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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 ادعــا کرده بود که در ایران کمتر از 3 هزار 
زندانی سیاســی 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.

دانستنی

 درمان اختالل بویایی با کمک انسولین!
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافته اند که انسولین، 

نقش مهمی در ترمیم نورون های بویایی بر عهده دارد.
به گزارش ایســنا و به نقل از نوروساینس نیوز، پژوهشگران می دانند 
که انســولین در بازسازی و رشــد برخی از انواع نورون که اطالعات 
حســی محیط را به مغــز منتقل می کنند، نقشــی حیاتی بر عهده 
دارد. بــا وجود این، اطالعات پژوهشــگران در مورد نقش انســولین 
 Monell  در حس بویایی، بســیار کم است. پژوهشــگران موسسه

Chemical Senses Center  آمریکا در بررســی جدیدی نشــان داده اند که انسولین، نقش مهمی در بلوغ پس از 
آسیب »نورون های حس بویایی«)OSNs( بر عهده دارد.

آکی هیتو کوبوکی )Akihito Kuboki(، از پژوهشــگران این پروژه گفت: یافته های ما نشان می دهند که استفاده از 
انسولین در مجرای بینی می تواند به عنوان درمانی برای آسیب ناشی از مشکالت گوناگون به کار برود.

کوبوکی با آگاهی از این موضوع که انسولین، بخشی از مسیر ترمیم نورون های بینایی است، احتمال داد که شاید این 
هورمون، نقش مهمی در بلوغ پس از آســیب نورون های حس بویایی بر عهده داشــته باشد. همچنین وی خاطرنشان 
کرد که بسیاری از گیرنده های انسولین، در ناحیه بویایی مغز وجود دارند. کوبوکی با در نظر گرفتن این عوامل نتیجه 

گرفت که ممکن است انسولین نیز در حس بویایی نقش داشته باشد.
کوبوکی ادامه داد: اگرچه دانشــمندان هنوز ایده روشــنی از نحوه عملکرد انسولین ندارند اما ما می دانیم که انسولین، 

نقش مهمی در پیشگیری از مرگ سلول ایفا می کند.
اگر سطح انسولین کاهش یابد، بیماران مبتال به دیابت، حساسیت باالیی نسبت به مرگ سلول پیدا می کنند و همین 

موضوع می می تواند به از بین رفتن بویایی منجر شود.
کوبوکــی، ایــن پژوهــش را پیگیــری می کند تــا بفهمد که چــرا افراد مبتــال به دیابــت، اغلــب از »کربویی« یا 

»آنوسمی«)Anosmia( رنج می برند.
پژوهشگران در این پروژه، دیابت نوع یک را به موش ها القا کردند تا سطح انسولین در حال گردش را که به نورون های 
حس بویایی می رســند، کاهش دهند. کاهش انســولین، در بازســازی نورون های حس بویایی تداخل ایجاد کرد و به 

اختالل در حس بویایی منجر شد.
پژوهشــگران با مقایسه تعداد نورون های حس بویایی و دستیابی آکسون های این نورون ها به پیاز بویایی، نحوه مختل 
شــدن ســاختار بافت بویایی در حفره بینی و پیاز بویایی را تحلیل کردند. همچنین آنها واکنش های ناشی از بو را در 

نورون های حس بویایی موجود در حفره بینی ثبت کردند.
پژوهشــگران، نورون های حــس بویایی را که توانایی منحصر به فــردی در ترمیم دارند، مجــروح کردند. این کار به 
پژوهشــگران امکان داد تا به بررســی این موضوع بپردازند که آیا نورون های حس بویایی برای ترمیم به انسولین نیاز 

دارند یا خیر. از نظر پژوهشگران، پاسخ این سوال، مثبت است. 
عالوه بر این، پژوهشــگران دریافتند که نورون های حس بویایی، بین هشــت تا ۱3 روز پس از آسیب، نسبت به مرگ 

سلولی ناشی از فقدان انسولین حساس هستند. 
این نتایج نشــان می دهند که نورون های حس بویایی تازه تولید شــده، طی یک مرحله حســاس به انسولین وابسته 
هســتند. پژوهشگران دریافتند که انســولین باید در این زمان حساس رشد نورون ها به کار برود تا بتواند حس بویایی 

موش را بازیابی کند.
نکته حائز اهمیتی که پژوهشــگران دریافته اند، این اســت که انســولین به بازســازی نورون های حس بویایی هم در 

موش های مبتال به دیابت نوع یک و هم در موش های غیر دیابتی کمک می کند.
کوبوکی گفت: ما دریافتیم که انسولین حتی در موش های غیردیابتی هم می تواند به بازسازی نورون های حس بویایی 

بینجامد و شاید بتواند به درمانی برای اختالل عملکرد بویایی در بیماران غیر دیابتی تبدیل شود.
پژوهشــگران بــه طور ویژه، روند بازســازی نورون هــای حس بویایی پس از آســیب را تنهــا در موش های مبتال به 
 دیابــت نوع یک مورد بررســی قرار داده انــد و اثرات آن را در دیابت نوع دو بررســی نکرده اند امــا در نظر دارند که 

این کار را در آینده 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

نیرو و حرکت
چرا فضانوردی که در فضا شناور است هیچ حسی از باال یا پایین ندارد؟ چرا گرانش بر همه چیز تأثیر 
می گذارد؟ چرا کاهش ســرعت اتومبیل از مصرف بنزین می کاهد؟ چرا آشــوب همواره سیستم های 
پیچیــده پیش بینی هــای درازمدت را ناکام می گذارد؟ ســامانه  ترمز ضدقفــل چگونه عمل می کند؟ 
چرخ دنده ها چه نقشــی دارند؟ نقش فنر در سیستم تعلیق خودرو چیست؟ چگونه دیوار صوتی توسط 
هواپیماهای جنگنده شکســته می شود؟ تصویربرداری فراصوتی چیست؟ در کتاب »نیرو و حرکت« به 
اینگونه پرســش ها پاسخ داده می شود.  در کتاب نیرو و حرکت به نیروها و حرکت ها و چگونگي تأثیر 
علم فیزیک، از طریق مفاهیم ساده و کلي، بر شیوه زندگي آدمي و بر چگونگي کارکرد دنیاي پیرامون 
او، نگاهي مي اندازیم. مســتقل از این که حرکت و جنبش به چه شکلي انجام مي شود، نیرو بر حرکت 
حاکم است.  مشاهده  برخي از این نیروها، مانند برخوردي که توپ بیسبال را با ضربه چوب بیسبال به 
پرواز درمي آورد، آسان است؛ نیروهاي دیگري هم، مانند نیرویي که موشکي را پرتاب مي کند، هستند 

که دیدنشــان دشوار است. اما تمام اشــیاي متحرک از قوانین خاصي پیروي مي کنند، چه این شيء یک چرخ یا یک توپ بیسبال، یا 
سونامي در اقیانوس باشد، چه آدمي که دارد در خیابان راه میرود. سر و کله همین نوع نیرو در مکانهاي بسیار بسیار دوردست هم پیدا 

مي شود - نیرویي که شاتل فضایي را در مدارش نگه میدارد مشابه همان نیرویي است که به یک تکه گرانیت وزن مي دهد.
اشــیاي متحرک یا در حال حرکت داراي انرژي اند. یک کش نواري کشــیده یا آب داخل مخزن در ارتفاع هم انرژي دارند، هرچند که 
این انرژي فرق دارد - مي شود آن را ذخیره کرد، که همان انرژي پتانسیل است. ذخیره کردن انرژي و تبدیل کردن آن به حرکت یکي 
از راه هاي متداول جابجا شدن است، و جابجا شن بدون مصرف کردن تمامي انرژي موجود در جهان و بدون آلوده کردن محیط زیست 
فرایند دیگري است که در آن علم فیزیک نقش اساسي بازي مي کند. هر فصل از کتاب نیرو و حرکت فقط بر یک جنبه ي نیرو و حرکت 
متمرکز است.  با این وجود این جنبه هم شاخه شاخه میشود، و گستره پهناوري از پدیده ها را دربر میگیرد و به راههایي که بدون علم 
فیزیک تصورناپذیر است، بین آنها رابطه برقرار مي کند. نیرو و حرکت ]قلمرو علم[ کتابی است از کایل کرکلند با ترجمه  بهرام معلمی 

که در ۱۸۲ صفحه و توسط انتشارات مازیار در سال ۱3۹۶ به چاپ رسیده است

اخباری عجیب و ترسناک درباره پدیده فرزندکشی 

تصادف قطار حامل مواد شیمیایی خطرناک در ایالت آیوا آمریکا 

طرحروز

قاب

پیشنهاد

شهاب جعفرنژاد

رویترز

ابداع یک فناوری برای صحبت با شناگران در حال شنا
یک فناوری جدید شــامل یک بیســیم در 
دست مربی و یک گیرنده که توسط شناگر 
حمل می شــود، امکان صحبــت و آموزش 
شناگر توســط مربی را در حال شنا کردن 

فراهم می کند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از نیو اطلس، 
مربیان شنا کار دشواری دارند، زیرا مجبورند 
فریاد بزنند تا شاید شــناگران زیر آب و در 
حال شــنا کردن صدای آنها را بشــنوند و 
در این صورت هم ممکن اســت صدای آنها 
شــنیده نشــود. اکنون یک سیستم جدید 
برای حل این مشکل با استفاده از ارتباطات 

رادیویی یک طرفه طراحی شده است.
این سیســتم موســوم به  Sonr  توســط 
دیمیتری ولوشین شناگر و کارآفرین اختراع 

شده است و توسط یک شرکت مولداویایی به نام Simpals  تولید شده است.
این سیستم از دو قسمت تشکیل شده است: یک بیسیم »واکی تاکی« که توسط مربی نگه داری می شود و یک بلندگو/گیرنده ضد آب 

که توسط شناگر حمل می شود.
گفتنی است که دستگاه گیرنده شناور ساخته شده است، بنابراین در صورت جدا شدن از شناگر روی آب به صورت شناور خواهد ماند. 

حتی می توان آن را زیر کاله شنا قرار داد یا آن را به بند عینک شنا وصل کرد.
مربی با این سیستم می تواند برای ارائه نظرات و دستورالعمل های الزم به شناگر به راحتی با بیسیم صحبت کند و صدای وی در لحظه 

به شناگر می رسد. 
الزم به ذکر اســت که دامنه جانبی این سیســتم 3۰۰ متر است. ضمن اینکه سیگنال آن می تواند تا عمق یک متری آب حرکت کند. 
گیرنده سیســتم  Sonr  ضد آب و دارای پوشش ضد باکتریایی اســت. عالوه بر اینها، مربی می تواند با انتخاب فرکانس های مختلف 
همزمان با 3۰ شناگر صحبت کند. همچنین می توان تنظیم کرد که این سیستم به عنوان یک مترونوم)نگه دارنده ضرباهنگ( عمل کند 

و با ارائه سیگنال های صوتی به شناگران کمک کند تا سرعت حرکت خود را کنترل کنند.
این سیستم هم اکنون برای پیش سفارش در دسترس است و قیمت آن از ۱۴۹ دالر شروع می شود.

فناوری

روش های افزایش فروش 
در کسب و کار

بــرای بهبود فــروش در 
کسب و کار خود، بر روی 
مشــتری تمرکز کنید و 
به جای ســود به سمت 
افزایــش عملکرد فروش 
بروید. این اولین توصیه ا ی اســت که کارشناسان فروش به 
شــما می کنند. اگر می خواهید فروش خود را افزایش دهید 
و نمی دانیــد چگونه، در اینجا ۹ روش عالی برای انجام این 

کار آورده شده است:
1. بر روی مشتریان فعلی تمرکز کنید

اگر می خواهید فروش خود را بهبود ببخشــید، باید تمرکز 
خود را از جذب مشــتری جدید به ســمت افرادی که قباًل 
محصوالت یا خدمات شما را امتحان کرده اند، جهت خرید 
مجدد تغییــر دهید و یاد بگیرید که چگونه تمام خریداران 

را حفظ کنید. 
بهترین چشم انداز فروش کسانی هستند که قباًل آنها را به 

مشتریان فعلی تبدیل کرده اید تا یک غریبه.
بســته به نــوع صنعت تان، اگــر بر روی مشــتریان اثبات 
شــده خود تمرکز کنید، می توانید فــروش خود را به طرز 
چشــمگیری افزایش دهید. بازاریابی مطمئنــاً می تواند بر 
فروش تأثیر بگذارد، اما مشــتری جدید به تنهایی نمی تواند 
منجر به افزایش فروش شود، اگر شما فقط روی آنها تمرکز 
کنید و فرامــوش کنید دوباره می توان با مشــتریان فعلی 

تعامل داشت.
2. در مورد رقبا اطالعات کسب کنید

شــما باید آنچه را که رقبا ارائــه می دهند، تجزیه و تحلیل 
کنید و تکنیک های جدیدشــان را بیاموزید، و به روش های 
غلبه بر آنها فکر کنیــد. رقابت با رقبا، فرصتی برای تقویت 
فروش شماســت، به ویژه اگر از نقاط ضعف آنها اســتفاده 

کنید و نقاط قوت خود را به حداکثر برسانید.
3. نوآوری و ارائه محصوالت منحصر به فرد

 مشــتریان نباید به خاطر برخــی از محصوالت یا خدمات 
دیگران، کســب و کار شما را رها کنند بلکه باید از نوآوری 
شما و تمایز محصوالت و خدمات منحصر به فرد و نوآورانه 
شــما کاماًل راضی باشند. پیشنهاد می کنم کتاب گاو بنفش 

و کتاب تمایز یا نابودی را مطالعه نمایید.
4. ارزش را پرورش دهید

بهتریــن راه برای افزایش فروش ایجــاد و پرورش ارزش از 
همه جهات اســت. حتی آموزش کارکنــان می تواند ارزش 
محصول شما را نزد مشــتری افزایش دهد. ایجاد ارزش از 
دید مشــتری به جذب و حفظ مشــتریان موجود در تمام 

فصول کمک می کند.
5. ایجاد رویکرد خدمات به مشتری

ایجاد یک مرکز خدمات مشتریان راهی عالی برای دسترسی 
مشتریان به طیف متنوعی از محصوالت و خدماتی است که 

شما ارائه می دهید.
عالوه بر این، باید نظرســنجی از مشتریان را جدی بگیرید 
و در صورت شــکایت، مشــکالت را به موقع برطرف کنید. 
فراموش نکنیم که مشتریان باید همیشه مورد استقبال قرار 

گیرند. قبل از فروش، حین فروش و پس از فروش.
6. روابط مشتری

یکی از راه های افزایش فروش، افزایش ارتباط با مشــتری 
و به حداکثر رســاندن کیفیت ارتباط با مشتریان واقعی به 
روشی واقعی اســت. کارکنان باید یاد بگیرند که چگونه با 
مشتری به شــیوه های محترمانه، خاص و قابل توجه رفتار 
کنند تا کســانی که به کســب و کار شما مراجعه کرده اند 

را حفظ نمایند.
مباحث CRM یــا مدیریت ارتباط با مشــتری همچنین 
ایجاد باشگاه مشتریان و بخش روابط عمومی در این زمینه 

بسیار مفید هستند. 
Promotion 7. ارتقا

 مشــتریان بالقوه را پیدا کنید و بــرای جذب آنها تبلیغات 
موثر بســازید، زیرا تبلیغات و بازاریابی وجود محصوالت یا 

خدمات شما در بازار را به مشتریان اطالع می دهد. 
پروموشــن، یعنی بررســی بازار و ایجاد استراتژی مناسب 
تبلیغات با هــدف معرفی و افزایش فــروش که معموال به 
کمک مشــاوران با تجربه اجرا می گردد.بــرای این مهم از 
مواردی مانند تبلیغــات ویدئویی و تیزر تبلیغاتی، تبلیغات 
از طریق رادیو یا پادکســت، دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات 
اینترنتی مانند کمپین یــا تبلیغات کلیکی گوگل، طراحی 

سایت، تولید محتوا و ... می توان کمک گرفت
8. بازاریابی

بازاریابی روشــی مشخص است که به افزایش فروش کمک 
می کند. از طریق بازاریابی، محصوالت و خدمات، که منحصر 
به فرد و با کیفیت باال هســتند، عمدتا توجه مشــتریان را 
جلب می کنند و در روند پیشــبرد امــور، آنها را به خریدار 
و مصرف کننده تبدیل می کنند. مشتریان تنها گزینه هایی 
هستند که می توانند به شما در افزایش فروش کمک کنند. 
فعالیتهای بازاریابی همچنین می تواند شامل ارائه پاداش به 

مشتریان در ازای اقدامات خاصی باشد.
9. محصوالت معتبر ارائه دهید

اعتبــار یکی از مهمترین عواملی اســت کــه باعث اعتماد 
مشــتری می شــود و با محصوالت و خدمات شما احساس 
راحتــی می کند. بــرای افزایش اعتبار در فــروش خود از 
تکنیک هایی مانند تبلیغات اســتفاده کنید. به عنوان مثال، 
از بیان تجارب و نظرات و توصیفات مشــتریان قبلی درباره 
خودتان اســتفاده کنید و از مشــتریان بخواهید در فضای 
آنالین شما را تایید و توصیه کنند که این امر کمک شایانی 
به افزایش اعتماد مشــتری به محصوالت شــما می نماید و 

می تواند منجر به افزایش فروش گردد.

نگاه

حضرت محمد)ص(:
از نفرین مظلوم بترسید زیرا نفرین وی بر ابرها می رود 

و خداوند می  گوید به عزت و جالل من سوگند که تو را 
یاری می کنم اگر چه پس از مدتی باشد.
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