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تیتر اول روزنامه ایران به اظهارات معاون قوه 
قضائیه دربــاره قتل های زنجیره ای اختصاص 
داشــت : »3 نفر دســتور مي دادند؛ 15 نفر 
مي کشتند«. این سخنان دو سال پس از وقوع 

این قتل ها منتشر شد. 
زیر تیترهایی که این روزنامه برای این مطلب 
زده بود، عبارت بودند از: »اســامی )ســعید 
امامی (، موســوی و علیخانی ســه دســتور 
دهنده قتل های زنجیــره ای بودند «، »اجرا 
کنندگان قتل های زنجیره ای: از مافوق دستور 
مي گرفتیم«، »حکم دادگاه تا قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری اعام خواهد شد« و »علنی 
یا غیرعلنی بودن دادگاه هنوز روشن نیست«.
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شالق
»شــاق« یا »ویپلــش« فیلمی 
آمریکایــی در ژانر درام محصول 
ســال ۲۰1۴ است. دیمین شزل 
ایــن فیلم را بر پایــه تجربیاتش 
باند دبیرســتان پرینســتون  در 
و کارگردانی کرده است.  نوشــته 
در این فیلم مایلــز تلر در نقش 
دانش آمــوزی بــازی می کند که 
نوازنده درام اســت و سعی دارد 
تا اســتاد خودش، ترنس فلچر با 
بازی جی. کی. ســیمونز را تحت 
تأثیر قرار دهد. پل رایزر و ملیسا 
بنویســت از دیگــر بازیگران این 

فیلم هستند.
این فیلم در جشنواره فیلم ساندنس ۲۰1۴ اکران شد و از همان ابتدا مورد توجه مردم و منتقدین قرار گرفت. ویپلش 
نامزد پنج جایزه در هشتاد و هفتمین دوره جوایز اسکار از جمله جایزه اسکار بهترین فیلم، جایزه اسکار بهترین فیلم نامه 
اقتباســی، جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، جایزه اسکار بهترین صدابرداری و جایزه اسکار بهترین تدوین 
فیلم شــد که فقط در بردن جایزه بهترین فیلم و جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی در این میان ناموفق بود. این فیلم با 

نظرات مثبت منتقدین روبه رو شد و به عنوان یکی از بهترین فیلم های سال ۲۰1۴ میادی شناخته می شود.

فناوری

ساخت آپارتمان 3 طبقه با سریع ترین چاپگر 3 بعدی دنیا
یک ســاختمان ســه طبقه در آلمان با اســتفاده از 
ســریع ترین چاپگر ســه بعدی دنیا در حال ساخت 

است.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، فناوری چاپ 
ســه بعدی در حال حاضر یک امکان بسیار هیجان 
انگیز در معماری اســت و به نظر می رســد هر چند 
مــاه یک بار پیشــرفت های جدیــدی در این حوزه 
اعام می شــود. به دنبال اخبار مربوط به کل جامعه 
چاپ سه بعدی و یک خانه دو طبقه چاپ سه بعدی، 
اکنون یک ساختمان سه طبقه در آلمان با استفاده 
از ســریع ترین چاپگر ســه بعدی موجود در بازار در 

حال ساخت است.
این پروژه توســط شرکت قالب سازی و داربســت آلمانی »Peri« برای یک شرکت ساختمانی موسوم به »مایکل روپ« 
هدایت می شــود. زیربنای این ســاختمان بعد از تکمیل، تقریباً 3۸۰ متر مربع خواهد بود که شامل سه طبقه به اضافه 
یک زیرزمین خواهد بود و از پنج واحد آپارتمان تشکیل می شود که چهار واحد اجاره داده مي شود و یک واحد نیز برای 

نمایش و بازدید استفاده می شود.
 »BOD۲« در محل چاپ خواهد شد. چاپگر »COBOD« ساخت شرکت »BOD۲« این ساختمان با استفاده از چاپگر

ماژوالر است و ابعاد آن برای این پروژه 1۲.5 در 15 در ۷.5 متر است.
به گفته شرکت »Peri« این دستگاه با حداکثر سرعت 1۰۰ سانتی متر در ثانیه چاپ می کند که معادل چاپ 1۰ تن بتن 

در ساعت است و این در حال حاضر سریع ترین چاپگر سه بعدی موجود در بازار جهان است.
فرآیند ساخت این ساختمان مانند بسیاری دیگر از پروژه های معماری چاپ سه بعدی است و شامل یک چاپگر است که 
مخلوطی از سیمان را از یک نازل به صورت الیه ای پخش می کند و به تدریج هر دیوار را می سازد. این دستگاه به دو اپراتور 

انسانی احتیاج دارد و کارهای ساختمانی دیگر نیز در حالی که چاپگر در حال استفاده است، ادامه دارد.
این شــرکت توضیح می دهد: در طول فرآیند چاپ، این چاپگر، جای لوله ها و اتصاالت آب، برق و غیره را که قرار اســت 
در زمان دیگری انجام شــوند، در نظر می گیرد. چاپگر »BOD۲« به گونه ای طراحی شده است که امکان انجام کارهای 
ساختمانی جانبی را در حین چاپ فراهم می کند. این بدان معنی است که کارهایی مانند نصب لوله ها و اتصاالت به راحتی 

می تواند در حالی که چاپگر در حال چاپ است، انجام شود.

چهرهها

بابک بیات؛ آهنگساز ایرانی
بابک بیات در خرداد  13۲5 در شــهر تهران به دنیا آمد. از سن 1۹ سالگی در اپرای 
تهران با موســیقی کاسیک و جهانی آشنا شد و در حدود پنج سال همکاری خود را 
با این اپرا ادامه داد. بعد از آن با محمد اوشال آهنگساز و رهبر ارکستر جاز فولکوریک 
دوستی عمیقی پیدا کرد که این دوستی به ادامه هارمونی و آکومپانی مان و فراگیری 

دیگر اشتیاقات موسیقایی بیات منجر شد. 
بعد از انقاب بابک بیات فعالیت موسیقی را در شرکت ابتکار، همراه با دوستش ابراهیم 
زال زاده و با کاســت قاصدک، زندگی نامه صمد بهرنگی و بصورت ترانه های کودکانه 
خانم سیمین قدیری آغاز کرد. پس از آن کاست خروس زری پیرهن پری را به همراه 
احمد شــاملو و کاست های سکوت سرشار از ناگفته هاســت و چیدن سپیده دم را با 

صدای احمد شاملو موسیقی ساخت.
بابک بیات موســیقی فیلــم را در بعد از انقاب با فیلم مرگ یزد گرد ســاخته بهرام 
بیضایی ادامه داد و در ســال 13۶۲ موســیقی فیلم های نقطه ضعف و ریشه در خون 
را ساخت و در سالهای بعد برای فیلم های شاید وقتی دیگر و مسافران ساخته های بهرام بیضایی، سریال سلطان و شبان، 
کشــتی آنجلیکا، عروس، پرده آخر، طلسم، مرسدس، جهان پهلوان تختی، دست های آلوده، اتوبوس، قرمز، دو زن، شیدا و 
در حدود ۹۰ فیلم سینمایی موسیقی نوشته است و آخرین سریالی که وی برای آن موسیقی ساخته است سریال والیت 

عشق است.
بابک بیات به آموزش خوانندگان زیادی از جمله محمد اصفهانی، حامی ومانی رهنما پرداخت. این آهنگساز، نوازنده، تنظیم 
کننده و آهنگســاز فیلم ایرانی در تاریخ 5 آذر 13۸5 به علت نارسایی کبدی درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 

به خاک سپرده شد.

مرتضی ممیز؛ پدر هنر گرافیک معاصر ایران
مرتضی ممیز در  شــهریور 1315 در خانواده ای هنردوســت متولد شــد و در دوران 
کودکی اســتعداد و عاقه ویژه ای به نقاشی و طراحی نشان داد. دوران متوسطه برای 
کمــک به خرج تحصیل خود برای مغازه ها تابلونویســی می کــرد و در آن دوران بود 
کــه به خاطر عاقه خانوادگی به مصدق وارد جریانات سیاســی شــد که نتیجه آن 
چند کاریکاتور در روزنامه شــاهد شد.  در سال های آخر دبیرستان مرتضی گاهی به 
کتابخانه وابســتگی فرهنگی سفارت لهستان ســر می زد و در آنجا بود که برای اولین 
بار با مجله های »پولند« و »گرافیک« لهستان آشنا شد. سال 1335 او وارد دانشکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران در رشــته نقاشی شــد و در آنجا زیر نظر علی محمد 
حیدریان که از شاگردان کمال الملک بود آموزش می بیند. در دانشگاه بود که با سهراب 
سپهری، پرویز کانتری، ژازه طباطبائی، چنگیز شهوق و ... آشنا می شودو  در 13۴۴ 
از دانشگاه فارغ التحصیل شــد . او برای ادامه تحصیل راهی فرانسه می شود و گواهی 
طراحی غرفه را در مدرسه هنرهای تزئینی فرانسه اخذ می کند.  درهمان جا بود که با فیروزه صابری آشنا شده و سال های 
بعد با او ازدواج می کند. زندگی مشترک آن ها تا سال 13۷5 که سرطان فیروزه آن را پایان داد ادامه پیدا کرد. این طراح 
گرافیک، تصویرگر و استاد دانشگاه ، به عنوان پدر هنر گرافیک معاصر ایران شناخته مي شود. مرتضی ممیز که خود طراح و 
بنیان گذار رشته گرافیک در ایران است، نشان واره های بسیاری را برای سازمان ها، شرکت ها و موسسات طراحی کرد که هر 
یک از آن ها از معروف ترین و شناخته شده ترین نشان واره ها در ایران به شمار می روند.  ممیز در سالهای پایانی عمر خویش 
با بیماری ســرطان دست و پنجه نرم می کرد و از ۲3 آبان ماه 13۸۴ برای تازه ترین دور شیمی درمانی، دربیمارستان آبان 

تهران بستری شده بود که چند روز بعد حالش رو به وخامت نهاد و سرانجام در پنجم آذر ماه 13۸۴  درگذشت.

فیلمبازی
بام تا شام مشاهیر

این کتاب یک روز کاري از صبح تا شب 1۶۰ نفر از مشاهیر در حوزه هاي مختلف ادبیات، موسیقي، سینما، 
نقاشي و فلسفه را بیان مي کند.

کانت و دکارت در فلسفه، همینگوي و جویس در ادبیات، وودي آلن و دیوید لینچ در سینما نمونه هایي از 
این مشــاهیر هستند که یک روز کاري آنها به گونه اي مستند و جذاب عینا براي خواننده تشریح مي شود. 
این کتاب مشاهیر را از قرن 1۶ تا سال ۲۰13 معرفي مي کند. مخاطبان این کتاب هم هر دو گروه مخاطب 
خاص و عام هستند چه آنها که با مشاهیر چندان آشنا نیستند و به بهانه این کتاب با زندگي بزرگان آشنا 
مي شــوند، چه مخاطبان خاص که در پي شناخت روش و شیوه هاي تفکر و خاقیت و درکل راهکارهاي 

نگارش و خلق آثار پژوهشگران، دانشمندان، نویسندگان و هنرمندان  اند.
بام تا شام مشاهیر کتابي از میسون کوري با ترجمه شیوا مقانلو را در 3۸۴ صفحه انتشارات تندیس رهسپار 

بازار کتاب کرده است. کتابي که مي گوید براي رسیدن به قله باید انضباط داشت.

خأل موقت
با درگذشــت بري فیربرادر در سال هاي آغازین چهل سالگي پگفورد در بهت و حیرت فرو مي رود. پگفورد 
با میدان و بازار سنگفرش شده و کلیساي قدیمي اش چشم انداز نفس گیري از زندگي روستایي را به نمایش 
مي گذارد اما آنچه در فراســوي این ظاهر فریبنده نهفته شهري در جنگ و جدال است... داستان در ابتدا 
از مرگ »بري« در شــهر کوچک پگفورد آغاز مي شــود که عضو شوراي محل بوده است. اهالي این محل 

آدم هایي از طبقه متوسط هستند. 
حاال که »بري« را از دســت داده اند به دنبال جایگزین مناسبي براي او جهت رسیدگي به کارهاي شورا و 
شــهر هستند. ولي مقامات و افراد با نفوذ شــهر، قصد دارند از قدرت خود سوءاستفاده کنند و افرادي که 

خود مایل هستند را جایگزین »بري« کنند.
مثا یکي از مقامات بلندپایه ي شهر، به نظرش پسر وکیلش باید نماینده شورا شود. اما بقیه با او مخالف 
هســتند و او را شایسته این مقام نمي دانند. بقیه هم با ریاکاري قصد دارند که این جاي خالي را تصاحب 
کنند... کرسي خالي بري در شوراي بخش، دستاویزي مي شود براي برپایي بزرگ ترین جنگي که این شهر 

در تاریخ موجودیتش به خود دیده است. اینک در عرصه این انتخابات آکنده از رنج و عذاب و فریب و ریا و افشاگري هاي غیرمنتظره، چه 
کسي پیروز میدان است؟

کتاب »خأل موقت« نخستین کتاب جي کي رولینگ با ترجمه ویدا اسامیه براي بزرگساالن را انتشارات تندیس در ۷5۲ صفحه رهسپار 
بازار کتاب کرده است.

رودی جولیانی تالش داشت تا دروغ های ترامپ را با ادعای تقلب در انتخابات در اختیار خبرنگاران قرار دهد اما هنگام 
عرق ریختن، رنگ موی تقلبی او نیز لو رفت

تظاهرات فعاالن محیط زیست در اعتراض به عبور اتوبانی از دل جنگل - آلمان

طرحروز

قاب

پیشنهاد

جان ُکل

EPA

گرفتگی بینی ویروس را بیشتر پخش می کند
طبق یافته های یک مطالعه جدید قطرات عطسه افرادی 
که بینی آنها گرفته اســت)در صورتیکــه هیچ یک از 
دندان های خود را از دست نداده باشند و همه را داشته 
باشند( حدود ۶۰ درصد دورتر از افرادی که این مشکل 
را ندارند، پخش می شود. به گزارش ایسنا و به نقل از تک 
اکسپلوریست، انتقال ویروسی هوابرد/ انتقال ویروس از 
طریق هوا)Airborne virus transmission( از راه 
قطرات تشکیل شده طی اعمال تنفسی مرتبط با جریان 
هوا از طریق شبکه ای از مجاری بینی و باکال)عضوی که 
در ســمت گونه قرار دارد( انجام می شود. جریان هوا در 
اثر برخورد با ســاختار بزاق / مخاط که در آنجا قطرات 
شکل می گیرند و پخش می شوند مسیری را برای انتقال 
کروناویروس ســندرم حاد تنفســی ۲ ایجــاد می کند. 

مطالعه جدیدی توسط محققان »دانشگاه فلوریدا مرکزی« انجام شده که طی آن محققان به بررسی این موضوع پرداخته اند که قطرات 
تنفسی خارج شده هنگام عطسه تا چه فاصله ای پخش می شوند. این اولین مطالعه ای است که در آن محققان ویژگی های فیزیولوژیکی 

را که می تواند باعث شیوع زیاد ویروس در افراد شود را شناسایی کرده اند.
دانشمندان با استفاده از مدل های تولید شده توسط رایانه، عطسه را در انواع مختلف افراد شبیه سازی کردند و در گام بعد ارتباط بین 

ویژگی های فیزیولوژیکی افراد و میزان مسافت طی شده توسط قطرات عطسه آنها در هوا را ثبت کردند.
آنها دریافتند عواملی مانند گرفتگی بینی یا داشتن تمام دندان ها با تأثیر بر میزان پخش قطرات هنگام عطسه می توانند توانایی گسترش 

ویروس را افزایش دهد.
مایکل کینزل استادیار دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه و یکی از نویسندگان مطالعه گفت: دانستن بیشتر در مورد عوامل موثر 

بر میزان حرکت این قطرات می تواند به محققان در کنترل شیوع این بیماری کمک کند.
این مطالعه نشــان می دهد وقتی بینی افراد نگرفته باشــد و عمل دم به راحتی انجام شــود، سرعت و فاصله قطره های عطسه کاهش 
می یابد و دلیل آن این اســت که یک بینی نگرفته عاوه بر دهان راهی برای خروج قطرات عطســه ارائه می دهد. با این وجود، هنگامی 
که بینی افراد گرفتگی دارد، ناحیه ای که عطســه می تواند از آن خارج شــود محدود می شود و بنابراین باعث می شود قطرات عطسه از 
دهان خارج شود که این موضوع سرعت پراکندگی آنها را افزایش می دهد زیرا دندان ها ناحیه خروج عطسه را نیز محدود کرده و باعث 

افزایش سرعت قطرات می شوند.
هنگامی که محققان عطســه را در مدل های مختلف شبیه ســازی کردند، متوجه شدند که فاصله پخش شدن قطرات وقتی فرد دچار 
گرفتگی بینی می شود حدود ۶۰ درصد دورتر از حالتی که دچار این مشکل نیست قطرات پخش می شوند. این بدان معناست که وقتی 

کسی بینی خود را با دستمال پاک و خالی می کند، می تواند فاصله پخش میکروب ها به بیرون را کاهش دهد.

دانستنیها

مأموریت مهم رئیس جمهور بعدی ایران
جعفر محمدی* 

 

پیــروزی »جو بایــدن« در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا، عده ای را در ایــران »نگران« و جمعی را »ذوق 

زده« کرده است.
گروهی از اصولگرایان تندرو، منتظر پیروزی ترامپ بودند 
زیرا تحلیل شــان بر آن بود که با ادامه دولت ترامپ، در 
ایــران نیز رئیس جمهوری با مواضــع رادیکال روی کار 
خواهد آمد و قدرت به دســت اصولگرایان تندرو خواهد 

افتاد.
آنها نگران اند که با ریاســت جمهوری »بایدن«، برجام 
در همــان 3 - ۲ مــاه اول روی کار آمــدن وی احیــا، 
پول های بلوکه شــده ایران در کشــورهای مختلف -که 
تا ۴۰ میلیارد دالر هم برآورد مي شــود- آزاد و ماه های 
آخر ریاســت جمهوری روحانی، گشایشی ملموس )و نه 

شعاری( در زندگی مردم ایجاد شود. 
اگر ایــن اتفاق بیفتد، ممکن اســت مردم بــرای ادامه 
»وضعیت رو به بهبود«، تصمیــم بگیرند که فردی را از 
جناح اصاح طلب یــا اصولگرایان میانه رو به پاســتور 
بفرستند که در هر دو حالت، تندروها کنار گود خواهند 

ماند.
البتــه مقدمه ضروری این تحول، آن اســت که اکثریت 
مردم متقاعد شــوند که انتخابات مي تواند به نفع کشور 
و معیشــت شان باشد و ااّل اگر مشارکت در حد انتخابات 
مجلس در اســفند گذشته باشــد، باید از همین االن به 
کاندیدای اصولگرایان تندرو تبریک گفت و بیش از پیش 

نگران آینده کشور بود.
از ســوی دیگر، برخی اصاح طلبان نیز با خوش خیالی 
تصور مي کنند که بــا روی کار آمدن »بایدن«، مي توان 
به مذاکره فوری با آمریکا و حل و فصل همه مشــکات 

فیمابین در کوتاه مدت رسید.
این در حالی است که حتی اگر سیاست نظام، مذاکره با 
دولت بایدن باشــد، به نظر نمي رسد این امکان به دولت 
مستعجل روحانی داده شود مگر آن که مصلحتی فوری 
و حیاتی در میان باشــد تا به دولتــی که کمتر از ۹ ماه 
دیگر مي رود، فرصت مذاکره داده شــود. حتی در صورت 
آغاز مذاکره نیز، معلوم نیست گفت و گوها چه زمانی به 

ثمر مي رسد و توافقات اجرایی مي شود؟
در همین حال، به نظر مي رسد عقای نظام بر آنند که از 
فرصت بایدن باید نهایت بهره برداری را به نفع جمهوری 
اسامی ایران داشته باشند. تقابل ایران و آمریکا به نقطه 
حداکثری خود رســیده است؛ از یک سو آمریکا حداکثر 
فشــار اقتصادی و سیاسی که مي توان بر یک کشور وارد 
کــرد را در قبال ایران انجــام داده و به هدف خود یعنی 
سرنگونی جمهوری اســامی نرسیده است و از این سو، 
ایران نیز به منافع منطقه ای آمریکا ضربه زده و در عین 
حال، متحمل سنگین ترین آسیب های اقتصادی ناشی از 

تحریم ها شده است.
ادامــه این وضعیت برای طرفین نه میســر اســت و نه 
مطلــوب، خاصه آن که به دالیل متعدد و واقعی فراوانی، 
دو کشــور تمایلی هم به »جنگ نظامی« ندارند. لذا باید 
به ســمت حل مســأله رفت که صد البته پروسه بسیار 
پیچیده ای است که در آن، ایران و آمریکا تنها بخشی از 

بازیگران ماجرا هستند.
تحلیل عمده این است که فرایند مذاکره با آمریکا به دو 
گروه واگذار نشود: »اصولگرایان تندرو« و »اصاح طلبان، 

اعم از میانه رو و تندرو«.
بنابرایــن، آنچــه در زمین بــازی باقــی مي ماند، طیف 
»اصولگرایان میانه رو« اســت. لــذا احتماالً برنامه ریزی 
کان سیاســی کشــور به این ســمت برود که مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری سال آتی، به کاندیدایی میانه 

رو از جریان اصولگرا رأی دهند. 
چنیــن کاندیدایی هم مي تواند اکثریــت اصولگرایان را 
با خود همــراه کند )مگر بخش فــوق افراطی را( و نیز 
قادر اســت همراهی بخش عمده ای از اصاح طلبان به 
ویژه اعتدالیون را با خود داشــته باشد و در رأس این ها، 
ســاختارهای اساســی نظام هم حامی چنین دولتی در 

سیاست خارجی خواهند بود.
چنــدی پیــش »حمیدرضا ترقــی« - چهــره معروف 
اصولگرایــان - گفته بود که مذاکره با آمریکا را باید یک 
اصولگــرا بر عهده بگیرد؛ این دقیقاً ناظر به تحلیل حاضر 
اســت که هر چند عمده اصولگرایان به صاح نمي دانند 
بر زبان بیاورند ولی »ترقی« صادقانه بیان داشــته است 
چرا که احتمــاالً او نیز بر این باور اســت که زمان حل 
مسأله ایران و آمریکا فرا رسیده و ادامه وضع موجود، جز 

افزایش هزینه ها، اثری ندارد.
لذا هیچ بعید نیست در انتخابات آینده ریاست جمهوری، 
برغــم حضور چهره هایی از اصــاح طلبان و اصولگرایان 
تنــدرو، تمرکز اصلی بر یک کاندیــدای اصولگرای میانه 
رو باشــد تا نظام بتواند به او برای دادن سکان مذاکره با 

آمریکا اعتماد کند.
*سردبیر عصر ایران

نگاه

حضرت محمد)ص(:

هفت چیز است که پاداش آن برای بنده در قبر او و پس از مرگش 
دوام دارد: کسی که علمی تعلیم دهد، یا نهری به جریان آورد یا چاهی 
حفر کند یا نخلی بکارد یا مسجدی بسازد یا مصحفی به ارث گذارد یا 

فرزندی به جا نهد که پس از مرگش برای او آمرزش خواهد.
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


