طرح روز

فناوری

خبرآنالین

رونمایی از گوشی پزشکی الکترونیکی مخصوص کودکان
یک شرکت ســنگاپوری از گوشی پزشکی الکترونیکی
رونمایی کرده که روی لباس کودکان نصب میشود و
میتواند ضربان قلب و تنفس کودک را رصد کند و در
صورت خس خس و سرفه کودک ،والدین را مطلع کند.
به گــزارش مهر به نقل از ســی نت ،رصد ســامت
کودکان با کمک یک گوشی پزشکی الکترونیکی ساده
تر خواهد بود .در همین راستا در نمایشگاه محصوالت
مصرفی الکترونیکــی از گجت Aire Sone Junior
رونمایی شــده است .این گجت که شبیه یک پیکسل
است طوری طراحی شــده تا برای کودکان  ۳سال به
باال جذاب باشد .میتوان این گجت را به لباس کودک
و در منطقه ســینه نصب کرد Aire Sone Junior .تنفس و ضربان قلب ،ســرفه و خس خس سینه کودک را رصد
میکند .در صورت تکرار عالئم به والدین هشدار داده میشود .همچنین در صورت رصد عالئمیکه نشاندهنده حمله آسم
باشــد(به خصوص هنگامیکه کودک خواب اســت) به سرعت والدین رامطلع میکند .باتری گجت  ۱۳ساعت دوام دارد و
به طور بی سیم شارژ میشود .تولید کننده گجت هم اکنون مشغول همکاری با پزشکان در سنگاپور و استرالیا است و
این دستگاه برای کودکان آسیب پذیر در برابر آسم تجویز میشود .به این ترتیب با کمک دستگاه بیماری تنفسی کودک
رصد و کنترل میشود.
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حدیث روز
حضرت محمد(ص):
عجب دارم از غافلی که از او غافل نشوند
و عجب دارم از آرزومند دنیا که مرگ در طلب اوست
و عجب دارم از آن که از ته دل بخندد و نداند
که آیا خدا از او خشنود است یا خشمگین.
(نهجالفصاحه)

تولید کاله ایمنی مجهز به ماسک تنفسی
شرکت فرانسوی « »R-Purدر نمایشگاه CES ۲۰۱۹
از ماســک خود که برای جلوگیری از ورود آلودگی هوا
به بدن افراد طراحی شده است ،رونمایی کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سینت ،ماسک نانو مذکور
« »R-Pur Nanoنام دارد و افرادی مانند دوندگان،
دوچرخهسواران و موتور ســواران توسط آن میتوانند
آسانتر نفس بکشند.
افــرادی که برای رفتن به محــل کار خود از دوچرخه
استفاده میکنند و یا تا مکان مورد نظر میدوند ممکن
است از دود اتومبیل ،اتوبوس و کامیونها اذیت شوند
و در برخی موارد ممکن است دچار تنگی نفس شده و
در نهایت به آسم مبتال شوند.
بنابر گزارشهای سازمان بهداشت جهانی ،ساالنه  ۲/۴میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند.
ماســک نانو  R-Purاز ورود ذرات سمی ،گرد و غبار ،ویروسها ،باکتریها و ذرات ریز موجود در اگزوز دیزل جلوگیری
میکند.
ماسک نانو  R-Purدارای دو الیه است .در اولین الیه آن یک فیلتر واقعی قرار دارد که این فیلتر میتواند ذرات بسیار ریز
و نانوذرات( ۵۰نانومتر) را که میتواند ســبب ایجاد مشکالت جدی تنفسی شوند را حذف میکند .الیه دوم خود ماسک
است که فیلتر را نگه میدارد .این ماسک واقعا شیک و راحت است .ماسک نانو دارای یک برنامه نیز است .یک الگوریتم
که تعیین میکند چه زمانی میبایست فیلتر ماسک را تعویض کنید .بسته به نوع استفاده کاربر ،یک فیلتر میتواند بین
 ۵تا  ۱۲هفته مورد استفاده قرار گیرد.

طنز
نگاه به اخبار با عینک من ()27
همایون طیاری آشتیانی

فروش پیتزا با روکش طال در اصفهان

فیلم بازی
جایی برای پیرمردها نیست
جایی برای پیرمردها نیست فیلمیمحصول ایاالت
متحده در ســال  2007در گونــه جنایی و مهیج،
برپایه رمانــی با همین نــام از کورمک مککارتی
نویســنده آمریکایی و به کارگردانــی جوئل و اتان
کوئن اســت .این فیلم در جوایز اسکار  ۲۰۰۷نامزد
دریافــت  ۸جایزه و برنده  ۴جایزه اســکار بهترین
فیلم ،بهترین کارگردانی ،بهترین فیلمنامه اقتباسی
و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد گردید.
این فیلم دوازدهمین اثر ســینمایی برادران کوئن و
یکی از موفقترین آنها ،داســتان تعقیب و گریز مردی جوشــکار که پول عظیمیرا به طور اتفاقی به دست آورده با قاتلی
بیرحم و دیوانه اســت که اجیر شــده تا پولها را برگرداند و در این میان ،کالنتری پا به سن گذاشته هم در پی یافتن هر
دوی آنهاست .این فیلم پس از استقبال فوقالعادهی منتقدان و دستیابی به فروشی خیره کننده رسید.

پیشنهاد

جواد لگزیان

مقدمهاي بر تجارت الكترونيك
كتاب تجارت الكترونيك كنت الدون و كارول تراور داراي  ۴بخش و  ۱۲فصل است .این كتاب از معتبرترين و
پرفروشترينها در اين حوزه بوده و از اولين سال چاپ تاكنون  ۹بار ويرايش و بارها تجديد چاپ شده است.
تجارت الكترونيك از بدو تولد خود در سه دوره تاريخي ابداع و رشد نوآوريهاي جديد ( ،)۲۰۰۰-۱۹۹۵دوره
تقويت و تثبيت تجارت الكترونيك ( )۲۰۰۷-۲۰۰۰و دوره نوآوريهاي جديد از ســال  ۲۰۰۷تاكنون را طي
كرده اســت .كتاب پيشرو شامل ترجمه  ۲فصل از  ۱۲فصل با عناوني «ظهور و تحول تجارت الكترونيك» و
«الگوهاي كسبوكار در تجارت الكترونيك» است .از نگاه «تراور» و «الدون» اگر بخواهيد از يك الگوي كسب
و كار موفق در هر حوزهاي ،نه فقط در تجارت الكترونيك ،اســتفاده كنيد بايد مطمئن شــويد كه الگوي شما
بهطور مؤثري داراي هشــت عنصر و ويژگي فهرســت شامل قضيه ارزش كاال ،الگوي درآمد ،فرصتهاي بازار،
فضاي رقابتي ،مزيت رقابتي ،راهبرد بازار ،توســعه سازماني و گروه مديريت است .كتاب «مقدمهاي بر تجارت
الكترونيك» نوشــته مشــترك كارول تراور و كنت الدون ،با ترجمه دكتر حميدرضا ارباب در  118صفحه ،از
سوي نشر «ني» به بازار كتاب عرضه شده است.

مساحت احساس

روزنامهبازی
روزنامه اطالعات  20 -دی 1357
عکــس امــام خمینــی و ســخنان او در صفحه
اول اطالعــات نقش بســت « :امــام خمینی  :با
کودتا مقابلــه خواهیم کرد» .دیگر ســخنان امام
خمینــی که در صفحــه اول اطالعــات به چاپ
رســید  ،عبارت بود از  :من هیچ ســمت دولتی را
نخواهم پذیرفت  /بعد از پیروزی یک مجمع به امور
مملکت رسیدگی خواهد کرد  /اگر الزم باشد برای
دولت اســامیرفراندوم انجام خواهد گرفت  /اگر
امریکا با مستشاران خود در امور داخلی ما مداخله
نکند  ،احترام میگذاریم  /شوروی به وضع ملت ما
پی برده و اگر در صدد مداخله نباشــد با او روابط
دوستانه خواهیم داشت.

چهرهها
میرزا محمد تقیخان فراهانی؛ امیرکبیر
میرزا محمد تقیخان فراهانی معروف به امیرکبیر ،در سال  ۱۱۸۶در روستای هزاوه از
توابع اراک متولد شد .پدر وی کربالیی قربان نام داشت و آشپز قائم مقام فراهانی بود.
مادر امیر نیز فاطمه نام داشت و عمری طوالنی داشت و مرگ هر دو فرزندش محمد
تقی و محمد حسن را دید .وی در خانه قائم مقام تربیت شد و در جوانی توانست سمت
منشیگری قائم مقام را به دست آورد.
او یکی از صدراعظمهای ایران در زمان ناصرالدینشــاه قاجار بود .اصالحات امیرکبیر
اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد.
دارالفُنون بود
مدت صدارت امیر کبیر  ۳۹ماه (سه سال و سه ماه) بود .وی بنیانگذار ُ
که برای آموزش دانش و فناوریهای نو به فرمان او در تهران پایهگذاری شد .همچنین
انتشار روزنامهٔ وقایع اتفاقیه از جمله کارهای وی بهشمار میآید.
گفتنی است مدرسه دارالفنون در زمان صدارت امیرکبیر ،در هفت شعبه تأسیس شد و
اولین مدرسهٔ جدید ایران بود .شاهزادگان قاجار نخستین دانشجویان دارالفنون بودند.
در دارالفنون اصول علمیجدید و دانشهای مهندسی ،پزشکی و فنون به جوانان آموزش داده میشد و بسیاری از معلمهای
آن از اروپا و به ویژه از کشورهایی چون اتریش ،اسپانیا ،ایتالیا و فرانسه به کار گرفته شده بودند .اگرچه امیر هنگام گشایش
و آغاز به کار دارالفنون از صدارت برکنار و به کاشــان تبعید شــده بود ،اما با همه مخالفتهای جانشــینش ،میرزا آقاخان
نوری ،مدرســه کار خود را ادامه داد .اولین شــماره روزنامه وقایع اتفاقیه هم در ســال سوم سلطنت ناصرالدینشاه قاجار
در  ۱۸بهمن  ۱۲۲۹خورشــیدی (برابر با  ۷فوریه  ۱۸۵۱میالدی) و به کوشــش امیرکبیر منتشر شد .به دستور امیرکبیر
اشتراک این روزنامه برای هر یک از افرادی که از دستگاه دولتی بیش از  ۲۰۰تومان حقوق میگرفتند اجباری بود .در این
روزنامه ،اخبار داخلی شــامل خبرهای مربوط به دربار ،عزل و نصبها ،اعطای مقامها ،نشانها و امتیازات چاپ میشد .در
برخی شمارهها نیز اخبار رویدادهای شهرهای ایران به چاپ میرسید .در بخش اخبار خارجی ،اخبار مربوط به کشورهای
اروپایی به چاپ میرسید .امیرکبیر همچنین در دوران صدراعظمیخود با رشوه خواری به مبارزه برخاست .او دستور داد
دریافتیهای بیحســاب و مواجب بیجهتی که از دستگاههای دولتی میگرفتند؛ قطع شود .وی حقوق شاه را هم کاهش
داد وی مواجب بیحسابی که حاج میرزا آقاسی برقرار کرده بود ،قطع کرد .وی سروسامانی به قوانین مالیاتی داد و صورت
عواید و مخارج آن را تعدیل کرد .امیرکبیر ،دستگاه وزارت امور خارجه را هم توسعه داد .تأسیس سفارتخانههای دائمیدر
لندن و ســنپترزبورگ ،ایجاد کنســولگری در بمبئی ،عثمانی و قفقاز؛ تربیت کادر برای وزارت امور خارجه و تنظیم دفتر
اسناد سیاسی از کارهای اوست .امیرکبیر در زمینه سیاست خارجی ،سیاست معروف به «سیاست موازنهٔ منفی» را در پیش
گرفت؛ که بر اساس آن میگفت نه به روس امتیاز میدهیم ،نه به انگلیس و نه به هیج قدرت خارجی دیگر .
امیرکبیر برای تضعیف قدرت و نفوذ روس و انگلیس در ایران ،میخواست نگاه فرانسه و در زمانی ،آمریکا را به ایران جلب
کند؛ لذا یک قرارداد سفارت کنسولگری و یک قرارداد در زمینه کشتیرانی با آمریکا منعقد کرد.
امیرکبیر ،القاب و عناوین فرمایشــی را موجب زیانهای اجتماعی میدانست و در نامیدن دیگران به گفتن واژه «جناب»
اکتفا میکرد ،حتی نسبت به مقام صدارت .امیرکبیر همچنن  ،دستور داد که رسم قمه کشی و لوطیبازی از شهرها و راهها
برداشته شود .وی حمل اسلحه سرد و سالح گرم را ممنوع کرد .سرانجام در  ۲۰دی  ۱۲۳۰امیرکبیر پس از این که با
دسیســهٔ اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد ،در حمام فین به دستور ناصرالدینشاه به قتل رسید.
پیکر وی در شهر کربال به خاک سپرده شد ه است.

ســهراب سپهري ،شــاعر و نقاش معاصر در زمره هنرمنداني انگشتشمار در هنر نوين ايران است كه آثارش با
مسائل هستيشناختي و فلسفي زمان ما گره خورده است .او به تأملي در باب فرهنگهاي شرق و غرب از منظر
«گفتوگويي درونماندگار» ميان مؤلفههايشــان مينشيند .متن حاضر خوانشي فلسفي از دريچههاي ناپيداي
هنر ـ انديشه سپهري را بدل به فضايي ميكند براي تفكر در باب هنرهاي گوناگوني چون نقاشي ،شعر ،سينما و
موسيقي .آثار سپهري در موقعيتي ميان هنر و فلسفه ،بازتعريف و دگرگونهديدن بديهيترين مؤلفههاي وجودي
را امكانپذير ميكند و پذيرفتهشــدهترين ديدگاهها را به چالش ميكشــد تا با كشفي نوين ،پيشانگاشتهاي
هســتيدن را در انقالبي دائمي وارد كند« .مساحت احساس ،ســهراب سپهري و هنر عرفاني در جهان معاصر»
عنوان اثري از مهدي رفيع است كه توسط نشر ني در  192صفحه و منتشر شده است.

دانستنیها
بهبود چاقی ژنتیکی کودکان با تغییر سبک زندگی
محققان دانشگاه کپنهاگ دریافتند داشتن یا نداشتن استعداد ژنتیکی برای
افزایش وزن ،تاثیری بر تغییرات وزن ناشی از تغییر سبک زندگی ندارد.
به گزارش ایرنا ،محققان با بررســی اثر  15متغیر ژنتیکی موثر بر افزایش
خطــر چاقی کودکان تالش کردند تا عامل ژنتیکی پشــت پرده چاقی در
کودکان را شناسایی کنند و نشان دادند داشتن یا نداشتن استعداد ژنتیکی
برای افزایش وزن ،تاثیری بر تغییرات وزن ناشــی از تغییر ســبک زندگی
ندارد .به عبارت دیگر تفاوتهای ژنتیکی متداول قادر به پیش بینی کاهش
یا افزایش وزن افراد در اثر تغییر سبک زندگی در بزرگسالی نیستند.
در این تحقیقات  754کودک و بزرگسال دارای اضافه وزن با میانگین سنی
 11.6ســال مورد بررسی قرار گرفتند .برای این منظور نقشه ژنتیکی تمام
این افراد تهیه شد و محققان میزان خطر ابتال به چاقی ژنتیکی را در طول خردسالی بر اساس  15متغیر ژنتیکی محاسبه کردند .تمام
داوطلبان دارای یک یا دو متغیر ژنتیکی موثر بر افزایش خطر چاقی در خردســالی بودند .به منظور بررســی اثرگذاری این متغیرهای
ژنتیکی بر کاهش وزن داوطلبان از آن ها خواسته شد در یک بازه زمانی  6تا  24ماهه تغییراتی را در سبک زندگی خود ایجاد کنند.
پس از این دوره مشخص شد تغییر در سبک زندگی افراد صرفنظر از استعداد ژنتیکی آن ها برای چاقی ،بر کاهش وزن داوطلبان اثرگذار
است .نتایج این تحقیقات از آن جهت دارای اهمیت است که نشان میدهد صرف نظر از دارا بودن استعداد ژنتیکی چاقی میتوان با
تغییر سبک زندگی اضافه وزن را از بین برد و به سالمت جسمیرسید.

قاب

خبرگزاری فرانسه

جشن میالد مسیح در بین مسیحیان ارتودوکس اتیوپی

یکی از اخبار عجیب هفته گذشته مربوط میشد به بوی بد
تهران که هنوز هم معلوم نشده کار کی یا چی یا کجا بوده و
یه هفته است  60تا سازمان دارن تحقیق و تفحص میکنن
و منشــاء اون هنوز نامشخصه و همه هم میگن کی بود کی
بود ما نبودیم .نه آب و فاضالب ،نه اداره گاز ،نه پاالیشگاه ،نه
کوه دماوند ،هیچکس زیر بار نرفت که نرفت ،فقط پالسکو با
شــهامت گفت من بودم که اونهم بقیه گفتن تو نبودی! ولی
ما بــه دلیل نقض حقوق کودکان تهرانــی مجبوریم تو این
هفته بهش اشاره کنیم.
شاید باورتون نشه ولی تو همون نیم ساعت اول تعداد ناسزاها
و پس گردنیهایی که نثار بچههای زیر ده سال تهرانی شد
با مجمــوع پس گردنیهای جامعه جهانی تو یک دهه اخیر
برابری میکرد و این خودش بزرگترین ســوء تفاهم قرن و
البته یه نوع کودک آزاری شــدید بود که نمیدونم چرا این
ســلبریتیهای همیشه در صحنه سینما در موردش سکوت
کردن و هیچی نمیگن؟ شــاید به خاطــر بوی نامطبوعش
دستشــون به دماغشونه و نمیتونن مطلب بنویسن و اظهار
فضل کنن! اما اخبار هفته:
 -1محمــود صادقــی از نمایندههــای مجلــس گفته که
تحریمهای ظالمانه خیری بزرگ برای کاهش وابســتگی به
نفته .یعنی به زبون ساده داره میگه تو این کشور حتما باید
یه مصیبتی سرمون بیاد و کمر مردم زیر بار مشکالت بشکنه
تا مســئولین محترمیمثل ایشون فکرشون باز بشه و بتونن
تصمیم درســت بگیرن .حاال شما فکر کنید اگر اینها بخوان
برای بهشــت رفتن ما فکر کنن باید تو چه آتیشــی کباب
بشــیم؟ خدا یا ما مردم چه جوری میتونیم شکر داشتن این
مسئولین به جا بیاریم؟
ُ
 -2عزت اهلل ضرغامیرئیس اســبق رسانه ملی توصیه کرده
که باید صداهای متفاوت به رسمیت شناخته بشه .من موندم
حال و هوای جام جم چه جوریه که از وقتی آقا عزت از اون
اومده بیرون اینهمه متحول شده؟
مطلب مینویســم  19دی ماه و ســالگرد
االن که دارم این
ُ
ارتحال هاشمیرفســنجانیه همون کسی که نه تنها صداش
تو زمان آقا عزت شنیده نمیشد بلکه تصویرش هم تو برخی
مراسم مهم حذف میشد ،یعنی تو مراسم حضور داشت ولی
تو دوربین جام جمیها نبود .حاال دیدین حق دارم به هوای
جام جم شــک کنم وگرنه آقا عــزت که از اولش هم کارش
درست بود.
 -3تو این هفته اعالم شــد که قــراره  4تا صفر از پول ملی
حذف بشه ولی نکته جالب اینه که با حذف  4تا صفر بازهم
ریال به دالر نرســید و قرار شده تومان بشه واحد پول تا یه
دالر بشــه یه تومان .شما ببینید چه بالیی سر پول مملکت
آوردن که هر چی صفر بر میدارن باز هم به دالر نمیرســن.
یکی نیست بگه بابا از اولش  5تا صفر بر میداشتین و خیال
خودتون راحت میکردین یا اینکه از همین حاال  10تا صفر
ُ
بردارین که چند ماه دیگــه دوباره با فرچه نیفتین به جون
پول مملکت و صفرهاشــو پاک کنید تا شاید به دالر نزدیک
بشین.
 -4این روزها شــهردار جدید تهران حسابی داره برای شهر
زحمت میکشه تا این پایتخت یه سرو سامونی بگیره .بنده
خدا یا با کلی عکاس و دوربین تو مترو دیده میشــه یا با یه
ُ
خودش جا میکنه یا داره با اعوان و
لشکر خبرنگار تو تاکسی
انصارش میره دوچرخه سواری.
از طرفــی خیلی هم اهل دید و بازدیــده ،یعنی میره پیش
الریجانی ،ســر راه یه سر به ظریف میزنه ،برای شهردارهای
پس از انقــاب مهمونی میده ،اگر وقــت کنه تو یکی دوتا
همایش هم صحبت میکنه و آخر شــب هم برای اینکه ما
احساس دلتنگی نکنیم تو فضای مجازی هم یه اظهار نظری
میکنه ،خالصه داره برای شهر سنگ تموم میذاره ،فقط خدا
کنه تا آخر دوره اش یه ســری به اتــاق کارش هم بزنه که
حداقل یه عکس هم پشت میز کارش داشته باشه!
 -5رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلس گفتــه برای حل
مشــکالت مناطق محروم باید نگاه راهبردی داشته باشیم.
اوال االن دیگه کل ایران شــده منطقــه محروم و نیازی هم
به نگاه راهبردی نیســت .دوما کافیه مسئولین محترم بدون
اینکه خیلی به خودشون فشار بیارن یه نگاه معمولی به مردم
چشماشــون روی مشــکالت
بندازن ،یعنی فقط لطف کنن
ُ
نبندن  ،نگاه راهبردی پیشکش!
 -6آقــای جهانگیــری گفتن که قول میدن بــا تمام وجود
تو دولت بمونن .اوال مگه ما برای رفتن شــما تو ســر و کله
خودمــون زدیم که داری مارو دلــداری میدی؟ دوما تو این
شــرایط اقتصادی خراب که البته شما توش نقشی نداشتی،
کجا میخوای بــری بهتر از دولت؟ آخه االن جایی برات کار
پیدا میشــه اونهم با این سن و ســال؟ بعد هم بمون شاید
تابستون الزم شــد دالر  14200اعالم کنی مشکالت ارزی
حل بشه!
 -7جنــاب ظریف گفتن که منتظــر اروپایی ها نمیمونیم.
من که حس میکنم این بنده خدا خیلی تحت فشاره .از یه
طرف گیر یه موجودی مثل کیهان افتاده که تکون میخوره
بــراش حرف درمیاره ،از اون طرف هم از این برجام دیگه یه
پوست و استخون بیشــتر نمونده که به درد الی جرز دیوار
هم نیمخــوره ،از اون یکی طرف هم که این خانم موگرینی
بــرای کانال مالی این هفته اون هفتــه میکنه و زیر لفظی
میخــواد ،از طرف دیگه کانال مالی هم که داشــت میرفت
ُ
سرش کج کردن سمت هندی که قبال برای
سمت اروپا االن
خط لوله صلح حســابی بــازی درآورد ،خالصه جناب وزیر
حســابی این روزها به هم ریخته است و خیلی نباید بهش
ســخت گرفت .اگر میگه منتظر اروپایــی ها نمیمونیم به
روش نیارین که پس این سه چهار ساله منتظر کی بودی که
مدام میرفتی وین و بروکسل؟

