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پرینتر جیبی مخصوص عکس های موبایل به بازار آمد

امروز شما
فروردین
با مشکلی روبرو میشوید و از آنجایی
که انسان منفیبافی هستید ،این مشکل
را بیشازحد بزرگ جلوه میدهید .اما
این رویکرد به غیر از شکست برای
شما چیزی به دنبال ندارد ،در نتیجه
از امروز تصمیم بگیرید که منفیبافی
را کنار بگذارید و با رویکردی مثبت
به زندگی نگاه کنید و مشکالت را
بیشازحد بزرگ نکنید.

اردیبهشت

احوالپرس پدر و مادر یا بزرگان
فامیل نیستید و ادامه این وضعیت شما
را از چشم ایشان خواهد انداخت .قدر
لحظههای زندگی خود را بدانید و تا
میتوانید عاشقی کنید .روزی سرشار
از نشاط و شادکامی و خبرهای خوش
انتظار شما را میکشد .فرصتی برای
انجام کارهای خیر و انساندوستانه
پیدا میکنید.

خرداد

.شد
فراموش نکنید که ترس ،دشمن
موفقیت است .به فکر سرمایهگذاری
در انجام کاری هستید ،اما بهتر است
این کار را با دقت بیشتری انجام
دهید .بین شما و همسرتان هیچگونه
درک و تفاهمی وجود ندارد ،به
همین دلیل همیشه بین شما جنگ و
دعوا راه میافتد و رابطهتان به سیاهی
گذاشتهاست.

تیر

دوستان بسیار خوب و مهربانی دارید و
به شما ثابت کردهاند که در لحظههای
دشوار زندگی ،همیشه کنارتان
بودهاند .این دوستان را برای خود حفظ
کنید و به آنها ثابت نمایید که شما
نیز هرکاری که از دستتان بر میآید
را برای حمایت از آنها انجام خواهید
داد .حواستان را بیشتر از همیشه جمع
کنید و مواظب اتفاقهای اطرافتان
باشید.

مرداد

امروز فقط به نکتههای مثبت زندگی
نگاه کنید و منفی بافی را کنار
بگذارید .ایده خالقانهای که در سر
دارید را اجرا کنید و درآمدتان را
افزایش دهید .با کمک به اعضای
خانواده به آنها ثابت کنید که همیشه
به فکرشان هستید.

شهریور

رفتار محترمانه و همراه با ادب را
با اطرافیان در پیش بگیرید .کار
پسندیدهای که در گذشته انجام دادهاید
امروز پیش اطرافیان جلوه میکند و

عکسهای روز:

تعریف و تمجید آشنایان را به دنبال
دارد .وعد هووعیدهای پوشالی را کنار
بگذارید و به گونهای رفتار کنید که
اگر سرتان رفت ،قولتان نرود.

مهر

امروز حادثهای وجود نازنینتان را
تهدید میکنید ،در نتیجه بیشتر از
همیشه مواظب سالمتیتان باشید و
روز را به گونهای به پایان برسانید که
سالمت شما به خطر نیفتد.

آبان

اگر به فکر حفظ سالمت خودتان
هستید از امروز بیشتر ورزش کنید.
به لحاظ مالی روز بسیار خوبی را در
پیشرو دارید و اگر حواستان را
حسابی جمع کنید ،در معاملهها پول
خوبی به جیب میزنید ،از این وضعیت
درس بگیرید و در آینده زمینه افزایش
درآمد و سود را فراهم نمایید.

یک پرینتر جیبی برای چاپ عکس های موبایل به بازار عرضه
شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،شرکت پوالروید
به تازگی یک پرینتر جیبی به نام  Hi-Printعرضه کرده که می
تواند عکس های موبایل را در کمتر از یک دقیقه در ابعاد  ۲.۳در
 ۳.۴اینچ چاپ کند .این عکس ها را می توان به در کمد ،لبه لپ
تاپ ،کوله پشتی یا در دفتر خاطرات چسباند.
این پرینتر جیبی دارای یک کارتریج و مجهز به اپلیکیشن
اندروید iOS-است که با بلوتوث به دستگاه متصل می شود و
تصویر دیجیتالی مورد نظر را انتخاب و چاپ می کند.
همچنین کاربر با کمک اپلیکیشن مربوطه می تواند فیلتر ،روکش
ها ،قاب و متن را قبل از چاپ عکس به کاغذ آن اضافه کند که
با گرما تثبیت می شود .این پرینت در برابر آب و لکه مقاوم و
پشت آن چسبنده است.
در کارتریج این پرینتر  ۱۰برگه  ۲.۳در  ۳.۴اینچی برای
چاپ وجود دارد و باتری دستگاه برای چاپ  ۲۰عکس کافی
است.

بنای مارپیچی در سوئیس که با الهام از قسمتهای داخلی
ساعت طراحی شده!

آذر

فردی که ضرری به شما وارد کرده،
امروز پشیمانیاش را اعالم میکند.
از یکی از دوستان صمیمی خود خبر
ندارید و حسابی دلتنگاش شدهاید.
شرایطی مهیا میشود تا دانش و مهارت
خود را افزایش دهید و یکسروگردن
باالتر از رقبا قرار بگیرید.

دی

دخالتهای بیجا در امور اطرافیان را
کنار بگذارید و سرتان به کار خودتان
باشد .پولی به دستتان میرسد و
اوضاع مالیتان بهبود پیدا خواهد کرد.
قرار است فرصتی را در کنار دوستان
و رفقای قدیمی باشید ،اما حواستان
باشد چرا که احتمال دارد ولخرجی
کنید.

بهمن

امروز اوقات فراغت زیادی پیدا
میکنید تا با استراحت و تفریح،
خودتان را برای روزهای آینده آماده
کنید .به لحاظ کاری روز خوبی
را آغاز کردهاید و سودی روانه
حسابهای بانکیتان میشود .تفریح
و سرگرمی بیشازحد را کنار بگذارید
و بیشتر به فکر کار و موفقیت باشید.

لست سکند :تیم معماری بیجارک
اینگلز( )BIGاخیرًا ساخت موزهای را به
پایان رسانده که به یادبود ساعتساز سوئیسی
آدمارز پیگت طراحیشده است .این موزه در
نزدیکی خانه تاریخی لوئیز آدمارز و ادوارد
آگوست پیگت بناشده و آنها در سال 1975
این خانه را تبدیل به کارگاه خودکرده بودند،
شرکت معماری دانمارکی یک موزه حلزونی
و چرخشی طراحی کرد که از کف زمین به
سمت باال پیچ میخورد .این مکان هماکنون
محلی برای بزرگداشت مدلهای خالقانه
ساعتساز بزرگ سوئیسی است و مردم
میتوانند با بازدید از این محل ،با ایدههای
افراد خالق آن دوره بیشتر آشنا شوند.
این موزه که یک دره دورافتاده در کوهستان

جورا در سوئیس واقعشده ،در سال  2014به
تیم  BIGواگذار شد ،زیرا طرح معماری آنها
در مسابقات طراحی برندهشده بود .پنجرههای
کف تا سقف ،منظرهای یکپارچه از دره در
اختیار بینندگان قرار میدهد .تیم  BIGبرای
تنظیم دمای موزه از تکنیکهای مختلفی
استفاده میکنند .مانند پیچیدن ساختمان در
یک شبکه برنجی و خواباندن یکالیه چمن
روی سقف فوالدی ساختمان .کف ساختمان
را با سنگهای محلی پوشاندهاند.
این سازه مارپیچی با تبعیت از مکانیزم
یک ساعت طراحیشده و باعث میشود که
بازدیدکنندگان بتوانند حین یک مسیر طبیعی
از کل موزه دیدن کنند .وقتی بازدیدگنندگان
در موزه حرکت میکنند ،با حدود 300نمونه

النه چوبی بزرگی که در سیدنی دور یک ساختمان کشیده شده است!

اسفند

کارهای زیادی روی سرتان تلنبار شده
و فرصت استراحت پیدا نمیکنید.
اگر به فکر حفظ آبرویتان هستید،
پولی که از کسی قرض کردهاید
را در اولین فرصت باز پس دهید.
دست فردی که قصد دخالت در
امور شخصی شما دارد را کوتاه
کنید.

از کارهای آدمارز پیگت آشنا خواهند شد
که شامل ساعت معروف سال  1899است که
بیش از  1100تکه دارد.
موزه شامل بخشهای جذاب دیگری مانند
یک میزکار است که بازدیدکنندگان
میتوانند شانس خود را برای ساختن یک
ساعت امتحان کنند .کارگاههای آموزشی
مختلفی نیز در محل در نظر گرفتهشده که
افراد میتوانند بامهارت های ساعتسازی
آدمارز پیگت آشنا شوند.
موزه آدمارز پیگت در تاریخ  25ژوئن به
روی عموم بازگشایی شد .آدمارز پیگت نیز
درحال حاضر با همکاری گروه  BIGدرحال
ساخت هتلی در نزدیکی محل هستند تا بتوانند
میزان گردشگری را در این محل افزایش
دهند.
موزه آدمارز پیگت به شکل یک ساختمان
مارپیچ طراحیشده که برگرفته از مکانیزم
مارپیچی ساعت است .استفاده از چمن روی
سقف و صفحه برنجی در نمای ساختمان
باعث تنظیم شدن دمای داخلی و رطوبت
خارجی ساختمان میشود .بازدیدکنندگان با
یک حرکت چرخشی در داخل ساختمان ،با
حدود 300نمونه کار تاریخی آشنا شده و
کسانی که درحال ساخت ساعت هستند را از
نزدیک مشاهده میکنند.

لست سکند :معمار ژاپنی کنگو کوما که
بهواسطه کارهای نوآورانه در این صنعت
شناختهشده ،پروژه جدیدی در استرالیا آغاز
کرده است .ساختمان  exchangeیک
ساختمان چندکاربردی در میدان دارلینگ در

سیدنی است که کوما دور نمای خارجی آن را
یک النه چوبی کشیده است .این معمار ژاپنی با
استفاده از مواد طبیعی سعی کرده که ساختمان
را با طبیعت یکی کند و با اینکار باعث متمایز
شدن ساختمان با سایر ساختمانهای اطراف شده

جالب ترین تصاویر روز

است.
کوما میگوید :هدف ما رسیدن به بنایی است
که تا جای ممکن برای جامعه قابللمس باشد
و این هدف در قالب یکشکل هندسی بیانشده
که از همه سو قابلتشخیص و دسترسی است.
نمای چوبی اطراف ساختمان به شکلی متحرک
و هیجانانگیز طراحیشده که اشاره به اصالت
بندر دارلینگ دارد که درگذشته یک مرکز
تجمع کاری بزرگ و نقطهای کانونی بهعنوان
یک بازار دادوستد محسوب میشده است.
ساختمان اکسچنج قلب میدان دارلینگ است
که درگذشته یک پارکینگ عمومی و مرکز
سرگرمی محسوب میشود .این ساختمان 7طبقه
یک منطقه پیادهروی متمرکز را فراهم کرده و
شامل فضاهای فروش و شهری است .این طبقهها
شامل چندین مغازه و رستوران و کتابخانهاند.

خواندنی
سن دقیق شیطانیترین
غول گچی در بریتانیا
مشخص شد!

لست سکند :غول گچی کرن آباس
در دورست انگلیس ،جوانتر از
چیزی است که درگذشته تصور
میشد .آیا این شاهکار بشری به
دوران قرونوسطی بازمیگردد
یا متعلق به دوران باستان است؟
با نزدیک شدن به این غول
گچی جواب سوالتان را متوجه
خواهید شد .صدفهای حلزونی
شکل که از مدتها قبل در محل
رهاشدهاند ثابت میکند که حتی
کوچکترین جزییات نیز میتواند
یک دوره از تاریخ را تغییر دهد.
این صدفهای حلزونی را که
تکههای میکروسکوپی نامیدهاند،
شامل حلزونهای تاکستان
است .نمونههای یافت شده در
خاکنشان میدهد که این غول
متعلق به قرونوسطی است ،زیرا
این حلزونها تا قرن 14/13
میالدی هنوز به سواحل انگلستان
نرسیده بودند.
اما این حلزونها چگونه به این
مکان آمدهاند؟ به گفته مایک
آلن ،باستانشناس محیطی و
مسئول بررسی « این حلزونها
بهصورت تصادفی به این منطقه
آمدهاند ،شاید همراه با کاه و
حصیری که برای بستهبندی گچها
استفاده میشده است.
اقدامات داوطلبانه برای تعمیر
و بهروز نمودن غول گچی در
دورست ،جایی که مردم در حال
کار کردن بروی این غول هستند،
غولی که همه فکر میکردند
متعلق به قرن هفدهم است.
این حلزونها شایعات درباره
قدمت این غول گچی و تعلق آن
به دوران قبل از تاریخ و عصر
رومیان را از بین میبرد .بعالوه
صدف این حلزونها نشان میدهد
که علف و گیاهان بهمرورزمان
و طی قرنها در اطراف این غول
روییدهاند.
دامنه نمونههای صدف حلزونی
در انگلیس ،شاخص مهمی برای
تعریف و شناسایی اینگونه موارد
درنظر گرفته میشوند .در انگلیس
بیش از  118نمونه صدف وجود
دارد که بسیاری از آنها متعلق به
خود انگلیس هستند .با بررسی این
حلزونها میتوان به نوع پوشش
گیاهی یک دوره زمانی خاص
پی برد و تغییرات را دریک مکان
خاص ردگیری کرد.
آلن با تالشهای همتیمیهای
خود سعی در مشخص نمودن دوره
این غول گچی  180فوتی داشته
است .خاکهای جمعآوریشده از
قسمت پا و آرنج غول مورد تحلیل
قرار گرفت ،البته نتایج این بررسی
تا کریسمس مشخص نخواهد شد.
قرار بود این نتایج تا پائیز امسال
منتشر شوند اما بخاطر شیوع
بیماری کرونا به تعویق افتاد.
مجله تراست از سال  1920صاحب
این غول شمرده میشود ،این

غول توسط خانواده پیت-ریورز
به آنها اهدا شد .پروژه صدساله
آنها شامل دانشگاه گالسستر
بوده و از تکنیکی بنام  OSLیا
نور تابناک شبیهسازیشده استفاده
میکنند OSL .ذرات معدنی را
که قب ً
ال در مقابل نور خورشید
قرارگرفته بودند را مشخص
مینماید.
باستانشناس ارشد ،مارتین پاپورث
میگوید» در دهه  1990از OSL
برای پی بردن به سن اسب سفید
یوفینگتون در آکسفورد استفاده
شد ،مشخص شد که این اسب
متعلق به 3000سال قبل است،
یعنی قدیمیتر از چیزی که فکر
میکردیم».
کارشناسان بهزودی پی به رازهای
قدمت این غول خواهند برد،
هرچند پاپورث به دنبال یک دامنه
است تا یک تاریخ مشخص .این
یافته موجب شکلگیری نظرات
متعددی میان باستانشناسان شده
است .بعالوه برای یافتن اطالعات
بیشتر باید حلزونها را موردبررسی
دقیقتری قرارداد.
غول کرن آباس که بخاطر
روستایی در نزدیکی آن چنین
لقب گرفته است ،برای اولین بار
درسال  1694ثبت شد .عالوه بر
شکل و شمایل غول ،نوع بلند
کردن گرزی که در دست دارد
نیز قابلتوجه است .آلت تناسلی
این غول نیز کام ً
ال نمایان است،
چیزی که درگذشته نماد باروری
بوده است.
مجله تراست طی این سالها
تئوریهای مختلف مطرحشده
درباره این غول را منتشر کرده
است .برخی آن را متعلق به دوران
رومیان و نمادی از هرکول و
روحانیت نامیدهاند و عدهای آن را
الیور کرامول تصور کردهاند.
طبق گزارش  ، BBCبخشی از راز
این غول در دهه  1980مشخص
شد ،یعنی زمانی که طبق تحقیقات
مشخص شد که این غول عبایی
به تن داشته و باالی سر یکسر
جداشده از بدن ایستاده بود.
در حال حاضر میتوان به اطف
نقشهکشی لیزری طی یک تور
مجازی غول دورست را ازباال
مشاهده کرد .سال گذشته یک
تیم تحقیقاتی چهره رمزآلود
دیگری به این غول گچی بخشیده
و باعث برگشت شکوه قبلی
آن شدند .اخیرًا هم یک ماسک
به چهره این غول اضافهشده تا
نشاندهنده شیوع بیماری کرونا
باشد.
واقعًا جای تعجب دارد که این
غول تا به امروز پابرجا مانده
است .باستانشناسان هنوز پی به
راز وجود این غول در این مکان
نبردهاند اما در حال حاضر به دنبال
درک بهتر دوره و قدمت این غول
گچی هستند.

