» 16سال حبس» مجازات قاتل گربهها
اّ
س�ّل�خی کرده بود ،به  16س���ال حبس محکوم و وی
دادگاه آمریکا ،مردی که  21گربه را
را از داشتن حیوانات خانگی تا  10سال پس از آزادی منع کرد.
ب���ه گزارش فارس ؛ دادگاه آمریکا ،مردی را که
 21گربه را اّ
سلخی کرده بود ،به  16سال حبس
محکوم کرد تا بتواند از آزار و اذیت حیوانات که
رایج هم شده ،جلوگیری کند.
محک���وم که «راب���رت فارمر» ن���ام دارد و اهل
مدتی پیش 21
کالیفرنیاس���ت ،از سال  2015تا ّ
ای کشته است.
گربه را به طرز وحشیانه
«رابرت فارمر» از سوی دادگاه عالی سانتا کالرا
که در جنوب غ���رب ایالت کالیفرنیا قرار دارد،
به  16س���ال حبس محکوم شد .این شهروند
آمریکایی عالوه بر مجازات  16سال حبس برای
قتل گربهها ،به دستور دادگاه عالی سانتا کالرا
از داشتن حیوانات خانگی نیز تا  10سال پس از آزادی منع شد.

با ابداع میکروسکوپ جدید؛

افراد نابینا و ناشنوا به راحتی درمان می شوند

بس���یاری از افرادی ک���ه بینایی یا
ش���نوایی خود را از دست دادهاند
دوست دارند با ترمیم مستقیم چشم
و گوش توان دیدن و ش���نیدن را
مجددا به دست آورند.
 به گزارش مهر محققان دانش���گاه
رایس در آمری���کا برای تحقق این
آرزو ،گام مهمی رو به جلو برداشته
و میکروسکوپ تختی ابداع کردهاند
کهFlatScope ن���ام گرفته و با
های عصبی تحت کنترل قرار گرفته و
کاش���ت آن در مغز عملکرد سلسله اعصاب و یاخته
امکان تحریک آنها فراهم می آید.
با این کار مغز نه تنها می تواند جزییات بیشتری را از محیط اطراف به ثبت برساند ،بلکه
قابلیت درک ش���یوه پردازش دادههای حسی ورودی به مغز نیز برای دانشمندان به وجود
می آید.
نتیجۀ این تحول امکان پذیر شدن کنترل این دادهها برای انسانها خواهد بود و دانشمندان
در نهایت خواهند توانس���ت حسگرهایی بس���ازند که اطالعات را از جهان خارج به ذهن
ها منتقل کند.
انسان
تولید میکروسکوپFlatScope بخشی از یک ابتکار عمل گستردهتر آژانس دارپا وابسته
به وزارت دفاع آمریکا اس���ت که هدف از اجرای آن تولید یک رابط کاربری عصبی با دقت
و کیفیت باال است.
های
پیش���برد چنین فناوریهایی در نهایت منجر به درک و تفس���یر سریع فعالیت یاخته
عصبی مغز انسان خواهد شد و حسگرهای مبتنی بر این فناوری می توانند حواس از دست
های
رفته در هر انس���انی را احیا کنند و لذا افراد نابینا و ناشنوا امید فراوانی به تولید نمونه
 Fبسته اند.
پیشرفته تری ازlatScope

عکس کمتردیده
شده از کودکی
آیتاهلل بهجت
تصوی���ری کمیاب از آیت اهلل
بهجت در س���ن  ۱۴سالگی
در زمان عزیمت به کربال به
همراه دس���تخط و دلنوشته
پدر بزرگوارش���ان را مشاهده
می کنید.
خبرگزاری مشرق این تصویر
جالب توجه از دوران نوجوانی
مرحوم فقید آیتاهلل بحجت
را در سایت خویش قرار داده
است.

نوآوری جدید
موبایلهای آینده با چشمک زدن کنترل میشوند

محققان آلمانی مشغول ساخت نوآوری جدیدی هستند که
به کاربران موبایل اجازه می دهد با حرکت س���ر تماسهای
ورودی را پاس���خ دهند .این فناوری در آینده شناسایی می
کند کاربر چه زمان درحال رانندگی است.
دانشمندان آلمانی مش���غول بررسی راههای جدید کنترل
موبایل با استفاده از حاالت سر و صورت هستند.
به عبارت دیگر به زودی کاربران موبایل می توانند با حاالتی
مانند تکان دادن س���ر ،لبخند زدن و چشمک زدن با تلفن
همراه خود کار کنند.
محققان در موسسه فرانهوفر آلمان دستگاهی به نامEarFS
ها و هرگونه تغییری در کانال
اند که امواج ماهیچه
س���اخته
گوش را (که در نتیجه حرکات صورت ایجاد می شود) اندازه
گیری می کند .به گفته محققان یک هدفون کوچک مخصوص
حتی کوچکترین حرکات صورت را ردیابی می کند.
برای آنکه هدفون مخصوص نسبت به حرکات بخشهای دیگر بدن (مانند راه رفتن) واکنش نشان
های فضای خارجی را ثبت می کند.
ندهد ،یک حسگر به دستگاه اضافه شده که سیگنال
کاربر با کمک این دستگاه می تواند تماسهای خود را پاسخ دهد یا آنها را رد کند .همچنین
به موسیقی گوش کند.
عالوه بر آن تلفنهای هوشمند با کمک این نوآوری متوجه می شوند چه زمان کاربر خسته
یا مش���غول رانندگی است .حتی اگر کاربر در وضعیت تمرکز باشد ،می توانند صدای زنگ
موبایل را قطع کنند.

دستگیری بیش از  ۶۰نفر به اتهام فروش گوشت اسب در اروپا
بیش از  ۶۰نفر در اسپانیا
ب���ه اتهام مش���ارکت در
فروش گوش���ت اسب در
اروپا دستگیر شدند.
ب���ه گزارش ایس���نا ،این
ها در پ���ی
دس���تگیری
تحقیقاتی چهار س���اله در
هشت کش���ور انجام شده
اس���ت .گفته ش���ده که
های گوشت
این محموله
به عنوان گوش���ت گاو به
رفت���ه و برای
فروش می
مصارف خوراکی مناسب
نبوده است.
این عملیات با هماهنگی کش���ورهای بلژیک ،فرانس���ه ،ایتالیا ،پرتغال ،رومانی ،سوئیس و
انگلیس انجام شده است .اولین بار در سال  ۲۰۱۳مقامات ایرلند برگرهایی را که گفته شده
بود حاوی گوش���ت گاو اس���ت ،آزمایش کردند .پس از آن تحقیقات در مورد منشا آلودگی
این گوشتها آغاز شد.
ها و شرکتهای تولید فست فود
در این تحقیقات ش���ماری از کمپانیهای گوشت ،سردخانه
مورد بررس���ی قرار گرفتند .پلیس اروپا( ،یوروپل) گفته اس���ت که در جریان این تحقیقات
دریافتند که اس���بهای خیلی پیر در برخی از کش���ورها از جمله اسپانیا و پرتغال که برای
مصارف خوراکی مناسب نیستند پس از اّ
سلخی به بلژیک صادر شده است.
یک تاجر هلندی که ظن آن میرود مهرۀ اصلی این ش���بکه باش���د ،دستگیر شده است .به
سی ،دستگیرشدگان با اتهاماتی نظیر آزار حیوانات ،جعل مدارک ،نقض
گزارش بیبی

نقاشی چهره علی دایی توسط
یکی از هوادارانش

یکی از هواداران علی دایی نقاشی زیبایی را
از او کشیده است.
ب���ه گزارش جام جم علی دایی در تمرینات
اخیر تیمش هدیۀ بسیار ویژه ای از یکی از
هوادارانش دریافت کرده است .این هنرمند
نقاش���ی آبرنگ چهرۀ علی دایی را کشیده
است و به او هدیه داد.
پیش از این دختر معلولی با نقاشی چهرۀعلی
دایی مورد تکریم این اس���طوره فوتبال قرار
گرفت.
مرداد 96
شماره 2245

57

