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بازگشایی کعبه بعد از ۷ ماهعکس های روز:

کشفیات عجیب باستان 
شناسان درباره یک هرم!

فروردین
ناامید نباش باالخره شما هم در مسیر 
موفقیت و کامیابی قدم خواهی زد. اما 
باید سعی و تالش خود را بیشتر کرده 
در  یأس  و  ناامید  که  ندهید  اجازه  و 

شما راه پیدا کند.

    اردیبهشت
و  داری  برمی  گام  موفقیت  راه  در 
غرور،  اثر  در  ولی  می رسی  مقامی  به 
دوستان خود را می رنجانی. دقت کن 
کمیاب  خوب  دوست  امروزه  که 

است. قدر آنها را بدان.

خرداد
نکن  فضول گوش  آدم های  به حرف 
و در فکر کار خودت باش. به راهت 
ادامه بده که موفقیت های بسیاری در 

انتظار توست.

 
تیر

با  پیوسته  نباش.  هراسان  زندگی  از 
دوستان باش و از مردم اوباش برحذر 

باش تا سعادتمند شوی.

مرداد
دلباخته کسی  به سختی عاشق و  شما 
شده اید اما مواظب باشید که این عشق، 
در  که  نرباید  را  شما  تفکر  و  عقل 
کشیده  نابودی  ورطه  به  صورت  این 

خواهید شد.

شهریور
وصال  به  زودی  به  که  دار  خّرم  دل 
خواهی رسید و مدعیان ساکت خواهند 
رسید. خودخواهی  مراد  به  تو  و  شد 

 
مهر

داری،  قرار  پیشرفت  مسیر  در 
درنگ  لحظه ای  کارت  در 
نده.  راه  خود  به  تردید  و  نکن 

آبان
از زندگی با تالش و زحمت، عشق و 
برنامه های  و  گردش  داشتن،  دوست 
و  ناراحتی  کسی  از  اگر  ببر.  لذت  نو 
کینه ای به دل داری آن را فراموش کن. 

آذر
بهترین  در  است  ممکن  صبح  امروز 
باعث  چیزی  هیچ  و  نباشید  حالت 
خوشحالی شما نمی شود. خانواده تان 
به دلیل لغو سفر با شما بحث خواهند 
به  که  است  این  کار  بهترین  کرد. 
گوش  گویند  می  دیگران  که  آنچه 

دهید.

دی
از غم و دوری  و  خیلی عاشق هستی 
ولی  نداری.  روز  و  شب  معشوق، 
بروی  پیش  طور  این  اگر  که  بدان 
می دهی. دست  از  را  چیز  همه 

بهمن

و  هستی  زیبایی ها  عاشق  شما 
خاطر  به  شماست.  وجود  در  این 
لحظات  از  داری  که  خوبی  اخالق 
می بری. لذت  احسن  نحو  به  زندگی 

اسفند

سختی ها  و  مشکالت  به  تا  که  بدان 
گرفتار نشوی قدر عافیت و راحتی را 

نخواهی دانست.

مصر  باستانی  اهرام  سکند:  لست 
حیرت  و  شگفتی  سرچشمه  مدت ها 
برای گردشگران و نیز باستان شناسان 
عجیب ترین  از  یکی  اما  بوده اند. 
ذهن  آن ها  مورد  در  که  رازهایی 
همه را درگیر کرده است، این است 
که واقعًا چطور ساخته شده اند؛ و البته 

این که درونشان چیست.
برای مثال، هرمی که در فالت جیزه 
مدت ها  و  پیش،  سال   4500 هست، 
امروزی  وسایل  اختراع  از  پیش 
مانند خاک بردار و جرثقیل و دیگر 
ساخته  مدرن  ساخت وساز  تجهیزات 
در آن  تکنیک هایی که  است.  شده 
مورداستفاده  کار  این  برای  دوره 
قرار می گرفته هنوز یک راز بزرگ 
است که فکر باستان شناسان و دیگر 
کارشناسان را به خود مشغول کرده 

است.
پیرامید،  اسکن  پروژه  لطف  به  ولی 
هرم  داخل  این که  درباره  اکنون 
بیشتر می دانیم.  بزرگ مصر چیست 
در  هرم  که  خوفو  فرعون  )پیکر 
اصل برای او ساخته شده بود تاکنون 
که  آن طور  و  است  نشده  کشف 
احتمالش  می گویند  باستان شناسان 

هم نیست که بشود(.
پیش  سال  پنج  حدود  پروژه  این 
آغاز شد؛ البته سه سال پیش بود که 
و  پیدا شد  در آن  بزرگ«   »حفره 
آنجا بود که گمانه زنی ها و هیجان ها 
درباره این که احتمااًل به چه رازهایی 
اهرام در آینده پی خواهیم  پیرامون 

برد، شدت گرفتند.
تازه  متعاقبًا چیز آن چنان  بااین حال، 
این سبب  یا مهمی یافت نگردید و 
شد باستان شناسان فکر کنند که شاید 
متوقف  تمامًا  پروژه  این  روی  کار 
درواقع  بزرگ«  »حفره  باشد.  شده 
30 متر فضای خالی است که درست 
قرار  مصر  هرم  بزرگ  گالری  زیر 

دارد.
این حفره در سال 2017 کشف شد

باستان شناس  نانتن،  کریس  دکتر 
مصر  بزرگ  هرم  کارشناس  و 
به تازگی در مصاحبه با خبرگزاری ها 
این  کشف  اگرچه  که  است  گفته 
خودش  زمان  در  بزرگ«  »حفره 
هیجان انگیز  بسیار   2017 سال  یعنی 
تاکنون  هنگام  آن  از  ولی  بود، 
به  را  چندانی  اطالعات  نتوانسته ایم 
باور  کنیم.او  اضافه  جدیدمان  یافته 
باستان شناسان  ازآنجایی که  که  دارد 
شوند،  سازه  این  وارد  نمی توانند 
دیگر چیز زیادی نیست که بتوان در 
بقایای  حتی  کرد،  محل کشف  این 
تالش  هرگونه  بزرگ.  فرعون 
آسیب  طبیعتًا  هرم  به  ورود  برای 
جبران ناپذیری را به آن وارد خواهد 
مقامات  نیز  دلیل  همین  به  و  کرد 
این کار  باستان شناسی مصر  وزارت 

را مطلقًا ممنوع کرده اند.
ابوالهول و اهرام، از عجایب هفتگانه 

جهان، جیزه، مصر
بعید  من  که:  است  گفته  نانتون 
هرم  خود  از  بتوان  که  می دانم 
اطالعات جدیدی به دست آورد. او 

می افزاید که حفاری هایی در مناطق 
اطراف اهرام انجام شده است و این 
تکنولوژی های  با  دست کم  مناطق، 
و  بررسی  ممکن  حد  تا  کنونی، 

کندوکاو شده اند.
اگر  حتی  که  دارد  باور  او 
که  باشد  اطراف  در  قسمت هایی 
هنوز بررسی نکرده باشیم و بخواهیم 
آن ها  از  بازهم  برویم،  سراغشان  به 
داخل  محتوای  درباره  زیادی  چیز 

هرم دست گیرمان نخواهد شد.
در  که  کنده کاری هایی  برخالف 
است،  گرفته  صورت  شاهان  دره 
وقت  هر  نمی توانند  باستان شناسان 
که دلشان خواست وارد آرامگاه های 
و  قوانین  و  شوند؛  مصر  هرمی 
مقررات فراوانی در این مورد تعیین 
از  بتوان  هم  اگر  حتی  و  است  شده 
آن ها  به  و  گذشت  رستم  هفت خان 
دسترسی پیدا کرد، بازهم شاید خیلی 
می شود  وارد  آن  به  که  آسیبی  به 

نصرفد.
هفتگانه  عجایب  از  مورد  هفتمین 

جهان
او خود پیشنهاد داده است که از یک 
دسترسی  برای  نوری  فیبر  دوربین 
مصر  بزرگ  هرم  داخل  به  یافتن 
ایجاد  بدون  بتوانیم  تا  شود  استفاده 
بسیاری  نکات  به  مشکلی  هرگونه 
می گوید  ولی  ببریم،  پی  آن  درباره 
دولت  که  است  کم  احتمالش  که 
مصر حتی این راه حل را نیز بپذیرد.

عالقه  باستان شناسان  که  سال هاست 
مجوز  دنبال  به  که  ندارند  چندانی 
و  بروند،  اهرام  این  برای کار روی 
از  عبور  است که  آن  بیشتر  دلیلش 
برایشان  شده  تعیین  محدودیت های 

بسیار دشوار است. 
ارائه  و  تکمیل  که  می گوید  نانتون 
مراحل  پیگیری  و  اداری  مدارک 
طول  بسیار  کار  این  برای  اداری 
متخصصان  از  خیلی  و  می کشد 
باستان شناسی  وزارت  که  می ترسند 
از این همه تالش  مصر آخرسر پس 
همه درخواست ها و دلیل های آن ها 

را رد کند.
اهرام بزرگ مصر

نیز  مصر  مردم  این ها،  بر  افزون 
کشورشان  اهرام  به  نسبت  بسیار 
و  دارند  هم  حق  و  هستند  حساس 
باستان شناسان  اگر  می گوید  نانتون 
کنند،  را کسب  آن  به  ورود  مجوز 
کار  این  از  چندان  عمومی  افکار 
فقط  اگر  نخواهند شد؛ حتی  خشنود 
طریق  از  کوچک  دوربین  یک  با 
دیگر  هرم   110 از  باشد.بیش  دیوار 
اصل  در  که  هست  مصر  در  نیز 
حاکمان  برای  آرامگاهی  به عنوان 
گوناگون و گاه اعضای خانواده شان 
همکاران  و  نانتن  بود.  شده  ساخته 
زمانی  تا  او،  تخصص های  هم  و 
ممکن  هرم  داخل  بهتر  بررسی  که 
نواحی  دیگر  سرگرم  را  خود  شود، 
شگفت انگیز مصر خواهند کرد و از 
راه های دیگری در راستای پیشرفت 
دانش عمومی پیرامون این سازه های 

باستانی خواهند کوشید.

خواندنیامروز شما

 اپلیکیشنی که عیب موتور خودرو
 را کشف می کند

با کمک هوش  ابداع کرده که  اپلیکیشنی  یک شرکت خودروسازی 
می تواند  خودرو  موتور  صدای  از  صوتی  کلیپ  ثبت  و  مصنوعی 

اختالالت و دلیل آنها را شناسایی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، شرکت اشکودا 
اپلیکیشن موبایلی ابداع کرده که می تواند به موتور خودروی فرد گوش 

کند و هر گونه اختاللی در آن را ردیابی کند.
متخصصان می توانند موبایل را نزدیک موتور روشن خودرو نگه دارند. 
میکروفون موبایل صدای خودرو را ضبط می کند در مرحله بعد هوش 
مصنوعی کلیپ های صوتی را تحلیل می کند و آن را با اطالعات ذخیره 

شده در مخزن خود مقایسه می کند.
اپلیکیشن این شرکت خودروسازی جمهوری چک، می تواند اختالل در 
موتور خودرو و حتی نوع آن را تشخیص دهد. به این ترتیب متخصص 

به راحتی متوجه می شود چه اقداماتی باید انجام دهد.
دقت این اپلیکیشن هم اکنون ۹۰ درصد اعالم شده و می تواند ۱۰ الگو 
از جمله اختالالت مربوط به کمپرسور تهویه هوا، دنده و کالج در جعبه 

گیربکس را شناسایی کند.

اسکلت دایناسور به گران ترین اثر یک حراجی تبدیل شد

به  دایناسور  اسکلت  براساس آخرین خبرهای واصله،  ایسنا  به گزارش 
گران ترین اثر یک حراجی تبدیل شد.

شناخته  »اِستن«  لقب  با  که  رکس  تیرانوسور  دایناسور  یک  اسکلت 
نظر گرفته  در  برایش  تخمینی که  قیمت  برابر  به حدود چهار  می شود 

شده بود، به فروش رفت.
به این ترتیب با به فروش رسیدن »اِستن« به قیمت 31.8 میلیون دالر، 
این  اثر  گران ترین  به  دایناسور  یک  به  متعلق  متری   12 اسکلت  این 
حراجی تبدیل شد. در این حراجی آثاری از نقاشان نامدار جهان همچون 

پیکاسو، پوالک و مونه نیز به فروش رسیدند.
این اثر در جریان یک جدال 20 دقیقه ای بین خریداران با قیمت پایه 
سه میلیون دالر، در نهایت به قیمت 31.8 میلیون دالر به یک خریدار 

ناشناس رسید.
اسکلت این دایناسور تقریبًا 67 میلیون ساله در سال 1987 و در داکوتای 
جنوبی توسط یک دیرینه شناس آماتور به نام »استن سکریسون« کشف 

شد.
»استن سکریسون« در آن زمان این اسکلت را به دانشمندان نشان داد که 
آنها این اسکلت را به اشتباه به عنوان بقایای دایناسور »تریسراتوپس« 

شناسایی کردند.
کشف بقایای تریسراتوپس ها در جهان دیرینه شناسی نسبتًا عادی است، 
بنابراین کشف این اسکلت تا پیش از آنکه استن سکریسون آن را در 

توجه  ببرد،  جنوبی  داکوتای  در  هلیز«  »بلک  موسسه  نزد   1992 سال 
زیادی جلب نکرد.

به گفته مدیر بخش تاریخ طبیعت و علوم حراجی کریستیز، دانشمندان 
موسسه بلک هیلز به سرعت متوجه شدند چیزی که در مقابل آنهاست، 
بسیار ویژه بوده و به این ترتیب اسکلت )STAN( را به عنوان بقایای 
متعلق به یک تیرانوسور رکس شناسایی کردند. ارزش تقریبی این اثر 

بین شش تا هشت میلیون دالر برآورد شده بود.

فرمان دهید تا بند کفشهایتان بسته شود
هوشمند  دستیار  به  که  شده  تولید  کتانی هایی 
گوگل متصل می شود و کاربر با فرمان صوتی 

می تواند بند کفش هایش را ببندد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، 
اجازه  خود  مشتریان  به  اکنون  نایک  شرکت 
بند  صوتی  هوشمند  دستیار  کمک  با  می دهد 

کفش هایشان را ببندد. 
که  شرکت  این   Adapt BB کتانی های 
سیستم  یک  با  هستند،  بسکتبال  مخصوص 
با فشار دکمه ای  مخصوص طراحی شده اند که 
در کفش فعال می شود و بندهای آن را می بندد. 
این  می تواند  گوگل  مجازی  دستیار  اکنون  اما 

کار را انجام دهد.
درهمین راستا گوگل قابلیت های دستیار صوتی 
اداپت«  »نایت  اپلیکیشن  به  را  خود  هوشمند 
موبایل  به  کاربران  است  کافی  و  اضافه کرده 
مرا  کفش  بند  گوگل  »هی  دهند  دستور  خود 

ببند« تا فرمانشان اجرا شود.
این کفش دارای یک موتور و حسگرهای مختلف است  که حس می کند چه زمانی کفش در پای فرد شل شده و طوری عمل می کند تا بند 

کفش  را محکم ببندد.
این درحالی است که گوگل تصمیم دارد دستیار مجازی خود را به اپلیکیشن های طرف سوم از جمله توئیتر و اسپاتیفای نیز اضافه کند.


