طرح روز

فناوری
ناسا رسما خودروی شخصی «الون ماسک» را یک شیء آسمانی معرفی کرد

ناسا خودروی شخصی تسال رودستر الون ماسک را که اکنون به سمت مریخ
در حال حرکت است ،به عنوان یک جرم آسمانی ثبت کرد به گزارش ایسنا
آژانس فضایی آمریکا (ناســا) ،خودروی شخصی تسال رودستر الون ماسک،
مالک شرکت تسال و اسپیسایکس را در فهرست رسمی اجسام آسمانی که
شامل ماهوارهها و سیاره مریخ است ،به عنوان یک جرم آسمانی ثبت کرده
اســت .شرکت اســپیسایکس روز  6فوریه بزرگترین موشک تاریخ موسوم
به «فالکون هوی» را با محموله یک خودروی تســا رودستر که متعلق به
مدیرعامل این شرکت بود ،به فضا و به سمت سیاره سرخ پرتاب کرد .اکنون ناسا رسما این تسال رودستر شناور را به عنوان یک
جســم در فضا معرفی کرده اســت .یک مانکن با لباس فضایی ملقب به «اســتارمن»( )Starmanدر حالی که آهنگ «اودیسه
فضایی» از «دیوید بوئی» خواننده مشهور آمریکایی در حال پخش است ،پشت فرمان این خودرو نشسته است.
در حالی که برخی این حرکت را گرانترین تبلیغ خودرو در جهان نامیدهاند ،برخی دیگر حس شــوخ طبعی «الون ماســک» را
تحســین میکنند .این خودرو در حال حاضر به طور رســمی در کنار ستارهها و اجرام آسمانی در پایگاه داده ناسا فهرست شده
است و در پایگاه اینترنتی این آژانس فضایی قابل رویت است .این سیستم ناسا تمام دستگاهها و اجرام تایید شده مانند ماهوارهها
و حتی مریخ را دنبال میکند .انتظار میرود که سفر فضایی «تسال» و «استارمن» با خطر و تغییر ناگهانی شرایط همراه باشد.
این خودرو در حال حاضر دور اول پرواز خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و کارشناسان در حال پیشبینی اتفاقات در صورت
پیشروی بیشتر هستند .نه تنها این خودرو به زودی شروع به برخورد با هزاران جرم آسمانی و دیگر زبالههای فضایی میکند ،بلکه
نیروی کامل و خطرناک تابش کیهانی را نیز تجربه خواهد کرد .این تابش خطرناک احتماال در نهایت خودرو و راننده آن را از بین
میبرد« .الون ماسک» مالک خودرو و مدیرعامل اسپیسایکس ،از سرنوشت وسیله نقلیهاش مطلع نیست .وی معتقد است که این
احتمال وجود دارد که خودرو در شــرایط ســخت در فضای عمیق نتواند سالم بماند .زمانی که از وی پرسیده شد که انتظار دارد
این ســواری تا چه زمانی ادامه یابد ،گفت :ما واقعا هیچیک از مواد تسال رودستر را در شرایط فضایی تست نکردهایم .این خودرو
صندلیهایی مشابه یک خودروی عادی دارد .وی افزود :این خودرو در حال حاضر در مداری است که طول آن بین  99صدم و 1/7
واحد نجومی است .یک واحد نجومی تقریبا فاصله بین زمین و خورشید است .به طور متوسط ،مریخ  1/5واحد نجومی از خورشید
فاصله دارد .پرتاب «فالکون هوی» توجه رسانههای جهانی را به خود جلب کرد و جسارت «الون ماسک» در ماوریتهای فضایی
در چند هفته اخیر بسیار مورد توجه بوده است.

ویندوز  ۱۰پرو با اسکن کف دست احراز هویت میشود
یک شــرکت فناوری ،فناوری احراز هویت با اسکن کف دست را برای ورود
کاربران به «ویندوز  ۱۰پرو» ارائه کرده است.
به گزارش مهر شرکت فوجیتسو اعالم کرده مشغول همکاری با مایکروسافت
اســت تا فناوری احراز هویت با کف دســت را در ویندوز  ۱۰پرو ارائه کند.
درحال حاضر این فناوری در محیطهای اداری استفاده میشود و به عنوان
جایگزین دوربینهای مادون قرمز و اســکنرهای اثر انگشت به کار میرود.
اما اکنون « »Windows Helloبه طور رسمی از آن پشتیبانی میکند.
در حقیقت ویندوز هلو مجهز به فناوری شناسایی صورت است و با استفاده از دوربینهای مادون قرمز هویت کاربر را احراز میکند.
به این ترتیب کاربر بدون نیاز به پسورد میتواند به ویندوز  ۱۰دسترسی یابد .اما در این میان اسکنرهای اثر انگشت نیازمند دستگاه
خاصی هستند .در هر دو مورد صورت و انگشت الگوهای یگانهای برای احراز هویت ویندوز  ۱۰فراهم میکنند .در فناوری فوجیتسو
فقط کافی است کاربر کف دست خود را روی یک حسگر قرار دهد .رگهای کف دست یک نقشه خاص ایجاد میکنند .از آنجا
که رگهای خونی زیر پوست قرار دارند ،تقلید از آنها تقریبا غیر ممکن است .حسگر خوانش کف دست ،اشعههای مادون قرمز به
پوست میتاباند .هموگلوبین خون در رگها این اشعهها را دریافت میکنند ،در نتیجه این روند الگوی سیاهی به وجود میآید که
ویندوز هلو آن را ذخیره میکند و هنگامی که کاربر بخواهد از ویندوز  ۱۰استفاده کند ،ویندوز هلو اثر کف دست وی را با الگوی
ذخیره شده مقایسه میکند .در حال حاضر دستگاههای مجهز به ویندوز  ۱۰پرو که از فناوری فوجیتسو استفاده میکنند ،فقط
برای ادارات عرضه میشوند .فوجیتسو هنوز اشاره نکرده است که این فناوری را در اختیار تولید کنندگان دیگر پی سی برای به
کارگیری در دستگاههای ویندوز محور قرار میدهد یا خیر.

فیلم بازی
استاکر
استاکرفیلمی است روســی محصول سال ۱۹۷۹
و ســاخته آندری تارکوفســکی در سبک علمی-
تخیلی اســت .فیلم اقتباسی آزاد از رمان گردش
کنار جاده اثر برادران استروگاتسکی است ،تلفیقی
اســت از المانهای ژانر علمی-تخیلی با موضوعات
دراماتیک روانشــناختی و فلسفی .عنوان فیلم به
روسی  Сталкерمیباشد که به معنی «راهبلد»
یا «راهنما» اســت .این فیلم بــه نام منطقه دوبله
فارسی شدهاست .ریتم بسیار کند و و دوربینی که
به آرامیتمام حرکت میکند و به سوژهای نزدیک
میشــود و یا از روی ســوژههایی عبور میکند و
گاهی بر روی آنها ثابت میماند از مشخصههای تصویری سینمای تارکوفسکی است .مشخصههایی که گاهی تماشاگران را خسته
و کسل میکند و لذت لمس دنیای عمیق و فلسفی فیلمهایش را از آنها میگیرد.
* پروفسور :هیچوقت دست به کاری که خرابش میکنی نزن!
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حدیث روز
پول بدهید آلودگی بخرید!

پیشنهاد

جواد لگزیان

برزخ حیات
«درهم طال ؟ آن هم یک کرور؟ مزخرف ! محکوم به پرداخت یک کرور درهم طال میشوم.
مزخرف! نمیفهمند؟ نمیدانند؟ این چه حکمیاســت که میکنند؟ پس عقلشــان کجاست؟ شعورشان
کجاســت؟ چه میفهمند از قضاوت؟ یک کرور درهم طال؟ از کجا بیاورم؟ من انســانی سالم ،پاک ،با تمام
خصوصیات انسانی ،تنها به خاطر چندر تومان ،شندرغاز ،دست به عملی زده ام که حاال جنایتکارم و قاتل.
فقط چند تومان!
علف خرس؟ که نداشتم و ندادم و مردک مقتول چنان کرد که چنین شد  .یک کرور درهم طال؟
حتی اگر یک درهم آن را داشتم به مقتول میدادم و رهایی مییافتم از چنگال جنایتی که چنگ بر پیکرم
انداخت و لکه ننگ یک قتل را به پیشانیام حک نمود»...
برزخ حیات ،رمانی است که توسط رسول ذوالفقاری و در سه بخش :دیگر کشی در خود ،دیگرکشی بیخود،
و خودکشی نوشته و منتشر شده است .این رمان که توسط نشر روزگار و با شمارگان  1000به چاپ رسیده،
در  95صفحه در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است .

مدیریت موفق در دوران تغییر
درحالیکه تغییر و تحول ،امری حیاتی برای بقای ســازمان شماســت ،میتواند زمینههای بیثباتی ،فشار
روانی ،و حتی عصبانیت در میان کارکنان را نیز فراهم ســازد .کتاب مدیریت در دوران تغییر به شما نشان
میدهــد کــه چگونه به مدیران و کارکنان کمک کنید تا منافع تغییر را درک کنند و آنها را در محیط کار
و مســئولیتهای جدید خود بهکارگیرند و به اوج شکوفایی برسانند .درسهای ۲۴گانهای که امتحان خود
را در میدان عمل پس دادهاند ،دیدگاه و بینشــی عمیق ،علمی ،و شخصی به شما میدهند تا در سایه آن
بتوانید بر فرایند تغییر و تحول سازمانی ،تأثیر بگذارید و به راهبردهای زیر دست یابید:درک مفهوم تغییر
و اهمیتدادن به آن،شناســایی و شفافسازی حوزههای تأثیر،ترسیم یک تصویر اصولی و گویا از تغییرات
جاری،اندازهگیری پیشــرفت و ارجنهادن به آن،درگیر و فعالکردن اعضای تیم و همدلیکردن ،بدون اینکه
همیشه موافقت کنید.
کارکنان ،هنگامیکه ملزم به تغییردادن روش ،محل انجام کار ،و همکارانشان میشوند ،ممکن است بهراحتی
نتوانند منافع و مزایای موقعیت جدید را ببینند .کتاب مدیریت در دوران تغییر ،روشــن و صریح ،بهســراغ
مطالب اساســی و توصیههای قابلاجرا میرود که به مدیــران ،تیمها ،و افراد کمک میکنند تا تغییرات و
تحوالت محل کار و محیط را درک کنند و بهکار گیرند و از این طریق بتوانند بر قدرت خود و سازمانشان بیفزایند.
مایکل دی .ماجین ،رئیس و مدیر ارشد اجرایی مؤسسه سینگوالریتی گروپ ،یک گروه خدمات مشاوره در حوزههای رهبری ،فروش ،و مدیریت
درهامیلتون ،ماساچوست است .او عالوهبر کتاب حاضر ،مؤلف کتابهای واداشتن تیمها به کارکردن و کار تیمیاثربخش نیز بوده است.
«مدیریت موفق در دوران تغییر » کتابی است از مایکل دی .ماجین با ترجمه علی فروزفر که در  112صفحه و توسط انتشارات مبلغان در سال
 1396به چاپ رسیده است.

چهره روز
ژرژ سیمنون؛ خالق کمیسر مگره
ژرژ سیمنون نویسنده بلژیکی بود .از وی که به خاطر نوشتن رمانهای پلیسی شهرت داشت نزدیک به  ۵۰۰رمان و تعداد بسیاری آثار کوتاه منتشر
شده است .سیمنون خالق شخصیت کمیسر مگره یکی از سرشناسترین کارآگاههای ادبیات پلیسی جهان است.
ژرژ ژوزف کریستین سیمنون در فوریه سال  ۱۹۰۳در شهر لیژ بلژیک به دنیا آمد .پدرش دزیره در یک شرکت بیمه حسابدار بود.
ژرژ در سالهای  ۱۹۰۸تا  ۱۹۱۴در مدرسه سن آندره به تحصیل پرداخت و با آغاز جنگ جهانی اول در سال  ۱۹۱۴به کالج سن لویی رفت .تا
پیش از  ۱۹۱۸به مشاغل مختلفی از جمله شاگردی در کتابفروشی پرداخت ،اما در ژانویه آن سال در پی بیماری پدرش ترک تحصیل کرد و در
نشریه گازت دو لیژ به عنوان خبرنگار مشغول کار شد.
این شغل به او امکان داد با گروههای و طبقات مختلف مردم از جمله افرادی که در هتلهای ارزان قیمت اقامت داشتند ،و گهگاه گذارشان به
با منش و رفتار آنها به خوبی آشنا شود .این آشنایی زمانی که بعدها نویسندگی حرفه
اداره پلیس میافتاد ســر و کار پیدا کند و
در گازت که روزنامهای پرتیراژ و عامه پســند بود باعث شــد تا مهارتهای
اصلی اش شد بسیار به کار آمد .کار
نوشتاری را به خوبی فرا بگیرد .عادت تندنویسی تا پایان کار حرفیاش با
تند نویسی و ویرایش سریع متون
یک رمان کامل را تنها در ســه ســاعت بنویسدو آماده چاپ کند! در
او ماند به نحوی که میتوانست
 ۱۵۰مقاله با نام قلمی  G.Simنوشــت و در فاصله سالهای ۱۹۱۹
دوران کار در گازت بیــش از
فکاهی با نام مسیو لکوک به چاپ رساند.
تا  ۱۹۲۲بیش از  ۸۰۰قطعه
 ۱۹۱۹نوشــته شد و در  ۱۹۲۱با نام مستعار  G.Simبه چاپ رسید.
نخســتین رمــان او در ژوئن
محبوب آثارش کمیســر مگره ،برای نخستین بار در داستان کوتاهی
در ســال  ۱۹۳۰شــخصیت
کسل برای چاپ در مجله کارگاه نوشت.
که آن را به درخواست ژوزف
ســیمنون در خالل جنگ جهانی دوم در وانده میزیســت و در همین
دوران بود که با آندره ژید نویســنده نامدار فرانســوی آشنایی یافت .او
همچنیــن مدتــی به آمریــکا رفــت دوران اقامــت وی در آمریکا از
خالقانهتریــن ایام زندگی زندگانی پربار ســیمنون نبود .در  ۱۹۵۵بار
دیگر به اروپا بازگشــت و نخست در فرانسه و سپس در سوئیس اقامت
گزید .در  ۱۹۷۲عم ً
ال داستاننویسی را کنار گذاشت و به نگارش
زندگینامه خود پرداخــت .در  ۱۹۸۴به علت تومور مغزی
مورد عمل جراحی قرار گرفت و ظاهرا ً بهبود یافت اما طی
چند سال بعد وضع جســمانی اش به وخامت گرائید و
در شب چهارم سپتامبر  ۱۹۸۹در شهر لوزان سوئیس،
هنگامی که درخواب بود از دنیا رفت.
سیمنون یکی از پرکارترین نویسندگان قرن بیستم
بود .وی عادت داشت ســاعت چهار صبح از خواب
بیدار شود و شروع به نوشتن کند .این کار را تا ظهر
ادامه میداد و بقیه روز را استراحت میکرد .به این
ترتیب میتوانســت در هر روز  ۶۰تا  ۸۰صفحه
مطلب بنویسد.

روی خط

نامه خسروان

کاریکلماتور
چوب کبریت با سرکشی درگذشت

نکته

حسین عابدینی

علی کریمیو این سه نفر
اگر در فدراسیون فوتبال ایران یک انقالب انسانی یا دگرگونی
اتفاق بیفتد و بعد از گذشــت  24ســاعت از این واقعه ریاست
فدراســیون فوتبال کشور به نام جادوگر صادر و ابالغ شود و او
به خیابان سئول برود و بر صندلی ریاست تکیه بزند در اولین
مصاحبه مطبوعاتی چه خواهــد گفت؟ اولین احکام صادره او
خطاب به چه اشخاصی خواهد بود؟
در حال حاضر سه نفر اول ردهبندی فدراسیون عبارتند از:
 -1مهدی تاج  -2علی کفاشــیان  -3محمدرضا ساکت ،علی
ی با این سه نفر چه خواهد کرد؟
کریم 
بنا را بر این فرضیه میگذاریم جادوگر بدالیل قانونی نمیتواند
این سه نفر را اخراج کند با مشاورین خود وارد مذاکره میشود
و درنهایت تصمیم میگیرد به آنها شــغلهای جدیدی بدهد
که از نون خوردن نیفتند و مشــغول به کار باشند تا بازنشسته
شوند ،پیشنهادهای مطرح در جلسه متشکله در این خصوص
زیاد بوده و آنچه به تصمیم نهایی رسیده مقرر شده به این سه
نفر پست متناسب با شهرت آنان داده شود تا توجیه رسانهای
داشته باشد.
در نتیجه صدور احکام بشرح زیر صادر و ابالغ میگردد:
 -1مهدی تاج
علی کریمیخودش بحث در مورد شــغل انتصابی مهدی تاج
را شــروع میکند اولین حرفی که او چشــم در چشم اعضای
حاضر میزند این اســت من هنوز نمیدانم ما چرا «پل تاج»
نداریم ولی «مهدی تاج» داریم ،بعد از حرفهای دیگر باالخره
پیشنویــس حکم مهــدی تاج را کتابت کــرده و برای صدور
ارسال میکند در شرح آن آمده است از این تاریخ جنابعالی به
ســمت متصدی حمل و نقل تاج گل جهت کلیه مراسمهای
این فدراسیون منصوب میشوید.
 -2علی کفاشیان
یکی از ملزومات مهم همه ورزشــکاران کفش ورزشــی است
هیچ بازیکن فوتبال نمیتواند بدون کفش مناســب بازی کند
کفشهــای مدرن و رنگارنــگ فوتبالیســتها دارای گردش
اقتصادی کالنی اســت .در میان دیالوگهای رد و بدل شــده
میان فوتبالیســتها اصطالحی است که میگوید :کفشهایم
را آویزان کردهام یعنی به پایان راه رســیدهام و با این رشــته
ورزشــی خداحافظی کردهام از آنجا که علی کفاشیان خودش
هم کفشهایش را آویزان کرده اســت برای او حکم سرپرست
نمایشگاه کفشهای آویزان شــده فوتبالیستها صادر و ابالغ
میشود.
 -3محمدرضا ساکت
علی کریمی بعد از منصوب کردن دو نفر اول فدراسیون فوتبال
برای ســومین نفــر در فکر عمیقی فرو رفته اســت و مرتبا با
خودش این کلمه ســاکت را تکرار میکند ،با هر بار گفتن واژه
ساکت همه برمیگردند و به او نگاه میکنند او دارد با خودش
حرف میزنــد ولی هنوز خیلی زود اســت با خودش صحبت
کند ،با خود صحبت کردن درد ســالخوردگی اســت شلوغی
فدراسیون فوتبال و ســاکت با یکدیگر جمع نمیشوند جلسه
طوالنی میشــود و پست سازمانی محمدرضا ساکت بالتکلیف
مانده است علی کریمی از جلســه خارج شده بدون اطالع به
محل مناســبی میرود و روی زمین دراز میکشد و با خودش
میگوید :ریاســت فدراســیون فوتبال ســختتر از دو ساعت
دویدن در زمین چمن مصنوعی است!
کمکم به خواب میرود در رویای حادث شده ،خودش را پشت
در اتاق عمل بیمارســتان میبیند اولین تصویر ثبت شده در
مغزش تابلو عکسی از یک خانم روی دیوار است که با انگشت
اشاره روی بینی عالمت ســاکت یا سکوت را نمایش گذاشته
است ،علی کریمی سراسیمه از خواب میپرد و شروع به انشاء
میکند در شرح شغل انتصابی برای نفر سوم فدراسیون فوتبال
مینویســد از این تاریخ شما به سمت دعوت به سکوت اهالی
فدراســیون منصوب میشوید بدیهی اســت عکس با عالمت
انگشــت اشــاره شــما در تمام اتاق و مکانهــای الزم نصب
میگردد.

رونق

قاب
یسنا طاهری مبارکه

اهمیت خواندن متون کهن فارسی برای ما روشن است .پیوند با گذشتهتاریخی خود جزوی از هویت و در واقع شناسنام ه ما را
تشکیل میدهد .اما نکته در خور و شایستهای وجود دارد و آن پاسخ دادن به این پرسش کلیدی است  .آیا ما امروز میتوانیم متنهای
کهن فارسی را به آسانی بفهمیم؟ پاسخ ساده است :بدون فهم واژگان و لغتهایی که در هزاران سال نثر و شعر فارسی معنایی
دگرگون یافتهاند هرگز نمیتوان متنهای گذشته را خواند و فهمید .درپاسخ به این ضرورت ؛کوه آساترین اثر ادبی ایران و جهان
یعنی شاهنامه را برگزیدهایم تا واژهها و اصطالحات آن را بررسی کرده و بتوانیم با متنهای کهن آشنا شویم .البته ما هم ه واژههای
شاهنامه را نمیتوانیم در اینجا بیاوریم بلکه هدف ما بیشتر واژههایی است که امروز معنای آن کمتر شناخته شده یا دگرگون شده
است.
روی چون پروین شدن:
چو پروین شدش روی ،چون قیر موی
چو بر َجست و آمدش هنگا ِم شوی
«روی چون پروین شدن » :رخساره به روشنی و زیبایی خوشه پروین شدن ،کنایه از زیبا شدن

هنرمند ماه:
یکی پور زاد آن هنرمند ماه
چه گونه ؟ سزاوا ِر تخت و کاله
«هنرمند ماه» :ماه روی ِ هنرمند؛ ما ِه کامل و با فضیلت؛ کنایه از زیبا روی دارای فضل و کمال
درنگ بر آمدن:
بدو دادو چندی بر آمد درنگ
نیا نامزد کرد شویَش پشنگ
«درنگ بر آمدن » :مدتی گذشتن؛ سپری شدن زمان .نیا :پدر بزرگ

حضرت محمد (ص)
وقتی عالم و عابد بر صراط اجتماع کنند به عابد گویند به
بهشت درآی و از عبادت خویش بهرهمند شو و به عالم گویند
اینجا بایست و برای هر که میخواهی شفاعت کن زیرا هر که را
شفاعت کنی شفاعت تو پذیرفته خواهدشد آنگاه عالم
در صف پیغمبران میایستد.
(نهج الفصاحه)

آسمان نروژ  -خبرگزاری فرانسه

دالر

48/300

یورو

60/400

پوند انگلستان

67/082

درهم امارات

13/140

مثقال طال

6/536/000

گرم طالی 18

1/508/800

سکه بهار آزادی

15/230/000

سکه امامی

15/700/000

نیم سکه

7/670/000

ربع سکه

4/610/000

سکه یک گرمی

3/080/000

نفت برنت:

63/8

نفت خام اوپک

62/96

