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»جز تروریســت ها و مارکسیست ها در ایران 
زندانی سیاســی نداریم«؛ تیتر اول اطالعات 
ســخنی معروف از شاه بود، سخنی که بازتاب 
بســیاری در داخل و خارج از کشور داشت و 
باعث شــد افشاگریهای بســیاری علیه رژیم 

شاهنشاهی صورت بگیرد.
شــاه این ســخنان را در گفت وگو با روزنامه 
نگاران آمریکایی بیان کرد. او ادعا کرده بود که 
در ایران کمتر از 3 هزار زندانی سیاسی وجود 
دارد و آنها خرابکارانی هستند که جامعه ایران 

آنها را تحمل نمی کند.
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حصارها
»حصارهــا« فیلمــی در ســبک درام به 
کارگردانــی دنزل واشــینگتن اســت که 
در ســال ۲۰۱۶ منتشر شــد. از بازیگران 
آن می تــوان به دنزل واشــینگتن، وایوال 
دیویس،اســتیون هندرســون، میکلتــی 
ویلیامسون، و راسل هورنسبای اشاره کرد.

داســتان در ســال ۱۹۵۰ در پیتسبورگ 
است، تروی مکســون )دنزل واشینگتن( 
با همســرش رز )وایوال دیویس( و پسرش 
کــوری )ژوان آدپو( زندگی می کند. تروی 
در کنــار بهترین دوســتش جیــم بونو 
)اســتیون هندرسون( به شــغل رفتگری 

مشغول است. تروی برادر بزرگتر گابریل مکسون )میکلتی ویلیامسون( است. گابریل در جنگ جهانی دوم توسط تیری که 
به سرش اصابت کرده بوده دچار مشکل ذهنی است. به همین دلیل دولت به او 3۰۰۰ دالر غرامت پرداخت می کند. تروی 
از این پول اســتفاده می کند تا برای خانواده اش یک خانه بخرد. گابریل از آنجا نقل مکان می کند ولی هنوز در همسایگی 
آنان است و از بچه های محل در عذاب است. این فیلم در فوریه ۲۰۱۷ نامزد دریافت چهار جایزه در هشتادونهمین مراسم 
اسکار برای بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی، بهترین هنرپیشه مرد و بهترین هنرپیشه مکمل زن بود که از این میان 

وایوال دیویس توانست جایزه بهترین هنرپیشه مکمل زن را از آن خود کند.

فناوری

پستانک هوشمند جایگزین آزمایش خون می شود

یک پســتانک بی سیم و بیوالکترونیک می تواند نیاز به خون گیری از نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه را از بین 
ببرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، نمونه خون نوزادانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند روزانه دوبار 
برای نظارت بر الکترولیت های خون گرفته می شود. این پستانک هوشمند می تواند نظارت مستمرتری بر سطح یون های 
سدیم و پتاسیم در خون فراهم کند. این الکترولیت ها کم آبی بدن نوزاد را به پزشکان و پرستاران هشدار می دهند. کم آبی 

یک عارضه خطرناک برای نوزادان به ویژه آن هایی است که نارس یا با سایر مشکالت سالمتی متولد شده اند.
محققان این پســتانک هوشمند را بر روی تعدادی از نوزادان در بیمارستان آزمایش کردند و نتایج حاصل با داده های به 
دســت آمده از نمونه برداری طبیعی از خون آن ها قابل مقایســه بود. جونگ هون کیم )Jong-Hoon Kim(، دانشیار 
دانشــکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه ایالتی واشــنگتن و یکی از نویسندگان این مقاله می گوید: ما می دانیم که 
نوزادان نارس اگر در ماه اول تولد از مراقبت های درمانی با کیفیتی برخوردار شوند، شانس بیشتری برای زنده ماندن دارند. 
به طور معمول، در محیط بیمارســتان، دو بار در روز از نوزاد خون گرفته می شــود، بنابراین تنها دو داده در طول روز به 

دست می آید. این دستگاه یک روش غیرتهاجمی برای نظارت بر غلظت الکترولیت نوزادان در لحظه است.
کیم خاطرنشان کرد: نمونه برداری می تواند به طور بالقوه برای نوزادان دردناک باشد و فاصله ی زیادی در اطالعات به دست 
آمده ایجاد می کند، زیرا معموالً یک بار در صبح و یک بار در عصر انجام می شــود. روش های دیگری برای آزمایش بزاق 

نوزاد وجود دارد اما این روش ها شامل دستگاه های حجیم و سختی می شود که نیاز به جمع آوری جداگانه نمونه دارند.
محققان با استفاده از یک پستانک معمولی که به صورت تجاری موجود است، سیستمی ایجاد کردند که از بزاق نوزاد از 
طریق کانال های میکروسیال نمونه برداری می کند. هر زمان که نوزاد پستانک را در دهان خود نگه می دارد، بزاق به طور 

طبیعی به این کانال ها راه می یابد، بنابراین دستگاه به هیچ نوع سیستم پمپاژی نیاز ندارد.
کانال ها دارای حسگرهای کوچکی در داخل خود هستند که غلظت یون سدیم و پتاسیم در بزاق را اندازه گیری می کنند. 

سپس این داده ها به صورت بی سیم با استفاده از بلوتوث به فرد مراقبت کننده از بیمار منتقل می شود.
محققان در مرحله بعدی قصد دارد تا قطعات این سیســتم را مقرون به صرفه تر و قابل بازیافت کند. سپس، آن ها تالش 

خواهند کرد تا آزمایش بزرگتری با پستانک هوشمند برای تعیین کارایی آن انجام دهند.

چهرهها

محمد مصدق؛ نخست وزیر بزرگ
محمد مصدق در ۲۹ اردیبهشــت ســال ۱۲۶۱ در تهران به دنیا آمد. پدر وی، میرزا 
هدایت اهلل آشــتیانی معروف به »وزیــر دفتر« از بزرگمــردان دوره  ناصری و مادرش 
ملک تــاج خانم، فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نــوه عباس میرزا ولیعهد قاجار 
و نایب الســلطنه ایران بود. مصدق  در سال ۱۲۸۷ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت 
و پس از خاتمه به ســوئیس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق در دانشــگاه نوشاتل 

نائل آمد.
او با آغاز جنگ جهانی اول به ایران آمد و با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی گری 
خراســان داشت به خدمت در وزارت مالیه گمارده شد.  در سال ۱3۲۸ دکتر مصدق 
اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کرد. گسترش فعالیت های سیاسی پس از شهریور 
۱3۲۰ ســبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده 

بود.
انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخالت شاه و دربار و صندوق های ساختگی، آراء تهران باطل شد و در نوبت 
دوم انتخابات، دکتر مصدق به مجلس راه یافت. پس از ترور نخست وزیر وقت، طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر 
مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین عالء که بعد از رزم آرا نخست وزیر شده بود، دکتر مصدق به نخست 
وزیری رسید و برنامه خود را اصالح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعالم کرد. پس از شکایت دولت 
انگلیس از دولت ایران و طرح این شــکایت در شــورای امنیت ســازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از 

حقوق ایران پرداخت.
سپس به دادگاه الهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین المللی خود را 

صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت.
در کودتای ۲۵ مرداد ۱33۲، شاه فرمان عزل دکتر مصدق را امضا کرد و رئیس گارد سلطنتی را موظف کرد تا با محاصره 

خانه نخست وزیر، فرمان را به وی ابالغ کند. در روز ۲۸ مرداد سال ۱33۲ دولت مصدق سقوط کرد.
مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد و دادگاه وی را به 3 سال زندان محکوم کرد. پس از گذراندن 

3 سال زندان، دکتر مصدق به ملک خود در احمد آباد تبعید شد و تا آخر عمر تحت نظارت شدید بود.
در ســال ۱3۴۲ همســر دکتر مصدق، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. حاصل ازدواج وی و دکتر مصدق دو پسر و سه دختر 

بود. در ۱۴ اسفند سال ۱3۴۵ دکتر محمد مصدق به دلیل بیماری سرطان، در سن ۸۴ سالگی درگذشت.
مصدق وصیت کرده بود او را کنار شهدای 3۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه روبرو شد و وی را در یکی 

از اتاق های خانه اش در احمدآباد به خاک سپردند.

فیلمبازی

استامبولی در شهر کتاب مشهد 
دوست داران مطالعه و عالقمندان کتاب در مشهد جمعه ۲3 اردیبهشت  
در شــهر کتاب مشــهد واقع در چهار راه ابوطالب در عصری دلپذیر در 

رویدادی فرهنگی از کتاب جدید منصور ضابطیان رونمایی کردند.
کتاب »اســتامبولی« جدیدترین ســفرنامه ی منصور ضابطیان است که 
نوشــته ها و عکس های سفر او به استانبول را در بر گرفته و به همت نشر 

مون به چاپ رسیده است.
ضابطیان درباره این کتاب گفت: من یک کتاب به استانبول بدهکار بودم. 
استانبول نخستین شــهری بود که مرا با جهانی فراتر از سرزمین خودم 
آشنا کرد و با من وارد مکالمه ای شد که به زندگی امروزم که با سفر معنا 

می شود، منتهی شده است. استانبول در ۲۷سالگی ام مرا به سوی خود فراخواند و نشانم داد که جهان شکل دیگری است.
شرح آن نخستین سفر را در کتاب مارک و پلو مفصل نوشته ام و نمی خواهم دوباره آن قصه را تکرار کنم. از آن سال ها تا این سفر، بارها 
و بارها به استانبول سفر کردم اما هیچ وقت سفرم آن قدر طوالنی یا آن قدر با فراغ بال نبود که بتوانم کتابی درباره ی آن بنویسم؛ درباره ی 
شــهری که تصور می کنم ایرانی ها بیش از هر شهر دیگری خارج از مرزهایشان، به آنجا می روند و حتی کسانی که سفرروهای حرفه ای 

نیستند هم خاطره ای از آن را در کوله بار زندگی ذخیره کرده اند.
روخوانی کتاب، پرسش و پاسخ صمیمی با عالقمندان، مراسم رونمایی و امضا و عکسهای یادگاری با شیفتگان کتاب و فرهنگ بخشهای 

دیگر این برنامه جالب بود که با استقبال بی نظیر مخاطبان روبرو شد و عصری سرشار از روشنایی و نور را به همگان بخشید.

مرغ و خط فقر

آموزش نحوه خرید بلیت مترو به ملکه انگلیس در یک ایستگاه تازه تاسیس در شهر لندن

طرحروز

قاب

پیشنهاد

شیدا سردشتی

رویترز

دلیل مرگ نورون ها در بیماری پارکینسون چیست؟
پژوهشــگران اسپانیایی در بررســی جدیدی، دلیل مرگ نورون ها در بیماری 

پارکینسون را ارزیابی کرده اند.
به گزارش ایســنا و به نقل از نوروساینس نیوز، براســاس داده های ارائه شده 
توسط سازمان جهانی بهداشــت )WHO(، بیماری پارکینسون حدود هفت 
میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. این اختالل عصبی بر 
سیســتم عصبی مرکزی تأثیر می گذارد و اگرچه علل آن هنوز به طور کامل 
شناخته نشده اند اما مشخص شده که بسیاری از عالئم آن به دلیل از بین رفتن 

نورون هایی است که دوپامین )Dopamine( تولید می کنند.
پژوهشی که در دانشگاه کوردوبا )UCO( اسپانیا انجام شده است، طی بررسی 
روی موش ها، یکی از دالیل از بین رفتن نورون ها را نشان داد. دلیل اصلی در 
پروتئینی به نام DJ۱ نهفته است که ارتباط آن با بیماری پارکینسون پیشتر 

نشان داده شده بود اما عملکرد دقیق آن تاکنون نامشخص بود. راکل رکخو )Raquel Requejo(، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: 
پژوهش ما در این زمینه، یک گام فراتر رفت و یکی از مکانیســم های عملکرد این پروتئین را آشکار کرد. گروه پژوهشی ما برای انجام 
دادن این کار، یک بررسی تطبیقی را روی سلول های عصبی مغز موش هایی آغاز کرد که دارای این ژن فعال هستند و همچنین سایر 
موش هایی که این ژن را ندارند. هدف از این پژوهش، مقایســه تفاوت های بین دو الگوی پروتئینی و در نتیجه، بررسی مکانیسم هایی 

است که امکان دارد تغییر کنند.
با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که فقدان یا اختالل در عملکرد ژن بیان کننده پروتئین DJ۱، باعث فعال شدن فرآیندی 
است که به عنوان چرخه سلولی شناخته می شود. طی این فرآیند، سلول ها تقسیم می شوند. این فرآیند توسط سلول ها برای جایگزینی 

سلول های مرده استفاده می شود؛ همان طور که برای مثال، هنگام بهبود زخم اتفاق می افتد.
در اینجا، مشکل واقعی چیست؟ پاسخ این است که نورون ها ظرفیت تقسیم را ندارند اما دستورالعمل هایی را برای انجام دادن این کار 
از طریق راه اندازی یک چرخه سلولی دریافت می کنند که در شرایط عادی نباید رخ دهد. در نتیجه، هنگامی که یک ژن تغییر می کند، 
نورون های آن مجبور هستند یک فرآیند تقسیم را انجام دهند که قادر به تکمیل کردن آن نیستند و در نهایت می میرند. بدین ترتیب، 

بسیاری از نشانه های بیماری پارکینسون را ایجاد می کنند.
رکخو گفت: این همان چیزی اســت که در پژوهش های علمی به عنوان »چرخه سلولی ناهنجار« شناخته می شود و ارتباط آن با این 

بیماری تخریب کننده عصبی و عدم وجود پروتئین DJ۱، برای نخستین بار در این پژوهش توصیف شده است.
وی افزود: بیماری پارکینسون تا به امروز، هیچ درمانی نداشته و درمان های کنونی شامل تامین دوپامینی است که نورون های در حال 
مرگ، به طور طبیعی تولید نمی کنند. این یافته ها در آینده می توانند به توســعه روش های درمانی جدیدی کمک کنند که نه تنها به 

مقابله با نشانه های بیماری می پردازند، بلکه از علت آنها نیز جلوگیری می کنند.

دانستنیها

از اشتباهات گذشته درس بگرفتیم
مجید سلیمی بروجنی

سال ها و دهه ها اســت که اقتصاد ایران با مشکالت قدیمی 
خود دســت و پنجه نرم می کند؛ مشــکالتی از قبیل تورم 
دو رقمی فزاینده و رشــد کم و ناپایدار به قدمت مشــکالت 
اقتصادی کشور. سیاست گذار هم کم و بیش شیوه مشابهی 

را برای حل این مسائل به کار بسته است.
شــیوه هایی که اگر درست انتخاب شــده بودند حال و روز 
اقتصادمان تا این حد بی رمق و ناتوان نبود. بیشتر کارشناسان 
معتقدند که دولتمردان هیچ گاه از اشتباهات گذشتگان درس 
نگرفته اند و هنوز هم با توجیهات بی ربط تالش می کنند که 
سیاست های پرخطایشان را سرپوش گذارند. اکثر دولتمردان 
چهار دهه گذشته تمایل داشتند که مسئولیت سیاست های 
خود را گردن نگیرند. به همین دلیل وقتی که اقتصاد ایران 
با تورم های افسارگســیخته روبه رو می شود تمام تالششان 
بر این اســت که مشکل را گردن گذشــتگان و فعاالن بازار 
بیندازند. در حالی که اگر گذشــته و سابقه این قبیل کارها 
بررســی شود معلوم می شــود که همواره این روش ها نتایج 

زیان باری به همراه داشته است.
شــاید یکــی از عوامل اصلــی اینکه اقتصاد ما پر شــده از 
سیاست های رنگارنگ و ناهمگون و غیر متناسب، شلختگی 
تئوریک و بالتکلیفی ایدئولوژیک اســت کــه گریبانمان را 
گرفتــه و رهایمان نمی کند. به رغــم تالش های کم رمق و 
پراکنــده و ادعاهای بزرگ هنوز ما تکلیفمان را با توســعه 
روشــن نکرده ایم و هنوز در اوج این بالتکلیفی هستیم بی 

آنکه به مغز و محتوای قابل اعتنایی پایبند باشیم.
از سوی دیگر حاال که عرصه سیاست گذاری، عرصه کوشش 
و بدون برنامــه و خطاهای پرهزینه شــده، نظام حکمرانی 
اقتصادی هم تاکنون نخواســته و یا نتوانســته است حداقل 
از گذشته خود بیاموزد و برای چندین و چندمین بار از یک 

سوراخ گزیده نشود.
حافظه و ظرفیت یادگیــری نظام حکمرانی ما به قدری کم 
شــده اســت که هر دولت جدید که بر سرکار می آید اصرار 
دارد خطاهای دولت های پیشــین را کــه تا چندی پیش با 
هزار شعار و طعنه آنها را مورد انتقاد قرار داده بود تکرار کند 
و متاســفانه این آب گل آلود بهشتی است برای ماهی گیران 

فرصت طلب.
در این آشــفته بازار اســت که با وجود معضــل کهنه تورم 
و کســری بودجه و بی قیدی و ناترازی نظام بانکی شــاهد 
هستیم به دنبال پول پاشــی و ارز پاشی به بهانه تحریک و 
تقویت تولید هســتند یا به رغم شکست چندین و چند باره 
همچنان به بهانه حمایت از مصرف کننده و سرکوب قیمتی 

و سرکوب ارزی را پیگیری می کنند.
حال بعد از دهه ها تجربه بیهوده و ناسودمند کنترل قیمتی و 
درج قیمت مصرف کننده به بهانه کنترل تورم به درج قیمت 
تولید کننده رسیده ایم.  در حالی که با بحران عمیق زیست 
محیطی و کم آبی شــدید روبه رو هستیم و همچنان خبری 
از روی آوردن به اســتفاده بهینه و پایدار از منابع زیرزمینی 
نیست و پروژه های اضافه انتقال آب یکی پس از دیگری کلید 
می خورد. خالصه بر هر چالش و ابر چالش عده ای هستند که 
مصمم هستند همچنان آزموده ها را بیاموزند و به بهانه های 

مختلف دانش و تجربه دنیا را جدی نگیرند.
منبع: خبرآنالین 

پیتزا با خاص ترین خودرو

اوبر ایتس زیر مجموعه کمپانی اوبر اســت که از سال ۲۰۱۴ 
تاسیس و در زمینه تحویل سفارش های خوراکی فعال است. 
اکنون این برند با همکاری کمپانی موشنال، خدمات خود را 
وارد سطح جدیدی کرده که در این میان پای یک خودروی 
جذاب هم به ماجرا باز شــده است! موشنال از همکاری گروه 
هیوندای موتور و شرکت خودروسازی آمریکایی Aptiv )در 
زمینه تولید سیستم های برقی اتومبیل، قطعات و ماژول های 
خودرو( شــکل گرفته است. براســاس اطالعات ارائه شده، 
هم اکنون طرح آزمایشــی مربوط به تحویل غذا با خودروی 
خودران در سنتا مونیکا کالیفرنیا کلید خورده تا ضمن بررسی 
ویژگی های ارائه خدمات با این سیســتم، بازخورد مشتریان 
نیــز مورد مطالعه میدانی قرار گیرد. اما نکته جالب در رابطه 
با طرح به حضــور آیونیک ۵ هیوندای بــه عنوان خودروی 
موردنظر مربوط می شود. آیونیک ۵ الکتریکی یکی از جذاب 
ترین محصوالتی اســت که کمپانی کره ای به تازگی معرفی 

کرده است.

نگاه

تختگاز

حضرت محمد)ص(:
خدایا دین مرا که حافظ کار من است و دنیای مرا که زندگی من 

در آن است و آخرت مرا که بازگشتم به سوی آن است
 به صالح آر زندگی را برای من مایه افزایش نیکی ها ساز و مرگ را

 برای من مایه آسایش از بدی ها کن.
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


