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خَدرٍی جذیذ تسال بب  ۰۱پیطراًِ هَضک سبختِ هی ضَد



فرهنگ  ،هنر و فن آوري

ّذفَى گرافٌی بب ضبرش سریع سبختِ ضذ

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -أِ ٖٛبؾه اػالْ ودطز ٜذدٛزضٚی
رسیس ضٚزؾتبض ایٗ قطوت ثب  ۰۱پیكطا٘ٛٔ ٝقه وٛچه ػطضٔ ٝی
قٛز و ٝوطایٙسٞبی ؾطػت ٌطوتٗ ،تطٔع ٌطوتٗ  ٚزٚضظزٖ ذدٛز ضا
ثٟجٛز ٔی زٞسیثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ اٍ٘زدت ،اِدٔ ٖٛدبؾده زض
تٛییتط ذٛز اػالْ وطز ثؿت ٝآپكٗ اؾپیؽ ایىؽ ذٛزضٚی ضٚزؾتدبض
رسیس قبُٔ  ۰۱پیكطا٘ٛٔ ٝقه وٛچه اؾت و ٝاعدطا ذدٛزضٚ
ثؿتٔ ٝی ق٘ٛسیعجك ٌعاضـ ٞب ایٗ ویت تب ؾغح لبثُ تٛرٟی وطایٙدس
ؾطػت ٌطوتٗ ،تطٔع ٌطوتٗ  ٚزٚض ظزٖ ذٛزض ٚضا ثٟجٛز ٔی زٞسیػال ٜٚثط آٖ ٔبؾه اػدالْ ودطزٜ
ایٗ ذٛزضٔ ٚزٟع ثٚ ٝیػٌی Augmented Modeذٛاٞس ثٛز و ٝلبثّیت ضا٘ٙسٌی وبضثط ضا ٔدی
اوعایسی اِجت ٝایٗ ٚیػٌی ؾجت ٔی قٛز وبضثط ثیكتط ث ٝضا٘ٙسٌی تٛر٘ ٝكدبٖ زٞدسیٞدٙدٛظ ٔكدردم
٘یؿت ایٗ لبثّیت چغٛض وبض ٔی وٙسی أب ث٘ ٝظط ٔی ضؾس ایٗ ٚیػٌی ٍٙٞبْ ضا٘ٙسٌدی ثدب ؾدطػدت
ٞبی ثبال ث ٝوٕه ضا٘ٙسٔ ٜی آیس تب وٙتطَ ذٛزض ٚحفظ قٛزیعطح اِٚی ٝلسضت ثردكدی ذدٛزضٚ
) car augmentingتبظ٘ ٜیؿتی ثطذی ذٛزضٞٚبی اؾپطت ٔب٘ٙس ٘GT-Rیؿبٖ ٍٙٞبٔیى ٝضا٘ٙسٜ
ثب ؾطػت ثبال حطوت ٔی وٙس اظ ایٗ لبثّیت اؾتفبزٔ ٜی وٙٙسی



ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ث ٝتبظٌی ٞدسود٘ٛدی ثدب كدبی
ٌطاوٙی ؾبذت ٝقس ٜو ٝویفیت نٛت ضا اضتمدب ٔدی زٞدسی ایدٗ
ٞسو ٖٛپؽ اظ  ۰۱زلیم ٝقبضغ  ۲ؾبػت وبض ٔی وٙسی
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ زیزیتبَ تط٘سظ ،ث ٝتبظٌی ٞدسود ٖٛثدی
ؾیٓ رسیسی زض ٚة ؾبیت ویه اؾتبضتط ػطض ٝقدس ٜود ٝاظ
رٙؽ ٌطاوٗ اؾت ٔ ٚی تٛا٘س تب  ۰۱ؾبػت ٔٛؾیمی پرف وٙسی
ایٗ ٞسو ٖٛو٘Firefly ٝبْ ٌطوت ٝپؽ اظ  ۰۱زلیم ٝقدبضغ ٔدی
تٛا٘س  ۲ؾبػت وبض وٙسی اٌط وبضثط ٞسو ٖٛضا ثٔ ٝست  ۰۱زلیدمدٝ
زض لبة قبضغ ذٛز لطاض زٞس ٔی تٛا٘س تب چٟبض ؾبػت اظ آٖ اؾتفبز ٜوٙسی
ٞسوٞ ٖٛب ثٚ ٝؾیّ ٝثّٛتٛث ۱ی ۰ثٛٔ ٝثبیُ وبضثط ٔتهُ ٔی ق٘ٛسی ایٗ ٞسو ٖٛتب وبنّ ۰۰ ٝوٛتی ثٛٔ ٝثبیُ
ٔتهُ ٔی ٔب٘سی ثٙبثطایٗ اٌط ٔٛثبیُ ضٚی ٔیع وبض ثبقس وبضثط ٔی تٛا٘س ٍٙٞبْ ضا ٜضوتٗ زض ٔحُ ودبض ثدٝ
ٔىبِٕ ٝذٛز ازأ ٝزٞسی
زض ایٗ ٞسو ٖٛاظ ٌطاوٗ ثطای ؾبذت یه كبی ٘ب٘ ٛثؿیبض ٔمب ْٚاؾتفبز ٜقس ٜاؾتی ایٗ كب  ۰۱۱ثطاثدط
لسضتٕٙستط اظ وٛالز اؾت ،أب ٚظٖ ثؿیبض وٕی زاضزی ایٗ كبی ٌطاوٙی ویفیت نٛت ضا اضتمب ٔی زٞسی

هْبرت فَقالعبدُ پسضکبى ببستبًی پرٍ در جراحی هغس

تطخیص ًبرس بَدى ًَزاداى بب آزهبیص سبدُ خَى هبدر

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -وكف آحبض رطاحی ضٚی رٕزٕدٞ ٝدبی
ثبؾتب٘ی ٘كبٖ اظ ٟٔبضت لبثُ تٛر ٝرطاحبٖ پطٚیی اظ نسٞدب ؾدبَ لدجدُ
ٔیزٞسیثٌ ٝعاضـ آ٘ب اظ  ،ScienceDailyحتی ثب ٚرٛز یده ردطاح
ٔغع  ٚاػهبة ٔبٞطٛٔ ،حطتطیٗ زاضٞٚبی ثیٛٞقی  ٚتٕبْ پیكطوت ٞدبی
پعقىی ٔسضٖ ،تهٛض رطاحی رٕزٕٔ ٝب ضا ٚحكتظزٔ ٜیوٙدسی وؿدی
زِف ٕ٘یذٛاٞس رٕزٕٝاـ ضا ؾٛضاخ وٙٙسیثب ایٗ حبَ ػُٕ ٔت ٝودبضی
تطاقیسٖ ،ثطیسٖ یب حفط یه ؾٛضاخ زض وبؾ ٝؾط) ثطای ٞعاضاٖ ؾبَ زض ؾطاؾط رٟبٖ ا٘زبْ ٔیقس ٜاؾدتی
زض اثتسا اظ ایٗ ضٚـ ثطای زضٔبٖ آؾیتٞبی ٚاضز ٜث ٝؾط اؾتفبزٔ ٜیقس أب ث ٝاحتٕبَ ظیدبز ثدطای زضٔدبٖ
ؾطزضزٞبی قسیس ،تكٙذ ،ثیٕبضی ٞبی ضٚا٘ی  ٚحتی ذبضد وطزٖ قیغبٖ اظ ثسٖ ٘یع ٔدٛضز اؾدتدفدبز ٜلدطاض
ٔیٌطوت ٝاؾتی٘تبیذ ٔغبِؼ ٝرسیس زا٘كٍبٔ ٜیبٔی ٘كبٖ ٔیزٞس و٘ ٝطخ ػُٕٞبی ٔتٝوبضی ٔٛوك زض پدطٚی
ثبؾتبٖ زض ظٔبٖ أپطاتٛضی ایٙىبٞب ز ٚثطاثط ثیكتط اظ ظٔبٖ ٚلٛع رٞ ًٙبی زاذّی آٔطیىب ثدٛز ٜاؾدتی زض
زٚض ٜرٞ ًٙبی زاذّی آٔطیىب ،ؾ ٝلطٖ ثؼس اظ أپطاتٛضی ایٙىبٞب ،ؾطثبظٞب تحت ٘دظدط ردطاحدبٖ ٔدبٞدط،
آٔٛظـزیسٔ ٚ ٜزٟع ػُٕ ٔتٝوبضی ٔی قس٘سی ثب ایٗ حبَ ٘طخ ثمبی ثیٕبضاٖ وٕتدط اظ ظٔدبٖ أدپدطاتدٛضی
ایٙىبٞب ثٛز ٜاؾتیوٛقٙطٔ ،ترهم ٔغع  ٚاػهبة ،زض ایٗ ثبضٔ ٜیٌٛیس۵ثبٚرٛز ایٗ و ٝاعالػبت ظیدبزی
زضثبض ٜایٗ رطاحی  ٚاوطازی و ٝتحت ایٗ ػُٕ رطاحی لطاض ٌطوتٝا٘س ،زض اذتیبض ٘ساضیٓ أدب ٘دطخ ثدمدبی
ثیٕبضاٖ اظ زٚض ٜرًٞٙبی زاذّی آٔطیىب زض ٔمبیؿ ٝثب ظٔبٖ أپطاتٛضی ایٙىبٞب ثؿیبض وٕتط اؾت.

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -تِٛس ٘دٛظاز ٘دبضؼ
یىی اظ ٍ٘طا٘ی ٞبی ٔٔ ٟٓدبزضاٖ ثدبضزاض اؾدت ٚ
حبال ثب ا٘زبْ یه آظٔبیف ذ ٖٛؾبز ٜث ٝضاحتی ٔی
تٛاٖ اظ ایٗ أط ٔغّغ قسی
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ اؾّف ٌیط ،آظٔبیف ذٖٛ
رسیس ٔجتٙی ثط ثطضؾی تطویجبت قیٕیبیدی ردطیدبٖ
ذٔ ٖٛبزضاٖ حبّٔ ٝاؾت و ٝثط وؼبِیت ٞبی غ٘تیه
٘ٛظازاٖ احط ٔی ٌصاضزی
ٔحممبٖ زا٘كٍب ٜاؾتٙفٛضز ٔی ٌٛیٙدس ثدب ثدطضؾدی
اؾیسی ٔٛؾ ْٛثcfRNA ٝو ٝزض تٛؾؼ ٝردٙدیدٗ
٘مف اؾبؾی ایفب ٔی وٙس  ٚزؾتٛضات ٔطثٛط ث ٝرصة پطٚتئیٗ زض ؾّٞ َٛبی رٙیٗ ضا اظ زی اٖ ای
ٔبزض ٔتتمُ ٔی وٙسٔ ،ی تٛاٖ اظ ٘بضؼ ثٛزٖ احتٕبِی ٘ٛظاز ٔغّغ قسی
ثٌ ٝفت ٝآ٘بٖ ثطآٚضز ٚضؼیت cfRNAزض ذٔ ٖٛبزض ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔبیف رسیس ٕٔىٗ اؾدت ٚ
ٞطٌ ٝ٘ٛاذتالَ زض ٔیعاٖ ٌ ٚطزـ آٖ ٘كب٘ٚ ٝرٛز ٔكىالتی زض رٙیٗ ذٛاٞس ثٛزی
زلت ایٗ آظٔبیف وؼال زض حس  ۵۰زضنس اؾت  ٚأیس ٔی ضٚز زلت آٖ زض آیدٙدس٘ ٜدعزیده  ٚثدب
ثطضؾی ٞبی ثیكتط اوعایف یبثسی ٞط ؾبَ زض ؾطاؾط رٟبٖ حسٚز ٔ ۰۰یّیٛ٘ ٖٛظاز ٘بضؼ ٔدتدِٛدس ٔدی
ق٘ٛس  ٚأیس ٔی ضٚز ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔصوٛض زض آیٙس ٜاظ ایٗ ضلٓ وبؾت ٝقٛزی

َّش هصٌَعی کبربراى بی ادة را ضٌبسبیی هی کٌذ

بعذ از هرگ بب بذًوبى چِ کٌین؟

ازأ ٝاظ قٕبض ٜلجُ۵
در معبذ پیشرفته بودایی به آرامش ابذی برسیذ
ٔربضد ٔطاؾٓ ذبوؿپبضی زض غاپٗ ثؿدیدبض ثدبالؾدت أدب
ٌٛضؾتب٘ی ث٘ ٝبْ ضٚضیسٖ زض ٔؼجسی زض تدٛودیدٔ ٛدطاؾدٓ
ربِجی ضا پیكٟٙبز ٔیزٞس و ٝاضظاٖتط ٞدٓ ٞؿدت ۵یده
وٕس وٛچه ثطای لطاض زازٖ ثمبیبی ذبوؿدتدط رؿدس ٚ
یه ٔزٕؿLED ٝاظ ثٛزای ایٗ ضٚـ ربِت ،ضایذتدط اظ
چیعی اؾت و ٝوىط ٔیوٙیسی ثطاؾبؼ آٔدبضٞدب ،زض ایدٗ
ٔؼجس ثیف اظ زٞ ٚعاض ٔزؿٕLED ٝثٛزا ردّدٛی یده
زیٛاض ثؿیبض ثعضي ث ٝنف قسٜا٘س؛ زضؾت پكت ؾط ایٗ
ٔزٕؿٞ ٝب وٕسٞبی وٛچىدی ٚردٛز زاضز ود ٝحدبٚی
ثمبیبی ا٘ؿبٖ ٞبی ٚالؼی اؾتی ث ٝوٕه ؾیؿدتدٓ ودبضت
ٛٞقٕٙس ،ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ٔی تٛا٘ٙدس اعدالػدبتدی زضثدبضٜ
ػعیعاٖ اظ زؾت ضوتٝقبٖ شذیط ٜوٙٙس یب ٔزٕدؿد ٝثدٛزای
آٟ٘ب ضا ذبٔٛـ  ٚضٚقدٗ ودٙدٙدسی ٞدعیدٙد ٝایدٗ ضٚـ
ذبوؿپبضی تٟٙب قف ٞعاض  ۱۱۱ ٚزالض آٔدطیدىدبؾدت ٚ
ٞعیٍٟ٘ ٝٙساضی آٖ ؾبال٘ ۳۱ ٝزالض اؾتی ایٗ زض حدبِدی
اؾت وٞ ٝعیٔ ٝٙطاؾٓ ذبوؿپبضی ؾٙتی زض غاپدٗ زٞ ٜدب
ٞعاض زالض اؾتی ایٗ ٔؼجس یه وب ٗٞاػظٓ ضثبتیه ث٘ ٝبْ
پپط زاضز ؤ ٝیتٛا٘س ٔطاؾٓ ضا ارطا وٙسی
بقایای خود را تبذیل به الماس کنیذ
زِیّی ٚرٛز زاضز وٌ ٝبٞی اٚلبت إِبؼ ٞدب ضا اِدٕدبؼ
ذ٘ٛیٗ ٔی٘بٔٙس ۵عی وطآیٙس اؾترطاد ،پبالیف ،ودطٚـ ٚ
ثطـ إِبؼ ،ذٞ ٖٛبی ظیبزی ضیرتٔ ٝیقٛز تب زض ٟ٘بیت
ایٗ ؾًٞٙبی ثطاق ظیٙت تى ٝای ردٛاٞدط قد٘ٛدسی أدب
ربیٍعیٗٞبی زیٍطی ٘یع ٚرٛز زاضزی
وٕپب٘ی ٔٛیؿب٘یت إِبؼٞبی ٔهٛٙػدی ٔدی ؾدبظز ودٝ
زضذكٙسٌی آٟ٘ب تفبٚتی ثب إِبؼ ٞبی انُ ٘ساض٘سی حدبال
قٕب ٔ ٓٞیتٛا٘یس رؿستبٖ ضا ث ٝزضذكٙسٌی إِبؼ وٙیسی
ثّ ،ٝوبٔال زضؾت اؾت! قٕب ٔیتٛا٘یس ثب اؾتفبز ٜاظ یده
ٔبقیٗ نٙؼتی ٞ ۰۰عاض پ٘ٛسی ،ذبوؿتط یب ثمبیبیتبٖ تحدت
وكبض قسیس ثٍصاضیس  ٚتجسیُ ث ٝإِبؼ وٙیسی
الیف رٓ تٟٙب تِٛیسوٙٙس ٜایٗ ٘ٛع إِدبؼ زض آٔدطیدىدب
اؾتی زض وطآیٙس وطثٗ ضا تحت وكدبض  ٚزٔدبی ثدبال اظ
ثمبیبی ا٘ؿب٘ی اؾترطاد ٔیوٙٙس ،ؾپؽ آٖ ضا زض زؾتدٍدبٜ
پطؼ إِبؼ ٔرهٛل لطاض ٔیزٙٞسی پؽ اظ ثطـ  ٚردال
زازٖٔ ،ی تٛاٖ وسٞبی قٙبؾبیی ؾفبضقدی ضا ضٚی ایدٗ
إِبؼٞب حه وطزی
زنذگی ابذی روی یک صخره مرجانی
اٌط زٚؾت زاضیس و ٝاظ ثمبیبی قٕب ثطای ٞدسودی ٔدفدیدس
اؾتفبز ٜقٛز ،ثطای ٔخبَ ٘زبت ٔ ٚحبوظت اظ اوٛؾیدؿدتدٓ
قىٙٙس ٜظیطآةٔ ،یتٛا٘یس ث ٝتٛح نرطٜای تجسیُ قٛیسی
ایٗ تٛح ٔب٘ٙس ٔٛاز نرطٜای اؾدت ود ٝثد ٝردب٘دساضاٖ
زضیبیی اربظٔ ٜی زٞس ث ٝآٖ ثچؿجٙسیایٗ ایس ٜربِت ودبض
وٕپب٘ی نرطٞ ٜبی اثسی اؾت؛ ایٗ وٕپب٘ی ثتٗ  ٚثمبیدبی
ذبوؿتط ا٘ؿبٖ ضا ثب  ٓٞتطویت ٔیوٙس تب ایٗ تدٛح ٞدبی
نرطٜای ضا ثؿبظزی ٚلتی و ٝایٗ تٛحٞدب زض زضیدب لدطاض
ٔیٌیط٘س ،رب٘ساضاٖ زضیبیی زض آٟ٘ب ؾبوٗ ٔیق٘ٛسی ایدٗ
نرطٞ ٜبی ا٘ؿب٘ی ظیؿتٍبٞی أٗ ثطای اضٌب٘دیدؿدٓ ٞدبی
ازأ ٝزاضز
قىٙٙس ٜزضیبیی وطأ ٓٞیوٙٙسییی

ؾطٚیؽ ذجدطی ضٚظ٘دبٔد ٝاضن -ثد ٝتدبظٌدی
اٍِٛضیتٓ ٛٞـ ٔهٛٙػی ؾبذت ٝقس ٜو ٝپؿدت
ٞب  ٚاظٟبض ٘ظطٞبی تٞٛیٗ آٔیع ضا زض قجىٞ ٝبی
ارتٕبػی ضزیبثی  ٚث ٝربی آٟ٘ب ربیٍعیدٗ ٞدبی
ٔٛزثب٘ ٝتطی پیكٟٙبز ٔی وٙسی
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ تٍّطا ٔ ،حممدبٖ آی

خذاحبفظی بب قذیویتریي پیبمرسبى جْبى

تبذیل ردپبی هَلکَلی بِ ببرکذ بب ًبًَ حسگر جذیذ

ؾطٚیدؽ ذدجدطی ضٚظ٘دبٔد ٝاضن-
قطوت یب ٛٞث ٝتبظٌی اػدالْ ودطزٜ
ؤ ٝیذٛاٞس تب یه ٔب ٜزیٍط ث ٝػٕط
لسیٕی تطیٗ پیبْضؾبٖ ردٟدبٖ ،یدبٞدٛ
ٔؿٙزط ،پبیبٖ زٞسی
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ،ث٘ ٝمُ اظ ٚة ؾبیت  ،phonearenaیبٔ ٛٞؿٙزط ودٝ
ثٝعٛض لغغ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ذبعطات ٘ٛرٛا٘بٖ  ٚرٛا٘ب٘ی ضا و ٝتبظ ٜثدب
ایٙتط٘ت آقٙب قس ٜثٛز٘س ،تكىیُ ٔیزٞس ،حبال ثد ٝپدبیدبٖ ػدٕدط ذدٛز
٘عزیه قس ٜاؾت ی
قطوت یب – ٛٞتٛؾؼٝزٙٞس ٜپیبْضؾبٖ یبٔ ٛٞؿٙزدط – ثد ٝتدبظٌدی زض
ثیب٘یٝای ػٛٙاٖ وطز ٜاؾت و ٝلهس زاضز ػٕط یبٔ ٛٞؿٙزط ضا تب  ۰۲غٚئیٝ
ث ٝپبیبٖ ثطؾب٘سی ثسیٗ تطتیت اظ ودبضثدطاٖ ایدٗ پدیدبْ ضؾدبٖ لدسیدٕدی
زضذٛاؾت وطز ٜاؾت و ٝتب لجُ اظ ایٗ تبضید زض نٛضت ٘یبظ ،تدٕدبٔدی
اعالػبت ذٛز ضا اظ آٖ اؾترطاد وٙٙس  ٚاظ پبیبٖ وبض آٖ آٌبٞی یبثٙسی

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ-حممبٖ ٔٛؾؿ ٝپّی تىٙیه وسضاَ ِٛظاٖ
ؾٛییؽ ٘ب٘ٛحؿٍط رسیسی ضا ؾبذتٙس و ٝأىبٖ تكریم  ٚتدزدعیدٚ ٝ
تحّیُ ِٔٛىٞ َٛب ضا ثب زلت ثؿیبض ثبال  ٚثس٘ ٖٚیبظ ث ٝتزٟیعات حزیٓ ٚ
پیچیس ٜوطأ ٓٞی وٙسی ثٌ ٝعاضـ ایط٘ب اظ پبیٍب ٜذجطی ؾبیٙدؽ زیدّدی،
ایٗ ؾیؿتٓ ٔتكىُ اظ یه ؾغح ٔزٟع ث ٝتؼساز ظیبزی حؿٍط وٛچده
ٔٛؾ ْٛثٔ ٝتبپیىؿُ اؾت و ٝلبزض٘س ثطای ٞط یه اظ شضاتی و ٝثب ؾغدح
ثطذٛضز ٔی وٙس ،ثبضوس ذبنی ضا تِٛیس وٙٙدسیؾدپدؽ ٔدی تدٛاٖ ایدٗ
ثبضوسٞب ضا ثب اؾتفبز ٜاظ یه وٙبٚضی ٞبی پیكطوت ٝتكردیدم اِدٍد ،ٛاظ
رّٕ ٝقجىٞ ٝبی ػهجی ٔهٛٙػی ،تزعی ٚ ٝتحّیُ  ٚعجم ٝثٙدسی ودطزی
ایٗ وٙبٚضی ضا ٜضا ثطای تكریم ٔٛاز  ٚذٛال آٖ ٞب ثط اؾبؼ پطزاظـ
تهٛیط ثب اؾتفبز ٜاظ ٛٞـ ٔهٛٙػی ،زض ٔمیبؼ ثعضي ٕٛٞاض ٔی ودٙدسی
پی٘ٛسٞبی قیٕیبیی ٔٛرٛز زض ِٔٛىٞ َٛبی اضٌب٘یه زاضای ضاؾدتدب ٚ
حبِت ٘ٛؾبٖ ٔٙحهط ث ٝوطزی ٞؿتٙس و ٝثط ٘ح ٜٛرصة ٘ٛض تٛؾدظ آٖ
ٞب تبحیطٌصاض اؾت  ٚثطای ٞط پی٘ٛس یه ضزپبی ذبل ایزبز ٔی وٙسی

هْلت ارسبل آثبر بِ جطٌَارُ عکس رضَی توذیذ ضذ
ؾطٚیؽ ذجدطی ضٚظ٘دبٔد ٝاضنٔ -دسیدطودُ
وط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی آشضثبیدزدبٖ قدطلدی
ٌفتّٟٔ ۵ت اضؾبَ آحبض ثٞ ٝكتٕیٗ ركدٙدٛاضٜ
ؾطاؾطی ػىؽ ضضٛی تب  ۰۰تیط تٕسیس قسی
ثٌ ٝعاضـ ایط٘بٔ ،حٕس ٔحٕسپٛض زض ٌدفدت ٚ
ٌ ٛثب ذجطٍ٘بضاٖ اوعٚزٙٞ ۵طٔٙدساٖ ػدىدبؼ اظ
ؾطاؾط وكٛض ٔی تدٛا٘دٙدس آحدبض ذدٛز ضا ثدب
ٔحٛضیت وط ًٙٞضضٛی ث ٝزثدیدطذدب٘د ٝایدٗ
ركٛٙاض ٜزض تجطیع اضؾبَ وٙٙسی
ٚی اظٟبض زاقت ۵ایٗ ركٛٙاضٕٞ ٜعٔبٖ ثب زٞدٝ

وطأت  ٚثٙٔ ٝبؾجت ؾبِطٚظ ٔیالز ثدب ؾدؼدبزت
أبْ ضضب ع)  ٚحضدطت ٔدؼدهدٔٛد ٝؼ) ٚ
ثعضٌساقت حضطت احٕسثٗٔٛؾی قبٞچطاؽ)
زض آؾتب٘ ٝضٚظ رٟب٘ی ػىبؾی زض تجطیع ثطٌدعاض
ٔیقٛزی
ٔسیطوُ وط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی آشضثدبیدزدبٖ
قطلی ،اقبػ ٚ ٝتدطٚیدذ ودطٞدٙدً ضضدٛی،
ٌؿتطـ وؼبِیت ٞبی وطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٔطتجظ ثب
ؾیط ٜا ُٞثیت ع)٘ ،ىٛزاقت پسیسآٚض٘دسٌدبٖ
آحبض زض حٛظ ٜػىبؾی  ٚوٕه ث ٝتطٚیذ ایدٗ

ػطنٔ ٝؼٛٙی ضا اظ ا ٓٞاٞسا
ركٛٙاض ٜاػالْ وطزی

ثطٌدعاضی ایدٗ

کتبة »فْن حَادث  « ۰1۰1در تبریس هٌتطر ضذ

اجراّبی ارکستر سوفًَیک ،تیر هبُ از سر گرفتِ هی ضَد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -وتبة وٟدٓ
حٛازث  ۰۴۰۰ثب ظیط تیتط تطن ٞب  ٚاضأٙدٝ
ثب ٔٛضٛع ثطضؾی ازػدبٞدبی ٔدطثدٛط ثدٝ
وكتبض اضأ ٝٙزض لدّدٕدطٚی أدپدطاعدٛضی
ػخٕب٘ی زض ذالَ ر ًٙردٟدب٘دی ا َٚزض
تجطیع تطرٕٙٔ ٚ ٝتكط قسی
ثٌ ٝعاضـ ایط٘ب ،وتبة و ٟٓحٛازث  ۰۴۰۰ثد ٝلدّدٓ ٔهدغدفدی ؾدطزاض
پبالثئیئه ثب تطرٕ ٝزوتط ؾیسٚحیس پیٕبٖ  ٚوبعٕ ٝظٞطائیبٖ ثب قدٕدبضٌدبٖ
یىٟعاض رّس ث ٝلغغ ضلؼی  ٚزض  ۰۳۵نفحٙٔ ٝتكط قس ٚ ٜضٚا٘ ٝثدبظاض ٘كدط
قس ٜاؾتی
ٞط چٙس تبو ٖٛٙآحبض ظیبزی زض اضتجبط ثب ٔٛضٛع ازػبی ٘ؿُ وكی اضأٙدٝ
زض لّٕطی أپطاعٛضی ػخٕب٘ی زض ؾبَ ٞبی ر ًٙرٟب٘ی اٙٔ َٚتكط قدسٜ
اؾت ،أب تالـ ٘ٛیؿٙس ٜو ٟٓحٛازث  ۰۴۰۰اظ ثدبٚض ٚی ثد ٝضدطٚضت
ثطضؾی ثی عطوب٘ٚ ،ٝالغ ثیٙب٘ ٚ ٝتبضیری ایٗ اتفبق ثد ٝزٚض اظ ٞدط ٌد٘ٛدٝ
رب٘جساضی ٞبی ؾیبؾی حىبیت ٔی وٙسی

ؾطٚیؽ ذجدطی ضٚظ٘دبٔد ٝاضن -اردطاٞدبی
تبثؿتب٘ی اضوؿتط ؾٕف٘ٛیه تٟطاٖ ث ٝضٞدجدطی
قٟطزاز ضٚحب٘ی  ٚثب آحبضی اظ ضاذٕب٘یٙدٚ ٛ
زٚضغان ،چٟبضز ٚ ٓٞپب٘عز ٓٞتدیدط ٔدب ٜزض
تبالض ٚحست آ بظ ٔی قٛزی
ثٌ ٝعاضـ ایط٘ب ،اضوؿتط ؾٕف٘ٛیه تٟطاٖ ثؼدس
اظ ارطا زض ربْ رٟب٘ی زض ضٚؾی ،ٝثب ارطای آحبضی اظ ؾطٌئی ضاذٕب٘یٙدٛ
 ٚآ٘ت ٖٛزٚضغان وؼبِیت ذٛز زض تٟطاٖ ضا اظ ؾط ٔی ٌیطزی
زض ایٗ ارطاٚ ،وبِیع  ٚوٙؿطت پیب٘ ٛقٕبض ۲ ٜاحط ؾطٌئی ضاذٕب٘یدٙدٚ ٛ
ؾٕف٘ٛی قٕبض ۴ ٜاحط آ٘ت ٖٛزٚضغان ث ٝارطا زضذٛاٞس آٔسی
ٔیتطا وٛت ٝث ٝػٛٙاٖ ؾِٛیؿت زض وٙؿطت پیب٘ٛی قٕبض ۲ ٜضاذدٕدب٘دیدٙدٛ
حضٛض زاضزی
آذطیٗ ارطای اضوؿتط ؾٕف٘ٛیه ۲۳ ،اضزیجٟكت ثٛزی زض آٖ ودٙدؿدطت؛
آحبضی ٔب٘ٙس وبض٘بٚاَ حیٛا٘بت احط وبٔیُ ؾٗ ؾب٘ؽ ،آضٚاض ٜودٛؾد ٝاحدط
ربٖ ٚیّیبٔع  ٚثبضٚن والٔی ٍٛٙاحط زثٛضا ٞب٘ؿ ٖٛضٚی نح ٝٙضوتی

صعَد ٍ سقَط »ریچبرد «بر صحٌِ تئبتر رٍایت هیضَد
ؾددطٚیددؽ ذددجددطی
ضٚظ٘بٔ ٝاضنٕ٘ -بیف
ضیچبضز الدتدجدبؾدی اظ
ٕ٘بیكٙبٔ ٝضیچبضز ؾْٛ
٘ٛقتٚ ٝیّیبْ قىؿپدیدط
ثدددب ودددبضٌدددطزا٘دددی
حٕیسضضب ٘ؼدیدٕدی اظ
تیطٔب ٜؾبَ ردبضی زض
تبالض ٚحست ث ٝنحٔ ٝٙی ضٚزی
ثٌ ٝعاضـ ٟٔطٕ٘ ،بیف ضیچبضز و ٝالدتدجدبؾدی اظ
ٕ٘بیكٙبٔ ٝضیچبضز ؾ ْٛیىی اظ پطقرهیت تدطیدٗ

ثی اْ اٍِٛضیتٕی اثساع وطز ٜا٘س و ٝزض ایٙتدط٘دت
وبضثطاٖ ثی ازة ضا ضزیبثی ٔی وٙس!
ایٗ اٍِٛضیتٓ ث ٝربی آ٘ى ٝوبٔٙت ٞبیی حدبٚی
٘بؾعا  ٚذكٗ ضا پبن وٙس ،ث ٝربی آٟ٘ب وّٕدبت
ٔٛزثب٘ ٝتطی پیكٟٙبز ٔی وٙسیٔحممبٖ حسٚز ۰۱
ٔیّی ٖٛپؿت اظ قجى ٝارتٕبػی تٛئیتط  ٚضزیت ضا
رٕغ آٚضی  ٚث ٝز ٚزؾت ٝتٞٛیٗ آٔدیدع  ٚدیدط
تٞٛیٗ آٔیع تمؿیٓ وطز٘سیآٟ٘ب ث ٝربی ربیٍعیٗ
وطزٖ پؿت ٞب  ٚوبٔٙت ٞبی تدٞٛدیدٗ آٔدیدع،
وّٕبت ثٟتطی پیكٟٙبز ٔی ودٙدٙدس تدب ثد ٝایدٗ
تطتیت قطوت ٞب  ٚؾیبؾتٕساضاٖ ٘تٛا٘ٙس اظ ایدٗ
اثعاض ؾٛطاؾتفبز ٜوٙٙسی

زض ٟ٘بیت اؾتفبز ٜاظ ایدٗ اِدٍدٛضیدتدٓ ودبٞدف
ؾرٙبٖ تٞٛیٗ آٔیع زض پّتفطْ ٞدبی اردتدٕدبػدی
ٔحجٛة ٔب٘ٙس تٛئیتط ،ویؽ ثٛن ،ضزیت  ٚیدطٜ
ضا ث ٝز٘جبَ زاضزیایٗ اٍِٛضیتٓ وؼبِیت ذٛز ضا ثدب
تحّیُ ٔؼٙبی یه رّٕ ٚ ٝثدطضؾدی آٖ ثدطای
وّٕبت تٞٛیٗ آٔیع آ بظ ٔی وٙسی پؽ اظ تبیدیدس
تٞٛیٗ آٔیع ثٛزٖ آٖ ،اٍِٛضیدتدٓ اندغدالح یدب
رٕالتی یط تٞٛیٗ آٔیع پیكٟٙبز ٔی وٙسی
زض ٔطحّ ٝثؼس اٍِٛضیتٓ رّٕ ٝردسیدس ضا ثدطای
تغییط ِحٗ آٖ ثطضؾی ٔی وٙسی
ایٗ اٍِٛضیتٓ زض تٕبْ آظٔدبیدف ٞدب تدٛا٘ؿدت
رٕالتی یط تٞٛیٗ آٔیع ثؿبظزی

 ٚپطارطاتطیٗ ٕ٘بیكٙبٔٞ ٝبی ٚیّیبْ قىؿپیط اؾت،
ػٛٙاٖ آذطیٗ احط ٌط ٜٚتئبتط قبیب ثٛ٘ ٝیؿٙسٌی ٚ
وبضٌطزا٘ی حٕیسضضب ٘ؼیٕی اؾدت ود ٝثدب ۲۱
ثبظیٍط ،تیطٔب ٜؾبَ ربضی زض تبالض ٚحدست ضٚی
نحٔ ٝٙیضٚزی
ایٗ ٕ٘بیف قطح حبَ  ٚظ٘دسٌدی آذدطیدٗ قدبٜ
اٍّ٘ؿتبٖ اظ ذب٘ساٖ یٛضن اؾت؛ ٔطزی و ٝثدطای
ضؾیسٖ ث ٝلسضت ،تٕبْ ٔطظٞبی اذدالق ،زیدٗ ٚ
ؾیبؾت ضا پكت ؾط ٔی ٌصاضزی
ذجطٞبی تىٕیّی زضثبض ٜثبظیٍطاٖ  ٚؾبیط ػدٛأدُ
ایٗ ٕ٘بیف ث ٝظٚزی اػالْ ذٛاٞس قسی

پبیبى پرّسیٌِتریي سریبل ضبکِ ًوبیص خبًگی

ؾطٚیؽ ذدجدطی
ضٚظ٘ددبٔدد ٝاضن-
ؾطیبَ قدٟدطظاز
پؽ اظ  ۰وهدُ
زضحبِی ث ٝپدبیدبٖ
ٔیضؾس و ٝحؿٗ
وتحی وبضٌطزاٖ آٖ اظ یه ٘ؿر ٝثدطای ثدیدكدتدط
قرهیتٞبی ایٗ ؾطیبَ اؾتفبز ٜوطزی
ثٌ ٝعاضـ ذجطٍ٘بض ضازی ٚ ٛتّٛیعی ٖٛوبضؼ ،اِٚیٗ
وهُ اظ ٔزٕٛػٕ٘ ٝبیكی قدٟدطظاز زض ؾدبَ ۴۵
تِٛیس  ٚتٛظیغ قسی ایٗ وهُ  ۲۳لؿٕت زاقدت ٚ
زض ٕٞبٖ لؿٕت ٞبی ٘دردؿدت تدٛا٘ؿدت ػدٙدٛاٖ

پطوطٚـتطیٗ  ٚپطٔربعتتطیدٗ ؾدطیدبَ قدجدىدٝ
ٕ٘بیف ذبٍ٘ی ضا اظ آٖ ذٛز وٙسی
ػّی ٘هیطیبٖ ،قٟبة حؿیٙیٔ ،هغدفدی ظٔدب٘دی،
تطا٘ ٝػّیسٚؾتی  ٚپطیٙبظ ایعزیبض ثبظیٍدطاٖ اندّدی
وهُ ٘رؿت ثٛز٘س  ٚله ٝػكمی زض آٖ ضٚایدت
ٔی قس و ٝتب پیف اظ ایٗ ٔكبث ٝآٖ زض تّٛیعی ٖٛیدب
ؾیٕٙب ؾبذت٘ ٝكس ٜثٛزی زض وهُ أ َٚدٟدٕدتدطیدٗ
ػبُٔ ٔٛومیت زاؾتبٖ ػبقمب٘ ٝقٟطظازٔ ،تٗ لٛی ٚ
زیبِٛيٞبی حؿبة قسٜای ثٛز و ٝحؿٗ وتحی ثب
ٕٞطاٞی ٘غٕ ٝحٕیٙدی آ٘دٟدب ضا ٘دٛقدتی٘دٍدبضـ
زیبِٛيٞبی لٛی ثب ٕٞطاٞی عطاحی زلیك نحدٙدٝ
 ٚاوؿؿٛاض زلیك زض ایٗ ض٘ٚس ثی تبحیط ٘جٛزی

سرآضپس
سبالد هرغ ٍ ررت
*الٌبزاضراقی

هَاد الزم:
ٔطؽ ضیف ضیف قس ۰ ٜپیٕب٘ ،ٝؾدؽ ٔدبید٘ٛدع یده
چٟبضْ پیٕب٘ ،ٝوٙؿط ٚشضت  ۰ػسز ،پٙیط چدساض ض٘دسٜ
قس ٜیه ز ْٚپیٕب٘ ،ٝتط ٜوطٍ٘ی ۰۱تب  ۰۲ػسزٕ٘ ،ده
 ٚوّفُ ثٔ ٝمساض الظْ
طرز تْیِ:
اثتسا ٔطؽ ضا ثب ؾؽ ٔبی٘ٛع ٔرّٛط ٔی وٙدیدٓی ؾدپدؽ
شضت ،پٙیط چساض ،تط ٜوطٍ٘ی ذطز قسٕ٘ ،ٜه  ٚوّفدُ
ضا اوعٚز ٚ ٜوبٔال ٔرّٛط ٔی وٙیٓی ؾبالز ضا ثٔ ٝدست
یه ؾبػت زض یرچبَ لطاض ٔی زٞیدٓی ؾدبالز ضا زض
ظط ٔٛضز ٘ظط ضیرت ٚ ٝثب تط ٜوطٍ٘ی تعییٗ ٔی وٙیٓی

ًگبّی بِ تبریخچِ سیٌوبی ایراى
از ابتذا تب افتخبرات

ازأ ٝاظ قٕبض ٜلجُ۵
نخستین سالن سینمای عمومی
اِٚیٗ ؾیٕٙبی ػٕٔٛی زض ایطاٖ تٛؾظ ٔیدطظا اثدطاٞدیدٓ
ذبٖ ػىبؾجبقی زض ؾبَ  ۰۲۳۰قٕؿی ثطاثط ثدب ۰۴۱۵
ٔیالزی ،اوتتبح قس أب اِٚیٗ ؾبِٗ ضؾٕی ؾیٕٙبی ایطاٖ
زض ؾبَ  ۰۰۱۰ث٘ ٝبْ ؾیٕٙب ایطاٖ زض تٟطاٖ ؾبذت ٝقسی
دهههای بیست و سی
زض ؾبِٟبی ثؼس اظ  ۰۰۲۲وؼبِیتٞبی ویّٕؿبظی ث ٝزِیدُ
تأؾیؽ چٙس قطوت ؾدیدٙدٕدبیدی تدٛؾدظ تدؼدسازی
ؾطٔبیٌ ٝصاض ٕٞ ٚچٙیٗ ػٕٔٛی تط قسٖ ؾیٕٙب زض ثدیدٗ
ٔطزٌْ ،ؿتطـ یبوتی أب ٔتأؾفب٘ ٝاظ آ٘زبیدی ود ٝزض
ایٗ ٌؿتطـ تٛر ٝثد ٝزضآٔدس  ٚؾدٛز حدبندُ اظ
ؾطٔبیٌ ٝصاضی تِٛیس ثب ٔحهٛالتی ػٛاْ پؿدٙدس  ٚثدی
ٔحتٛا ٔٛار ٝقس  ٚایٗ ػٙبنط رع ٚؾٙت ضایذ ودیدّدٓ
ؾبظی زض ایٗ زٚضٌ ٜطزیسی اؾٕبػیُ وٛقبٖ ،ؾبٔٛئُ
ذبچیىیبٖٛٞ ،ق ًٙوبٚٚؾی ،وطخ فبضی ویّٓ ؾبظاٖ
ٔغطح ایٗ زٚض ٜث ٝقٕبض ٔیآیٙدس ود ٝاظ ایدٗ ٔدیدبٖ
اؾٕبػیُ وٛقبٖ زض تخجیت رطیبٖ ؾیدٙدٕدبی تدزدبضی
ػبٔ ٝپؿٙس ایطا٘ی ٔٛؾ ْٛث ٝویّٓ وبضؾی ٘مف ػٕدس ٜای
زاقتی
ز ٝٞچ ٚ ُٟپدٙدزدبٔ ۵ٜدٛد ٘دٛی ؾدیدٙدٕدبی ایدطاٖ
اظ ؾبَ  ،۰۰۵۵ؾیٕٙبی ویّٓ وبضؾی اٚد ذٛز ضا تزطثدٝ
وطز ٛٔ ٚری اظ ویّٓٞبی ٌٙذ لبض٘ٚی ؾیٕٙبٞبی ایدطاٖ
ضا زض٘ٛضزیسی ایٗ ض٘ٚس عی ؾبَٞبی ثؼس اظ وطط تىطاض
ث ٝاثتصاَ وبُٔ وكیس ٜقس  ٚزض ؾبَ  ۰۰۵۳ثدب ظدٟدٛض
ویّٓ ٞبیی ٔب٘ٙس ٌب ٚ ٚلیهط تغدیدیدطی اؾدبؾدی ودطز؛
رطیبٖ تبظٜای ایزبز قس وٛٔ ٝد ٘ٛی ؾیٙدٕدبی ایدطاٖ
ِمت ٌطوتی
اظ ؾٛیی تبًؾیؽ وب٘ ٖٛپطٚضـ ودىدطی ودٛزودبٖ ٚ
٘ٛرٛا٘بٖ زض ؾدبَ  ۰۰۵۳ودطندت ٔدٙدبؾدجدی ثدطای
قىُ ٌیطی ؾیٕٙبی وطٍٙٞی زض ایطاٖ قسی ٞدٕدىدبضی
ی٘ٛؿى ٛثب ایٗ وب٘ ٖٛث ٝػٛٙاٖ تٛظیغ وٙٙس ٜویّدٓ ٞدبی
وٛزوبٖ زض ایطاٖ و ٝثب اػعاْ ٘ٛضاِسیٗ ظضیٗوّه ثدٝ
ثّػیه ػّٕی ٌطزیس ،تأحیط ٕٟٔی ثدط اضتدمدبط ؾدغدح
وطٍٙٞی وبٌ٘ ٖٛصاقتی
رطیبٖ وطٍٙٞی قىُ ٌطوت ٝاظ ؾدٛی ؾدیدٙدٕدبٌدطاٖ
پیف ضٕٞ ٚطا ٜثب ایدزدبز ودب٘د ٖٛپدطٚضـ ودىدطی ٚ
ٕٞچٙیٗ ودبٞدف اؾدتدمدجدبَ ػدٕدٔٛدی اظ ػدٙدبندط
ؾطٌطْوٙٙسٜای چ ٖٛذك٘ٛت ،ربٔ ُٞؿّىی زض ثیدٗ
لكطٞب رٛاٖ  ٚثرهٛل لكط تحهدیدُ ودطز ٜوكدٛض
ػٛأّی ثٛز٘س و ٝزؾت زض زؾت  ،ٓٞردطیدبٖ ٘دٚ ٛ
ؾبظ٘سٜای ضا زض ؾیٕٙبی ایطاٖ عی ؾبَٞبی  ۰۱تدب ۰۲
ثٚ ٝرٛز آٚضز٘سی
ؾٟطاة قٟیس حبِج ،ثٟطاْ ثیضبیی ،ػجبؼ ویبضؾتدٕدی،
ذؿط ٚؾیٙبیی ،وبٔطاٖ قیطزَ ،زاضیٛـ ٔدٟدطردٛیدی،
٘بنط تمٛاییٔ ،ؿؼٛز ویٕیبیی ػّی حبتٕی ،أیط ٘بزضی
،وطیس ،ٌّٝ ٖٚث ٕٟٗوطٔبٖ آضا ،ذؿطٞ ٚطیتبـ ،پطٚیدع
ویٕیبٚی ٚییی اظ اوطازی ثٛز٘س و ٝثب ثٟب٘ٞٝبی یط ٔبزی
٘مف اؾبؾی زض ایٗ رطیبٖ زاقتٙس ٔ ٚمسٔبتی ضا وطآٞ
ٕ٘ٛز٘س تب ؾیٕٙبی ایطاٖ ٌبْٞبی ٕٟٔی زض ؾدبَ ٞدبی
ثؼس ثطزاضزییی
ازأ ٝزاضز

