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امروز شما
خواندنی

فروردین
باید همیشه امیدوار و سرشار از انرژی 
تو  به  نیرومند  مثبت و  انرژی  این  بود. 
عبور  موانع  از  تا  می دهد  را  امکان  این 
هدفت  برسی. هرگز  هدفت  به  و  کنی 

را فراموش نکن.

    اردیبهشت
کن.

به  نسبت  را  خود  حساسیت  باید 
مواقع  بعضی  دهی.  کاهش  اطرافیانت 
عالقه بیش از حد باعث می شود که از 
برای  مختلفی  برداشت های  چیزی  هر 
تأثیر  تحت  زود  نباید  بکنی.  خودت 

صحبت ها قرار بگیری.

   
خرداد

برایت  دارد  دوست  را  تو  که  کسی 
تا  اما  می کشد  زیادی  نقشه های 
می خواهد که آنها را عملی کند با رفتار 
است  بهتر  می شود.  پشیمان  تو،  پیچیده 
و  باشی  مراقب  برخوردت  در  کمی 

مالحظه موقعیت ها را بکنی.
تیر   
می کند  تسخیر  را  آدمی  عشق  وقتی 
کمتر می توان از او انتظار انجام کارهایی 
عاقالنه داشت. این مسئله ای طبیعی است 
اما تو سعی کن هرگز چراغ عقل را از 

دست ندهی تا گرفتار تاریکی نشوی.

مرداد
قطع  هم  نازک  بند  این  بخواهی  اگر 
عمل  دقت  و  هشیاری  با  باید  نشود 
کنی. به راحتی می توان رابطه ای را قطع 
کرد اما به دشواری می توان دوباره آن 
را ساخت. پس حفظ روابط از هر چیز 

مهمتر است.

     
شهریور

تو  اما  توست.  همسایگی  در  شق 
چه  و  می خواهی  چه  نمی دانی  هنوز 
ناکامی  و  حیرت  بنابراین  نمی خواهی!! 

ادامه دارد. 

 
مهر

باید بتوانی احساسات خود را بی پروا و 
میان  در  همسرت  یا  دوست  با  صریح 
موجب  روراستی،  و  شفافیت  بگذاری. 
تحکیم دوستی ها می شود و اگر رابطه ای 

را برهم زد نباید نگران آن بود.

آبان
تو در عشق و دوستی پاکباز و صمیمی 
هستی و باید مواظب باشی به کسی که 
عالقمند می شوی ارزش تو را داشته باشد.

آذر
باید آستین ها  بود!  منتظر دیگران  نباید 
را باال زد و دست به کار شد. اگر این 
این  به  دیگر  برود  دست  از  فرصت 
زودی باز نخواهد گشت. از موقعیت ها 

باید استفاده کرد.

دی

به خاطر بعضی اشتباهات دچار شکست 
همه  حساب  که  وقتی  می شوی. 
احتماالت را نکرده باشی دچار حوادث 
غافلگیرکننده ای می شوی. باید شناختت 
را در مورد اطرافیان و دوستانت بیشتر 

کنی.

بهمن
برعکس  شرایط  می بینی  وقتی 
بدبین  می کند،  حرکت  تو  خواسته های 
می شوی و آینده را تیره و تار می بینی. 
منطق نگری  این  از  در  است  بهتر 
اهدافت  بدست آوردن  برای  و  برداری 
طبق  کار  پایان  اگر  حتی  کنی  تالش 
را  تالشت  تو  حداقل  نباشد.  خواسته ات 

کرده ای.

اسفند
بین  از  را  او  اعتماد  کارهایت  با  تو 
زیادی  راه  جبران  برای  و  برده ای 
درپیش داری. در رفتار و اعمالت باید 

همه جوانب را درنظر بگیری.

کشف یکی 
از قدیمی ترین 
آسیاب های آبی 

در همدان

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع

ارسال   toloudaily@gmail.com

کنید تا در روزنامه درج گردد

کاوه سجادی حسینی خبر داد؛

استاد دانشگاهی که جواب شاه را داد

مهدی  درباره  خود  مستند  اولین  ساخت  از  حسینی  سجادی  کاوه 
میرعمادی خبرداد.

کاوه سجادی حسینی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به پروژه جدید خود گفت: به تازگی ساخت مستند پرتره ای 
را با موضوع زندگی دکتر مهدی میرعمادی از کارآفرینان ایران 
را به پایان رسانده ام که نزدیک به ۳۰ سال رئیس اتاق بازرگانی 

ایران و فرانسه است.
وی ادامه داد: تهیه کنندگی این کار را فرشته الوندی برعهده دارد و 
در حال حاضر تدوین آن توسط فرشید فارسی جانی در حال انجام 

است. این مستند در صورت پذیرفته شدن در این دوره از جشنواره 
»سینما حقیقت« نمایش داده می شود.

کارگردان »بوفالو« تأکید کرد: این مستند که هنوز نامی برای آن 
انتخاب نکرده ایم، نزدیک به ۴۵ دقیقه است و در تهران و اصفهان 

فیلمبرداری شده است.
با  و  به صورت مصاحبه محور  اثر  این  داد: همچنین  وی توضیح 
در  مستند  این  است.  شده  ساخته  آرشیوی  صحنه های  از  استفاده 
با  حاضر  حال  در  می رود.  شمار  به  من  مستند  پروژه  اولین  واقع 
توجه به اینکه هزینه تولید مستند نسبت به پروژه های سینمایی و 
سریال کمتر است، جذب سرمایه گذار و درنهایت ساخت آن نیز 

راحت تر انجام می شود.
این کارگردان بیان کرد: مهدی میرعمادی اولین استاد جوان در 
بخش پلی تکنیک در دهه چهل بوده و به دلیل اینکه جواب شاه را 

می دهد از دانشگاه اخراج می شود.
سجادی حسینی در پایان گفت: سریال شبکه نمایش خانگی »سایه 
تابان« نیز در حال حاضر به دلیل پیدا نشدن سرمایه گذار مناسب، 

به مرحله تولید نرسیده است.

کارگردان مستند:

 مستند مجیزگو نیست

مستند  گفت:  مستند  کارگردان 
یا  مجیزگو  سراسر  نمی تواند 
جز  چاره ای  مستند  باشد؛  تأییدکننده 
و  ندارد  واقعیت  و  حقیقت  بازتاب 
موضوع  این  پذیرنده  باید  مخاطب 

باشد.
مستندساز  کارگردان،  خالدی  لقمان 
فرهنگی  خبرنگار  با  وگو  گفت  در 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  و  ایرنا 
سینمای مستند در چه شرایطی می تواند 
تغییرات  جامعه  در  یا  باشد  اثر  منشأ 
ایجاد کند، بیان کرد: در روانشناسی، 
اولین  فرد  تغییر  برای  روانشناسان 
او  که  است  این  می کنند  که  کاری 
را با رفتارهای خود روبرو می سازند و 
عالج در روانشناسی زمانی رخ می دهد 
چگونه  زندگی اش   در  ببیند  فرد  که 

رفتار می کند.
نکند  درک  که  زمانی  تا  معتاد  یک 
اعتیادش تا چه اندازه برای زندگی اش 
مخرب است، شروع به تغییر نمی کند. 
پایه  بر  صحیح  معنای  )در  مستند 
هم  تخیلی(  مستند  نه یک  و  واقعیت 
می کند؛  جامعه  برای  را  کار  همین 
می تواند   مستندساز  نگاه  این  در  یعنی 
به نوعی جامعه را روانکاوی کند که 
همچون یک آینه دوربین خود را رو 
به جامعه قرار دهد و جامعه خود را در 
آن بدون هیچ اضافاتی ببیند؛ و جامعه 
آینه  در  خود  دیدن  با  طریق  این  از 
مستندساز به مشکالت واقف می شود.

وی افزود: ممکن است در این چنین 
مستندهایی لزومًا راهکاری ارائه نشده 
مشکل  به  جامعه  که  همین  اما  باشد 
راهی  دنبال  به  و  پیدا می کند  اشراف 
دستاوردی  می گردد،  درمان  برای 

است.
این مستندساز در توضیح این پرسش 
که چرا عمده رویکرد مستندسازی در 
اجتماعی  مستندهای  ایران،  سینمای 
سوژه های  به  نسبت  اقبال  و  است 
فرهنگی  تاریخی،  اقتصادی،  سیاسی، 
توضیح  است،  کم  دیگر  موارد  و 
تولید  طوالنی  دوره ای  در  داد: 
وجود  کشور  در  تاریخی  مستندهای 
دلیل  این  به  آن  از  پس  اما  داشت 
زیادی  اقبال  جشنواره ها  متأسفانه  که 
بسیاری  داشتند،  اجتماعی  فیلم های  به 
کشیده  سمت  این  به  مستندسازان  از 

شدند.
به  اقبال  این  دلیل  از  بخشی  درنتیجه 
تأثیر جشنواره ها  اجتماعی  مستندهای 
به  که  است  داورانی  رویکرد  و 
موضوعات اجتماعی روز بیشتر توجه 

نشان می دهند.
ماهیت مستند حقیقت گویی است

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  خالدی 
برای  مستند  از  می توان  اندازه  چه  تا 
هدایت و ارتقای کیفیت فرهنگ یک 
جامعه بهره گرفت و این موضوع چه 
مؤلفه هایی را می طلبد، بیان کرد: ما در 
جامعه ای زندگی می کنیم که متأسفانه 
گفتن  دروغ  از  موارد  از  بسیاری  در 
برای پیش برد کارها  استفاده می کنند 
حقیقت  شنیدن  به  تمایل  عمدتًا  و 
رفتار  این  می رسد  نظر  به  و  نداریم 
بخشی از زندگی فرهنگی ما است که 
عالقه به گفتن دروغ داریم )از طرف 

دیگر دروغ گفتن را نقد می کنیم(.
وی افزود: وقتی این رویکرد در جامعه 
دیده  انتظار  نمی توان  دارد،  وجود 
حقیقت  جنس   از  مستندهای  شدن 
را  داشت، چرا که عمده رویکرد و 

است.  حقیقت گویی  مستند  ماهیت 
مستندسازان  وقتی  دیگر  طرف  از 
این شرایط  می خواهند مستندی را در 
نباید  و  باید  و  اگر  و  اما  با  بسازند 
سروکار  بسیاری  قرمز  خطوط   و 

دارند.
برای  مهم  راهکار  دو  اساس  این  بر 
مستندساز وجود دارد: این که مستندی 
یا  و   بسازد  معیشت  تأمین  برای  را 
اینکه مستندی بسازد که ممکن است 

هیچ وقت دیده نشود.
شرایطی  چنین  در  کرد:  تأکید  وی 
چهارچوبی  در  که  است  قرار  وقتی 
اثری تولید شود که نمی تواند همه چیز 
گارد  یک  با  تماشاچی  کند،  بیان  را 
بر  عالوه  می نشیند؛  فیلم  تماشای  به 
در  تماشاچی  که   وقتی  گارد  این 
و  زندگی  تملق گویی  فرهنگ  یک 
او  که  مستندی  کرده،  عادت  آن  به 
وی  میل  باب  کند  نقد  را  رفتارش  و 
نیست و بی شک آن اثر بر او تأثیری 
این  موارد  این  همه  نتیجه  و  ندارد 
است که جامعه رشدی اساسی نخواهد 

داشت.
یا  مجیزگو  سراسر  نمی تواند  مستند 
جز  چاره ای  مستند  باشد؛  تأییدکننده 
بازتاب دادن حقیقت و واقعیت ندارد 
موضوع  این  پذیرنده  باید  مخاطب  و 

باشد.
کشور  در  اول  باید  ما  مستندهای 

خودمان دیده شود
که  این  مورد  در  ادامه  در  خالدی 
و  ایران  امروز  مستند  سینمای 
مستندسازان چه جایگاهی در سینمای 
کرد:  خاطرنشان  دارند،  جهان  مستند 
مستندهای ما آن سوی دنیا خوب دیده 
را  جهانی  مهم  جایزه های  و  می شود 
می گیرند و اتفاقات خوب دیگر... اما 
حرف من این است که وقتی مستند ما 
در ایران نتواند اثرگذاری خوبی داشته 
فایده ای دارد که در خارج  باشد، چه 
اقبال  مورد  یا  می شود  دیده  ایران  از 

قرار می گیرد؟
افزود: بحث فرهنگی بسیار زیاد  وی 
این  دیگر  مهم  اما موضوع  است  مهم 
است که فیلم های مستند ما در کشور 
خودمان دیده نمی شوند. بر این اساس 
از  اثرگذاری  انتظار  می توان  چگونه 

آثار مستند داشت؟
به  نیاز  هم  باشد  بدن  در  که  عفونتی 
مستمر  که  دارد  آنتی بیوتیکی  یک 
برای  مستند  کند؛  اثر  تا  شود  خورده 
که  است  آنتی بیوتیک  همان  جامعه 
باید دائمًا تولید شود تا تأثیرش را در 

جامعه بگذارد.
وقتی  شد:  یادآور  فیلمساز  این 
 ... و  خبرگزاری  رسانه،  مستندساز، 
هرکدام ساز خودشان را بزنند، هرگز 
در  تغییری  و  نمی شود  ایجاد  موجی 

جامعه صورت نمی گیرد.
این  به  پاسخ  در  و  انتها  در  وی 
پرسش که باتوجه به نزدیکی رویداد 
جشنواره سینما حقیقت، روند کیفیت 
را  امروز  به  تا  آغاز  از  جشنواره  این 
این  رغم  به  گفت:  می بینید،  چگونه 
را  این جشنواره  اصلی  که جایزه های 
اما  بابت خوشحالم  این  از  و  گرفته ام 
سینما  جشنواره  که  می کنم  احساس 
ایران  در  جشنواره ها  سایر  و  حقیقت 
انحراف  به  را  مستندسازی  مسیر 

کشیده اند.
قرار نبود که مسئله برای مستندسازان 

در تولید مستندسازی جایزه باشد. 

در احکامی جداگانه با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

اعضای شورای عالی خبرگزاری جمهوری اسالمی منصوب شدند

جداگانه  احکامی  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
میثم  پور،  مهدی  فرشاد  باقرزاده،  سید کمیل  حجت االسالم والمسلمین 
عالی  شورای  اعضای  عنوان  به  را  خلجی  سپهر  و  ایزدی  فؤاد  نیلی، 

سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی منصوب کرد.
به گزارش گروه فرهنگی ایسنا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
عمومی  مجمع  تصویب  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  پیشنهاد  با 
این  اساسنامه   ۱۱ ماده   ۳ بند  به  مستند  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
مهدی  فرشاد  باقرزاده،  کمیل  سید  حجت االسالم والمسلمین  سازمان، 
نیلی، فؤاد ایزدی و سپهر خلجی به مدت ۴ سال به عنوان  پور، میثم 
عضو شورای عالی سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی منصوب شدند.
مهدی  فرشاد  دانشگاه،  و  حوزه  مدرس  باقرزاده  کمیل  حجت االسالم 
پور معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سپهر خلجی معاون خبر اسبق ایرنا، میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران 
انقالب اسالمی و فؤاد ایزدی دانشیار گروه مطالعات امریکای دانشگاه 

تهران هستند.
مطابق اساسنامه، ارکان سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی را »مجمع 
)بازرس(«  »حسابرس  و  »مدیرعامل«  عالی«،  »شورای  عمومی«، 

تشکیل می دهند.
مجمع عمومی به عنوان باالترین رکن تصمیم گیری در ایرنا متشکل از 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و ریاست مجمع 

را نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر عهده دارد.
شورای عالی نیز مرکب از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر امور 
مطبوعاتی،  برجسته  از شخصیت های  نفر  پنج  و  او  نماینده  یا  خارجه 
وزیر  پیشنهاد  به  که  هستند  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

فرهنگ و ارشاد اسالمی از طرف مجمع عمومی سازمان به مدت چهار 
سال انتخاب می شوند.

»تعیین سیاست ها و روش کلی سازمان«، »بررسی و تصویب گزارش 
و  »بررسی  و  برنامه ها«  و  طرح ها  زمینه  در  سازمان  ساالنه  عملیات 
مدیرعامل  یا  شورا  رئیس  طرف  از  که  موضوعاتی  درباره  اظهارنظر 
سازمان  عالی  شورای  اختیارات  و  وظایف  جمله  از  می شود«،  مطرح 

خبرگزاری جمهوری اسالمی است.
»کیوان  آشنا«،  الدین  »حسام  انتظامی«،  »حسین  این،  از  پیش 
شخصیت  پنج  ابوطالبی«،  »حمید  و  معزی«  »علی رضا  خسروی«، 
حقیقی عضو شورای عالی ایرنا را تشکیل می دادند و سخنگوی وزارت 

امور خارجه نیز تاکنون نماینده وزیر آن در این شورا بوده است.
رسمی  خبرگزاری  عنوان  به  )ایرنا(  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
کشور در سال ۱۳۱۳ هجری خورشیدی - ۸۷ سال پیش- تأسیس شده 
فعالیت  پارس«  نام »خبرگزاری )آژانس(  با  تا  سال ۱۳۶۰  و  است 
شورای  مجلس  تصویب  با  سال،  همان  ماه  دی  هشتم  در  اما  می کرد 
نام  با  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  به  پارس  خبرگزاری  اسالمی، 
اختصاری »ایرنا« )IRNA( تغییر نام داد تا فصل تازه ای در فعالیت های 

این رسانه گشوده شود.

تکمیل شاهکار ناتمام بتهوون با هوش مصنوعی
تیمی از موسیقی دانان و دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی سمفونی 

دهم »لودویگ فان بتهوون« را کامل کردند.
ان پی آر/ اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
NPR، در کنار تمام سونات ها، کنسرتوها و سمفونی هایی که بتهوون 

نوشت، یک قطعه موسیقی هست که هیچوقت موفق به تکمیل آن نشد؛ 
سمفونی دهم، یکی از بزرگترین ایکاش های موسیقی کالسیک. بتهوون 
قصد داشت عمرش را روی نوشتن این سمفونی بگذارد اما قبل از آن 

که تکمیلش کند، درگذشت.
بتهوون  درباره  سال  سالیان  که  وین  اهل  آهنگسازان  از  ورزوا  والتر 
موسیقیدان  این  به  عالقه مندان  از  گروهی  همراه  است  کرده  مطالعه 
را  سمفونی  این  تکمیل  چالش   ۲۰۱۹ سال  اوایل  در  آلمانی  ناشنوای 
اساتید بخش  از  الگمال  از احمد  این راه  پذیرفت. ورزوا و تیمش در 
علوم کامپیوتر دانشگاه راتگرز و مدیر البراتوار هنر و هوش مصنوعی 

کمک گرفتند.
الگمال می گوید: شیوه ای که هوش مصنوعی آهنگ می سازد یا درباره 

ایمیل سعی  ایمیل شباهت دارد.  به نوشتن  موسیقی یاد می گیرد خیلی 
می کند، واژه بعدی را برایتان حدس بزند. در مورد موسیقی نیز سعی بر 
آن است که به هوش مصنوعی آموزش داده شود که چطور نت بعدی 
را پیش بینی کند. هوش مصنوعی با گوش دادن به موسیقی های دیگر 

این کار را یاد می گیرد.
به گفته الگمال برای تکمیل سمفونی ناتمام بتهوون، به هوش مصنوعی 
طیف متنوعی از موسیقی کالسیک از موسیقی باخ، موتزارت، هایدن و 

هر آنچه آن زمان در دسترس بتهوون بود، آموزش داده شد.
قرار  هوشمند  دانش آموز  این  دسترس  در  بتهوون  آثار  تمام  سپس 
گرفت و به آن یاد دادند که این موسیقی دان برجسته چطور آهنگسازی 

می کرد.
هوش  است،  شده  حساب  و  نظام مند  خیلی  موسیقی  که  آنجایی  از 
مصنوعی می تواند به خوبی از پس آن برآید. هوش مصنوعی می تواند 
تشخیص دهد که بتهوون چطور تم یک قطعه موسیقی را ادامه داده یا 

به آن شاخ و برگ می داد.


