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تولید لنزهایی که  ۲۰برابر باریکتر از موی انسان هستند
پژوهشگران آمریکایی ،نوعی لنز برای دوربین تلفن همراه ابداع کردهاند که ضخامت
آنها  ۲۰برابر کمتر از موی انســان اســت .به گزارش ایســنا و به نقل از ساینمگ،
موج جدید تلفنهای همراه که بازار را به ســلطه خود درآوردهاند ،دوربینهایی با
قابلیتهای باورنکردنی دارند و میتوانند تصاویری با کیفیت فوقالعاده ارائه دهند.
تنها موردی که همیشه کاربران از آن اظهار نارضایتی کردهاند ،لنز ضخیم دوربین
پشت تلفن همراه اســت که روی صفحهای شیشهای قرار میگیرد و ظاهر زیبای
تلفن همراه را از بین میبرد .پژوهشــگران مهندسی الکترونیک و رایانه «دانشگاه
یوتا» در آمریکا ،نوع جدیدی از لنزهای نوری را ابداع کردهاند که بسیار باریکتر و سبکتر از لنزهای معمولی تلفنهای
همراه است و قابلیت تصویربرداری در شب را نیز دارد .این لنزها در صورت موفقیت ،تحول چشمگیری در تلفنهای همراه
ایجاد خواهند کرد و حتی این قابلیت را خواهند داشت تا در پهپادها و دوربینهای دید در شب به کار بروند.
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تولید ویدئوی هوش مصنوعی با فایلهای صوتی ممکن شد

چهارشنبه 17مهر 10-1398صفر 9-1441اکتبر  - 2019شماره 4992

مایکروســافت فناوری هوش مصنوعی جدیدی را ابداع کرده که تولید ویدئوهای باکیفیت از ســخن گفتن افراد را تنها با
دریافــت فایلهای صوتی ممکن میکند .به گــزارش مهر به نقل از ونچربیت ،اگر چه تالش برای تولید ویدئوهای هوش
مصنوعی با استفاده از فایلهای صوتی پدیده تازه ای نیست ،اما مایکروسافت مدعی است فناوری جدید ابداع شده توسط
این شرکت منجر به خلق ویدئوهای بسیار باکیفیت و کامال منطبق با ویژگیهای خاص هر فایل صوتی میگردد .تا پیش
از این برای افزایش کیفیت فایلهای ویدئویی تهیه شده ،باید فایل صوتی اولیه فاقد هرگونه صدای مزاحم بوده و فرد در
آن با حالت عادی ســخن میگفت .اما فناوری مایکروســافت پیشرفته تر بوده و حتی در صورت وجود صدای پس زمینه
مزاحم و شــرایطی همچون هیجان زده و غیرعادی بودن فرد نیز میتواند تصاویر ویدئویی باکیفیت را اســتخراج کرده و
خروجی نهایی را تحویل دهد.

حدیث روز
حضرت محمد(ص):
همه فرزندان آدم حسودند و حسد حسود مادام که به زبان
یزند.
از آن سخن نگوید و به دست عملی نکند زیانش نم 
(نهجالفصاحه)

گردشگری

فیلم بازی

از «قیطریه» تا «چشمهعلی»
در موزه ملی ایران

اسپاتالیت
«اســپاتالیت» در فارســی بــه معنای
«افشــاگر» یک فیلم زندگینامهای جنایی
آمریکایی ،به کارگردانی توماس مککارتی
و نویســندگی جــاش ســینگر و توماس
مککارتی است ،که در سال  ۲۰۱۵منتشر
شد .در این فیلم بازیگرانی همچون مارک
روفالو ،مایکل کیتــون ،ریچل مکآدامز،
جان اســلتری ،استنلی توچی ،لیو شرایبر
و بیلی کروداپ ایفای نقش میکنند .این
فیلم به روایت داستان یکی از قدیمیترین
گروههای روزنامهنگاری بوســتون گلوب
به نام گروه روزنامهنگاران اســپاتالیت از
روزنامه بوستون گلوب میپردازد .آنها از کودک آزاری در یک کلیسای کاتولیک در ماساچوست آمریکا روایت برداشتند،
و در سال  ۲۰۰۳برنده جایزه پولیتزر خدمت به عموم شدند .اسپاتالیت در هشتاد و هشتمین دوره جوایز اسکار در شش
رشته مختلف نامزد شد که در این بین توانست جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را دریافت کند .این فیلم
در هفتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد .اسپاتالیت توسط اوپن رود فیلمز در  ۶نوامبر  ۲۰۱۵اکران شد.
به گفته توماس مککارتی کارگردان فیلم ،فعالیت روزنامهنگاری اســپاتالیت متوقف شدهاســت« .راســتش با وضعیت
روزنامهنگاری جدی و حرفهای کنونی ،االن بهترین زمان برای فساد است ،برای اینکه این نوع روزنامهنگاری ،سالهاست در
کشور من – و مطمئنم در کشور شما هم -از بین رفتهاست؛ بنابراین روزنامهنگاران نمیتواند این جور مسائل را حل کنند.
اما اگر با خبر شوند ،میتوانند آن را روی توئیتر یا فیس بوک بگذارند ،اما آیا میتوانند هفتهها و ماهها را در دادگاه بگذرانند
و به دنبال پلیس و مصاحبه با افراد باشند؟ نه .بیشت ِر مردم ،کار دارند».

روزنامهبازی
روزنامه مردمساالری –  17مهر 1391
«واکنــش مجلــس بــه اظهــارات احمدی
نژاد»؛ تیتر اول مردمســاالری درباره سخنان
نمایندگان مجلس به انکار گرانی توسط رئیس
دولت وقت بود .محمدقسیم عثمانی نماینده
بوکان در مجلــس گفت :آقاي رئيسجمهور
ي و سياستهاي
چرا اقرار نميکنيد ،چرا ناتوان 
غلط خود را به ديگران نسبت ميدهيد ،تورم
لجام گســيخته ديگر نه قابل انکار است و نه
قابل نســبت دادن ،باور بفرمائيد که اجناس
مغازه سر کوچه خودتان هم گران شده است،
اگر باور نميکنيد ،بپرسيد.
وی در ادامــه خطاب به احمــدی نژاد گفت:
تورم دزدي از جيب فقراســت ...سياستها و
تصميمات شــما منجر به دزدي از جيب فقرا شده است ،شما ماهانه حدود  50هزار تومان يارانه به هر نفر از افراد خانواده
پرداخت ميکنيد و به يک جيب ميريزد ،ولي از آن جيب تا  200هزار تومان خارج ميکنيد.
عکس روز مردم ســاالری هم مربوط به انتخابات ونزوئال بود که هوگو چاوز با شــعار معروف احمدینژاد (آوردن نفت سر
سفره مردم) در آن کاندیدا شده بود.

چهرهها
تقی مدرسی؛ رمان نویس
تقی مدرســی  17مهرماه  1311در تهران و در خانوادهای روحانی به دنیا آمد .رمان
یکلیا و تنهایی او که با نوعی نگاه اســطورهوار و برداشــتی از داستانهای عهد عتیق
نوشــته شده یکی از آثار فارسی است .او نخستین کتابش را با عنوان «دائمالخمر» در
ســن  13سالگی نوشت .یک سال بعد هم رمان «سایههای وجود» را نوشت؛ اثری که
هرگز منتشــر نشد .مدرسی در سال  1332تحصیالت خود را در رشته پزشکی ادامه
داد و از سال  1336به عنوان سردبیر مجله ادبی «صدف» فعالیت مطبوعاتیاش را آغاز
کرد .در ســال  1338با پژوهشی درباره مراسم «زار» (پایاننامه) از دانشکده پزشکی
دانشــگاه تهران فارغالتحصیل شــد و به ایاالت متحده آمریکا رفت .دو ســال بعد به
عنوان رزیدنتی در رشته روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه دوک دست یافت .سال
 1343نیز در رشته روانپزشکی نوزادان و کودکان با درجه ممتاز از دانشگاه مکگیل
(مونترال) فارغالتحصیل شد .او در سال  ۱۳۴۳با آن تیلر و رماننویس آمریکایی ازدواج
کرد« .یکلیا و تنهایی او»« ،شریفجان شریفجان»« ،کتاب آدمهای غایب» و «آداب زیارت» از جمله آثار این نویسنده ایرانی
هستند .این رماننویس و روانپزشک ایرانی در  ۲اردیبهشت ماه  ۱۳۷۶در شهر بالتیمور در ایالت مریلند در سن  ۶۵سالگی
بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

رحیم رضازاده ملک؛ پژوهشگر

رحیم رضازاده ملک در روز  ۱۷مهر  ۱۳۱۹خورشــیدی در شهرستان مراغه از استان
آذربایجان شــرقی به دنیا آمد .او تحصیالت ابتدایی و متوســطه را در تهران گذراند.
تحصیالت دانشــگاهی خود را تا مرحله کارشناسی ارشــد امور مالی و حسابداری در
دانشکده صنعت نفت و دانشگاه تهران به پایان رساند .سپس به آمریکا رفت و تخصص
خود را در مدیریت مالی و اقتصادسنجی تا اخذ درجه دکترا ادامه داد.
دکتر رضازاده ملک پس از بازگشــت به ایران در «مدرسه عالی بازرگانی» به تدریس
رشــتههای حسابداری و حسابرسی مشغول شد و به عنوان کارشناس مسائل مالیاتی
و کارشــناس رسمی دادگستری در امور مالی ،حســابداری ،سهام و سهم الشرکه نیز
به کار پرداخت .دکتر رحیم رضازاده ملک  ۲۲تیر  ۱۳۸۹خورشــیدی به علت ایست
قلبی در تهران درگذشــت و پیکر وی در قطعه «نامآوران» در بهشت زهرای تهران به
خاک سپرده شد.
دکتر رضازاده ملک ،بنا به عالقه و استعداد شخصی در پژوهش و تحقیق ،آثاری متعدد
و متنوع در زمینه تاریخ و فرهنگ و ادب ایران به یادگار گذاشتهاســت .از پژوهشهای وی در عرصه تاریخ دوران متأخر
قاجار و جنبش مشــروطه ،به ویژه کتاب او با عنوان «حیدرخان عمواوغلی ،چکیده انقالب» معروفیت فراوان دارد .در این
کتاب که در سال  ۱۳۵۳منتشر شد ،دلبستگی نویسنده به اندیشهها و آرمان چپ آشکار است .کتابهای «سوسمارالدوله»،
«تاریخ روابط ایران و ممالک متحده آمریکا»« ،انقالب مشروطه ایران بر اساس اسناد بریتانیا» و «ایران و ایرانیان» از جمله
آثار وی در عرصه تاریخ معاصر ایران هستند .رضازاده ملک به زبان فارسی و میراث ادبی ایران نیز عشق میورزید و در این
عرصه نیز چندین اثر پژوهشی منتشر کردهاست .رضازاده ملک به علوم عقلی در دورههای گذشته توجه داشت و آثاری در
این عرصه پدید آوردهاســت .برای نمونه میتوان از تحقیقات گسترده او درباره عمرخیام نام برد .او رساالت علمی شاعر و
ریاضیدان ایرانی را در چند کتاب معرفی کردهاست« :دانشنامه خیامی»« ،دو رساله فلسفی از عمر خیام»« ،عمر خیام»،
«قافلهســاالر دانش» و ...در همین حوزه باید از پژوهشهای دکتر رحیم رضازاده ملک درباره نجوم و تقویم و گاهشماری
نام برد .رضازاده ملک در رشته اقتصاد تحصیل کرده بود ،اما شهرت و اعتبار او به خاطر مطالعاتش در زمینه تاریخ معاصر
و آثار تحقیقی او در مسائل فرهنگی است .دکتر رحیم رضازاده ملک تا واپسین روزهای زندگی هم در تخصص علمی خود
در امور مالی ادامه داد و هم در دلبستگی فراوان خود به مقوالت تاریخی و فرهنگی.

یارانه حق منه ،سهم منه ،عشق منه!

پیشنهاد
چاپ اولین کتاب خارجی مجموعه «رمانژانر»
رمان «کارآگاه اشــتودر؛ معمای منحنی تب» نوشــته فریدریش گالوزر بهتازگی با ترجمه کتایون
ســلطانی توسط انتشارات هیال منتشــر و راهی بازار نشر شده است .نسخه اصلی اینکتاب در سال
 ۲۰۱۱منتشر شده است .به گزارش مهر ،اینکتاب یکی از عناوین مجموعه «رمان ژانر» و زیرشاخه
«جنایی» است که این ناشــر چاپ میکند و پیشتر رمانهای «مرداد دیوانه»« ،جمجمه جوان»،
«خــاک آدم پوش»« ،کاجها وارونهاند»« ،بیتابوت»« ،اقامت ابدی»« ،آدمنما» و «پیراهنی بر آب»
در قالب آن منتشر شدهاند .هدف از چاپ مجموعه رمانژانر پیشتر چاپ آثار نویسندگان ایرانی در
ژانرهایی مانند جنایی ،تریلر (مهیج) ،وحشــت ،علمی -تخیلی و فانتزی اعالم شده بود که مولفان
کشورمان چندان در آنها فعال نبودهاند اما با چاپ رمان آلمانیزبان «کارآگاه اشتودر» دایره مجموعه
«رمان ژانر» بزرگتر شده است .فریدریش گالوزر نویسنده کتاب «کارآگاه اشتودر» متولدسال ۱۸۹۶
در وین و درگذشته به سال  ۱۹۳۸در شهر جنوای ایتالیاست .زندگی پرفراز و نشیب ایننویسنده باعث شد به علت اخراج از مدرسه ،رها
کردن دانشگاه ،زندانیشدن در مراکز بازپروری و بازداشتگاهها و خودکشی ،سر از بیمارستانهای روانی و اماکن اینچنینی سر درآورد.
او در کشــورهایی چون فرانســه ،بلژیک و ایتالیا زندگی کرد و چند ســال را هم در خدمت لژیون خارجی گذراند .گالوزر یکی از اولین
نویسندگان ادبیات پلیسی آلمانیزبان است و کاراگاه اشتودر مخلوق مشهور اوست.
گالوزر گفته در خلق این شخصیت داستانی ،از سربازرس مگره شخصیت مخلوق ژرژ سیمنون الهام گرفته است .با اینحال به قول هوگو
لوتچر نویسنده و منتقد سوئیسی ،کارآگاه اشتودر اصال شبیه سربازرس مگره نیست و اینشخصیت کامال سوئیسی از آب درآمده است.
گالوزر عالوه بر داســتان ،شــعر و مقاله هم از خود به جا گذاشته و در کارنامهاش  ۶رمان پلیسی به چشم میخورد .مجموعه «کارآگاه
اشتودر» او  ۵جلد دارد که پس از اولین کتاب پلیسیاش «چای سه بانوی پیر» نوشته شدند .داستان «معمای منحنی تب» درباره دو زن
که به شکل اسرارآمیزی کشته شدهاند؛ یکی در بازل و دیگری در برن .دو قتل مذکور باعث میشود کارآگاه اشتودر از پاریس راهی بازل
و برن شده و سپس تا مراکش برود و در مقر لژیونرها مشغول باز کردن گرههای داستان این دو قتل بشود.

دانستنیها
چرا وزنمان کم نمیشود؟
افرادی که اضافه وزن دارند همواره به دنبال روشهای الغری هســتند تا عالوه
بر احســاس رضایت از تناســب اندام ،ســامتی خود را نیز تضمین کرده و از
بیماریهای مرتبط با چاقی مصــون بمانند .گرچه رعایت رژیم غذایی صحیح
و انجام تمرینات ورزشــی برای رســیدن به این هدف ضروری است اما بعضی
افراد به رغم مدتها رژیــم غذایی ،توجه به کالری دریافتی و تحرک کافی باز
هم موفق به کاهش وزن نمیشــوند .به گزارش ایرنا ،برای کاهش وزن باید در
کنار رعایت برنامه غذایی صحیح روزانه  ۶تا  ۸لیوان آب نوشید .آب نوشیدنی
ضروری برای تامین رطوبت مورد نیاز بدن اســت که عملکرد مطلوب اندامهای
مهم را تضمین میکند .نوشیدن کافی آب همچنین در دفع مواد سمی و مضر
بدن مؤثر بوده و به عالوه در کنترل اضطراب ناشی از رژیم غذایی نقش دارد .افرادی که دوست دارند در مدت کوتاهی از شر چربیهای
بدن رها شــوند میتوانند از فواید ورزشهای هوازی یا ایروبیک کمک بگیرند .این تمرینات موجب حرکت کردن ماهیچههای بزرگ
بدن مانند پاها و افزایش ضربان قلب و تنفس میشود .با این حال ،محدودیت تحرک روزانه به این نوع تمرینات میتواند مانعی برای
کاهش وزن باشــد .برای کســب نتایج بهتر باید در زمینه کاهش وزن در مدت کوتاه ،ورزشهای هوازی را در کنار ورزشهای قدرتی
مانند بدنسازی ،وزنه برداری و غیره انجام داد .خشکبار ،روغن زیتون و شکالت جز خوراکیهای مفیدی هستند که در دوران رژیمهای
الغری توصیه میشود .اما افراط در مصرف این نوع خوراکیها نیز با افزایش کالری و در نتیجه افزایش وزن همراه است .کسانی که از
خواب مطلوب بی بهره اند نسبت به کسانی که به راحتی میخوابند بیشتر در معرض چاقی هستند .اختالالت خواب بر ریتم متابولیسم
و عملکرد هورمونهای گرسنگی مانند لپتین و گرلین تاثیر میگذارد .لپتین مسئول فرستادن پیامهای دست کشیدن از غذا خوردن به
مغز است در حالی که گرلین گرسنگی را تحریک میکند .افرادی که از بی خوابی رنج میبرند یا ساعات کمی در شبانه روز میخوابند
دچار سطح پایین لپتین و افزایش گرلین هستند .به همین دلیل مقدار بیشتری غذا میخورند و در نتیجه وزن بیشتری نسبت به حد
معمول دارند .برای غلبه بر چنین مشکلی توصیه میشود ریتم منظم خواب و حداقل  ۸ساعت خواب شبانه رعایت شود.

قاب

رویترز

مسابقه دو امدادی  4در  400متر مردان در مسابقات جهانی دوومیدانی در شهر دوحه قطر

 ۱۱۰اثر از دو محوطه باســتانی «چشــمهعلی» در دشت و
«قیطریه» در کوهپایههای اســتان تهران در نمایشگاهی با
عنوان «تهران باستان :از دشــت تا کوهپایه؛ نمایشگاهی از
یافتههای چشمه علی و قیطریه» در سکوت خبری در موزه
ِین خود را به
ملی ایران رونمایی شد ،تا مانند سال گذشته د ِ
هفتهی تهران ادا کند.
به گزارش ایسنا ،جبرییل نوکنده  -مدیرکل موزه ملی ایران
– دربار ه این نمایشــگاه اظهار کرد :این نمایشگاه  ۱۱۰اثر از
دو محوطه باســتانی «چشمهعلی» در دشت و «قیطریه» از
کوهپایههای استان تهران را شامل میشود که شاخصترین
اثر آن را میتوان سفالهای منقوش ظریف قرمز رنگی دانست
که با نام سفال چشمهعلی در ادبیات باستانشناسی شناخته
شده و مربوط به  ۵۲۰۰-۴۸۰۰پیش از میالد هستند.
او در توضیح کاوشهای انجام شــده در چشــمهعلی گفت:
این محوطــه برای نخســتینبار بین ســالهای  ۱۳۱۳تا
 ۱۳۱۵توســط اریک اشــمیت آمریکایی کاوش شد و بعد از
انقالب اســامی نیز کاوشهای این محوطه به سرپرســتی
«محمدرحیم صراف» و «حســن فاضلی نشلی» از دانشگاه
تهران ادامه پیدا کرد .آثار چشــمه علی  ۳۷ســفال با نقوش
جانوری و گیاهی از دورههای نوسنگی و مسوسنگ است.
وی همچنین درباره سابقه فلزکاری در تهران گفت :از چشمه
علی بوته سفالی همراه با سرباره مس به نمایش گذاشته شده
که سند مهمی از صنعت فلزکاری بیش از  ۵۵۰۰ساله تهران
است .از سوی دیگر کاسههای لبه واریخته که همزمان با آغاز
نگارش ساخته شــدهاند ،از دیگر یافتههای چشمهعلی است
که به نمایش درامده اســت .نوکنده درباره گورستان قیطریه
نیز بیان کرد :این محوطه گورســتانی از دوره آهن است که
در محل کنونی پارک قیطریه در ســالهای  ۱۳۴۷و ۱۳۴۸
به سرپرســتی زنده یاد سیفاهلل کامبخشفرد کاوش شده و
 ۷۳اثر از جنس سفال خاکستری ،اشیا فلز و سنگی با قدمت
 ۱۲۰۰تا  ۱۰۰۰پیش ازمیالد به نمایش گذاشته شده است.
در کاوشهای این باســتان شــناس فقید در محوطه مذکور
حدود  ۳۵۰گور باســتانی کاوش شد و آثار متعدد سفالی و
فلزی مورد شناســایی قرار گرفت که هم اکنون در موزه ملی
ایران از آنها نگهداری میشــود .پرهام جانفشان  -مدیر کل
میراث فرهنگی اســتان تهران – نیــز از خانوادههای تهرانی
درخواست کرد تا با دیدار از نمایشگاه «از دشت تا کوهپایه»
در موزه ملی ایران ،هویت شهری را به عنوان مهمترین داشته
فرهنگی و اجتماعی یک ملت و جامعه به فرزندان خود هدیه
دهند .جانفشان با بیان اینکه آثار بدست آمده از کاوشهای
باستانشناســی نشــان میدهد تهران به عنــوان پایتخت
یک کشــور دارای تمدن چند هزارســاله بر خالف برخی از
کالنشهرهای مطرح جهان نیازی به هویت و تاریخ ساختگی و
جعلی ندارد ،از مدیران مدارس شهر تهران خواست تا اردوی
بازدید دانش آموزان و حتی دبیران تاریخ از این نمایشــگاه
بسیار غنی را در برنامههای آینده خود قرار دهند.

تخت گاز
محصوالت جدید اسمارت
از مینی الهام میگیرند
اســمارت میگویــد
در تولیــد نســل آتی
محصــوالت خــود از
مدلهای مینی اوایل
قرن  21الهام خواهد
گرفت .مرســدس بنز
اخیــرا نیمی از برند اســمارت را به جیلــی فروخت و تولید
این شــرکت بهصورت مشــترک در چین انجام خواهد شد.
خودروهای جایگزین فورتو و فورفور فعلی طبق انتظارات در
ســال  2022عرضه خواهند شد و این خودروساز پس از آن
نیــز محصولی بزرگتــر در کالس  Bرا تولید خواهد نمود.
گوردون واگنر مدیر طراحی مرســدس در مصاحبه با اتوکار
گفته که این شرکت به دنبال تکرار موفقیتی است که مینی
به دست آورد .او گفته است :نقطه کلیدی رسیدن به فروش
مناسب اســت و از این نظر نگاهی به اولین نمونههای مینی
در سالهای اخیر خواهیم داشت .محصوالت مینی از سادگی
جذابی برخوردار هستند که باعث تمایز این خودروها شده و
چالش ما نیز رســیدن به آن تناسبات و شکلها بدون رشد
زیاد ابعاد خودرو و افزایش وزن آن میباشــد .ما تنها در آغاز
راه با جیلی هستیم اما میدانیم که به کدام جهت میخواهیم
حرکت کنیم .اســمارت به عنوان یک برند رشد کرده و دیگر
یک کودک نیســت و میتواند از نظــر طراحی محصوالتی
زیباتر و اســپورت تر تولید کند .البته اســمارت پیش از این
کار امیدوار است فروش خوبی را برای نمونههای فیس لیفت
فورتو و فورفور که در فرانکفورت معرفی کرد رقم بزند .هر دو
خودرو دارای پیشــرانهی الکتریکی با قدرت  80اسب بخار و
گشتاور  254نیوتون متر بوده و شتاب صفر تا  100کیلومتر
در ساعت  11.9 ،11.6و  12.7ثانیهای برای مدلهای فورتو
هاردتاپ ،فورتو کابریولت و فورفور دارند.

