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فناوری

خبرآنالین

تعمیر جادهها با رباتهای مجهز به چاپگر س ه بعدی
پژوهشــگران انگلیســی ادعا میکنند در آینده ،تعمیــر جادههای این
کشور با استفاده از رباتهای مجهز به چاپگر سهبعدی و پهپادها ممکن
خواهد شد .به گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل ،دانشمندان پیشبینی
میکنند شــاید جادههای در حال تخریب انگلســتان ،با رباتهایی که
قابلیت پر کردن حفره را در مدت یک دقیقه دارند ،تعمیر شوند .ممکن
اســت روزی وســایل نقلیه خودکار یا پهپادها بتوانند در شهرها تردد
داشــته باشــند و ترکخوردگی جادهها و پیادهروها را پیش از این که
به حفره تبدیل شوند ،شناســایی کنند .به گفته دانشمندان ،در آینده
نزدیک ،یک ربات خواهد توانست در مدت یک دقیقه ،با استفاده از یک چاپگر سهبعدی ،ترکخوردگی جادهها را آسفالت
و آنها را تعمیر کند .حتی شاید رباتها بتوانند شبها و یا در ساعتهایی غیر ساعات کاری فعالیت کنند تا از بسته شدن
آنها در طول روز جلوگیری کنند .پروفسور مارک میودونیک استاد کالج دانشگاهی لندن گفت :شبکه جادهای انگلستان،
به خاطر ناتمام ماندن تعمیرات ،در حال تخریب است و مقامات محلی ،برای ادامه کار ،بودجه و نیروی انسانی کافی ندارند.
وی افزود :بهترین راه حل ،امکان دیدن ترکخوردگی ،هنگام به وجود آمدن آن است .پیشنهاد ما این است که یک پهپاد
برای شناسایی ترکها و پهپاد دیگری برای فرود آمدن و تعمیر آنها ،در اطراف شبکه جادهای به پرواز درآیند .این فرآیند
میتواند در شب و تنها به مدت یک دقیقه انجام شود.
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بهبود  ۲دقیقهای زخمهای عمیق با پالسمای سرد!
یک شــرکت آلمانی به نام «کلد پالسما تک» یکی از فناوریهای جذاب نمایش داده شده در فیلم سینمایی استار ترک
را در جهان حقیقی به کار خواهد گرفت .به گزارش مهر به نقل از دیجیتال ترندز ،این فناوری انقالبی اساســی در زمینه
مداوای زخمها و به خصوص جراحتهای حاد که جان بیماران اورژانسی را تهدید میکند ،ایجاد خواهد کرد .در قالب این
فناوری از وصلههای تولید شده با استفاده از پالسمای سرد که با کمک سیلیکون تولید شده اند برای مداوا و ترمیم سریع
زخمها اســتفاده میشــود .این روش یادآور ابزاری موسوم به بازسازی کننده پوست در فیلم علمی – تخیلی استار ترک
است که با استفاده از آن زخمهای عمیق و خطرناک افراد به سرعت ترمیم میشدند .وصله یادشده از یونها و تشعشعات
اشــعه ماورا بنفش به منظور ضدعفونی و التیام بخشــیدن سریع زخمها استفاده میکند و در واقع جایگزینی برای آنتی
بیوتیک محسوب میشود .یکی دیگر از مزایای این روش نسبت به استفاده از آنتی بیوتیک سرعت باالتر آن برای بهبود
زخمها است .پالسمای سرد در واقع یک گاز یونیزه شده است که یک پوشش سیلیکونی و منبع تامین انرژی برای تسهیل
چسباندن آن به زخم نیز در نظر گرفته شده است .ترکیب این مواد با یکدیگر و همین طور اکسیژن موجود در هوا قادر
به از بین بردن باکتریها و بهبود زخمها در عرض کمتر از دو دقیقه است .این در حالی است که بهبود نسبی زخمها و
جراحات مشابه با استفاده از آنتی بیوتیکها در بیمارستانها به حدود  ۴۵دقیقه زمان نیاز دارد .انتظار میرود استفاده از
این روش درمانی تا قبل از پایان سال  ۲۰۱۸در آلمان اغاز شود.

فیلم بازی
الوینگ
الوینگ یک فیلم درام به کارگردانی و نویســندگی
جف نیکولز است که در سال  ۲۰۱۶منتشر شد .نام
این فیلم به شــخصیت اصلی داستان یعنی ریچارد
الوینگ نیز اشاره دارد.
این فیلم براســاس داستان واقعی زندگی زوجی به
نامهای ریچارد و میلدرد الوینگ ســاخته شده که
در سال  ۱۹۶۷به جرم ازدواج با یکدیگر از ویرجینیا
تبعید شــدند .در این فیلم جوئــل اجرتون ،بازیگر
استرالیایی در نقش ریچارد و بازیگر دورگه ایرلندی
روث نگا در نقش میلدرد ظاهر شدهاند .فیلمساز این
فیلم تالش کرد تا داستان این فیلم را بدون هرگونه اغراق به نمایش بگذارد ،چیزی که در هالیوود ب ه ندرت اتفاق میافتد.
این فیلم داســتان زوجی اســت که از لحاظ قانونی نمیتوانند در کنار هم بمانند و هنرمندان فیلم هم این رنج و فراق را
بهخوبی نشان میدهند.

روزنامهبازی
روزنامه مردمساالری –  23خرداد 1387
در زمانی کــه گرانیها بر اثر ســوء مدیریت
دولت دوباره اوج گرفته بود و دولت هیچ اقدام
موثری در این خصــوص انجام نمیداد ،تیتر
اول روزنامه مردم ســاالری به سخنان عجیب
محمود احمدینژاد در این خصوص اختصاص
یافت « :گرانیها توطئه دشمنان است».
احمــدی نژاد که در آن روزها مشــغول نامه
جمع کردن در شــهرکرد بود ،گفت :دشمنان
در صددند تا با هر وسيله اي مانع تداوم ملت
ايران شوند و هر روز توطئه جديدي را طراحي
مي کنند از جمله گراني اقالم اساســي و اين
بــازي نامردانه اي اســت که عــده اي به راه
انداخته اند.

چهرهها
صیاد شیرازی؛ امیر شجاع
ســپهبد علی صیاد شیرازی در  ۲۳خرداد ۱۳۲۳در شهرستان درگز از توابع استان
خراســان رضوی متولد شد .او فرمانده اســبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
ایران و عضو شــورای عالی دفاع بودهاست .صیاد شیرازی پس از  ۳۲سال خدمت در
یگانهای مختلف نیروی زمینی ارتش در تهران و مقابل درب منزلش،در  21فروردین
 1378به دســت منافقین ،شهید شــد .او در مهر ماه سال  ۱۳۶۰به پیشنهاد رئیس
شــورایعالی دفاع از ســوی امام خمینی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری
اســامی منصوب شــد .وی در  ۲۳تیرماه  ۱۳۶۵طی حکمی از ســوی حضرت امام
ت شــورایعالی دفاع منصوب شد .بهدنبال مسئولیت خطیر شهید
خمینی به عضوی 
صیاد شیرازی در شــورایعالی دفاع ،با درخواست رئیس شورایعالی دفاع و موافقت
حضرت امامخمینی در مردادماه سال  ۱۳۶۵مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی ارتش
به برادر دیگری واگذار شد .سپس در  ۱۸اردیبهشت  ۱۳۶۶به همراه تعدادی دیگر از
فرماندهان ارتش با پیشنهاد رئیس شورایعالی دفاع و موافقت امام خمینی به درجه
ســرتیپی ارتقای مقام یافت .آن شهید در مهرماه ســال  ۱۳۶۸به درخواست رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و
موافقت مقام معظمرهبری و فرماندهی کلقوا به سمت معاونتبازرسی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب شد.
امیر شــجاع ســپاه اسالم در شهریورماه ســال  ۱۳۷۲با حکم فرماندهی معظم کل قوا به سمت جانشین رئیس ستاد کل
نیروهای مســلح منصوب شــد .صیاد شــیرازی در  16فروردین  ۱۳۷۸همزمان با عید خجسته غدیر با حکم مقام معظم
فرماندهی کل قوا به درجه سرلشگری نایل آمد.

بابک بیات؛ آهنگساز مطرح ایرانی
علیحســین بیات زرنــدی مطلق معروف به بابک بیــات در ۲۳
خرداد  ۱۳۲۵در تهران به دنیا امد .از ســن  ۱۹ســالگی در اپرای
تهران با موسیقی کالسیک و جهانی آشنا شد و در حدود پنج سال
همــکاری خود را بــا این اپرا ادامه داد .بعد از آن با محمد اوشــال
آهنگســاز و رهبر ارکستر جاز فولکوریک دوستی عمیقی پیدا کرد
که این دوســتی به ادامه هارمونی و آکومپانی مان و فراگیری دیگر
اشتیاقات موسیقایی بیات منجر شد .بابک بیات موسیقی فیلم را با
فیلم غریبه شروع کرد.
بعد از انقالب بابک بیات فعالیت موسیقی را در شرکت ابتکار ،همراه با دوستش ابراهیم زال زاده و با کاست قاصدک ،زندگی
نامه صمد بهرنگی و بصورت ترانههای کودکانه خانم سیمین قدیری آغاز کرد .پس از آن کاست خروس زری پیرهن پری
را به همراه احمد شاملو و کاستهای سکوت سرشار از ناگفتههاست و چیدن سپیده دم را با صدای احمد شاملو موسیقی
ساخت .بابک بیات موسیقی فیلم را در بعد از انقالب با فیلم مرگ یزد گرد ساخته بهرام بیضایی ادامه داد و در سال ۱۳۶۲
موســیقی فیلمهای نقطه ضعف و ریشه در خون را ســاخت و در سالهای بعد برای فیلمهای شاید وقتی دیگر و مسافران
ساختههای بهرام بیضایی ،سریال سلطان و شبان ،کشتی آنجلیکا ،عروس ،پرده آخر ،طلسم ،مرسدس ،جهان پهلوان تختی،
دستهای آلوده ،اتوبوس ،قرمز ،دو زن ،شیدا و در حدود  ۹۰فیلم سینمایی موسیقی نوشته است و آخرین سریالی که وی
برای آن موســیقی ساخته است سریال والیت عشق اســت .بابک بیات در سال  ۱۳۶۹پس از چند بار کاندیدا شدن برای
موسیقی فیلم باالخره این سال وقتی که از پنج کاندیدای موسیقی فیلم سه بار نام او را اعالم کردند جایزه سیمرغ بلورین
فجر را برای فیلم عروس دریافت کرد .همچنین در سال  ۱۳۷۵وقتی که از بین چهار کاندیدا دو بار نامش اعالم شد ،مجددا
سیمرغ بلورین را دریافت نمود.در خانه سینما برای فیلم ساحره جایزه اول موسیقی فیلم را دریافت کرد.در جشن گزارش
فیلم جایزه بهترین آهنگسازی را برای صد سالگی سینما از آن خود کرد.او در تاریخ  ۵آذر  ۱۳۸۵به علت نارسایی کبدی
درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

حباب کل کشور رو گرفته!

پیشنهاد

جواد لگزیان

اسکارلت
«اســکارلت اوهارا تنها ایســتاد ،چند قدم دورتر از عزادارانی که در مراسم تدفین مالنی ویلکز حضور
داشتند ،باران میبارید .زنها و مردهای سیاهپوش چترهای سیاه روی سر گرفته بودند .زنها میگریستند
و به هم تکیه داده و در چتر و غم شــریک بودند.اســکارلت در چتر و غم با کســی شریک نبود.هجوم
ناگهانی باد سرد،قطرههای باران را زیر چتر میبرد و بر او میریخت ولی اسکارلت توجهی نداشت .چیزی
احســاس نمیکرد مصائب زندگی او را بی حس و کرخت کرده بود .در مقابل درد میتوانست پایداری
کند گریه را برای بعد گذاشته بود.همه چیز را از خود رانده بود.درد را احساس و فکر را.کلمات بارها در
ذهنش تکرار شــده بود،کلماتی که به او قول میدادند از درد رهایش کنند و قدرت ادامه زندگی به او
ببخشند و به بدبختیهایش پایان دهند...این مراسم به زودی تمام میشود و من میتوانم دوباره به خانه
ام بازگردم به تارا «...خاکستر به خاکستر خاک به خاک»...
ادامه «بر باد رفته» اما این بار «اســکارلت اوهارا» هم عاقلتر اســت و هم مثبت اندیشتر و البته خوش
اقبالتر نیز هســت .داستان از یک خاکسپاری غم انگیز شروع میشود .اسکارلت که در بازگشت به تارا
با روی خوشــی روبرو نمیشــود همراه با اقوام ایرلندی اش به ایرلند میرود و بخشی از زمینهای خانواده اوهارا را میخرد و به عنوان
مالکی بزرگ شناخته میشود.او در ایرلند غرق در آشوب و شورش کشاورزان علیه زمینداران و خشکسالی و تگرگ دوباره پس از سالها
جدایی با رت باتلر دیدار میکند و دوباره عشق...
«اسکارلت (دورۀ دو جلدی)» اثر الکساندرا ریپلی با ترجمه پرتو اشراق را نشر ناهید در 957صفحه منتشر کرده است.

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامىدار
در آن به حاضر کردن ویا داشــتن مسائل ونزدیک گردان در
آن وسیلهام به سویت از میـــان وسیلهها اى آنکه سرگرمش
نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان
 -1تکریم با احضار مســائل :عوامل گشایش کار و به دست
آوردن خواستهها
 تقوی :و لوان اهل ...لفتحنا علیهم برکات من السماء تالش و مجاهده:ان الذین امنواهاجروا و جاهدوا فی سبیلاهلل و اولئک یرجون و اهلل غفور رحیم
 مایوس نشدنَ ...:و َل ت َْي َأ ُسوا م ِْن َر ْو ِح َّالل
 انفاق؛ انفاق مثل ســنبل و دانه است که یک به صد نتیجهمیدهد.
 مهاجرت :و من یهاجر فی سبیل اهلل بحر فی االرض مراغماًکثیره
تا نگرید کودک حلوا فروش
دیگ رحمت کی همیآید به جوش
 – 2قرابت وســیله ،چه چیزهایی وســیله مطمئن و نزدیک
است!
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پیامبــر (ص) :واجبــات و محرمات را رعایــت کن اهل تقوا
میشوی و تقوی راه گشایش است
امام صادق (ع) :نحن الوسیله الی اهلل
امام رضا (ع) :االئمه من ولد الحسین (ع) ...هم الوسیله الی اهلل
عز وجل (بحاراالنوار ،ج  ،36ص )244
فراز آخر دعای توسل :فانکم وسیلتی إلی اهلل
ضر دعا ربّه منیباً الیه ...و در آیه
 – 3دعا ،و اذا ّ
مش االنســان ٌّ
دیگری فرمود؛ أ ّمن یجیب المضطر...
دال بسوز که سوز تو کارها بکند
دعای نیمه شبی رفع صد بال بکند
صاحب دلهای ســوخته تضمین اجابت دعا هم کرده است؛
و قال ربکم ادعونی اســتجب لکم ،خود فرمود بخوانید مرا تا
استجابت کنم شما را.
*
عضو هیات علمی دانشگاه

تخت گاز
حضور 530خودروی هیوندایی
در جام جهانی فوتبال

دانستنیها
الماس ،دلیل درخشش رشتههای کم نور کهکشان راه شیری
تحقیقی جدید نشان میدهد نور درخشانی که در کهکشان شیری دیده
میشود احتماال به دلیل انبوه الماسها در فضا است .این تحقیق برای
توضیح وجود رشتههای کم نور از امواج میکرو انجام شده است.
به گزارش مهر به نقل از تلگراف ،ستاره شناسان مدتها است که درباره
دلیل وجود این نورها با امواج میکرو مشغول تحقیق هستند .اما تحقیقی
جدید به رهبری محققان دانشگاه کاردیف با همکاری تیمی بینالمللی
نشــان داد ،این امواج میکرو احتماال متعلق به کریستالهای ریزی از
جنس کربن باشد.
این کریســتالهای کربنی که به نانوالماس نیز مشــهورند ،در ابرهای
گردوغبار و گازی اطراف ســتارههای تازه متولد شــده ،وجود دارند .به
هرحال این انتشار بی نظیر امواج ،نخستین بار زمانی مشاهده شد که در آستانه آغاز قرن بیست و یکم میالدی ،ستاره شناسان مشغول
اندازه گیری امواج در فضا بودند.
جین گریوز محقق ارشد این پژوهش از دانشگاه کاردیف میگوید :ما با جرات میگوییم وجود نانوالماسها بهترین دلیل برای تولید چنین
نور درخشانی است که اطراف ستارههای تازه متولد دیده میشود .این نور از انرژی چرخش بسیار سریع ذرات نانو به وجود میآید .این
ذرات چنان کوچک هستند که نمیتوان با تلسکوپهای معمول آنها را رصد کرد .این مجموعه از غبار و گاز که به آن دیسک دور سیاره
نیز گفته میشود ،دقیقا مکان تشکیل سیارات و حاوی مولکولهای طبیعی است.
نانوالماسهای موجود در دیسکهای اطراف سیارات صدها هزار برابر کوچکتر از یک دانه شن هستند و بیشتر اوقات در شهاب سنگهایی
یافت میشوند که روی زمین فرود آمده اند .شرایط بسیار گرم و مملو از انرژی این دیسکها سبب میشود مکانی ایده آل برای تشکیل
نانوالماسها باشند .این نخستین باری است که انتشار امواج میکرو از دیسک دور یک سیاره به طور واضح ردیابی میشود.

قاب

عصرایران

بازیگوشی «کریستیانو رونالدو» بازیکن تیم ملی فوتبال پرتغال به هنگام گرفتن عکس پرتره مسکو

کمپانــی هیوندایی  530دســتگاه خودرو را برای تســهیل
برگزاری مســابقات جام جهانی  2018روسیه به این کشور
ارســال کرده پیش از ایــن تورنومنت بــزرگ فوتبالی نیز
همکاریهای قوی و پایداری را با فدراســیون جهانی فوتبال
در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
به گزارش عصــر ایران ،حمل و نقل در چنین رویداد بزرگی
نقش بسیار کلیدی دارد و به همین دلیل کمپانی هیوندایی
بیش از  530خودرو مانند ســانتافه ،توسان و  1-Hرا برای
حمــل و نقل و جابهجایــی اعضای تیمهای ملــی ،داوران،
مقامات بینالمللی و اعضای فیفا به روسیه ارائه کرده است.
از دیگر ســو هیوندایی خودروهای مسافری چند ده دستگاه
اتوبوس را برای جابهجایی اعضای تیمهای ملی شرکتکننده
در جام جهانی در اختیار روسیه و تیم برگزاری مسابقات قرار
داده تا حمل نقل بازیکنان از محل اســتقرار تا استادیوم به
خوبی میسر شــود .این اتوبوسها با امکانات بسیار زیاد ارائه
شــده و فضای راحتی را برای فوتبالیستها ایجاد میکنند.
این خودروسازی اعالم کرده در اقدامی خالقانه شعار منتخب
کشــورهای جهان در طول بازیهای جــام جهانی روی این
اتوبوسها ثبت میشود تا روحیه رقابتی تیمها و طرفدارانشان
را افزایش دهد.

ترکیه یکقدم به ساخت خودروی
داخلی نزدیک شد
ترکیــه واقعاً میخواهد خودروی داخلــی تولید کند و برای
تحقق این هدف  5کمپانی داخلی جوینت ونچری به منظور
ساخت خودروی ملی این کشور تشکیل دادهاند.
به گــزارش پدال ،این جوینت ونچر شــامل گــروه آنادولو،
 ،BMCگروه کوک ،ترک ســل و هلدینگ زورلو بوده و هر
کمپانی ســهم  19درصدی در این جوینت ونچر داشته و 5
درصد باقی مانده نیز در اختیار اتحادیه تاالرها و بورس کاالی
ترکیه میباشد .این جوینت ونچر چند روز قبل اعالم کرد که
مهمت گورکان کاراکاش را به عنــوان مدیر اجرایی انتخاب
کرده است .شایان ذکر است گورکان کاراکاش قب ً
ال به عنوان
مدیر جهانی بوش انجام وظیفه کرده است.
کاراکاش گفته است :من در ترکیه به دنیا آمده و رشد کردهام
و در همین کشــور به دانشگاه رفته و اولین قدمهای تجارت
خود را در ترکیه برداشتهام.
او ادامه میدهد :من خوشحالم که با این پروژه فرصتی برای
انتقــال تجارت و دانش خود در بازارهای جهانی به کشــورم
را پیــدا کردهام .مطمئناً ترکیه برندی رقابتی در بازار جهانی
عرضه خواهد کرد.
رئیسجمهور ترکیه رجب طیب اردوغــان عالقه ویژهای به
خودروسازی وطنی دارد .او سال پیش ورود اولین نسخههای
پیشتولیدی به خیابانها در سال  2019را اعالم کرد و گفت
که نسخه تولیدی این خودرو تا سال  2021وارد بازار میشود.
ظاهرا ً اردوغان میخواهد اولین محصول خودروســازی این
کشور یک خودروی هیبریدی یا تمام الکتریکی باشد.

