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فرهنگ  ،هنر و فن آوري

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -قخطکخز ثخی ام ٍ یخک ذخَزضٍی
ّیجطیسی سبظُ ثِ ًبم i8 Coupeسَلیس کطزُ ٍ ًوًَِ اٍلیِ آى ضا زض
ًوبیكگبُ ذَزضٍی زیشطٍیز ثِ ًوبیف گصاقشِ اؾز.
ثِ گعاضـ فبضؼ ثِ ًقل اظ اًگؼز ،ایي ذَزضٍ اظ هَسَضی ثب قخسضر
 ۶۳2اؾت ثربض ثطذَضزاض اؾز ٍ قسضر هَسَض ثطقی آى ّخن ثخِ ۶۰
آهذط زض ؾبػز هی ضؾس.ظطفیز هَسَض ایي ذَزضٍ اظ  8.5ثِ  55.۳کیلٍَار ؾبػز افعایف یبفشخِ ٍ
هی سَاًس ثب اؾشفبزُ نطف اظ هَسَض ثطقی ذَز اسٍز  27کیلَهشط ضا طی کٌس.ثی ام ٍ قهس زاضز سخب
ؾبل  2752اسٍز ًین هیلیَى ذَزضٍی ثخطقخی ٍ ّخیخجخطیخسی ضا ضٍاًخِ ػخبزُ ّخب کخٌخس ٍ i8
 Roadster ٍCoupeاظ ػولِ ایي ذَزضٍّب ذَاٌّس ثخَز.اهؿخبل زض ًخوخبیكخگخبُ ذخَزضٍی
زیشطٍیز قبّس ػطضِ ًؿل ػسیسی اظ ذَزضٍّبی ذَزضاى ،ثطقی ٍ ّیجطیسی ّؿشین کِ اظ اهکبًبر
دیكطفشِ فٌبٍضی ثطذَضزاض ّؿشٌس .اظ ػولِ ایي اهکبًبر هی سَاى ثِ ًهت ًوبیكگطّبی هشؼسز ثخطای
زؾشطؾی ثِ اهکبًبر سفطیحی چٌسضؾبًِ ای ٍ ّسایز ذَزضٍ ،اهکبى هسیطیز ثطذی اػعای زاذخلخی
ثب فطاهیي نَسی ،اؾشفبزُ ثؿیبضی اظ ایي ذَزضٍّب اظ زؾشیبضّبی َّقوٌس سَلیسی گَگل ٍ ادل هبًٌس
کبض دلی ٍ غیطُ اقبضُ کطز.

کٌترل درد بیواراى بذٍى استفادُ از دارٍّای هخذر

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک-ثطای سَلیس ثؿیخبضی
اظ زاضٍّبیی کِ ثطای سؿکیي زضز ثیخوخبضاى هخَضز
اؾشفبزُ قطاض هی گیطًس اظ هَاز هرسض اؾشفخبزُ هخی
قَز کِ ػَاضو ػبًجی ظیبزی زاضًس اهب ثِ سبظگخی
ضٍـ ػسیسی ثطای ایي کبض اثساع قسُ اؾز.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًقل اظ ًخیخَاطخلخؽ ،زاضٍّخبی
سؿکیي زضز هجشٌی ثط هَاز هرسض زض ثطذی هخَاقخغ
ًوی سَاًٌس ثِ زقز هَضغ سَلیس زضز ضا سؿخکخیخي
زٌّس ٍ زض هَاضزی ًیع ثِ ػلز ذَال اػشخیخبزآٍض
ذَز هكکالر اػشوبػی ػسی ایؼبز هی کٌٌس.

ابل گطٍّی اظ هحققبى زاًكگبُ سگخعاؼ ضٍقخی
ػسیس ثطای سؿکیي زضز اثساع کخطزُ اًخس کخِ زض
قبلت آى فطایٌسّبی اضؾبل ػالئن زضز اظ هخغخع ثخِ
ثسى زؾشکبضی هی قَز .زض ایي ضٍـ ًحَُ اضؾبل
ؾیگٌبل ّب ٍ ػالئن زضز زض ثسى زض ؾطح هَلکَلی
هَضز ثطضؾی قطاض گطفشِ اؾز.
زاًكوٌساى هی گَیٌس زض ظهبى ایخؼخبز ػخطااخز،
هَلکَل ّبی ذبنی ثِ ؾطػز ؾبذشِ هی قًَس ٍ
ثِ اًشقبل اؽ زضز هی دطزاظًس .اهب ثب ایؼبز اذشخالل
زض ایي ضًٍس هی سَاى فطایٌس اًشقبل زضز ضا هشخَقخف
کطز .ثِ گفشِ آًْب ایؼبز اؽ زضز ًبقی اظ سخَلخیخس
دطٍسئخیخي ّخبی دخیخبم ضؾخبى ذخبنخی هخَؾخَم
ثِ mRNAاؾز ٍ ثب سعضیق هخَاز ذخبنخی ثخِ
هَضغ زضز هی سَاى اطکز هَلکَل ّبی اخبٍی
ایي دطٍسئیي ّب ٍ اًشقبل ػالئن زضز ثِ ثقیِ ثخسى ضا
ًبهوکي کطز.
ًشبیغ ایي سحقیقبر زض ًكطیِ ًیچط ثِ چبح ضؾیخسُ
ٍ اهیس هی ضٍز اؾشفبزُ ػولی اظ آى زض ؾخبل ّخبی
آیٌسُ هوکي قَز.

هکالوِ ٍیذئَیی سِ بعذی با تلفي ّوراُ



ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -اگط اظ گفشگَی ٍیسئَیی زٍ ثؼسی ثب اؾشفخبزُ
اظ ثطًبهِ ّبی هرشلف سلفي ّوطاُ ذؿشِ قسُ ایس ،هی سَاًیس اهیسٍاض ثبقیس کِ
زض ؾبل ّبی آسی ثشَاًیس ثب گَقی ذَز ثِ طَض ؾِ ثؼسی هکبلوخِ سهخَیخطی
زاقشِ ثبقیس.ثِ گعاضـ هْط ثِ ًقل اظ زیؼیشبل سطًسظ ،ثب افعایف اؾشفبزُ اظ اؿگطّبی دخیخكخطفخشخِ ٍ ثخِ
ذهَل اؿگطّبی قبزض ثِ هحبؾجِ ػوق کِ ثِ سبظگی زض آیفَى ایکؽ ّن ثِ کبض گطفخشخِ قخسُ اًخس،
سهَیطثطزاضی ؾِ ثؼسی ثب اؾشفبزُ اظ گَقی ّبی َّقوٌس ثطای اًؼبم هکبلوبر ٍیسئَیی دیكطفشِ ٍ ؾخِ
ثؼسی ثِ ظٍزی هوکي ذَاّس قس.هحققبى زاًكگبُ دَضزٍ زض آهطیکب هی گَیخٌخس هخَفخق ثخِ طخطااخی
دالسفَضم سبظُ ای هَؾَم ثِ َّلَاؾشطین قسُ اًس کِ اظ ططیق آى هی سَاى ثب اؾشفبزُ اظ گَقی ٍ سخجخلخز
هکبلوبر سهَیطی ؾِ ثؼسی ضا ثب ططف هقبثل اًؼبم زاز .ایي فٌبٍضی ثب قجکِ ّبی هربثطاسخی ثخی ؾخیخن
فؼلی ؾبظگبضی زاضز ٍ ثِ ظثبى ؾبزُ ًؿرِ ای ؾِ ثؼسی اظ ثطًبهِ اؾکبیخ سلقی هی قَز.دلشفَضم یبزقخسُ
قبزض ثِ سهَیطؾبظی ؾِ ثؼسی اظ افطاز ثب اؾشفبزُ اظ یک زٍضثیي ٍیػُ اؾز ٍ ؾذؽ ایي سهبٍیط ؾِ ثؼسی
ثب اؾشفبزُ اظ اثعاض زیگطی ثِ طَض ؾِ ثؼسی ٍ فكطزُ قسُ ثِ گَقی گیطًسُ هٌشقل هی قخًَخس .کخل ایخي
فطایٌس ثِ طَض آًی ٍ اظ ططیق قجکِ ّبی هَػَز سلفي ّوطاُ ضخ هی زّس.

تَلیذ حسگر پسشکی کِ در بذى بیوار حل هی شَد
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هحققبى زاًكخگخبُ
کٌکشیکبر هَفق ثِ سَلیس ًَػی اؿگخط ظیؿخشخی
ثطای ؾٌؼف فكبض زاذلی ثسى قسُ اًس کِ اًؼخبم
ثطذی ضٍیِ ّبی زضهبًی ضا ثِ ػلز ال قسى زض
ثسى اًؿبى ؾبزُ سط هی کٌس.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًقل اظ زیؼیشخبل سخطًخسظ ،ایخي
اؿگط کَچک ٍ هٌؼطف ثطای ثطضؾخی ثخطذخی
ثیوبضی ّبی هعهي ضیِ ٍ سَضم هغع قبثل اؾخشخفخبزُ
اؾز ٍ قجل اظ آًکِ ثِ طَض کبهل زض ثخسى اخل
قَز هی سَاًس ثطذی اطالػبر ایبسی هطثخَ ثخِ
ثیوبضی ّبی یبزقسُ ضا ثطای دعقکبى اضؾبل کٌس.
اؿگطّبی فؼلی هَضز اؾشفبزُ زض زًیبی دعقکخی
ّیچ یک زض ثسى اًؿبى ال ًوی قخًَخس ٍ لخصا
دعقکبى ثؼس اظ اؾشفبزُ اظ آًْب هخؼخجخَضًخس ایخي
اؿگطّب ضا ثب اًؼبم ػول ػطاای اظ ثخسى ذخبضع
کٌٌس .اهطی کِ هی سخَاًخس هخَػخت ػخفخًَخز،
ػطااز ثبفز ّب ٍ غخیخطُ قخسُ یخب هكخکخالر
زیگطی ثِ ٍػَز آٍضز.
اؿگط یبزقسُ هشكکل اظ زٍ ًخَاض الخکخشخطیخکخی

چرا ًبایذ گَشی را در هاُ اٍل
عرضِ خریذاری کرد؟
هشهل ثِ ّن ٍ زٍ الکشطٍز اؾز کِ ضٍکكخی اظ
هَاز ظیؿشی ثِ ًبم اؾیس دلی اسیلي آًْب ضا دَقبًخسُ
اؾز.
اؿگط هصکَض ثسٍى ایؼبز ػطااز ٍ آؾیت ثخِ
زضٍى ثبفز ّبی ًطم ثسى فطٍ هی ضٍز ٍ اطالػبر
ضا ثِ طَض ثی ؾین ثطای زؾشگبُ ّخبی دخعقخکخی
اضؾبل هی کٌس .اًشظبض هی ضٍز اؾشفبزُ ػوَهی اظ
ایي اؿگط زض آیٌسُ ًعزیک زض زًیبی دخعقخکخی
هوکي قَز.

َّش هصٌَعی حرف زدى اًساًْا با حیَاًات را هوکي هی کٌذ

سرآشپسی
هاقَت
*الٌازاشراقی
هَاد الزم:

ًكبؾشِ گل  2قبقخق غخصا ذخَضی،
قکط یک ؾَم لیَاى ،آة  2لیَاى ،گالة یک چخْخبضم
لیَاى ،ظػفطاى ثِ هقساض رظم ،ذالل ثبزام  2قخبقخق غخصا
ذَضی
طرز تْیِ:

اثشسا آة ضا ضٍی اطاضر هی گصاضین سب ثِ ػخَـ آیخس.
ًكبؾشِ ضا زض ًهف لیَاى آة ؾطز ال هی کٌین .ؾخذخؽ
ًكبؾشِ ضا کن کن ثِ آة ػَـ اضبفِ کطزُ ٍ ّخن هخی
ظًین .اػبظُ هی زّین ًكبؾشِ ثِ ػَـ آیس ٍ  5زقخیخقخِ
ثؼَقس .ظػفطاى ضا زض  2قبقق آة ال کطزُ ٍ ّخوخطاُ
قکط ثِ هَاز اضبفِ هی کٌین .ثِ ّن ظزى ازاهِ هی زّین سب
قکط ال قَز .زض آذط گخالة ضا ضیخرخشخِ ٍ اظ ضٍی
اطاضر ثط هی زاضین .ؾذؽ ذالل ثبزام ضا افعٍزُ ٍ ثؼس 2
زقیقِ زض ظطف ّبی ؾطٍ ضیرشِ ٍ زض ػبی ذخٌخک قخطاض
هی زّین سب ؾطز قَز.
* هبقَر ثْشطاؾز ثیطٍى اظ یرچبل ؾطز قَز.
* هبقَر ذَة هظل غلِ قفبف اؾز ٍ قَاهف ّن ذیلخی
ؾفز ٍ قبثل ثطـ ذَضزى ًیؿز.
* هی سَاًین ّوِ هَاز ضا یک ػب زض ظطف ضیرشِ ٍ ثذعین
کِ زض ایي نَضر زؾط قفبف ًرَاّس قس.
* هبقَر یک زؾط هحلی یعز اؾز.

جلذ سَم »برای تاریخ هیگَین «
در آستاًِ اًتشار

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضکًَ -یؿٌسُ کشبة ثطای سبضید
هیگَین گفز :ػلس ؾَم ذبططار هحؿي ضفیق زٍؾخز
زض آؾشبًِ اًشكبض اؾز؛ ایي ثرف اظ ذبططار ثِ زِّ ؾخَم
اًقالة اذشهبل زاضز.
ثِ گعاضـ ثبقگبُ ذجطًگبضاى ػخَاى؛ ؾخؼخیخس ػخالهخیخبى
ًَیؿٌسُ کشبة ثطای سبضید هیگَین ،هؼوَػِ ذخبطخطار
هحؿي ضفیق زٍؾشگفز :کبض زض هطاال ًْبیخی ههخباخجخِ
اؾز ٍ ػلس ؾَم ایي کشبة زض آؾشبًِ اًشكبض قطاض زاضز.
ٍی ازاهِ زاز :ایي ثرف اظ ذبططار هحؿي ضفیق زٍؾخز
ثِ زِّ ؾَم اًقالة اذشهبل زاضزٍ .ی زض ایي ػخلخس ثخِ
ثیبى ذبططار ؾبلّبی  87سب  77هیدطزاظز ثِ ّویي زلخیخل
ثركی اظ ایي اطط ثِ ذبططار ضاٍی زضثبضُ اسفبقبر ؾبل 77
اذشهبل زاضز.

کتاب تصَیری اٍلیي َّلَکاست
تاریخ بِ بازار آهذ

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -کشبة سهخَیخطی فخیخلخن
ؾیٌوبیی فْطؾز هقسؼ سَؾط اًشكبضار ؾخلخوخبى دخبک
ضاّی ثبظاض ًكط قس.
ثِ گعاضـ فبضؼ ،کشبة سهَیطی(کخوخیخکه فخْخطؾخز
هقسؼ ثطگطفشِ اظ اًیویكي ؾیٌوبیی ثب ّویي ًبم اؾز کخِ
اذیطا ضٍی دطزُ ؾیٌوبّبی کكَض ضفز .ایي فیلن هبػطایخی
ضا ثِ سهَیط هی کكس کِ زض قطآى سحز ػٌَاى انخحخبة
اذسٍز هؼطفی قسُ اؾز.
قطکز ؾًَی دیکچطظ ثِ زلیل هحشَای ضسنْیًَخیخؿخشخی
ایي فیلن ،ثب ٍػَز سفبّن اٍلیِ اظ اکطاى ثیخي الخوخلخلخی آى
ذَززاضی کطز .ایي کشبة ثب ػٌَاى ذبکؿشطًؼطاى اٍلخیخي
قوبضُ اظ هؼوَػِ ؾِ ػلسی کشبةّبی سهَیطی فْطؾز
هقسؼ اؾز.
ػلس اٍل کشبة فْطؾز هقسؼ قبهل  87فطین سهخَیخطی
اؾز کِ ثِ گَاُ هشرههبى اَظُ کویک اظ کخیخفخیخز
ثبری سهَیطؾبظی ٍ چبح ثطذَضزاض اؾزّ .وچٌیي ایخي
کشبة قبثلیز ٍاقؼیز افعٍزُ ثِ نَضر سهَیطی زاضز.
زض دكز ػلس کشبة هیذَاًین :ؾبل ّب دیف ،زض کكخَض
یوي ٍ قْط ثبؾشبًی ًؼطاى ثطزُّبی ؾشخن زیخسُ ٍ هخطزم
ثیساضزل زؾشِزؾشِ ثِ زیي یکشبدطؾشی هیدیًَسًس.

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک-ػبًَضقٌبؾخبى اظ
هسسْب دیف هی زاًٌس کِ ّط یک اظ انَاسی کخِ
سَؾط ایَاًبر هرشلف اظ زّبًكبى ذخبضع هخی
قَز ،هؼٌب ٍ هفَْهی ذبل زاضزٍ .لخی زضک
آًْب ثطای زاًكوٌساى ؾبزُ ًجَزُ اؾز.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًقخل اظ زیخؼخیخشخبل سخطًخسظ،
دػٍّكگطاى زاًكگبُ آضیعًٍبی قوبلی ثب نخطف
ؾی ؾبل ٍقز ٍ هطبلؼِ زقیق ضفشبض گخًَخِ ّخبی
هرشخلخف ػخبًخَضی یخک قخطکخز ًخَدخب ثخِ
ًبم Zoolinguaسبؾیؽ کطزُ اًخس کخِ قهخس
زاضز یک ؾیؿشن َّـ ههٌَػخی ثخطای زضک
ظثبى ایَاًبر اثساع کٌس.
ایي هحققبى هؼشقسًس ایَاًبر ظثخبى اضسخجخبطخی
ذبل ذَزقبى ضا زاضًس ٍ هی سَاى ایي ظثبى ّخب
ضا زضک کطز .زض گبم اٍل ایي گطٍُ اظ هحققخبى

ؾیؿشن َّـ ههٌَػی ذبنی ثطای زضک ظثخبى
ؾگ ّب سَلیس ذَاٌّس کطز ٍ دخؽ اظ آى ثخب
افعایف سَاًوٌسی ّبی ایي ؾیؿشن هی سخَاى اظ
آى ثطای زضک ظثبى گطثِ ّب ،اؾت ّخب ،ثخعّخب،
ذَک ّب ٍ اشی ایَاًبر ٍاكی اؾشفبزُ کطز.
هحققبى فؼال زض سالـ ثطای ططاای الگخَضیخشخن
زضک ظثبى ؾگ ّبی دطیطی ّؿشٌس.
ػلز آى اؾز کِ ایي ًخػاز اظ ؾخگ اظ ظثخبى
اضسجبطی دیچیسُ ای اؾشفبزُ هخی کخٌخس کخِ ثخب
اؾشفبزُ اظ آى هی سَاى قطایط هرشلخف اػخن اظ
ااَض افطاز هعاان سب ضًگ لجبؼ افطاز زیگط ضا
ثیبى کطز.
ثؼس اظ سکویل ایي الگَضیشن ،اطالػبر ثِ زؾخز
آهسُ ثب ّوکبضی هٌْسؾبى ػلَم ضایبًِ ثِ ططاای
یک زؾشگبُ سطػوِ ظثبى ؾگ هٌخؼخط ذخَاّخس

راهبذ جَاى »قاًَى هُرفی «را کلیذ هیزًذ

ؾطٍیخؽ ذخجخطی ضٍظًخبهخِ
اضک -ضاهخخجخخس ػخخَاى طخخی
ضٍظّبی آیٌسُ فیلن ؾیٌوبیخی
قبًَى هُطفی ضا کلیس هیظًس.
ثِ گعاضـ ذجطًخگخبض هخْخط،
فیلن ؾیٌوبیی قبًَى هُطفخی ثخِ
کبضگطزاًی ضاهجخس ػخَاى ٍ
سْیِ کٌٌسگی هحوس قبیؿشخِ
ثب دكز ؾط گصاقشي هخطااخل
دیف سَلیس طی ضٍظّبی آیٌسُ کلیس هی ذَضز.ایي فیلن ؾیٌوبیی یک
اطط اکكي طٌع اؾز.
ثب سَػِ ثِ ایٌکِ دؿز دطٍزاکكي ایي اطط کخبض ظیخبزی زاضز ضاهخجخس
ػَاى ثِ ّوطاُ گطٍّف اظ ابر هكغَل ثحض ٍ سجبل ًظط ثطای اًؼخبم
ایي قؿوز اظ فیلن قبًَى هُطفی دیف اظ فیلوجطزاضی ّؿشٌس.
ضاهجس ػَاى زض ؾی ٍ دٌؼویي ػكٌَاضُ هلی فیلن فؼط فیلن ؾیٌوخبیخی
ًگبض ضا ثب ثبظی ًگبض ػَاّطیبى ،هحوسضضب فطٍسي ،هبًخی اخقخیخقخی،
آسیال دؿیبًی ،فطیجب کبهطاى ،ػلیطضب قؼبع ًَضی ،افؿخبًخِ ثخبیخگخبى،
اقکبى ذطیجی ،ػلیطضب آقبذبًی ،هحوَز کطیوی ،ایلیب کیَاى ،قبیخبى
کبهطٍظ ٍ ػیؿی اؿیٌی زاقز.

قس .ایي زؾشگبُ دؽ اظ سکویل ًِ سٌْب قخبزض ثخِ
زضک هؼٌبی دبضؼ ؾگ ّب ٍ زیخگخط انخَار
ذبضع قسُ اظ زّبى آًْب ذَاّس ثَز .ثلخکخِ هخی
سَاًس ظثبى ثسى ؾگ ّب ٍ هفَْم غطغطّب ٍ زیگط
انَار آًْب ضا ثب اؾشفبزُ اظ ّخَـ ههخٌخَػخی
ذَز زضک کٌس ٍ سطػوِ اًگلیؿی آى ضا ثخیخبى
کٌس.

غَغای طرفذاراى هاکاى در جشٌَارُ هَسیقی فجر

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -زض قبلت
ؾی ٍؾَهیي ػكٌَاضُ هَؾیقخی فخؼخط،
کٌؿطر گطٍُ هبکبى زض ؾبلي ّوخبیخف
ایطاًیبى ثطگعاض قس.ثِ گعاضـ ثخبقخگخبُ
ذجطًگبضاى ػَاى؛  2۳زی هخبُ زض ؾخی
ٍؾَهیي ػكخٌخَاضُ هخَؾخیخقخی فخؼخط،
کٌؿطر گطٍُ هبکبى زض ؾبلي ّوخبیخف
ایطاًیبى ثخطگخعاض قخسّ.خَازاضاى گخطٍُ
هبکبى ثب اؾشقجبل ثؿیبضی ؾبلي ایطاًیبى ضا دط کطزًس ٍ آهبزُ یک کٌؿطر
دطّیؼبى زض ػكٌَاضُ فؼط ثَزًس.دیف اظ قطٍع کٌؿطر قطؼبر هرشلخف
آلجَم زیًٍَِ ثبظی ثِ نَضر ضیویکیؽ سَؾط اهیط هیالز ًیکعاز ٍ یبقبض
ذؿطٍی ثِ اػطا زضآهس .زض ازاهِ ثب قخوخبضـ هخؼخکخَؼ ثخطای قخطٍع
کٌؿطر ایي گطٍُ آغبظ قس .قطؼِ چكبی سَ قطٍع کخٌخٌخسُ کخٌخؿخطر
ثَز.اهیطهقبضُ یکی اظ ذَاًٌسگبى ایي گطٍُ ضوي سكخکخط اظ ّخَازاضاى
گفز :اهكت ّن هی ذَاّین قت ثی ًظیطی ضا ضقن ثعًین .زض ایي چخٌخس
ضٍظ ٍیسیَّبیی زیسین کِ ذیلی زضزًبک ثَز .ذیلی ؾرز اؾخز کخِ
ثجیٌی هبزض یب دسضی ٍ یب ّوؿطی ػعیعـ ضا اظ زؾز ثسّس .ذیلی ؾرخز
اؾز کِ زض قلت زضیب ثبقی ٍ ثؿَظی .هیذَاّین ثِ ااخشخطام قخْخسای
ابزطِ سلد ًفشکف ؾبًچی ،یک زقیقِ ؾکَر کٌین.

شرکت  22گرٍُ هَسیقی در جشٌَارُ هَسیقی حواسِ آرربایجاى شرقی
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -زثیط ًخرخؿخشخیخي
ػكٌَاضُ هَؾیقی زفبع ،هقخبٍهخز ٍ اخوخبؾخِ
آشضثبیؼبى قطقی گفز 22 :گطٍُ هَؾیقی ثطای
قطکز زض ایي ػكٌَاضُ اػالم آهبزگی کطزُ ٍ
 15اطط سَلیسی ثِ ایي ػكٌَاضُ اضؾبل قسُ اؾز.
ثِ گعاضـ ایطًب ،اؾفٌسیبض قطُ ثبغی زض ًكخؿخز
ذجطی ثب ثیبى ایٌکِ ایي ػكٌَاضُ زض  2ثخرخف
قبهل گطٍُ ًَاظی ٍ آطبض سَلیسی ثخطگخعاض هخی
قَز ،افعٍز :ثرف گطٍُ ًَاظی قبهل  1قخبذخِ
هَؾیقی کالؾیک ایطاًی ،هَؾیقی آشضثبیؼبًی،
هَؾیقی ػبقیقی ،آٍاظ ػوؼی ٍ هَؾیخقخی ضٍظ
اؾزٍ.ی اظْبض کطز :ثرف آطبض سَلخیخسی ایخي
ػكٌَاضُ ثب هحَضیز هَضَع ػكٌَاضُ ثسٍى زض
ًظط گطفشي ًَع هَؾیقی هَضز اضظیخبثخی ّخیخبر

زاٍضاى قطاض هی گیطز.
زثیط ًرؿشیي ػكٌَاضُ هَؾیقی زفبع ،هقبٍهز ٍ
اوبؾِ آشضثبیؼبى قطقی یخبزآٍضی کخطز :ایخي
ػكٌَاضُ اظ زٍم سب دٌؼن ثْوي زض سخبرض اقخجخبل
آشض هؼشوغ فطٌّگی ٌّطی  22ثْوي ثطگعاض هخی

ًوایشگاُ فرٍش آثار تجسوی برگسار هی شَد

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هسیط هطکع ٌّطّبی سؼخؿخوخی اخَظُ
ٌّطی ثیبى کطز ًوبیكگبُ فطٍـ آطبض سؼؿوی زض اَظُ ٌّطی ثطگخعاض
هی قَز.ثِ گعاضـ هْط ،ؾیس هؿؼَز قؼبػی طجبطجبیی هسیخط هخطکخع
ٌّطّبی سؼؿوی اَظُ ٌّطی زض هَضز ثطگعاضی ًوبیكگبّی اظ آطخبض
سؼؿوی ٌّطهٌساى یک اؾشبى هحطٍم زض اَظُ ٌّطی گفز :ثطگخعاضی
چٌیي ًوبیكگبّی کِ آطبض سؼؿوی اؾشبًی ثِ ایي گؿشطزگی زض اخَظُ
ٌّطی سْطاى ثِ ًوبیف گصاقشِ قَز اظ ظهبى ٍضٍز هي ثِ ایخي هخطکخع
ؾبثقِ ًساقشِ ٍ ایي اٍلیي ثبض اؾزٍ.ی ثیبى کطز :اؾشبى کْگیخلخَیخِ ٍ
ثَیطااوس یکی اظ هحطٍمسطیي اؾشبى ّبی کكَض اؾز .ثب ایخي ٍػخَز
آطبض ذَة ٍ قبثل سَػْی ثِ ٍیػُ زض اَظُ سرههی فؼبلیخز ّخٌخطی
هي کِ کبضیکبسَض اؾز ثطای ااَض زض ایي ًوبیكخگخبُ اضائخِ زازًخس.
یکی اظ ایي ٌّطهٌساى ذَة ٍ ؾطقٌبؼ اؾشبى کْگیلَیِ ٍ ثَیطااخوخس
ااؿبى گٌؼی اؾز .ایي ٌّطهٌس کبضسًَیؿز ًِ سٌْب افشربض اؾشبى ذخَز
اؾز ثلکِ ثب زاقشي ثیف اظ  87ػٌَاى ػبیعُ ثیيالوللی افشربضی ثخطای
ٌّط کكَض ایطاى اؾزٌّ .طهٌساى ثب اضظقی ّوچَى گٌخؼخی ٍ زیخگخط
ٌّطهٌساى ّن اؾشبًی ٍی قبیؿشِ ضؾیسگی ثیكشخطی اظ ؾخَی هخطاکخع
ٌّطی ٍ ؾبظهبى ّبی فطٌّگی اظ ػولِ اَظُ ٌّطی ضا زاضًس .هب ًیخع ثخب
سَػِ ثِ ّویي اهط ،اقسام ثِ زػَر اظ ٌّطهٌساى ػطنِ ٌّطّبی سؼؿوی
اَظُ ٌّطی اؾشبى کْگیلَیِ ٍ ثَیطااوس کطزین.

هقالِ

قَز ٍ قطکز ثطای ػوَم آظاز اؾز.قطُ ثخبغخی
ثب زػَر اظ هطزم ٍ ػالقِ هٌساى ثطای قخطکخز
زض ایي ػكٌَاضُ ازاهِ زازً :جَز ؾبلٌی زض قبى ٍ
ػبیگبُ سجطیع ثِ ػٌَاى اٍلیي ّب ثطاظًسُ ایي قْخط
ًجَزُ ٍ ًیبظ اؾز قْخطزاض ٍ اػاخبی قخَضای
اؾالهی زض ایي ظهیٌِ ااؿبؼ ٍظیخفخِ کخطزُ ٍ
ثطای ااساص چٌیي ؾبلٌی ّوز کٌٌسً.رؿخشخیخي
ػكٌَاضُ هَؾیقی زفبع ،هقخبٍهخز ٍ اخوخبؾخِ
آشضثبیؼبى قطقی اظ ػولِ ثب ّوکبضی ازاضُ کخل
فطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهی آشضثخبیخؼخبى قخطقخی،
هؼبًٍز فطٌّگی اػشوبػی ؾذبُ ػبقَضا ،هؼبًٍز
فطٌّگی اػشوبػی قْطزاضی سجطیع ٍ هَؾؿِ ثیخي
الوللی الف طی ضٍظّبی ؾَم سب دٌؼن ثْوي زض
هؼشوغ  22ثْوي سجطیع ثطگعاض هی قَز.

برپایی ًوایشگاُ دیگری از رحین ًَُسی در ایراى

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضکً -وبیكگبُ ًقبقی ضاخیخن ًخَُ ؾخی زض
فطٌّگؿطای ًیبٍضاى ثطگعاض هیقَز.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًقل اظ ضٍاثط ػوَهی ثٌیبز آفخطیخٌخف ّخبی ّخٌخطی
ًیبٍضاى ،زٍهیي ًوبیكگبُ آطبض ًقبقی ضاین ًَُؾی ضٍظ ػوؼِ  22زی
هبُ زض گبلطی قوبضُ  5فطٌّگؿطای ًیبٍضاى ثطگعاض ذَاّس قس.
زض ایي ًوبیكگبُ  ۰7اطط اظ آطبض ًقبقی ضاین ًَُ ؾی ثب سکٌیک ضًخگ
ضٍغي ضٍی ثَم ٍ ثب ؾجک ضئبل زض هؼطو زیخس ػخالقخوخٌخساى قخطاض
هیگیطز.
ضاین ًَُ ؾی اظ اؾشبزاى ٌّط ضئبل ایخطاى اؾخزً .خَُ ؾخی سخبکخٌخَى
ًوبیكگبُّبی ثؿیبضی زض زاذل ٍ ذبضع اظ کكَض زاقشِ اؾز.
ًوبیكگبُ اذیط ًیع ثِ ّوز هَؾؿِ آٍاًگبض نَسی ثطای اوبیز اظ ٌّط
ضئبل ایطاى ٍ ثِ هٌظَض ایؼبز ًگبّی ًَ ثِ ایي ٌّط ثطگعاض هیقَز.
دیف اظ ایي ًَُؾی زض ؾبل ً 5۶۳1یع یک ًخوخبیكخگخبُ اًخفخطازی زض
فطٌّگؿطای ًیبٍضاى ثطگعاض کطزُ ثَز.
ًوبیكگبُ آطبض ًقبقی ضاین ًَُ ؾی اظ  22زی سب  ۳ثْوي زض گخبلخطی
قوبضُ  5فطٌّگؿطای ًیبٍضاى ثطگعاض ذَاّس قس .ػالقوٌساى هیسَاًٌخس
ثطای ثبظزیس اظ ایي ًوبیكگبُ زض ضٍظّبی ػبزی اظ ؾبػز  57الی ٍ 27
زض ضٍظّبی سؼطیل اظ ؾبػز  5۰الی  27ثِ فطٌّگؿطای ًیبٍضاى هطاػؼِ
کٌٌس.

ازاهِ اظ قوبضُ قجل:
کاهش قیمت
کبّف قیوز قسیس گَقی ّبی سبظُ ػطضِ قسُ ثِ ثبظاض
ًیع هَضَع ػؼیت ٍ ػسیسی ًیؿز .ثطای هظبل ،گَقخی
اؾٌكبل فَى ثِ سبظگی کبّف قیوشی زض اسٍز  277زرض
ضا سؼطثِ کطزُ اؾز .کوذبًی اؾٌكبل ثطای ضاضخی ًخگخِ
زاقشي ذطیساضاى اٍلیِاـ ،کسّبی سرفیف  277زرضی
اضائِ زاز .ؾبیط قطکزّب ًیع دیكٌْبزّبیی ایيچٌیٌی ضا ثخِ
هكشطیبى ذَز اضائِ زازُاًس اهب ّیچ قطکشی هؼجَض ثِ ایخي
کبض ًیؿز ٍ قوب ًیع ثِػٌَاى هكشطی ذیلی ًخجخبیخس ضٍی
اضائِ سرفیفّبیی ایيچٌیٌی اؿبة ثبظ کٌیس.
فطٍـ گَقی ّبیی کِ سَاًبیی ضقبثز ثب هحهَرر ادل
ٍ ؾبهؿًَگ ضا ًساضًس هیسَاًس ثِ یخک زضزؾخط ثخطای
کوذبًی ؾبظًسُ سجسیل قَز .یکی اظ آؾبىسطیي ضٍـ ّخب
ثطای افعایف فطٍـ ایي اؾز کِ سرفیفّبیی ضا ثؼخاخب
ّطچٌس کَسبُ هسر ثِ هكشطیبًكبى اضائِ زٌّس .اهب سکلیف
کؿبًی کِ دیف اظ اضائِ چٌیي سرفیفّبیی گَقی ضا ثخب
قیوز ثبرسط ذطیساضی کطزُاًس چِ هیقَز؟ ایخي یخک
ضیؿک اؾزّ ،طچٌس ثطذی هوکي اؾز اؾشسرل کٌٌخس
کِ ایي ضیؿک اضظقف ضا زاضز .اهب اظآًؼبیخی کخِ ایخي
کبّف قیوز ّب یک اهط ّویكگی اؾخز ،قخبیخس ایخي
ضیؿک چٌساى ّن اضظقف ضا ًساقشِ ثبقس.
تست کنندگان بتا
گَقیّبی َّقوٌس اشوب قجل اظ ػطضِ ثبیس سؿز قًَخس
ٍ الجشِ سؿز ًیع هیقًَس .اهخب زیخسى زُ ّخب ٍ نخسّخب
ٍیسئَی ًقس ٍ ثطضؾی یک گَقی ٍ ایٌکِ ایي هحهخَل
سحز قطایط هرشلف چگًَِ کبض هیکٌس لخصر ذخبو
ذَزـ ضا زاضز .قطکز ّخبی ؾخبظًخسُ گخَقخی ّخبی
َّقوٌس ثطای فْویسى هكکالر گَقی ّخبی ذخَز زض
قطایط دیفثیٌیًكسُ ثِ ذطیساضاى اٍلیِ هشکی ّؿخشخٌخس.
ثٌبثطایي ذطیساضاى اٍلیِ ًعز قطکزّب ػبیخگخبُ ذخَز ضا
زاضًس ٍ ًقس ٍثطضؾی کٌٌسگبى ًیع ّویيطَض.
ًقس ٍ ثطضؾیّب ػبلی ّؿشٌس ،اهب ثِػٌَاى یخک ًخقخس ٍ
ثطضؾی کٌٌسُ ثِ قوب هیگَین کِ گَقیّبی َّقوخٌخس
سبظُ ذطیساضی قسُ زض  ۰7ؾبػز یب یک ّفشِ اٍل ّیخچ
هكکلی ضا اظ ذَز ثطٍظ ًویزٌّس .یک گَقی ثطای کبض
کطزى زض قطایط ٍاقؼی ظهبى ظیبزی ضا طلت هخی کخٌخس.
یک گَقی َّقوٌس زض ضٍظّبی اٍلیِ کبهال ثیًقم ٍ
هبًٌس یک قْطهبى اؾز ،اهب ٍقشی کن کن ادلیکیخكخي ّخب
ًهت هی قًَس ٍ اظ گَقی اؾشفبزُ هخی قخَز ،اٍضخبع
زیگط هظل ضٍظّبی اٍل دیف ًویضٍز.
ثطای هظبل ،قبیس ًگْساضی قبضغ ثبسطی زیخگخط هخبًخٌخس
ضٍظّبی اٍل ًجبقسً .قس ٍ ثطضؾی کٌٌسگبى اٍلخیخِ یخک
گَقی َّقوٌس ّویكِ ًویسَاًٌس سهَیطی کلی اظ یک
هحهَل ضا ثِ هربطت اضائِ زٌّس .ثِ ّویي ذبطط اؾخز
کِ ًقس ٍ ثطضؾیّب زض طَل ظهبى ثِضٍظضؾبًی هیقًَس.
اسیر جو نشوید!
گطفشبض قسى زض زام هؼطفی یک گَقی ػخسیخس آؾخبى
اؾزٍ .قشی کِ زٍؾز قوب یک گَقخی ػخسیخس ضا زض
ّوبى اثشسای ػطضِ ذطیساضی هیکٌس ،قبیس قخوخب ّخن
سكَیق ثِ ایي کبض قَیس .اهب دبی هقساض ظیخبزی دخَل زض
ایٌؼب زضهیبى اؾز .ثٌبثطایي قوب هیذَاّیس هطوئي قَیس
کِ ًِ سٌْب ثْشطیي گَقی هوکي ضا ذطیساضی کطزُ ایخس،
ثلکِ ایي ذطیس ضا ًیع زض ظهبى زضؾز اًخؼخبم زازُ ایخس.
ثٌبثطایي ایي هَضز اّویز زاضز کِ قجل اظ ذخطیخس یخک
گَقی ،سهَیطی کلی اظ آى ثِ زؾز آٍضیس.
ثطای هظبل ،ثِ سبضیرخچخِ گخَقخی ّخبی ّخَقخوخٌخس ٍ
ثِذهَل قیوز آىّب ًگبُ کٌیس .هب هیزاًین کِ ثطذخی
اظ قطکز ّب ػبزر زاضًس ثؼس اظ چٌخس ّخفخشخِ ،قخیخوخز
هحهَرر ذَز ضا کبّف هیزٌّسّ .وچخٌخیخي ثخطذخی
قطکز ّب ًیع ثؼس اظ ػطضِ یک گَقی ،هؼسزا قف هبُ
زیگط یک گَقی ػسیس ضا ثِ ثبظاض ػطضخِ هخی کخٌخٌخس.
ًوًَِ ّبی اضسقب یبفشِ هوخکخي اؾخز فخقخط زض ثخطذخی
ٍیػگی ّبی کَچک ثب ًوًَِ قجلی ذَز سفخبٍر زاقخشخِ
ثبقٌس .ثٌبثطایي رظم اؾز کِ قجل اظ ذطیس اظ یک ثخطًخس،
سبضیرچِ ػطضِ هحهَرر آى ضا ثطضؾی کٌیس.
مراقب باشید:ذطیساضاى اٍلیِ یک گَقی ثبیس ثساًٌخس
کِ اٍلیي ثَزى زض ذطیس هحهَرر یک قطکز هوکي
اؾز ضیؿک ّبیی ضا ثِ زًجبل زاقشِ ثخبقخس .ظیخطا یخک
هحهَل زض ّوبى اثشسای ػطضِ هوکي اؾز ثب هكکالسی
هَاػِ ثبقس ٍ زض طَل ظهخبى هكخکخالر آى ثخططخطف
قًَس.اًؿبى ّب ثِ طَض طجیؼی زٍؾز زاضًس کِ ثطٍظسطیخي
ٍ ثْشطیي ٍؾیلِ هَػَز ضا ذطیساضی کٌٌخس ٍ ثخؼخساظآى
ااؿبؼ ًبضضبیشی هیکٌٌس .اهب ٍقشی کخِ قخیخوخز یخک
گَقی سب چٌس نس زرض کبّف یبفشِ اؾز ،ایي دكیوبًی
ؾَزی ثطایشبى ًساضزً .ظط قوب چیؿز؟ قوب ًیع هؼخوخَر
ػبزر زاضیس کِ یک گَقی ضا زض ّوبى ضٍظّبی اٍلخیخِ
ػطضِ ذطیساضی کٌیس؟

