 Cognitive Technologiesروس��یه قص��د دارد ب��ا
اس��تفاده از یک سیس��تم خودران ۲۴۲ ،کمباین را ظرف یک
س��ال آینده به دستگاههایی خودران مبدل کند.در حال حاضر
تع��دادی از این کمباینه��ای خودران در برخ��ی زمینهای
کش��اورزی در روس��یه به کار گرفته ش��دهاند تا نقاط ضعف
و ق��وت آنها مش��خص ش��ود.روسها امیدوارند اس��تفاده از
سیس��تمهای خودران کشاورزی مش��کالت ناشی از خطای
انسانی را به حداقل برساند و برداشت محصول را با سرعت و
دقت بیشتری ممکن کند.کمباینهای خودران به یک دوربین
ویدئویی مجهز هس��تند که با تجزیه و تحلیل تصاویر زمین
کش��اورزی در مورد مسیر حرکت و برداشت محصول تصمیم
میگیرند.سیستم یادش��ده در تمامی شرایط آب و هوایی ،در
تمامی فصول و در ش��ب یا روز قابل اس��تفاده ب��وده و برای
حرکت و مس��یریابی نیازی به جی پی اس ندارد.این سیستم
قادر به شناس��ایی موانع نیز هست و در صورت وقوع هرگونه
مشکل پیش بینی نشده به اپراتور خود هشدار میدهد.

اشعه مافوق بنفش ویروس کرونا را از بین می برد

خودروسازی ظرف  ۲سال باید به افتخار ملی تبدیل شود

توانمندیه�ای صنع�ت خ�ودرو باید

برای مردم ملموس شود

وی با تأکی��د بر اینک��ه توانمندیهای
صنعت خ��ودرو باید برای مردم ملموس
ش��ود ،گفت :عموم مردم حس خوبی به
صنعت خودروسازی کشور ندارند و این
موض��وع علیرغم هم��ه توانمندی های
این صنعت ،نگرانکننده است.

صنعت خ�ودرو ظرف  ۲س�ال باید به

افتخار ملی تبدیل شود

وزی��ر صمت با بی��ان اینک��ه وظیفه ما
این اس��ت ک��ه حداکثر ظرف دو س��ال
خودروس��ازی را به افتخ��ار ملی تبدیل

فاطمی امین همچنین اضافه کرد :هدف
گ��ذاری برای تولید بیش از یک میلیون
و شش��صد هزار دستگاه خودرو در سال
 ۱۴۰۱داشتهایم و از سال  ۱۴۰۲به بعد
نباید خودرو زیر س��ه ستاره کیفی تولید
شود.
تولی�د بیش از یکصد ه�زار خودرو تا

پایان س�ال بی�ش از برنامه پی�ش بینی
شده

کنی��م ،ادام��ه داد ۹ :پ��روژه حاکمیتی
برای صنعت خودرو تعریف ش��ده است،
همچنین قطعهسازان و خودروسازان نیز
باید پروژههای متع��دد خود را تعریف و
پیاده سازی نمایند.

دس��تور کار ق��رار دادهام ،تصریح کرد:
یک��ی از این اولویت ه��ا صنعت خودرو
است که علیرغم همه چالش ها ،فرصت
های بس��یار جدی در این صنعت برای
توسعه وجود دارد.

فاطمی امین با بیان اینکه ذهنیت مردم
با واقعیته��ای صنعت خ��ودرو فاصله
دارد ،گف��ت :وظیفه همه ما این اس��ت
که این فاصله را ب��ه خوبی پر نماییم و
دی��دگاه مردم را تغییر دهیم .وی با بیان
اینکه در این دو ماه از تصدی مسئولیت
خ��ود در وزارت صمت  ۱۰اولویت را در

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره
به برخ��ی هدف گ��ذاری ه��ای انجام
شده برای توس��عه صنعت خودرو ،بیان
کرد :می خواهیم تا پایان س��ال ۱۴۰۱
حداق��ل  ۱۵درص��د قیمت تمام ش��ده
خ��ودرو کاهش یاب��د .از س��ال ۱۴۰۲
نباید خودرو زیر سه ستاره داشته باشیم

ذهنی�ت مردم ب�ا واقعیتهای صنعت

خودرو فاصله دارد

کاه�ش حداق�ل  ۱۵درص�دی قیمت

تمام شده خودرو تا پایان ۱۴۰۱

وی همچنی��ن تصری��ح کرد :امس��ال
میخواهیم بیش از یکصد هزار دستگاه
خودرو تا پایان سال بیش از برنامه پیش
بینی شده تولید شود.
رصد مداوم برنامه های خودروسازان


وزیر صم��ت در ادامه تاکید کرد :برنامه
هفتگی از خودروسازان گرفتهایم ،سایپا
و ایران خودرو برنامه خود را ارائه دادند،
برنام��ه ها به صورت مداوم رصد خواهد
شد .وزیر صمت با بیان اینکه می توانیم
خودروس��ازی مطرح در س��طح منطقه
باش��یم ،گفت :تمامی این هدف گذاری
ها به همت خودروسازان ،قطعهسازان و
فعاالن این صنعت شدنی است و ما نیز
در کنار صنعت خودرو تا رسیدن به نقطه
تعالی خواهیم بود.

برگزاری نشست مشترک وزیر صمت با رئیس سازمان بازرسی کل کشور

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت در نشس��ت مش��ترک
با رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور از حل و فصل
مش��کالت و مس��ایل مرتبط در چارچوب پروژه های
بازآفرین��ی این وزارتخانه که در حال انجام می باش��د،
خبر داد.
به گزارش شاتا ،سیدرضا فاطمی امین ازبازنگری اساسی
در فرآیند صدور مجوزها و باز طراحی فرایندهای اداری
مرتبط با مجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،خبر
داد و گفت :برنامه ای وی��ژه برای بازطراحی فرآیندها
داریم که تمامی ابعاد سازمانی را پوشش خواهد داد.
وی همچنین تصریح کرد :با اجرای پروژه های تحولی
بازآفرینی وزارت صمت ،بس��یاری از مس��ائل و چالش
هایی که در جلس��ه به آنها اش��اره ش��د ،در بازه زمانی
تعیین شده حل و فصل خواهد شد.
وزیر صمت با اشاره به تعامل و هم افزایی خوب وزرای
اقتصادی دولت سیزدهم ،بیان کرد :جلسات متناوب با
رئیسجمهور داریم و فضا برای حل مس��ائل اساس��ی
کشور بسیار مهیا است.

تزریق دارویی که از آلودگی به «اچ.آی.وی» جلوگیری میکند

در مطالعه ای که اخیرا «برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز»( )UNAIDSهمراه با شرکت داروسازی
«ویوهلثکر»( )ViiV Healthcareو «ش��بکه آزمایشات پیشگیری از اچآیوی»( )HPTNانجام داده
است اظهار کردهاند تزریق هر دو ماه یکبار دارویی خاص میتواند از آلودگی به ویروس اچ.آی.وی جلوگیری
کند.به گزارش ایسنا ،محققان در مطالعه اخیرشان دریافتهاند تزریق دارویی خاص نسبت به داروهای خوراکی
که برای جلوگیری از ابتال به آلودگی ویروس اچ.آی.وی تجویز میش��ود ،موثرتر هس��تند.آزمایش آزمایشی
فاز  ۳ / ۲bدر مقیاس بزرگ محققان اثربخش��ی یک داروی جدید را که برای جلوگیری از ابتال به ویروس
اچ.آی.وی طراحی ش��ده اس��ت ،نش��ان میدهد.تجزیه و تحلیل موقت دارو حاکی از آن اس��ت که تزرق هر
دو ماه یکبار(هر هش��ت هفته) یک داروی خاص در بدن بیماران محافظت بیش��تری از آنها در برابر ابتال به
آلودگی اچ.آی.وی نس��بت به ه��ر داروی دیگری که در حال حاضر موجود اس��ت ،میکند».میرون کوهن»
( )Myron Cohenاز دانشگاه کارولینای شمالی در َچپـِل هیل(University of North Carolina
 )at Chapel Hillگف��ت :هر س��اله ح��دود ۱.۷میلیون نفر به ویروس اچ.آوی.وی مبتال میش��وند.برای
پایین آوردن این تعداد ،ما اعتقاد داریم که عالوه بر قرصهای خوراکی که روزانه میبایس��ت مصرف شوند،
گزینههای بیش��تری برای پیشگیری نیز الزم است.شبکه آزمایشات پیشگیری از اچ.آی.وی( )HPTNکه
رهبری این مطالعه را برعهده دارد ،این آزمایش را «شبکه آزمایشات پیشگیری از اچآیویHPTN(»۰۸۳
 )۰۸۳نامیده اس��ت.انجام این آزمایش بر روی افراد در پایان س��ال  ۲۰۱۶آغاز ش��د و محققان آزمایش را به
منظور بررس��ی ایمنی و کارآیی داروی تزریقی جدید به ن��ام «کابوتگراویر»( )cabotegravirدر طوالنی
مدت به جای درمان فعلی و استاندارد مراقبت از پیشگیری از اچ.آی.وی که یک درمان ترکیبی ضد ویروسی
و مصرف داروهای خوراکی مانند تنوفوویر و امتریس��یتابین اس��ت ،انجام دادند.محققان  ۴۶۰۰فرد را که در
این آزمایش ش��رکت کرده بودند و در معرض خطر ابتال به عفونت اچ.آی.وی قرار داش��تند را مورد بررس��ی
قرار دادند که این ش��رکت کنندگان از هفت کش��ور انتخاب ش��ده بودند.به یک گروه از افراد کابوتگراویر هر
هش��ت هفته تزریق میش��د و افراد قرصهای پالسیبو را نیز روزانه مصرف میکردند.گروه دیگر هر  ۸هفته
داروهای پالس��یبو به آنها تزریق میش��د و روزانه نیز قرصهای تنوفوویر و امتریسیتابین مصرف میکردند.
برنامه اولیه اجرای درمان به مدت سه سال بود ،با این حال به دلیل همهگیری بیماری کووید ۱۹-در جهان،
آزمایشات کمی به تعویق افتاد.بنابر گزارشها یک چهارم مکانهایی که در آنها آزمایش انجام میشد ،تعطیل
شدند.در اوایل ماه مه ،یک هیئت نظارت بر دادههای مستقل و امنیت( )DSMBتجزیه و تحلیل موقت از
دادههای جمع آوری شده تا مارس  ۲۰۲۰را انجام دادند.این هیئت نتیجهگیری کرد که دادههای اولیه حاکی
از آن است که کابوتگراویر به همان اندازه مصرف روزانه تنوفوویر و امتریسیتابین امن و به طور بالقوه بسیار
بیشتر تاثیرگذار است.اگرچه دادهها مورد بازبینی قرار نگرفته یا منتشر نشده است ،اما این نتایج اولیه تصویری
امیدوارکننده از موفقیت کابوتگراویر را نشان میدهد.
تحقیقی جدید نشان می دهد نوع خاصی از اشعه مافوق بنفش را می توان برای ضدعفونی کردن و جلوگیری
از شیوع ویروس کرونا به کار برد.این نوع اشعه به بدن انسان صدمه نمی زند.به گزارش مهر ،تحقیقات جدید
نش��ان م��ی دهد می توان نوع خاص��ی از نور مافوق بنفش به نام  UVCرا ب��رای ضدعفونی کردن هوا در
اماکن عمومی و مقابله با کووید ۱۹به کاربرد.محققان دانشگاه سن اندروز و بیمارستان ناینولز در داندی(واقع
در اسکاتلند) در یک پژوهش با استفاده از شبیه سازی های رایانه ای تاثیرضدعفونی کننده المپ های منتشر
کننده این نوع نور مافوق بنفش را روی پوست انسان بررسی کردند.محققان متوجه شدند امواج کوتاهتر این
نور مشکالت مرتبط با قرار گرفتن در معرض نور مافوق بنفش را روی پوست ایجاد نمی کنند.در حال حاضر
 ۳نوع نور مافوق بنفش به نام های UVA، UVBو  UVCوجود دارد که همه آنها تا حدودی به پوست
انس��ان صدمه می زنند.ایزال بارنارد یکی از دانش��جویان مقطع دکتری در دانشگاه سن اندروز می گوید :ما با
استفاده از یک مدل رایانشی نشان دادیم امواج طوالنی تر  UVCبه پوست انسان صدمه می زنند اما نفوذ
امواج کوتاهتر از  ۲۳۰نانومتر به پوست محدودتر است.نور  UVCبا طیف  ۲۰۰تا  ۲۸۰نانومتر از المپ های
مخصوصی منتشر می شود و می تواند باکتری ها و ویروس ها را از بین ببرد.همچنین مدتها است از این نور
برای ضدعفونی کردن بخش های بیمارستان ها استفاده می شود.البته بخش بیمارستانی باید خالی از بیماران
باشد زیرا المپ های مذکور نور با طول موج  ۲۵۴نانومتر منتشر می کنند که به چشم ها و پوست آسیب می
رساند.محققان متوجه شده اند المپ هایی که نور  UVCبا طول موج  ۲۲۲نانومتر منتشر می کنند ،ایمن تر
هستند زیرا پروتئین پوست آن را جذب می کند.

وزیر صمت در مراسم آغاز تولید انبوه تارا اتوماتیک:

وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان کرد:
وظیفه همه ما این است که حداکثر ظرف
مدت دو سال صنعت خودروسازی را به
افتخ��ار ملی تبدیل نمایی��م .به گزارش
شاتا ،س��ید رضا فاطمی امین در مراسم
آغاز تولید انواع ت��ارا اتوماتیک و پروژه
توس��عه محص��ول  k125با بی��ان این
مطلب ،افزود :صنع��ت خودرو به لحاظ
ظرفی��ت های س��اخت ،طراحی ،فنی و
مهندس��ی به جاهای خوبی رسیده است
و وقت جهش ج��دی در بهبود کیفیت،
قیمت و صادرات می باشد.

دانشنامه

فاطمی امی��ن همچنین تعامل و ه��م افزایی میان دو
مجموعه صمت و سازمان بازرسی برای تحقق اهداف
نظارتی با نگاه پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد.
رئیس س��ازمان بازرسی کل کش��ور نیز طی سخنانی
رویکرده��ای ای��ن س��ازمان را پیش��گیرانه ب��ا ن��گاه
آسیبشناسانه دانس��ت و گفت :گلوگاه هایی که بستر
تخل��ف را فراهم میآورند باید آسیبشناس��ی و مرتفع
شوند.
حجت االسالم و المسلمین حسن درویشیان همچنین
از دستگاههای اجرایی خواست که آسیبهای مرتبط را
با هدف اصالح و پیشگیری شناسایی نمایند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور آگاهیبخشی و توجه
دادن دستگاه اجرایی نس��بت به ماموریتهای قانونی
خ��ود را یکی دیگر از وظایف دانس��ت و گفت :مدیران
دستگاههای اجرایی سرمایه های ملی هستند که باید از
این سرمایه ها صیانت شود و یکی از اقدامات صیانتی
توجه دادن مدیران به مأموریتهایشان است.
حجت االس�لام و المس��لمین حس��ن درویشیان یکی

دیگر از رویکردهای سازمان بازرسی را توجه به مسائل
اصلی دس��تگاه ها و اولویتبندی مس��ائل دانست و با
بی��ان اینکه مردم انتظار وی��ژهای از دولت جدید دارند،
تصریح کرد :نظارت مس��تمر بر عوامل و تحقق اهداف
مجموعه در کنار وظیفه برنامهریزی و اجراء می باشد.
وی تأکید کرد :انتظار میرود مدیران به وظایف نظارتی
خود به گونه ای عمل کنند که نیاز به حضور و پیگیری
دس��تگاههای نظارت��ی خارج از مجموعه نباش��د ،البته
نظارت نه ب��ه معنای عدم اعتم��اد بلکه معنای کمک
کردن به مدیران برای انجام صحیح وظایف است.
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