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مشاهیر

رينولد الين نيكلسون خاورش��ناس و اديب مشهور در
نوزدهم اوت س��ال  ۱۸۶۸ميالدي در انگلستان بهدنيا
آمد.از آنجايى كه پدر رينولد ،استاد طب و تاريخ طبيعي
و پدربزرگش از زبانشناسان زمان بودند ،نيكلسون هم

از دوران جواني به تحصيل دانش روي آورد و در دوران
دانش��گاه ،زبان و ادبيات يوناني ،التيني و شرقي را فرا
گرفت.نيكلس��ون در طي س��الهاي بعد به فراگيري
زبانهاي هندي ،عربي و فارسي پرداخت.وي نخستين
اثر خود را درباره منتخبي از اشعار ديوان شمس تبريزي
انتش��ار داد.او از آن پس در دانشگاه كمبريج انگلستان
به تدريس زبان فارس��ي مشغول شد و  ۲۵سال به اين
كار پرداخت.بيش��ك بزرگترين كار نيكلس��ون كه
بيش از  ۲۰س��ال براي آن زمان صرف نمود ،ترجمه،
ش��رح و چاپ مثنوي معنوي مولوي است كه آن را در
هشت جلد منتشر كرد.همچنين تأليفات متعدد ديگري
از نيكلس��ون بهجاي مانده كه «تاريخ ادبيات عرب»،

فناوري

«رينولد نيكِ ْلسون» که بود؟
ِ
«مفهوم ش��خصيت در تصوف»« ،تحقيق��ات درباره
شعر اسالمي» به انگليسي و «عرفاي اسالمي» از آن
جملهاند.نيكلسون از بزرگترين دانشمندان متبحر در
تصوف و عرفان اسالمي بهشمار ميرود و از طرفي ،در
رديف خاورشناسان و مستشرقين دقيق و عميق جاي
دارد.قول او همهجا معتبر و اكثر آثار وي در همين رشته
است.نيكلس��ون از آغاز جواني ت��ا پايان عمر به مدت
نزديك به نيم قرن به بحث و تحقيق درباره عرفان و
تصوف پرداخت و در اين زمينه به استادي رسيد.كارهاي
علمي و ادبي نيكلسون نه تنها از لحاظ كميت و تعداد
زياد آن ،قابل مالحظه است ،بلكه چگونگي و كيفيت
آنها نيز نش��اندهنده احاطه علمي و تتبعات فراوان و

دقت بسيار وي است.عملكرد نيكلسون بهعنوان يك
استاد برجس��ته و داراي خصائص اخالقي ،باعث شده
ب��ود تا از ديد بزرگان فرهن��گ و ادب غرب ،بهعنوان
انس��اني صاحب كمال و فضل و دانش و در عين حال
داراي تواضع و فروتني بهحس��اب آيد.نيكلسون ،قرن
دوازدهم و سيزدهم ميالدي را بهمناسبت سرودن اشعار
عرفاني توس��ط ش��اعران ايراني نظير سنايي غزنوي،
عطار نيش��ابوري و جاللالدين مولوي ،عصر طاليي
عرفان اس�لامي خوانده و س��نايي را كه پير اين گروه
بوده ،پدر شعر مذهبي ،فلسفي و عرفاني ايران شمرده
است.رينولد نيكلسون سرانجام در  ۲۷اوت ۱۹۴۵م در
سن  ۷۷سالگي در كمبريج درگذشت.
عکسyjc :

رزمایش ارتقاء توان و تحرک عملیاتی پلیس راهور

ابداع ماسک-شیلد که پوست را ترمیم میکند

ماسکی که به تازگی مورد تایید انجمن شیمی آمریکا قرار گرفته است،
قابلیت بازیافت دارد و آنطور که مخترعانش می گویند میتواند به ترمیم
پوست کاربر نیز کمک کند.به گزارش ایسنا ،در روند تولید ماسک به
تدریج ابتکاراتی نیز مشاهده میشود که به تکامل و کارآیی ماسکها
کمک میکنند.ماسک موسوم به" ،"SEEUS95نوعی ماسک شفاف
است که به گفته تولیدکنندگانش میتواند به ترمیم پوست نیز کمک
کند.ماسک  SEEUS95که از "پلیپروپیلن"()Polypropylene
س��اخته شده است ،جایگزین خوبی برای ماسکهای عادی  N95به
ش��مار میرود و قدرت محافظتی بیشتری نسبت به آنها دارد.ماسک
 ،SEEUS95شفاف است و صورت کاربر را پنهان نمیکند.همچنین
این ماسک قابل بازیافت است و به خاطر قابلیت چسبندگی ،نیازی به
متصل ش��دن به گوش ندارد.فیلتر ماسک ،از الیاف طبیعی مانند پنبه
و بامبو ساخته شده است.این ماسک از قسمت روی بینی تا زیر چانه
کاربر را میپوش��اند و کامال روی صورت محکم میش��ود؛ در نتیجه
امکان ورود آلودگی را از بین میبرد".انجمن شیمی آمریکا" (،)ACS
این ماس��ک را مورد بررس��ی ق��رار داده و تایید کرده ک��ه کارایی آن
مشابه ماس��کهای  N95است؛ بدین ترتیب  SEEUS95میتواند
یک جایگزین کارآمد برای ماس��کهای  N95باشد که برخالف آنها
قابلیت بازیافت دارد و به پوست نیز آسیبی نمیرساند.

ع��راق هم��واره ب��ه دلی��ل برخ��ورداری از ویژگیها و
جغرافیای سیاسی خاص در هندسه کشورهای اسالمی
و عربی و نی��ز برخورداری از مؤلفههای متفاوت همواره
کانون بحرانها و توطئههای پیچیدهای بوده است .عراق
همواره به دلیل برخورداری از ویژگیهای منحصر به فرد
و جغرافیای سیاسی خاص در هندسه کشورهای اسالمی
و عربی و نی��ز برخورداری از مؤلفههای متفاوت همواره
کانون بحرانها و توطئههای پیچیدهای بوده است .پس
از س��ال ( ۲۰۰۳اشغال عراق توسط آمریکاییها) نیز به
حجم و تراکم بحرانهای داخلی این کشور افزوده شد.
نکته مهم اینکه عامل اصلی تمامی تنشهای داخلی در
عراق از خأل سیاس��ی تا اقتصادی به نوعی بحرانهای
خودساخته جریانهای بیرونی با کمک برخی از احزاب
سیاس��ی داخل بوده اس��ت .بنابراین هر فرایندی که در
عراق بخواهد این کش��ور را از وابستگی به چالشهای

دوربین موبایل ابتال به دیابت را شناسایی می کند

محققان روش��ی نوین ابداع کرده اند تا بتوان با کم��ک دوربین موبایل و یادگیری عمیق ابتال به دیابت نوع
دوم را در افراد شناس��ایی کرد.به گزارش مهر ،گروهی از محققان دانش��گاه کالیفرنیا نشان داده اند می توان
با اس��تفاده از دوربین موبایل دیابت نوع دوم را تش��خیص داد.روش به کار گرفته شده در این تحقیق نیازمند
هیچ گونه س��خت افزار اضافی غیر از دوربین موبایل نیس��ت و هم اکنون می تواند با دقت بیش از  ۸۰درصد
دیابت را شناسایی کند.رابرت آورام محقق ارشد این پژوهش می گوید :ممکن است ابتال به دیابت برای مدتی
طوالنی بدون هیچ عالمتی رصد نشود.امروزه ابزارهای غیرتهاجمی و وسیعی برای ردیابی دیابت وجود ندارد
و همین امر انگیزشی برای انجام این تحقیق شد.سیستم مذکور براساس فوتوپلتیسموگرافی( )PPGاست.در
فوتوپلتیسموگرافی نور به بافت تابانده می شود تا تغییرات حجم خون بررسی شود.در تحقیق جدید محققان
فرضیه ای ارائه کردند که طبق آن اطالعات  PPGبه دس��ت آمده توس��ط دوربین موبایل را می توان برای
بررسی آسیب عروقی ناشی از دیابت به کار برد.در مرحله نخست آنها یک الگوریتم یادگیری عمیق ساختند که
قابلیت بررسی میلیون ها سابقه  PPGرا داشت و متوجه شدند آن نشانگر زیستی را می توان برای شناسایی
افراد مبتال به دیابت به کاربرد.این شبکه عصبی عمیق  ۲.۶میلیون سابقه  PPGمربوط به  ۵۳هزار و  ۸۷۰نفر
مبتال به دیابت را بررسی کرد.در مرحله بعد الگوریتم ساخته شد و محققان توانایی آن برای شناسایی دیابت را
فقط با استفاده از اطالعات PPGدر سه گروه و با استفاده از چراغ قوه و دوربین که به سمت نوک انگشت
فرد گرفته شده بود ،رصد کردند.این سیستم دیابت را در  ۸۰درصد بیماران به درستی شناسایی کرد.
از بین بردن باکتریها با کمک الکتریسیته

پژوهش��گران آمریکایی در بررسی جدیدی نشان دادهاند که میتوان باکتریها را با ولتاژ پایین الکتریسیته از
بین برد.به گزارش ایس��نا ،یک پژوهش جدید نش��ان میدهد که جریان الکتریسیته با ولتاژ فوقالعاده پایین
بتواند در از بین بردن باکتریها موثر باشد زیرا این جریان ،به سوراخ شدن غشایی منجر میشود که باکتری
را احاطه کرده است.ش��اید این بررسی که توسط پژوهشگران «دانشگاه آرکانزاس»( )UArkآمریکا انجام
ش��ده اس��ت ،بتواند به مقابله با باکتریهای مقاوم در برابر دارو کمک کند.پژوهشگران با استفاده از باکتری
«اشریش��یا کلی»( )E.coliنش��ان دادند که استفاده از ولتاژ پایین به مدت  ۳۰دقیقه میتواند سوراخهایی را
در غشای سلول به وجود آورد که امکان نشت مولکولهای کوچک ،یونها و پروتئینها را به درون و بیرون
س��لول فراهم کند و باکتریها را از بین ببرد».یونگ وانگ «( ،)Yong Wangاز پژوهش��گران این پروژه
گفت :اگرچه خاصیت ضد میکروبی برق مدتهاست که شناخته شده اما تا پیش از ارائه این یافتههای جدید
مش��خص نشده بود که ولتاژهای پایین چگونه به باکتری آسیب میرسانند و نهایتا آن را از بین میبرند.وی
افزود :چنین ولتاژ پایینی را میتوان برای استریل کردن دستگیره در و یا سایر سطوح لمسی که دارای باکتری
هس��تند ،بدون صدمه زدن به کاربر مورد اس��تفاده قرار داد.همچنین میتوان از این روش برای جلوگیری از
تشکیل زیستالیه در دستگاههای تصفیه و ذخیرهسازی آب استفاده کرد.
کشف پروتئینی که میتواند به درمان بیماریهای التهابی کمک کند

پژوهش��گران آمریکایی در بررس��یهای خود ،پروتئینی را کش��ف کردهاند که میتواند به درمان بیماریهای
التهابی کمک کند.به گزارش ایس��نا ،پژوهشگران در بررس��یهای خود ،پروتئین جدیدی را کشف کردهاند که
میتواند به درمان حساسیتها ،آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه کمک کند.گروهی از پژوهشگران «دانشگاه
راتگرز»( )Rutgers Universityآمریکا موفق ش��دهاند کلید درمان بیماریهای التهابی را پیدا کنند.آنها
دریافتند «نورومدین ب»( ،)neuromedin Bپروتئینی که توسط سیستم عصبی تولید میشود ،میتواند از
واکنشهای بیشفعاالنه ایمنی و التهاب آسیبرسان پیشگیری کند.واکنش ایمنی ،به توانایی بدن در شناسایی
مواد مضر و دفاع از خود در برابر آنها اطالق میشود.اگرچه واکنش التهابی میتواند به پاکسازی عفونت کمک کند
اما اگر به درستی کنترل نشود ،میتواند به تقویت التهاب آسیبرسان نیز منجر شود.پژوهشگران در این بررسی
دریافتند که پروتئین نورومدین ب میتواند نوعی التهاب را که در بیماریهایی مانند آسم ،حساسیت ،فیبروز مزمن
و بیماری انسدادی مزمن ریه رخ میدهد ،متوقف کند».مارک سیراکوزا «( ،)Mark Siracusaنویسنده ارشد
این پژوهش گفت :پژوهشگران ،سالها درک ضعیفی در مورد مکانیسمی که بدن با کمک آن به خاموش کردن
واکن��ش ایمن��ی میپردازد تا خود را پس از عفونت ترمیم کند ،داش��تهاند.پژوهش ما این درک را فراهم کرده و
امید درمان با استفاده از نورومدین ب را که ظرفیت زیادی در درمان بیماریهای التهابی مانند آسم ،حساسیت و
بیماری انسدادی مزمن ریه دارد ،به وجود آورده است.وی افزود :دانشمندان پیشتر فکر میکردند که سیستم ایمنی
میتواند خود را برای برطرف کردن التهاب و پیشگیری از آسیب رسیدن به بافت تنظیم کند.

فصل جدید سیاسی عراق؛ تهدیدات و سناریوهای پیچیده
سیاس��ی و اقتصادی نج��ات دهد ،طبیعی اس��ت که با
انبوهی از مخالفتهای بیرونی مواجه خواهد شد .نمونه
آن ش��کلگیری مدلهای مقاومتی جدید در عراق بود
که توانس��ت نقش مهم و تأثیرگذاری در توازن میدانی
و نیز ثبات امنیتی و سیاس��ی عراق برعهده بگیرد .خط
گرفتن برخی از احزاب داخلی عراق از کشورهای عربی
و آمریکا و شرط بندی روی جریانهای ضد مقاومتی و
مردمی عراق نیز با همین انگیزه شکل گرفت .با تمامی
پایداری نظامی و استقامت سیاسی در عراق اما هنوز هم
س��ایه س��ناریوها و بحرانهای برنامهریزی شده در این
کشور سنگینی میکند .یارکشی و خط کردن جریانهای
مواف��ق آمریکا با اس��تفاده از مطالب��ات اقتصادی نیز از
مهمترین توطئههایی اس��ت که همواره در این کش��ور
در حال اجرایی اس��ت .رویداده��ای اکتبر که در ادبیات
سیاس��ی عراق به عنوان تشرینی ها معروف شده است

دانشنامه

یک س��ناریوی مهم بود که واشنگتن در صحنه سیاسی
عراق با استفاده از مهرههای نزدیک به خود اجرایی کرد
و توانس��ت تا اندازهای نیز به آن وزنه سیاسی بدهد .این
موض��وع به جز آفت بیش از  ۳هزار س��ازمانهای مردم
نهاد در عراق اس��ت که توسط آمریکایی ها برای تغییر
باف��ت اجتماعی و فرهنگی عراق بنیان نهاده ش��د تا از
ورای آن ایجاد تغییرات سیاسی و دینی در جامعه عراق
تسهیل ش��ود .در آخرین سناریوی مربوط ،قرار بر تأخیر
یا برگزار نشدن انتخابات و ایجاد خالء سیاسی در عراق
بود تا ش��اید نس��خهای جدید از لبنان در عراق اجرایی
ش��ود .در مرحله بعد تالش شد تا این انتخابات با تقلب
نرم افزاری و س��اختاری و تغییر قانون انتخابات مسیر را
برای آنها هموار کند ،اما درایت بیت شیعی بویژه هیئت
هماهنگی ش��یعی مانع از آن شد تا تمامی پازل در جای
خود قرار داده شود.
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منطقه  ١٥گازرسانی تهران
شركت گاز استان تهران در نظر دارد ملکی با مشخصات ذیل را اجاره نماید.
مشخصات ملک مورد نظر جهت اجاره :
- ١تعداد طبقات حداقل همکف  ٢ +طبقه
- ٢فضای مفید اداری حداقل  ١٠٠٠مترمربع
- ٣تعداد واحد مستقل در ساختمان حداقل  ٦واحد
- ٤دارابودن پارکینگ مسقف به تعداد حداقل  ٢٥خودرو
- ٥دارای امکانات شهری (آب ،برق ،گاز ،تلفن)
- ٦دارای آسانسور به تعداد مکفی

نوبت دوم

- ٧ساختمان به صورت دربست اجاره می شود
- ٨مدت قرارداد اجاره حداقل  ٢سال است
-٩ساختمانهای دارای کاربری یا کاربردی اداری ،دارای اولویت می باشند.
- 10محدوده مورد نظر  :از ش��مال بزرگراه خرازی – جنوب اتوبان آیت ا ..حکیم
– از شرق رودخانه کن و از غرب
بلوار کاش��ان (ترجیح ًا شهرکهای گلستان ،چش��مه  ،زیبادشت ،المپیک ،محدوده
اطراف)
شناسه آگهی1254122 :

روابط عمومي شركت گاز استان تهران

حاج علی اکبری در نماز جمعه تهران:

مذاکرات با «غیرت» دنبال شود

خطیب نم��از جمعه ته��ران گفت :خوش��بختانه دولت
و مجل��س اقدامات خوب��ی در حوزه اقتصادی داش��ته
اند اما باید س��اختار بودجه ،نظ��ام بانکی و نهضت ملی
مسکن نیز اصالح شود .به گزارش مهر ،حجت االسالم
محمدج��واد حاج عل��ی اکبری در خطبهه��ای عبادی
سیاس��ی این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به سخنان
اخیر مقام معظم رهبری در خصوص غیرت دینی گفت:
غیرت دینی موضوع بسیار حیاتی و اساسی است که در
روای��ات جایگاه واالیی دارد .وی ادامه داد :غیرت دینی
زیرس��اخت مس��ائل مهمی چون اخالق و رفتار است و
خداوند نیز خود غیور اس��ت و غیرتمندان را دوست دارد
و غیرت را در فطرت انس��انها قرار داده است .خطیب
نم��از جمعه تهران گفت :غیرت دینی یعنی حساس��یت
در حف��ظ آموزهه��ای دینی و آنچه غی��رت دینی را در
وجود انس��ان پرورش میدهد ایمان ب��ه خداوند متعال
اس��ت .خداوند غیرت دینی را در پرت��و ایمان در وجود
انس��ان پرورش میدهد و هر چه ایمان انسانها بیشتر
شود غیرت دینی آنها نیز افزایش پیدا میکند و موجب
افزایش س��ایر غیرتها مانند غیرت ناموسی و اخالقی
در وجود انس��ان میش��ود .حاج علی اکبری همه آیات
مرب��وط به جهاد ،برائت از کاف��ران و عزت را مربوط به
آیات غیرت دینی دانست و گفت :اگرچه در آیات قرآن
به صورت مش��خص به غیرت دینی اش��اره نشده است
اما آیات مربوط به هوش��مندی در مواجهه با کفار ،آیات
غیرت هستند .در احادیث و روایات نیز پیامبر اکرم (ص)
و ائمه اطهار به تفس��یر موض��وع غیرت دینی را مطرح
کردند .وی اجرای شریعت الهی در مواجهه با محرمات
را تجلی غیرت الهی دانس��ت و گفت :انسان با ایمان به

دلی��ل غیرتی که دارد مرزه��ای الهی را حفظ میکند و
کس��ی که غیرت نداشته باشد دچار وارونگی شخصیت
ش��ده و ایم��ان از وجود او خارج میش��ود .خطیب نماز
جمعه تهران ادامه داد :انس��ان مؤم��ن وقتی ببیند دین
خدا دچار آسیب ش��ده ،غیرتش برانگیخته میشود ،به
این ترتیب اگر س��طح غیرت دین��ی در جامعه کاهش
یابد افراد و خانوادههای آنها آسیب میبینند زیرا غیرت
دینی س��پر و حافظ جامعه است و با وجود غیرت دینی
کسی در جامعه تنها نمیماند و مظلومان در جهان دیگر
تنها نیس��تند .علی اکبری تصریح کرد :اگر غیرت دینی
در جامعه تقویت ش��ود بنیان خانواده تقویت میش��ود
واگر کاهش یابد فس��اد در جامعه افزایش پیدا میکند.
همچنی��ن عفت و حیا از دس��ت م��یرود و مخاطرات
فراوانی جامعه را تهدید میکند .وی در خطبههای دوم
نماز جمعه این هفته تهران با ابراز همدردی با هموطنان
گرفتار ش��ده در س��یل گفت :ان ش��اءاهلل با همت خود
این مردم و مس��ئوالن مش��کالت آنها حل خواهد شد.
خوشبختانه گروههای جهادی در کنار مسئوالن به موقع
در این مناطق حضور یافتند و در حال خدمت رسانی به
مردم س��یل زده هس��تند .خطیب نماز جمع��ه تهران با
تاکید بر اینکه مس��ئوالن به فکر تقویت زیرس��اختها
در مناطق سیل زده باشند ،افزود :بسیاری از مشکالتی
که در بالیای طبیعی مانند سیل اتفاق میافتد به دلیل
اش��کاالتی است که در زیرساختها وجود دارد .اگر این
اشکاالت در زیرساختها نباشد ،بارش رحمت الهی این
چنین مسائل را در پی نخواهد داشت .حاج علی اکبری
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات
مقام معظم رهبری به مناسبت  ۱۹دی خطاب به مردم

ق��م گفت :دی ماه تجلی گاه غی��رت دینی مردم ما در
تاریخ اس��ت از شهادت فداییان اسالم در دهه  ۳۰که با
شهادت خود معبر ملت ایران به روی آزادی را باز کردند
و بعد قیام و خروش مردم قم به دلیل اهانتی که به امام
(ره) شده بود تا فرار شاه خائن که بر اساس برق غیرت
دینی مردم موجب شد این مفسد بازیچه دست استکبار
از میه��ن اس�لامی بیرون ب��رود .وی عملیات کربالی
 ۵را یک��ی دیگر از رخداده��ای عظیم در تاریخ انقالب
اس�لامی دانس��ت که در دی ماه اتف��اق افتاده و گفت:
عملیات کربالی  ۵درخش��ش غی��رت دینی رزمندگان
بود ،همچنین حماس��ه  ۹دی که خورشید غیرت دینی
مردم ایران از پش��ت ابرهای فتنه بیرون آمد و کشور را
نجات داد و بعد از آن شهادت سردار سلیمانی و خروش
ملتهای مس��لمان در محکوم کردن آمریکا برای ترور
این سردار بزرگ در دی ماه رخ داده است .خطیب نماز
جمعه تهران ،غیرت دینی را سرمایه باارزش ملت ایران
دانس��ت و گفت :دی ماه سرش��ار از اتفاقات تاریخی و
مؤثر اس��ت که هر کدام جلوه غیرت الهی و دینی ملت
ایران اس��ت .حاج علی اکبری ادامه داد :سرمایه غیرت
دینی باید با همه وجود حفظ شود و ملت با این سرمایه
است که نظام محاسباتی دشمن را بر هم زده و موجب
ش��ده آنها در این رویارویی زمین گیر ش��وند .با غیرت
دینی اس��ت که ملت ایران در صراط مستقیم پیروی از
والی��ت قدم برمی دارد .وی گف��ت :همانگونه که مقام
معظ��م رهبری فرمودند هر جا که مش��کلی وجود دارد
جایی اس��ت که کم گذاشته و از س��رمایه غیرت دینی
اس��تفاده نکردهایم .غیرت دینی پیش برنده ما در جاده
سعادت و پیشرفت است تا بتوانیم به قله عزت برسیم.

روز نامه صبح ايران
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آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

