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مشاهير

ويليام سام ِْرسِ ��ت موآم ،در  25ژانويه 1874م در شهر
پاريس به دنيا آمد و در ده سالگي يتيم شد.از اين رو
نزد عموي خود در انگلستان رفت و در آن كشور رحل
اقامت افكند.موآم ،تحصيالت خود را در آلمان سپري

كرد و آن را در رش��ته پزشكي به پايان رساند.اما وي
در اي��ن زمان به نگارش رم��ان پرداخت و با پيروزي
در اين مسير ،رشته پزشكي را رها كرد.وي همچنين
قبل از جنگ جهاني اول ،سالها به مسافرت پرداخت
و تجارب زيادي كسب كرد.همين سفرها الهام بخش
او در آفرينش داس��تانهايى شد كه ماجراهايشان در
ممالك ش��رقي يا س��رزمينهاي غربي ميگذرد.اين
داستانها در واقع ،بررسيهايى است درباره اختالفات
طبقاتي و تاثير آب و هوا بر سفيدپوس��تان.موام پس
از آغاز جنگ ،دوباره به انتش��ار آثار گرانبهايى دست
زد و با نوش��تن كتاب اسارت بشري يا بردگي انسان
در س��ال 1915م ،به اوج شهرت خود رسيد.دوره بعد

فناوري

«ويليام موآم» که بود؟

از جنگ زندگي موام ،به راحتي و خوش��ي گذش��ت،
زيرا وضع مالي و ش��هرت فوقالعادهاش هر دو باعث
ميش��دند كه او بتواند هرچه بهتر با موفقيت علميو
اجتماعي كه داش��ت زندگي نمايد.موام در سالهاي
بعد به عنوان معروفترين ُرماننويس انگليسي قرن
بيستم شهرت يافت و در جهان نيز معروف شد.موآم
در براب��ر همه حوادث و برخوردها ،وضع دانش��مندي
زيستش��ناس و همچنين مردي ماجراجو را به خود
ميگيرد تا بتواند به معرفت وسيعتري دست يابد.حتي
ميتوان گفت طرز نگريس��تن او ب��ه تقدير ،همراه با
معرفتي كه از زندگي با آن همه تجربههاي گوناگون
به دس��ت آورده ،او را به نوعي فلس��فه خاص رسانده

بازدید دادستان کل کشور از خودروهای بالتکلیف در پارکینگ ها

اس��ت.موآم نويس��ندهاي پركار و محبوب عامه بود و
ش��يوه نگارش در دس��ت او ،تنها وسيله انتقال است.
ميتوان گفت كه او بيشتر نويسندهاي با ذوق و سليقه
اس��ت تا يك هنرمند.موام در مقام نمايشنامهنويس
هم سيمايى درخش��ان دارد.در ميان نمايشنامههاي
او كه بيش��تر طنز و گاهي بدبينانه و كام ً
ال مردمياند
ميت��وان از دايره و از ما بهتران ن��ام برد.از موام آثار
متعددي منتش��ر شده اس��ت كه دفتر يادداشت يك
نويس��نده در پنج جل��د ،لبه تيغ ،گ��ذرگاه خطرناك،
س��رزمين موعود و حاصل عمر از آن جملهاند ويليام
سامِرسِ ت موام سرانجام در شانزدهم دسامبر 1965م
در هشتادويك سالگي درگذشت.
عکسyjc :

درمان «درد» با استفاده از «سلولهاي بنيادي»

محققان موفق شدند با استفاده از سلولهاي بنيادي و بدون
هيچ ع��وارض جانبي ،به درم��ان درد در موشها بپردازند.
ب��ه گزارش ايس��نا ،پيدا ک��ردن درمانه��اي غيراعتيادآور
هدف جمع زيادي از محققان در سراس��ر جهان است.حال،
گروهي از محققان دانش��گاه "سيدني" موضوعي را کشف
کردهاند که ميتواند روزي با اس��تفاده از سلولهاي بنيادي
به "سيس��تم کنترل درد غيراعتيادآور" تبديل شود.محققان
براي اولين بار تواستند در بدن موشها نورونهايي بسازند
که احس��اس درد را نابود ميکند و به تسکين پايدار درد در
بدن آنها منجر ميشود.اين گروه تحقيقاتي از روشي موسوم
به "القاي سلولهاي بنيادي پرتوان"( )iPSاستفاده کردند
از مغز اس��تخوان نشات ميگيرد تا سلولهايي را ايجاد کند
که کش��نده درد هستند.اين سلولهاي بنيادي پرتوان پس
از آن در نخاع موشهايي که داراي درد ش��ديد "نوروپاتي"
بودند ،قرار داده شدند.درد نوروپاتي دردي است که به سبب
تحت تأثير قرار گرفتن سيستم "سوماتوسنسوري" (بخشي
از سيس��تم اعصاب حسي) بوسيله آس��يب يا بيماري ايجاد
ميشود.روش استفاده شده در موشها هيچ عوارض جانبي
نداشت و در طول يک درمان واحد انجام شد.

دانشنامه
کوچکترين خودروي پرنده جهان به بازار ميآيد

يک استارت آپ ژاپني مشغول آزمايش يک خودروي پرنده همراه
اپراتور انساني است.اس��تارت اپ تصميم دارد کوچکترين خودروي
پرن��ده جهان را به ب��ازار عرضه کند.به گزارش مهر ،اس��تارت آپي
ژاپني به نام  SkyDriveآزمايش نمونه اوليه يک خودروي پرنده
با اپراتور انس��اني را آغاز کرده اس��ت.اين ش��رکت اميدوار است در
تابستان سال جاري اين خودرو را براي عموم نمايش دهد.پروازهاي
آزمايشي در يک واحد سرپوشيده درمرکز تحقيقات پرواز اين شرکت
در خارج ش��هر ناگويا انجام ميشوند.البته قبال چند پرواز آزمايشي
انجام شده بود اما تمام آنها به وسيله کنترل از راه دور تکميل شده
بودند.طبق گزارش روزنامه آساهي ش��يمبون ،اسکاي درايو اعالم
کرده خودروي پرنده مذکور در اوايل  ۲۰۲۳ميالدي براي فروش محدود و در  ۲۰۲۶ميالدي براي توليد انبوه
عرضه ميشود.مهندسان سابق تويوتا اين استارت آپ را تاسيس کردهاند و تصميم دارند کوچکترين خودروي
پرنده دنيا را به بازار عرضه کنند.
ربات «گيرنده جوندگان» هوشمند ساخته شد

محققان در يک شرکت دانش بنيان موفق به طراحي و ساخت ربات
«رت گير» هوش��مندي ش��دند که ميتوان با استفاده از آن و بدون
سموم شيميايي انواع جوندهها و موشها را نابود کرد.عليرضا مسعودي
نژاد عضو هيئت علميدانش��کده بهداشت و محيط زيست دانشگاه
علوم پزش��کي شهيد بهشتي در گفتگو با خبرنگار مهر ،گفت :ما در
يک شرکت دانش بنيان در زمينه توليد تجهيزات رباتيکي مرتبط با
پزشکي و محيط زيس��ت فعاليت ميکنيم.وي با بيان اينکه در اين
شرکت موفق به طراحي و ساخت دستگاه رباتيک تله موش هوشمند
ش��ديم ،خاطرنشان کرد :دستگاه تله داراي بخش توليد فرمان جلب
کننده است که توسط يک دستگاه مولد گرما تبخير و از فاز مايع به
بخار تبديل ش��ده و از طريق لوله خارجي به بيرون از محفظه منتقل ميشود.مس��عودي نژاد با بيان اينکه اين
دس��تگاه داراي لوله جلب کننده اس��ت ،بيان کرد :اين لوله فرمان جلب کننده را در محوطه اطراف دستگاه تله
پخش کرده و باعث جلب موشهاي اطراف به طرف درب ورودي ميش��ود.وي ادامه داد :اين دس��تگاه داراي
بخش دريچه خودکار است که پس از ورود موش به محفظه ،بسته شده و اجازه بيرون رفتن موش را از دستگاه
نميدهد.مدير اين ش��رکت گفت :دستگاه داراي محفظهاي اس��ت که پس از دريافت سيگنال ورود ،موش به
صورت خودکار به داخل محفظه مايع کش��نده فرو برده ميش��ود به اين ترتيب با توجه به بدنه سوراخ دار اين
محفظه پيکر موش به طور کامل در درون مايع غوطه ور و جريان تنفس��ي و همچنين ضربان قلب جونده را
دچار اختالل شديد ميکند.اين اتفاق باعث ميشود در کسر ثانيه ضربان قلب متوقف و جريان تنفس کام ً
ال قطع
شود.وي ادامه داد :سپس در اين دستگاه بخش محفظه پس از کشته شدن موش مجدداً از درون مايع کشنده
خارج شده و در راستاي بازوي حرکتي قرار ميگيرد که اين بازو جسد موش را به طرف کشوي تخليه حرکت
داده و جسد موش به داخل آن هدايت ميشود.وي با بيان اينکه نمونه نيمه صنعتي تله موش هوشمند ساخته
شده است ،خاطرنشان کرد :از اين تله موش ميتوان در سيلوهاي گندم.برنج ،انبار ،رستوران ،معابر و… استفاده
کرد.وي با اشاره به مزاياي استفاده از تله موش هوشمند گفت :اين سيستم بدون آلودگي ،بدون مواد شيميايي
و به صرفه اس��ت که با ولتاژ برق موشها را خشک ميکند.مس��عودي نژاد عنوان کرد :در روشهاي معمول
براي از بين بردن جوندههايي مانند موش ،از طعمهاي استفاده ميشود که سموم ضد انعقادي هستند و بعد از
مصرف بدن موش از داخل خونريزي ميکند ،متالشي ميشود و در نهايت ميميرد.اين مسئله باعث ميشود
وقتي طعمه را ميخورد به داخل سيلوهاي برنج گندم و… برود آلودگيهاي احشايي را وارد مواد غذايي کند
اما با اس��تفاده از تله موش ،جونده با ولتاژ برق خشک ميشود.عضو هيئت علميدانشگاه شهيد بهشتي گفت:
موش به رطوبت و غذا نياز دارد و ش��بگرد اس��ت و معمو ًال در کانالها و انبارها پنهان ميش��ود؛ زماني که اين
موشها به چشم انسان ديده ميشوند يعني جاي کافي براي آنها وجود ندارد و جمعيت شان زياد شده است؛
بنابراين استفاده از تله موش هوشمند ميتواند بدون ايجاد آلودگي ،از تعداد آنها کم کند.وي تاکيد کرد :شهرداري
ميتواند مخاطب دستگاه باشد تا موشهاي شهر را که به سطح زمين طغيان کردهاند را نابود کند.

سخنگوی حماس:

تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه یک جنایت جدید بود

س��خنگوی جنبش مقاومت اس�لامی حم��اس ضمن
محکومی��ت تجاوز نظام��ی اخیر رژیم صهونیس��تی به
س��وریه ،آن را ب��ه مثابه یک جنایت جدی��د توصیف و
اعالم کرد :کش��ورهای اسالمی باید در برابر تل آویو با
یکدیگر متحد باشند .به گزارش مهر به نقل از فلسطین
الیوم« ،حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی
حم��اس امروز چهارش��نبه به تجاوز نظام��ی اخیر رژیم
صهیونیستی به خاک سوریه واکنش نشان داد .بر اساس
این گزارش ،وی در این خص��وص تصریح کرد :تجاوز

نظامی اخیر رژیم صهیونیس��تی به خاک سوریه به مثابه
ی��ک جنایت جدید بود .این تجاوز نیز در ادامه سلس��له
تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی علیه ملتهای منطقه
اتفاق افتاد .س��خنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس
در ادام��ه اظهارات خود در این زمینه خواس��تار وحدت و
یکپارچگی کشورهای جهان عرب و جهان اسالم در برابر
رویکرد قلدرمآبانه رژیم صهیونیستی و مقابله با اقدامات
جنایتکارانه این رژیم شد .منابع خبری بامداد چهارشنبه از
مقابله پدافند هوایی سوریه با اهداف متخاصم در آسمان

حمص خبر دادند .منابع س��وری اعالم کردند که پدافند
ارتش س��وریه با حمله هوایی رژیم صهیونیستی مقابله
کرد .یک منبع نظامی گفت :حدود ساعت  ۰۱:۲۶بامداد
امروز دش��من اسرائیلی با چند موشک حمله هوایی را از
سمت شمال ش��رقی بیروت علیه برخی نقاط در منطقه
مرکزی انجام داد .وی افزود :س��امانههای پدافند سوریه
با این حمله مقابله کردند و بیشتر موشکها رهگیری و
س��اقط گردید .در جریان این حمله  ۲نفر شهید و  ۷تن
دیگر زخمی شدند و خسارتهای مادی نیز ایجاد شد.

آیت اهلل جنتی:

مسئوالن تمام تالش خود را برای حل مشکالت معیشتی بهکار گیرند

دبیر ش��ورای نگهبان با بیان اینکه اگر روحیه بس��یجی
حاکم باشد همه مشکالت حل میشود ،گفت :مسئوالن
باید تمام تالش خود را برای حل مش��کالت اقتصادی و
معیشتی به کار گیرند .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل
از پایگاه اطالعرسانی شورای نگهبان ،آیتاهلل احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) طی
سخنانی در جلسه این شورا با اشاره به تشکیل بسیج در ۵
آذر  ۱۳۵۸به فرمان امام خمینی (ره) ضمن تبریک هفته
بسیج گفت :خداوند را برای این نعمت الهی شاکریم .وی
افزود :تشکیل بس��یج از هوشیاری حضرت امام خمینی
(ره) بود ک��ه باید قدر این نعمت را بدانیم و تالش کنیم
این روحیه را در خودمان حفظ ،تقویت و به جوانان منتقل
کنیم .دبیر ش��ورای نگهبان درباره فعالیتهای بس��یج،

تصریح کرد :بسیج در همه عرصههای نظامی ،خدماتی و
جهادی حضور موفقی دارد و متعلق به همه اقش��ار مردم
است که باید همیشه محفوظ بماند .آیت اهلل جنتی افزود:
خوش��حالیم که بچههای انقالبی روحیه بسیجی دارند و
هر جا اتفاقی مثل سیل و زلزله رخ دهد ،در صحنه حضور
دارند و به کمک مردم میآیند و این روحیه بسیجی است
ک��ه همه را در صحنه حاضر میکن��د .وی با بیان اینکه
روحیه بس��یجی یک روحیه اسالمی و انقالبی است که
باید در همه عرصهها و دستگاهها همچون دولت ،مجلس،
قوه قضائیه ،حوزههای علمیه ،دانشگاهها ،مدارس حاکم
شود ،گفت :دانشجوی ما باید با روحیه بسیجی وارد میدان
مسئولیت شود .دبیر ش��ورای نگهبان در بخش دیگر به
مش��کالت اقتصادی و معیشتی اشاره و با بیان اینکه اگر

روحیه بسیجی حاکم باشد همه مشکالت حل میشود،
خاطرنش��ان کرد :مسئوالن باید تمام تالش خود را برای
حل مشکالت اقتصادی و معیشتی به کار گیرند .آیت اهلل
جنتی افزود :این مردم که همه چیزشان را در راه اسالم و
انقالب فدا کردهاند و در همه صحنههای دفاع از اسالم و
انقالب حاضر بودهاند ،باید مشکالتشان برطرف شود .وی
یادآور شد :باید قدردان مردم باشیم و تا آنجا که میتوانیم
مش��کالت اقتصادی را کم کنی��م ،نباید در این مملکت
کسی پیدا شود که ش��ب را گرسنه بخوابد .دبیر شورای
نگهبان در پایان گفت :انشاءاهلل خداوند کمک کند تا با
تاسی از امیرالمومنین علی (ع) به مردم ،اسالم و انقالب
خدمت کنیم و خداوند این مملکت را حفظ و مسئولین را
توفیق خدمات صادقانه عطا کند.

سردار فدوی :دشمن جرات نمیکند در جنگ سخت با ما درگیر شود

جانشین فرمانده کل س��پاه با اشاره به توان و جایگاهی
دفاعی ایران در بین قدرت های جهانی و توان بازدارندگی
کش��ورمان گف��ت :دش��منان ضعیف و ب��زدل ما جرأت
گ سخت با ما درگیر شود .به گزارش مهر،
نمیکنند با جن 
س��ردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در اجتماع
بسیجیان که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد ،طی
سخنانی ضمن گرامیداش��ت هفته بسیج ،گفت :دشمن
امروز در همه عرصهها دش��منی خود را با ایران ش��دت

بخش��یده به نحوی که نمونه و شدت این دشمنیها در
طول تاریخ به جز دوران صدر اسالم سابقه نداشته است.
وی افزود :با وجود دش��منی دشمنان اس�لام ،دلدادگان
انقالب اسالمی و بس��یجیان در همه صحنهها حتی به
قیمت جان خود پای کار بودهاند ،و قدمی پس نکشیدهاند.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به توطئههای دشمنان
علیه ملت ایران در دفاع مقدس و در عرصههای مختلف
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،گفت :دشمنان
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در هیچکدام از خباثتهایی که با انقالب اسالمی داشتند
نه تنها موفق نشدند بلکه نمیتوانند یک مورد را هم علیه
ایران اسالمی و حتی جبهه انقالب اسالمی اعالم کنند
که پیروز شده باشند .سردار فدوی افزود :خداوند متعال در
قرآن کریم با صراح��ت اعالم کرده تنها دو حزب خدا و
ش��یطان وجود دارد و فقط حزب خداست که همواره هم
پیروز و هم غالب خواهد بود و هم کیفیت غالب بودن آن
را خداوند تضمین کرده است.
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