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مشاهير

کنستانتينوس گاوراس ،فيلمساز يونانيتبار
فرانس��وي در تاريخ س��يزدهم فوريه سال
۱۹۳۳م بهدني��ا آم��د.گاوراس ،فعاليتهاي
سياس��ي خود را از کودکي آغاز کرد و آن را
از پدر به ارث برد چراکه پدرش يک ارتشي
يوناني بود ک��ه در برابر هجوم ارتش نازي

در آینه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان

چه بس��يار ش��هرها و آباديها كه اهل آن از فرمان خدا و رسوالنش سرپيچى كردند و ما به شدت به حسابشان
رسيديم و به مجازات كمنظيرى گرفتار ساختيم!((8آنها آثار سوء كار خود را چشيدند؛ و عاقبت كارشان خسران
بود!((9خداوند عذاب سختى براى آنها فراهم ساخته؛ پس از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد اى خردمندانى كه
ايمان آوردهايد! (زيرا) خداوند چيزى كه مايه تذكر است بر شما نازل كرده؛((10رسولى به سوى شما فرستاده كه
آيات روشن خدا را بر شما تالوت مىكند تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادهاند ،از تاريكيها
به سوى نور خارج سازد! و هركس به خدا ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهد ،او را در باغهايى از بهشت وارد
سازد كه از زير (درختانش) نهرها جارى است ،جاودانه در آن مىمانند ،و خداوند روزى نيكويى براى او قرار داده
است!((11خداوند همان كسى است كه هفت آسمان را آفريد ،و از زمين نيز همانند آنها را؛ فرمان او در ميان آنها
پيوسته فرود مىآيد تا بدانيد خداوند بر هر چيز تواناست و اينكه علم او به همه چيز احاطه دارد!()12
سوره طالق


مقاومت کرد ولي پس از اتمام جنگ ،دولت
يونان ،گاوراس را به اتهام کمونيست بودن
از کشور تبعيد کرد.او در ابتدا تمايل داشت
که به آمريکا برود و در آنجا سينما بخواند.
ولي بهواسطه کمونيست بودن مککارتيسم
آمريکا از پذيرش او س��ر باز زد.گاوراس به
فرانس��ه رفت و در س��وربن ادبيات خواند و
بهعنوان دس��تيار کارگردان با بس��ياري از
فيلمس��ازان فرانس��وي هم��کاري نمود.او
در اولين تجربه فيلمس��ازي خود در س��ال
۱۹۶۶م ،از تکنيکهاي خاص کارگرداناني
که دوست داشت نظير رنوار استفاده کرد که

فناوري
جايگزيني رگهاي خوني
با نخهاي زيستي قابل بافت

ترميم رگهاي خوني آس��يب ديده با مواد مناسب يک چالش
جدي در علم پزش��کي اس��ت که توليد نوعي نخ زيستي قابل
بافت ميتواند به حل اين مش��کل کمک کند.به گزارش مهر،
نخهاي زيس��تي که به تازگ��ي بدين منظور ابداع ش��دهاند از
ثبات و طول عمر بيش��تري نسبت به ديگر مواد مورد استفاده
برخوردارند.محققان فرانس��وي سازنده اين نخها ميگويند نخ
کالژن به کار گرفته ش��ده بدين منظور ميتواند به شکل يک
شبکه سه بعدي بافته شود و به خوبي با بخشهاي باقي مانده
رگ آسيب ديده پيوند خورده و جلوي تداوم خونريزي را بگيرد.
پشتيباني و همپوشاني با سلولهاي رگهاي خوني مزيت ديگر
اين نخهاي کالژن اس��ت که ناشي از امکان پيوند زدن آنها با
بدنه رگهاست.نخهاي يادشده نه تنها قابل بافتن هستند ،بلکه
براي ايجاد پيوند عروقي (ايجاد لولههاي قابل کاش��ت جهت
هدايت جريان خون) قابل اس��تفاده خواهند بود.مقاومت بسيار
باال در برابر فشار ،قدرت نگه داشتن بخيه و نفوذناپذيري باالتر
از ح��د نيازهاي باليني ازجمله مزاياي اين نخهاي س��ه بعدي
است.پژوهش��گران هم اکنون در حال بررسي واکنش سيستم
ايمني بدن به اين نوع نخها هستند.

«کنستانتينوس گاوراس» که بود؟

بيشتر به تعريف داستان فيلم توجه کرد تا
به دغدغه فرم.پس از حکومت نظاميان بر
کشور گاوراس ،وي تمرکز خود را بر وقايع
کش��ور مادرياش قرار داد و فيلم سينمايي
«زد» را در س��ال ۱۹۶۹م کارگرداني کرد.
اين فيلم اشاره به قتل گريگوري لمبراکيس
نماينده چپگراي پارلم��ان يونان دارد که
در ۱۹۶۳م بهوس��يله نيروهاي راستگرا در
يونان ص��ورت گرفت.از ديگ��ر آثار مطرح
سياس��ي گاوراس« ،اعت��راف» (۱۹۷۰م)
درب��اره زندانه��اي پش��ت دي��وار آهنين،
«حکومت نظامي» (۱۹۷۳م) درباره مبارزات

گروههاي ضد آمريکايي اروگوئه« ،گمشده»
(۱۹۸۲م) درمورد کودتاي ژنرال پينوشه در
شيلي« ،هاناک» (۱۹۸۳م) درمورد جنايات
اس��رائيل« ،جعبه موس��يقي» (۱۹۸۹م) بر
محور حضور جنايتکاران نازي در آمريکا و
«آمين» (۲۰۰۳م) در مورد روابط نازيها با
واتيکان؛ بهشمار ميروند که موجب شدند
تا فيلمهاي کمتر سياسي او از قبيل «شهر
ديوانه» (۱۹۹۷م) چندان به چش��م نيايند.
فيلم «بهشت غرب» نام يکي از تازهترين
اثر کوس��تا گاوراس اس��ت چراک��ه بعد از
س��اخت فيلم «ساطور» در س��ال ۲۰۰۵م،

گردن باريک کارمندان و کارگران در پرداخت ماليات!

رويدادهاي تاريخي امروز
فيلمينساخته بود.محور اصلي فيلم «بهشت
غرب» مس��ئله مهاجرت است.گاوراس که
در فهرست افتخاراتش جوايز معتبري نظير
اس��کار بهترين فيلم خارجي ،جايزه هيأت
داوران جشنواره فيلم کن ،جايزه گلدنگلوب
بهتري��ن فيل��م خارج��ي ،خ��رس طاليي
جش��نواره فيلم برلين و ...وجود دارد؛ اکنون
بيشتر به فيلمهاي اجتماعي گرايش دارد.
کنس��تانتينوس گاوراس در سالهاي دهه
هشتاد در بخش مديريت سينماتک فرانسه
فعال ش��د و از ماه ژوئن ۲۰۰۷م ،مديريت
کل سينماتک را به عهده گرفت.
اثر :تسنيم

واگذاري امتياز "رويتر" توسط "ناصرالدين شاه قاجار" به انگلستان (1289ق)

در نيمه دوم دوران س��لطنت ناصرالدين ش��اه قاجار ،عدهاي از خارجيان تقاضاي
ترين
امتياز بهرهبرداري از معادن و س��اير منابع كش��ور را نمودند.نخستين و مهم ِ
آنها ،امتيازي بود كه در  18جمادي الثاني 1289ق به انگليسيها واگذار شد.به
موجب آن ،انحصار س��اختمان راهآهن ،اس��تخراج معادن و تاسيس بانك ملي به
"بارون جوليوس دو رويتر" س��رمايهدار انگليس��ي اعطا ش��د.اين امتياز به قدري
وسيع بود كه اجراي آن براي رويتر نيز مشكل مينمود و دو طرف معاهده به زودي فهميدند كه اين كار
بدون مطالعه دقيق انجام يافته است.بنابراين ،اين امتياز بر اثر تاخير رويتر لغو شد.ولي در سال 1306ق
دولت ايران به پس��ر رويتر ،امتياز تاسيس بانك را اعطا كرد و وي توانست از بعضي معادن بهرهبرداري
كند.اين امتياز در نهايت به تاسيس بانك شاهنشاهي و بانك صنايع و معادن در ايران منتهي گشت.
بمباران درسدن در جنگ جهاني دوم (1945م)

بمبافکن نيروي هوايي سلطنتي بريتانيا و نيروي هوايي ارتش آمريکا از چنين روزي
از سال ۱۹۴۵م ،شهر درسدن در آلمان را بمباران کردند و  ۳،۹۰۰تن بمب انفجاري
قوي و بمبهاي آتشزا را بر شهر ريختند و  ۳۴کيلومترمربع از شهر را ويران کردند.
شمار کشتهشدگان غيرنظاميبمباران درس��دن بين  ۱۲۰۰۰تا  ۴۰۰۰۰تخمين زده
ش��د ه است.بمباران درسدن در جنگ جهاني دوم از تاريخ سيزدهم تا پانزدهم فوريه
سال ۱۹۴۵م رخ داد.اين حادثه پس از آن بسيار مورد بحث و اختالف نظر بودهاست.بمباران شهر درسدن
يکي از بحثبرانگيزترين عمليات نيروهاي متفقين در جريان جنگ جهاني دوم است.در اين بمباران ،شهر
تاريخي درس��دن که پايتخت ايالت زاکس��ن آلمان و معروف به «فلورانس بر کرانه الب» بود بهکلي ويران
شد و شمار زيادي از مردم غيرنظاميدر آن کشته شدند.شمار کشتگان غيرنظاميبين  ۱۲۰۰۰تا  ۴۰۰۰۰نفر
تخمين زده ش��دهاست ،البته بسياري ازجمله کورت وانگات که از نزديک شاهد بمباران درسدن بوده ،آمار
کشتهها را در کتاب «سالخخانه شماره پنج» ۱۳۴۰۰۰ ،نفر ذکر کردهاست ۵۰۰۰.بمبافکن نيروي هوايي
سلطنتي بريتانيا و نيروي هوايي ارتش آمريکا در اين بمباران شرکت داشتند و  ۳۹۰۰تن بمب انفجاري قوي
و بمبهاي آتشزا را طي  ۴يورش ،در کمتر از  ۱۵ساعت بر شهر ريختند و  ۳۴کيلومترمربع از شهر را ويران
کردند.در آتشسوزي بزرگي که در نتيجه بمباران رخ داد بقاياي شهر نيز نابود شد.يک گزارش نيروي هوايي
آمريکا در سال ۱۹۵۳م ،از عمليات بهعنوان بمباران توجيهشد ه يک هدف نظاميو صنعتي که  ۱۱۰کارخانه و
۵۰۰۰۰کارگر را در پشتيباني از اقدامات نظاميآلمان در خود جاي داده بود ،توجيه کرد.برخالف اين گزارش،
پژوهش��گران متعدد اينگونه استدالل کردهاند که زيرساختهاي مخابراتي ،پلها و مناطق وسيع صنعتي
خارج از ش��هر هيچيک بهطور کامل هدف قرار نگرفتند.اينطور استدالل شده که درسدن يک مرکز مهم
تاريخي و فرهنگي و بدون اهميت نظامييا با اهميت نظاميکم بوده است و حمالت بمباران مناطق بدون
هيچ فرقي بين نظاميبودن يا نبودن آنها و بيهيچ تناسبي با اهداف نظاميبود.تا نسخه ۱۹۵۸م دانشنامه
بريتانيکا ،هيچ ارجاعي به بمباران درسدن در مدخل مربوط به اين شهر نشده بود.

دانشنامه
ربات فوق دقيق براي جراحيهاي حساس طراحي شد

برخي جراحيهاي ترميميبدن انس��ان ،نيازمند دقت و ظرافت فراوان هس��تند و براي اولين بار رباتي به اين منظور طراحي شده
اس��ت.به گزارش مهر ،جراحيهاي ترميميفوق حس��اس براي ترميم رگهاي حس��اس خوني و عروق لنفاوي به کار ميروند تا
کارکردهاي بخشهاي آس��يب ديده بدن مجدداً احيا ش��ود.انجام اين جراحيها نيازمند تخصص و مهارت فراوان اس��ت و براي
نخستين بار رباتي به نام «موسي» عهده دار اين کار شده است.ربات يادشده ميتواند رگهاي خوني به خطر  ۰.۳تا  ۰.۸ميليمتر
را مجدداً به يکديگر متصل کند و روند گردش خون در آنها را به حالت عادي بازگرداند.مهمترين مزيت انجام چنين جراحيهايي
درمان بيماريهايي همچون ورم لنفاوي اس��ت که معمو ًال در جريان تزريق دارو براي درمان بيماري س��رطان س��ينه رخ ميدهد
و منجر به تورم و احتباس موضعي مايعات ميش��ود که خطر مرگ را در پي دارد.با توجه به حساس��يت جراحيهايي که بايد به
منظور بازگشايي رگهاي آسيب ديده و مسدودشده انجام شود ،جراحان معدودي در جهان چنين تواناييهايي دارند.محققان هلندي با طراحي رباتي بدين منظور
اين روند را ساده کردهاند.ربات يادشده توسط جراحان کنترل ميشود ،اما حرکت بازوهاي آن از دستان انسانها دقيقتر است.بازوهاي يادشده بدون هيچ حرکت
اضافي فرآيند بازس��ازي و متصل کردن رگهاي ظريف و باريک را با مهارت انجام ميدهند.ربات مذکور در يک عمل آزمايش موفق به اتصال تماميرگهاي
ظريف بازوي يک بيمار شد.
شناسايي خطرات جاده با سيستم هوش مصنوعي صوتي

خطراتي که در جاده رانندگان را تهديد ميکنند ،تنها ديداري نيستند و گاهي اوقات صداها نيز خطرات پيش رو را هشدار ميدهند.
يک سيس��تم هوش مصنوعي به کش��ف اين خطرات کمک ميکند.به گزارش مهر ،محققان آلماني يک سيستم هوش مصنوعي
جديد ابداع کردهاند که با نصب آن در خودروها ميتوان با تشخيص اصوات هشدار دهنده در مورد وجود خطر ،از شکلگيري فجايع
خطرناک جلوگيري کرد.اين سيستم به جاي مشاهده عالئم جادهاي و عابران پياده به سر و صداهاي محيط اطراف توجه ميکند و
از اين طريق درک ميکند که آيا خطراتي در مسير در حال حرکت خودرو در کمين است يا خير.اين سيستم مبتني بر نصب تعدادي
ميکروفن بر روي خودرو است.ميکروفونهاي يادشده اصوات دريافتي را به يک نرم افزار پردازشگر منتقل ميکنند و اين نرم افزار
با استفاده از الگوريتمهاي هوش مصنوعي خطرآفرين بودن يا نبودن صداهاي اطراف را حدس ميزند.به عنوان مثال اگر اين سيستم صداي خودروهاي امدادي را
بشنود به سرعت براي تغيير مسير حرکت به راننده هشدار ميدهد.صداي بازي و شيطنت کودکان و حتي صداي تق تق خودرو که ممکن است ناشي از پنچرشدن
باش��د ،ازجمله ديگر مواردي اس��ت که اين سيس��تم نسبت به آن حساسيت دارد.نرم افزار اين سيستم از قابليت بااليي براي تفکيک اصوات از يکديگر و تميز دادن
صداهاي مشکوک از عادي برخوردار است و با بررسي سطح و شدت اصوات ميزان جدي بودن خطر را پيشبيني ميکند.اين سيستم که ظرف پنج سال آينده در
دسترس قرار ميگيرد قادر به شناسايي دقيق جهت هر صداي مشکوک هم است.
ساخت کوچکترين ترانزيستور جهان با الهام از «»DNA

پژوهشگران آمريکايي موفق شدهاند با استفاده از يک ماده کمياب و با الهام از  ،DNAکوچکترين ترانزيستور جهان را بسازند.
به گزارش ايس��نا ،شايد يکي از عناصر کمياب زمين موسوم به "تلوريم" ( )Telluriumبتواند به ابداع کوچکترين ترانزيستور
جهان کمک کند.تراش��ههاي رايانهاي براي پردازش اطالعات ،ترانزيس��تورها را به کار ميگيرند.هرچه تعداد ترانزيس��تورهاي
روي يک تراش��ه بيشتر باش��د ،رايانه س��ريعتر کار ميکند.پروژهاي که در "دانش��گاه پردو" ( )Purdue Universityو با
همکاري "دانش��گاه فناوري ميش��يگان" (" ،)MTUدانشگاه واشينگتن در س��نلوئيس" ( )WUSTLو "دانشگاه تگزاس در
داالس" ( )UTDانجام ش��ده ،نش��ان ميدهد شايد مادهاي که ش��کل يک مارپيچ يکبعدي  DNAرا دارد و در يک نانولوله
از جنس "نيتريد بور" ( )Boron nitrideقرار گرفته ،بتواند به س��اخت يک ترانزيس��تور کارآمد به قطر دو نانومتر کمک کند.
ترانزيستورهايي که در بازار وجود دارند ،از يک سيليکون سنگينتر ساخته شدهاند و اندازه آنها بين  ۱۰تا  ۲۰نانومتر است".جو کيو" ( ،)Joe Qiuمدير برنامه
"آزمايش��گاه پژوهش��ي ارتش آمريکا" ( )ARLکه از بنيانگذاران اين پروژه اس��ت ،گفت :اين پژوهش ،اطالعات بيش��تري را در مورد يک ماده اميدوارکننده
آش��کار ميکند که ميتواند به ابداع ترانزيس��تورهاي کوچک منجر ش��ود و امکان محاسبه سريعتر را با مصرف انرژي کمتر فراهم کند.اين فناوري ،کاربردهاي
مهميبراي ارتش ما خواهد داش��ت.تمرکز پژوهش��گران در اين پروژه بر ادغام ،س��رعت و دقت اس��ت تا اطمينان حاصل ش��ود که فرآيند ابداع ،به اندازه کافي
قابل س��ازگاري و انعطافپذير اس��ت و ميتواند با سرعت تغيير فناوري هماهنگ ش��ود.دکتر "پيده يه" ( ،)Peide Yاستاد مهندسي برق و رايانه دانشگاه پردو
گفت :تلوريم ،مادهاي بس��يار منحصر به فرد اس��ت و ميتواند به ابداع يک ترانزيس��تور که شايد کوچکترين ترانزيستور جهان باشد ،کمک کند.يکي از راههاي
کوچک کردن ترانزيستورهاي موسوم به "ترانزيستور اثر ميدان" ( )FETکه در بيشتر ابزارهاي الکترونيکي مورد استفاده قرار ميگيرند ،ساخت مدارهايي است
ک��ه نانوس��يمهاي باريکتري را احاطه کردهاند.اين نانوس��يمها ،در ميان نانولولههايي قرار ميگيرند که از آنه��ا محافظت ميکنند.دکتر "يه" و گروهش تالش
کردند تا تلوريم را به اندازه يک زنجيره اتميکوچک کنند و س��پس ترانزيس��تورها را با اين زنجيرههاي اتمييا نانوس��يمهاي فوق باريک بسازند.آنها کار خود را
با ايجاد زنجيرههاي يکبعدي از اتمهاي تلوريم آغاز کردند و دريافتند که اتمها در اين زنجيرههاي يکبعدي ،حرکت ميکنند.اين حرکات با اس��تفاده از يک
ميکروسکوپ الکتروني عبوري مشاهده شد که در "دانشگاه تگزاس در داالس" ( )UTDو دانشگاه پردو مورد استفاده قرار ميگيرد".يه" افزود :شايد اتمهاي
سيليکون ،بيحرکت به نظر برسند؛ اما اتمهاي تلوريم ،مانند يک مار در حال حرکت هستند و ساختار بسيار منحصر به فردي دارند.اين حرکات موجب ميشوند
که اتمها محکم به يکديگر متصل شوند و زنجيرههاي مارپيچي شکلي مانند  DNAايجاد کنند.پژوهشگران موفق شدند با کمک نانوسيمهاي تلوريم که در
نانولولههايي از جنس نيتريد بور قرار دارند ،يک ترانزيس��تور بس��ازند.يک نانولوله با کيفيت از جنس نيتريد بور ،تلوريم را به صورت موثر در بر ميگيرد و امکان
ساخت ترانزيستور را فراهم ميکند.

