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مًبایل بذين لبٍ َىذی ريومایی می ضًد


علم
ی فناوري

ظرٚیط خثری رٚز٘أ ٝارن -یه ؼروت ٙٞدی ت ٝزٚسی از ٔٛتایّ تا ـفحٕ٘ ٝایػ تاسري ٚ
تدِ ٖٚث ٝرٕ٘ٚای ٔ وٙد .ایٗ ؼروت تّفٗ ٛٞؼٕٙد ٔاوٛر را ترای رلاتت تا ؼروت ظاأعا٘ٛاً
ت ٝتازار عرل ٔ ٝوٙد .تٌ ٝسارغ ٟٔر ت٘ ٝمُ از ٌجت  ،۰2۱ؼروت Micromaxلفد سارس سر
 66آٌٛظت از ٔجٕٛع ٝجدید ٔٛتایُ ٞای Infinityرٕ٘ٚای وٙد .تّفٗ ٞاای ٞاٛؼإاٙاد ایاٗ
ؼروت ترای رلاتت ٔٛتایُ ٞای ٌّ ٚS8ىع S8+ظأع ً٘ٛظاخا ٝؼد ٜا٘د.
ایٗ ؼروت ٙٞدی سظاٍاٞ ٜای اِىار٘ٚیى تا لیٕت ارزاٖ تِٛید ٔ وٙد.
تفٛیر ٔٙاؽر ؼد ٜاز ایٗ ٔٛتایُ ٘ؽاٖ ٔ سٞد ٘عثت ـفحٕ٘ ٝایػ ت ٝتد٘ٔ ٝاٛتاایاُ  ۰۹:۸اظات.
ٍ٘ا ٞت ٝتفٛیر ٔٙاؽر ؼد ٜاز ایٗ ٔٛتایُ ٘ؽاٖ ٔ سٞد احإاال تٕاْ ٔٛتایُ ٞای ایٗ ٔجٕٛعِ ٝاثاٝ
ٞای تاریه سار٘د  ٚترای وارترا٘ عرل ٔ ٝؼ٘ٛد و ٝتٕایُ سار٘د سر سظاٍاٞ ٜای خٛس از رظا٘اٝ
ٞای ٔاعدس اظافاس ٜوٙٙدٕٞ.چٙیٗ سر جّٛی ٔٛتایُ اثری از سوٕ ٝخا٘٘ ٝیعت أا ت٘ ٝظار ٔا رظاد
تٕاْ ٔٛتایُ ٞای ایٗ ٔجٕٛع ٝسوٕ ٝجٟت یات ساؼا ٝتاؼٙد.
سرٞرحاَ عع ٜٚتر ٔٛتایُ ٞای ٔجٕٛعInfinity ٝایٗ ؼروت از تّفٗ ٞای ٞاٛؼإاٙاد Evok
٘Dualیس ت ٝزٚسی رٕ٘ٚای ٔ وٙد.

وسخٍ جذیذ اوذريیذ  ۰۱ريز دیگر از راٌ میرسذ



ظرٚیط خثری رٚز٘أ ٝارن ٌٌُٛ -لفد سارس ٘عخ ٝجدید ظیعآ عأُ ا٘درٚید ٔٛظ ْٛت ٝا٘ادرٚیاد
Oرا  6۰آٌٛظت یع ٙوٕار از  ۰۱رٚز سیٍر رٚا٘ ٝتازار وٙد.
تٌ ٝسارغ فارض ت٘ ٝمُ از ا٘درٚیدٔ  ،ایٗ ظیعآ عأُ ٔىاتك ٔعٕ َٛسر اتادا ترای ٌٛؼ ٞای تِٛیدی
ٌ ٌُٛسر سظارض تٛس ِ ٚاا سر ٌاْ ا َٚتٟٙا افراسی لاسر ت ٝاظافاس ٜاز آٖ خٛاٙٞد تٛس ؤ ٝاِه ٌٛؼ
ٞای Google Pixel XL ،Google Pixel ،Nexus Player ،Nexus 6P ،Nexus 5X
Google Pixel C ٚتاؼٙد.پط از رٕ٘ٚای از ا٘درٚید  ،Oایٗ ظیعآ عأُ ت ٝتدریج ترای اظافاس ٜتر
رٚی ظایر ٌٛؼ ٞای ٛٞؼٕٙد عرل ٝخٛاٞد ؼد ِ ٚاا ظاز٘دٌاٖ ٌٛؼ ٞای ا٘درٚیدی ٔ تٛا٘ٙد تاا
تغییرات از ٘عخ ٝجدید ا٘درٚید اظافاس ٜوٙٙد.یى از جااب تریٗ أىا٘ات تاز ٜا٘درٚیاد Oلااتاّایات
تفٛیر سر تفٛیر اظت و ٝتٕاؼای فایُ ٞای ٚیدئٛی سر یه پٙجر ٜوٛچه تر رٚی ٌٛؼ  ٚا٘اجااْ
أٛر سیٍر ت ٝوٛر ٔٛازی را ٕٔىٗ ٔ وٙد .ت ٝرٚزرظا٘ أىا٘ات تاخاػ notificationیاا اواعس
رظا٘ ٔ ،دیریت تٟار ؼارش تاتری  ٚتٟثٛس خدٔات ـٛت تّٛتٛث از جّٕ ٝسیٍر أىا٘ات ایٗ ظایاعااآ
عأُ اظت.سر ا٘درٚید  Oأىاٖ تغییر ؼىُ آیىٞ ٖٛا تر اظاض ٌٛؼ ٞای ٔاخاااّا ٚجاٛس سارس،
ٕٞچٙیٗ أىاٖ افسٚسٖ افىت ٞای ٔخاّ ت ٝآیىٞ ٖٛا ٘یس سر ایٗ ٘عخ ٝاز ا٘درٚید ٚجٛس سارس.

خًدريی جذیذ »آکًرا « اکتطافات جذیذ برای درمان سرطان
مجُس بٍ فىايریُای امىیتی

ظاارٚیااط خااثااری رٚز٘ااأاا ٝارن -یااه ؼاارواات
خٛسرٚظازی سر رٚیداس ٞفا٘ٛٔ ٝا ٝری آئٛتٔٛاٛتایا ٛاز
خٛسرٚی ٞیثریدی تا  ۰۳۳اظة تخار ٘یر ٚرٕ٘ٚایا ٔا
وٙد.
تٌ ٝسارغ ٟٔر ت٘ ٝمُ از ٘ایاٛاواّاط ،ؼاروات آواٛرا
خٛسرٚی جدید RLX 6۱۰۹را سر ٞفااأ ٝا٘ٛااا ٝری
آئٛتٛٔٛتی ٛسر ٞفا ٝجاری رٕ٘ٚای ٔ وٙد .وراح ایاٗ
خٛسر ٚو ٝسر حمیمت ٘ؽا٘دٙٞدٔ ٜعیر جدید ایٗ ؼروت
سر تِٛید خٛسرٞٚای اظپرت ظداٖ اظت.
وراح خٛسر ٚاز تخػ خارج ؼارٚس ؼاد ٜوا ٝسر
ٔمایع ٝتا ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای لثّ تراؼید ٜتر ت٘ ٝظر ٔ رظد.
ایٗ خٛسر ٚعع ٜٚترظاٞری جاااب سارای ٔؽاخافاات
ساخّ خٛت ٘یس سارس.
 6۱۰۹RLXسارای چٟار چرخ ٔاااحارن  ٚفاٙااٚری
٘یرٔٚحروSport Hybrid SH-AWD ٝاظت .ایاٗ
فٙاٚری سر اترخٛسرٚی ٘NSXیس ت ٝواررفا ٝو ٝیى از
جاِة تریٗ ٔدَ ٞای آوٛراظت و ٝسر ظاَ ٞای اخایار
رٕ٘ٚای ؼد ٜاظت .خٛسرٚی ٔاوٛر سارای  ۰۳۳اظاة
تخار ٘یر ٚاظت .جاِة آ٘ى ٝخٛسرٛٔ ٚتٛری  2ظیّٙدر ٚ
ٕٞچٙیٗ ظٛٔ ٝتٛر اِىاریى سارس.
اِثأ ٝدَ سیٍر ایٗ خٛسر ٚتاا  ۰۰۱اظاة تاخاار ایار
ٞیثریدی اظت ٛٔ ٚتٛری  2ظیّٙدر  ٚس٘د ٜای اتٔٛاتیاه
تا  ۰۱ظرعت سارس.
تٞ ٝرحاَ آوٛرا سر ایٗ خٛسر ٚفٙاٚری ٞای ٔخاّفا را
عرل ٝورسٔ ٜا٘ٙد ظیعآ وٙارَ ورٚز ،سظاایاار وإاه
خٛسر ٚسر ظرعت پاییٗ  ٚسظایار ترافیه .ایاٗ فاٙااٚری
ظثة ٔ ؼٛس سر ترافیه ٞای ظٍٙیٗ از الیاٗ خاار
٘ؽٛس.
عع ٜٚترآٖ خٛسر ٚسارای فٙاٚری ایٕٔ ٙخاّافا اظات
ٔا٘ٙد ظیعآ واٞػ احإاَ ترخٛرس تا خٛسرٚی جّٛیا
 ٚظیعآ ترٔس الىراری  ٚیر.ٜ

ظرٚیط خاثاری رٚز٘اأا ٝارن -تار اظااض
ٔىاِعات ٔحمماٖ تیٕارا٘ ؤ ٝاحٕاُ ؼایإا
سرٔا٘ ٞای ٔعٕ ٔ َٛؼا٘ٛادٔ ،ا تاٛا٘اٙاد
تیٕارٞای سارٚی ٔٛثرتر  ٚتا ظٕیت وإااار را
سریافت وٙٙد.
تٌ ٝسارغ ٟٔر ت٘ ٝمُ از پایٍا ٜاواعس رظاا٘ا
ظّٞ َٛای تٙایااسی ،سوااار سا٘اً شا٘اً ٚ
ٕٞىارا٘ػ سر NYITCOMترٕٞىٙػ ٞای
ظٙاایه جدیدی را ؼٙاظای ورس ٜا٘د وأ ٝا
تٛا٘د رؼد تٛٔٛرٞا را سر ظّٞ َٛای ٔسا٘ؽیإا
ٟٔار وٙد .ایٗ ظّٞ َٛای ٔسا٘ؽایإا لااسر تاٝ
تثدیُ ؼدٖ تا تافت ٞای پیا٘ٛادی ٔاٛجاٛس سر
اظاخٛاٖ ٞا ،تافت ٞای ٘رْ  ٚظیاعااآ عفاثا
ٔروسی را سار٘د.
ٔىاِعات ٘ؽاٖ ساس ٜاظت و ٝؼیٕ سرٔا٘ رٚی
ظّٞ َٛای ظآِ ٘یس اثر ٔ ٌااارس  ٚعاٛارق
٘اخٛاظا ٝای ٔا٘ٙد از سظت ساسٖ ٔٞٛا  ٚتاٟاٛس
ایجاس ٔ وٙد  ٚسر حاَ حالر تاٙاٟاا ٌاسیاٙاٝ
ٔٛجٛس ترای ظرواٖ ٞای ٔمأ ْٚا٘ٙاد ظاروااٖ
ٞای تّٔٛرٞای سر حاَ وٛیُ ؼدٖ جایٍاسیاٗ

ظرٚیط خثری رٚز٘اأا ٝارن -تایإا از
ٔٙجٕاٖ إِٓاٖ  ٚجٕٟٛری چاه تاا حماٛر
ٔحمماٖ ایرا٘ ٔٛفك ؼد٘د ٔیساٖ جاخت ٝیاىا
از عظیٓتریٗ ظیاٜچاِٞٝای وٟىؽاٖ را ٜؼیری
را ٔحاظث ٝوٙٙد.
تٌ ٝسارغ ایعٙاا  ٚتا٘ ٝاماُ از یا٘ٛایاٛرض
تٛسی ،سر فاـّٞ 62 ٝسار ظاَ ٘ٛری از زٔایاٗ
یه ظیاٜچاِا ٝواعٖ جارْ تا٘ ٝااْ وإااٖ
ای*" )*Sagittarius Aلرار سارس واٝ
جرْ آٖ ٔ 4یّی ٖٛتراتر خٛرؼیاد تاٛس44 ٚ ٜ
ٔیّی ٖٛویّٔٛار ٚظعت سارس ٔ ٚیساٖ جاخت ٝآٖ
ت ٝؼدت تاالظت.
تا تٛج ٝت ٝایٙى ٝؼٙاظای ظیاٜچاِٞٝا از ظاٛی
ٔٙجٕاٖ ت ٝـٛرت ٔعامیٓ أىاٖپایر ٘ایاعات

ترمیم زخمَا با تراضٍ

ظرٚیط خثری رٚز٘أ ٝارنٔ -حممااٖ سظاااٍااٜ
جدیدی ظاخا ٝا٘د و ٝتا یه ؼاارش اِاىاااریاىا
وٛچه ظّٞ َٛای پٛظا را تٞ ٝار ٘اٛس ظاّاَٛ
سیٍری تثدیُ ٔ وٙد و ٝتاعث ترٔیآ  ٚخخایارٜ
تافتٞای آظیةسید ٜیا پیر ؼادٖ آ٘اٟاا سر تادٖ
ٔ ؼٛس.
تٌ ٝسارغ آ٘اا تا٘ ٝاماُ از ،DigitalTrends
سا٘ؽٕٙداٖ سا٘ؽٍا ٜاٞٚای ٛاظایت فٙااٚری ا٘ااامااَ
٘ا٘ٛی )(TNTرا اتداس ورسٜا٘د و٘ ٝمى ٝعاىا
تسرٌ سر پسؼى ترٔیٕ ت ٝؼٕار ٔ رٚس .آٟ٘ا تاا
وٕه ایٗ فٙااٚری ،تاراؼا(TNT) ٝرا تاِٛایاد
ورس ٜا٘د و ٝاتعاسی ت ٝا٘داز ٜتٕثر ٘أا ٝسارس ،رٚی
پٛظت لرار ٔ ٌیرس  ٚاز واریاك یاه جاریااٖ
اِىاریى تحریه ٔ ؼٛس٘ .اایج ت ٝسظت آٔد ٜاز
ایٗ تراؼ ٝتعیار لاتُ لث ٚ َٛأیدتخػ اظت.
ایٗ تراؼ ٚ ٝجریاٖ اِىاریى سر وٓتر از یه ثا٘یاٝ
تر٘أٝریسی سٚتار ٜظّٞ َٛاای پاٛظااا را آ ااز
ٔ وٙٙد .زٔا٘ و ٝاز ایٗ تراؼ ٝرٚی تیٕار اظافااسٜ
ٔ ؼٛس ،تراؼ ٝت ٝزخٓ ٞای ؼدید اوراف ظّٞ َٛاا
و ٝسچار وٕثٛس خ ٖٛؼدٜا٘د ،أىاٖ ٔ سٞد و ٝتٝ
ٌ ٝ٘ٛای تر٘أ ٝریسی ؼد ٜت ٝظَّٞٛای خ ٘ٛتثدیُ
ؼ٘ٛدٔ .حمماٖ ٔعامد٘د و ٝچٙیٗ جراحاا تاا ایاٗ
رٚغ ترٔیٕ و چٙد ٞفا ٝسرٔاٖ ٔ ؼٛس.

ريضی جذیذ برای رَایی از دردَای پس از عمل جراحی
ظرٚیط خثری رٚز٘أ ٝارنٔ -حمماٖ سر تیٕارظاااٖ
وٛسواٖ سر تٛظا ،ٖٛیه ظیعاآ تعاىایاٗ سرس را
تٛظع ٝساس٘د و ٝاز أٛا فراـاٛت ِ ٚایاپاٛزٞ ْٚاا
ویعٞٝای ٔیىرٚظىٛپ و ٝتٛظه ٔحمماٖ ظااخاااٝ
ٔ ؼٛس تٟرٌ ٔ ٜیرس.تٌ ٝسارغ ایعٙا  ٚت٘ ٝاماُ از
ٌیسًٔ ،ایٗ ویعٞ ٝای وٛچه ٔإاّا ٛاز عاٛأاُ
ٔعدٚسوٙٙد ٜعفث اظت و ٝت ٝتعىیٗ سرس تیإااراٖ
وٕه ٔ وٙد.اپیٛئیدٞا ٔٛاس ؼث ٝافی ٘ٛا اّاة تاٝ
عٛٙاٖ رٚؼ ٔٛثر ترای تعىیٗ سرسٞای پط از ا٘جاْ
عُٕ جراح اظافاس ٔ ٜؼ٘ٛد .أا سر وٙار تاثیر تعیار
زیاسی و ٝسار٘د ،سارای عٛارق جدی ٔا٘ٙد احاإااَ
اعایاس ٘یس ٞعاٙد.
تٕٞ ٝیٗ سِیُ ٔحمماٖ سظت ت ٝظاخت ظیعإ زس٘اد

 ۰۱پیصبیىی بیل گیتس
کٍ بٍ حقیقت پیًست
ٛٔBLM( ٚتاظیٔ ٖٛرتٛن ت ٝترخ ظرواٖ ٞا
سیٍر .
شٖ FANCMسر ترٔیٓ آظیة ٘DNAماػ
سارس ٔ ٚحممیٗ سریافا ٝا٘د و ٝیر فاعااَ ؼادٖ
ٕٞسٔاٖ FANCM ٚBLMیاا ٚ ۰BRCA
ٙٔFANCMجر ت ٝافسایػ سرأاتیه آظایاة
ٞای DNAترٔیٓ ٘ؽدٟٔ ٚ ٜار تِٛید ٔثُ ظَّٛ
ٞای ظروا٘ ٔ ؼٛس .ایٗ یافاٞ ٝاا ٘ؽااٖ ٔا
سٞااد واا ٝاٌاار سارٚی ا تاااااٛا٘ااد تاا ٝوااٛر
ٕٞسٔاٖ FANCM ٚBLMیا ٚ ۰BRCA
FANCMرا ٟٔار وٙد ٔ ،تٛا٘د ظّٞ َٛاای
ظروا٘ ALTرا تىؽد  ٚسر ایٗ ٔیاٖ عاٛارق
جا٘ث ٔرتٛن ت ٝسارٞٚای ؼیٕ سرٔا٘ را ٘ایاس
٘داؼا ٝتاؼد.

محقق ایراوی وظریٍ ایىطتیه در رابطٍ با سیاٌچالٍَا را ثابت کرد

تًلیذ ملکٍ باتریُا
برای خًدريَای برقی

ظرٚیط خثری رٚز٘أ ٝارن -تا اتاداس یاه فاٙااٚری
جدید ترای تِٛید تاتری خٛسرٞٚای ترل ٞ ،آ ٔعاافات
و ؼد ٜتٛظه ایٗ خٛسرٞٚا تا یه تاار ؼاارش تاا ۳۱
سرـد افسایػ ٔ یاتد  ٓٞ ٚلیٕت آٟ٘ا واٞػ ٔ یاتد.
تٌ ٝسارغ ٟٔر ت٘ ٝمُ از تیسیٙط تایٕس ،وریعایاٙاا الٔاپاٝ
ا٘رٚس ؼیٕ ساٖ ظٛئدی ٔٛفك ت ٝثثت اخاراع سر زٔیاٙاٝ
تِٛید تاتری ٞای ترل ؼد ٜؤّ ٝى ٝتاتری ٞا ٘أیدٔ ٜا
ؼٛس ٟٓٔ .تریٗ سظااٚرس ٚی ٔرتٛن ت٘ ٝح ٜٛتِٛید  ٚتعااٝ
تٙدی تّٛن ٞای تاتری ٞاظت و ٝتاعث افاسایاػ تاٛاٖ
خخیر ٜظازی آٟ٘ا ٔ ؼٛس.
ٚی سر ایٗ ٔٛرس ٌفا ٝاظات :رٚؼا تارای واٙاارٞآ
لرارساسٖ ظیّٙدرٞای تاتری ٞا اتداس ورس ٜایٓ و ٝتااعاث
ٔ ؼٛس آٟ٘ا تعیار ٘سسیه ت ٓٞ ٝلرار تٍیر٘د ٕٞ ٚرا ٜتاا
ٔٛاس لد احاراق  ٚعایك حارارتا سر یاه واپاعاَٛ
ظرأیى جای ٌیر٘د .وپع َٛیاس ؼاد ٜسر سر ٖٚیاه
ظیّٙدر آِٔٛیٙی ٔٛجای ٔ ٌیرس تا خٙه ؼدٖ آٖ تاٝ
ـٛرت تٟی ٝٙـٛرت تٍیرس .از ایٗ وریك تِٛید ا٘رشی تاا
اظافاس ٜاز ٞر ٚاحد تاتری افسایػ چؽٍٕیری ٔ یاتد.

)ALTاظت.
سر تِٛید ٔثُ ظّٞ َٛای تٙیاسی ظآِ ،تاّأٛاراز
ٔا٘ع از وٛتا ٜؼدٖ ا٘اٟای DNAخى تّٔٛار
سر پایاٖ ٞر ظیىُ تمعیٓ ٔ ؼٛس .ایاٗ آ٘اسیآ
ٔ تٛا٘د ٔٛجة ثثات ش٘ایى ٘ ٚاأایارایا سر
تعیاری از ظّٞ َٛای ظروا٘ ؼٛس.
سر حاِ و ٝتعیاری از ظرواٖ ٞا ٘اؼ از فاعااَ
ؼدٖ تّٔٛراز ٞعاٙد ٕٔ ٚىٗ اظت تٛظیّ ٝسرٔاٖ
ٞای ٔا٘ٙد ؼیٕ سرٔا٘ سرٔاٖ ؼ٘ٛد أا ظّاَٛ
ٞای ظروا٘ ALTفالد تّأٛاراز ٞعاااٙاد ٚ
ٌسیٞ ٝٙای سرٔا٘ ا٘دو ترای آٖ ٞا ٔ ٚاٟاار
تىثیر آٖ ٞا ٚجٛسسارس .ایٗ ظرواٖ ٞاا حادٚس
 ۰۱تا  ۰۱سرـد ظرواٖ ٞا را تؽىیُ ٔ سٙٞد ٚ
ا ّة ؼأُ وؽٙد ٜتریٗ ظرواٖ ٞاا از جإّاٝ
ٌّیٛتعظأٛا ٞعاٙد.
سر ایٗ ٔىاِع ٝسوار شاً٘ ظ ٝشٖ ٔارتاٛن تاٝ
ایااجاااس ظاارواااٖ را ٔااٛرس تااررظ ا لاارار
ساس٘دٛٔFANCM( :تاظیٔ ٖٛرتثه تا ظروااٖ
ٞای خٛٔ ۰BRCA ، ٘ٛتاظیٔ ٖٛرتاثاه تاا
تیٕاراٖ ٔثاع ت ٝظرواٖ ٞای ظی ٚ ٝٙتاخإاداٖ

مقالٍ

و ٝاحإاَ ترٚز ایٗ عٛارق را از تیٗ ٔ ترس.
اید ٜتٛظع ٝایٗ ظیعآ جدید ایٗ اظت و ٝسر زٔااٖ
تعاری تٛسٖ تیٕاراٖ سر تیٕارظااٖ ،ت ٝآٟ٘ا ٔعىٗٞای
ساس ٜؼٛس و ٝسرسٞای ٘اؼ از ا٘جاْ عُٕ جراح را
سرآ٘اٖ واٞػ سٞدٕٞ .چٙیٗ از ایٗ ِیپٛزٞ ْٚاا ٘ایاس
ترای تسریك سر ٔحُ زخٓ اظافاس ٜؼٛس.
پط از آٖ ایٗ تیٕاراٖ تٕٞ ٝرا ٜیه سظاٍا ٜفراـٛت
لاتُ حُٕ از تیٕارظااٖ ٔرخؿ ٔ ؼ٘ٛد.
زٔا٘ و ٝتاثیر ٔعىٗٞای از تایاٗ رفااا ٚ ٝسرس سر
تیٕاراٖ آ از ٔ ؼٛس ،آٟ٘ا ٔ تٛا٘ٙد از ایٗ سظاااٍااٜ
یرتٟاجٕ ترای فرظااسٖ پاِط ٞاای فاراـاٛت تاٝ
تافتٞای وِ ٝیپٛزْٞٚا سر آٖ لرار سار٘اد اظااافااسٜ
وٙٙد.

آٟ٘اٚ ،جٛس ظیاٜچاِٞ ٝا را از رٚی آثار آٟ٘ا تر
رٚی ظاارٜٞای اورافؼاٖ ؼٙاظای ٔ وٙٙد.
تیٓ ٔٙجٕاٖ إِٓا٘  ٚجٕٟٛری چاه ٔاٛفاك
ؼد٘د تا ٔحاظثٔ ٝیساٖ جاخت ٝایٗ ظیاٜچاِ ٝتاار
سیٍر ٘ظری٘ ٝعثیت عاْ ایٙؽایٗ را تایید وٙٙد.
سر تررظ ٞای ایٗ تیٓ تحمیمات و ٝتار رٚی

ٔجٕٛع ٝرـادٞاای ا٘اجااْ ؼاد ٜاز ظاٛی
رـدخا٘ ٝجٛٙب ارٚپا  ٚسیٍر تّعىٛج ٞاای
لدرتٕٙد سر  6۱ظاَ ٌاؼا ٝا٘جاْ ؼد ،ٜیاه
تىٙیه آ٘اِیسی جدید ٔٛرس اظافا ٜلرار ٌرفاٝ
اظت.سر ایاٗ پارٚشٔ ٜاحامامااٖ ٔادارٞاای
ظاارٜٞای سر حاَ ٌرسغ ت ٝسٚر ایٗ ظیاٜچاِٝ
را ا٘دازٌٜیری ورس٘د تا تثیٙٙد لٛا٘یٗ فایاسیاه
٘یٛت ٙیا فیسیه وعظیه ٕٞ ٚچٙیٗ لٛا٘ایاٗ
٘عثیت عاْ سر راتى ٝتا آٟ٘ا ـدق ٔ وٙد یا ٘.ٝ
سر تررظ حروت یى از ظاارٌاٖ سر حااَ
ٌرسغ ت ٝسٚر ایٗ ظیاٜچاِٛٔ ،ٝظ ْٛت،"S2" ٝ
ٔحمماٖ ٔاٛج ٝؼد٘د و ٝایٗ ظاار ٜاز لاٛا٘ایاٗ
فیسیه وعظیه پیرٚی ٘اىارس ٚ ٜلاٛا٘ایاٗ
٘عثیت عاْ سر راتى ٝتا آٖ ـاسق اظت.

داوطگاٌ ضریفی َا اپلیکیطه آمًزش زبان ساختىذ
ظرٚیط خثری رٚز٘أا ٝارنٔ -احامامااٖ
سا٘ؽٍا ٜـٙعا ؼری ٔٛفك ت ٝوراح ٘ارْ
افساری ؼد٘د و ٔ ٝتٛاٖ تا ٘فاة آٖ سر
تّفٗ ٕٞرا ٜزتاٖ آٔٛخت.
تٌ ٝسارغ ٟٔر٘ ،رْ افاسار ٌاٛؼا ٞإاراٜ
ٛٞؼٕٙد ترای آٔٛزغ زتاٖ ا٘اٍاّایاعا تاٝ
تازٌ ت ٝتازار عرل ٝؼد ٜاظت و ٝاز ِحاي
ویفیت آٔٛزغ  ٚأىا٘ات تا واعض ٞاای
حمٛری آٔٛزغ زتاٖ رلاتت ٔ وٙد.
آٔٛزغ زتاٖ خارجا سر ایاراٖ سر حااَ
ترساؼاٗ ٌأ ت ٝظٕت آیاٙاد ٜاظات واٝ
تغییرات عٕد ٜای سر ویافایات آٔاٛزغ ٚ
ٔعاسالت تازار وعة  ٚوار آٔٛزؼٍاٞ ٜاای
زتاٖ اٍّ٘یع ظراظر وؽٛر تاٚ ٝجاٛس ٔا
آٚرس.
ت٘ ٝظر ٔ رظد تا ٚرٚس اپاّایاىایاؽاٗ ٞاای
آٔٛزغ زتاٖ حاؼی ٝأٙیا آٔٛزؼٍاٞ ٜاای
زتاٖ و ٝسر ظاِٟای اخیر پر ر٘ٚك  ٚاز ٘اظار
الافاسی ٔٛفك ٞعاٙد سچار تغییرات ت٘ ٝافاع
زتاٖ آٔٛزاٖ  ٚسر جٟت ظِٟٛت آٔٛزغ ٚ
وٓ ورسٖ فاـّ ٝسا٘اػ آٔاٛزاٖ از ٘اظار
ویفیت خدٔات آٔٛزؼ سریافا سر ٔٙاوك

ٔخاّ وؽٛر ؼٛس.
تازٞ ٜای اپّیىیؽٗ ؼاٞد ٚرٚس اپّایاىایاؽاٗ
آٔٛزغ زتاٖ اٍّ٘یع اظت وا ٝخادٔااتا
ٔؽات ٚ ٝسر ٔٛارسی تٟااار از واعض ٞاای
حمٛری آٔٛزغ زتااٖ ارایأ ٝا واٙاد.
تىارٌیری اظاتید زتاٖ اـّ تا ّٔیات ٞاای
آٔریىای  ،اٍّ٘یع  ،اظاراِیای  ...ٚ ،وا ٝسر
ایٗ اج از آٟ٘ا ترای تدریط اظافاس ٜؼد ٜسر
تعیاری از آٔٛزؼٍاٞ ٜای زتاٖ ا٘اٍاّایاعا
وؽٛر واری ٔؽىُ  ٚیا یر ٕٔىٗ اظت.
عع ٜٚتر ایٗ تىِٛٛٙشی أىاٖ تٕریٗ ِٟاجاٝ
اظاا٘دارس را ت ٝسلیك تریٗ ـٛرت فرأ ٓٞا
وٙد.

ًَش مصىًعی کاالی اصل را از بذل تطخیص میدَذ
تاٛا٘اٙاد ظار

ظرٚیط خثری رٚز٘أ ٝارن -ؼاٙااظاایا
اجٙاض اـُ  ٚیرتمّث از تدَٞای لعت ٚ
ت ویفیت چااِؽا ٔاٟآ سر تعایااری از
وؽٛرٞای س٘یاظت  ٚحاال ٛٞغ ٔفاٙاٛعا
ایٗ ٔؽىُ را  ٓٞترورف ورس ٜاظت.
تٌ ٝسارغ آ٘ا از ٟٔرٌ ،ر ٞٚاز ٔاحامامااٖ
ظازٚوار ٔٙحفر تٝفرسی را اتداس وارس ٜا٘اد
و ٝسر لاِة آٖ اٍِٛریآ ٛٞغ ٔفاٙاٛعا
خاـ ترای تٕیس ساسٖ واالٞای اـاّا از
تمّث ت ٝوار ٌرفا ٔ ٝؼٛس .ایٗ اِاٍاٛریااآ
واا ٝتااٛا٘ااای ا خااٛسآٔااٛزی  ٚارتاامااای
تٛإ٘ٙدیٞای خٛس را ٘یس سارس سر ظیعآٞا ٚ
سظاٍاٞ ٜای ٔخاّ لاتُ ت ٝوارٌیری اظات
 ٚاز ایٗ وریك لاچالچیاٖ  ٚفارٚؼاٙادٌااٖ

ٔحفٛالت تمّث سیٍر ٘إا
ٔؽاریاٖ خٛس وع ٜتٍاار٘د.
ٔحمماٖ سا٘ؽٍا٘ ٜیٛیٛرن ٔا ٌاٛیاٙاد از
وریك اِاٍاٛریااآ یااس ؼاد ٜؼاٙااظاایا
ٚیصٌ ٞای ٔٙحفر تٝفرس  ٚتعیار واٛچاه
واالٞای اـُ و ٝترای ا٘عاٖ لاتُ تؽخیاؿ
٘یعتٕٔ ،ىٗ ٔ ؼٛس ِ ٚاا سظاٍأ ٜجٟس تٝ
ایٗ اٍِٛریآ ت ٝظاسٌ تؽخیؿ ٔا سٞاد
و ٝوداْ واال اـُ  ٚوداْ یه تمّث اظت.
أرٚز ٜتِٛید ٔدَ ٞاای تاماّاثا وااالٞاای
ٔؽٟٛر  ٚپرورفدار ت ٝچاِؽ جدی تاثادیاُ
ؼد ٜاظت  ٚتررظ ٞا ٘ؽاٖ ٔ سٞاد ٞافات
سرـد از تجارت جٟاٖ ٔرتٛن ت ٝوااالٞاای
تمّث اظت .سر حااَ حاالار رٚغ ٞاای
ٔخاّف ترای ؼٙاظای واالٞای تمّث ٚجٛس
سارس أا اوثر ایٗ رٚغٞا ٔعاّسْ سظااىااری
واالٞاای ٔؽاىاٛن  ٚآظایاة زسٖ تاٝ
آٟ٘اظت.اٍِٛریآ ٛٞغ ٔفٛٙع ٔااواٛر
سارای یه پایٍا ٜساسٔ ٜاؽىُ از تیػ از ظٝ
ٔیّی ٖٛتفٛیر از ٔٛاس ٔخاّ ٔا٘ٙد پاارچا،ٝ
چرْ ،لرؾٛٔ ،اس اِىار٘ٚیى  ،اظثاب تاازی
 ٚوفػ اظت  ٚسلت آٖ  ۸۹سرـاد اعاعْ
ؼد ٜاظت.

تحمك  ۰۱پیػتی ٙتیُ ٌیاط سر وااب وعاة ٚواار
تر تاَ ا٘ادیؽا ٝوا ٝسر ظااَ ٔ ۰۸۸۸اٙاااؽار ؼاد،
ؼٍفتاٍ٘یس اظت.
تٌ ٝسارغ ایراٖ اؤٛ٘ٛیعت ت٘ ٝمُ از ایٙدیاپاٙاد٘ات،
تیُ ٌیاط سر وااب وعة  ٚوار تر تااَ ا٘ادیؽا۰۱ ٝ
پیػتی ٙجعٛرا٘ ٝرا عٛٙاٖ ورس و ٝأىاٖ تحمك ایاٗ
پیػتیٞ ٙا سر آٖ زٔاٖ عجیة ت٘ ٝظر ٔ رظید.
سر خیُ ت ٝؼرح پیػتیٞ ٙای لریة ت 6۱ ٝظاَ ٌاؼاٝ
تیُ ٌیاط  ٚچایاسی وا ٝاالٖ ؼااٞادغ ٞعااایآ
ٔ پرسازیٓ:
 .۱سایتهای مقایسه قیمت
پیػتیٌ ٙیاط ایٗ تٛس و ٝظرٚیاط ٞاای خاٛسواار
ٔمایع ٝلیٕت تٛظع ٝخٛاٞد یافات ٔ ٚارسْ را لااسر
ٔ ظازس تا لیٕت ٞر واال را سر چٙد ظایت ٔخاّ تاٝ
وٛر ٕٞسٔاٖ تثیٙٙد  ٚتدیٗ ترتیة ت ٝـرفٝتریٗ لیإات
را ا٘اخاب وٙٙد
 ٚچیسی و ٝأرٚز تا آٖ ٔٛاجٞ ٝعایٓ ایٗ اظت و ٝتاٝ
راحا ٔ تٛا٘یٓ تا جعاجٛی یه واال سر ٌٌٛاُ یاا
آٔاز ٖٚلیٕتٞای ٔخاّ آٖ واال را ٔؽاٞد ٜواٙایآ.
ظااایاات ٞااای ا ٘ااظاایاار ٘ااىااعاااااً )ٚNexTag
"٘"PriceGrabberیس ت ٝوٛر اخااافااـا تارای
ٔمایع ٝلیٕتٞا وراح ؼدٜا٘د.
 .۲دستگاههای تلفه همراه
ٌیاط سر ظاَ ٌ ۰۸۸۸فا ٝتاٛس ٔارسْ سر آیاٙاد ٜای
٘سسیه سظاٍاٞ ٜای وٛچى را تا خٛس حُٕ خٛاٙٞاد
ورس و ٝآٟ٘ا را سر ٞر ِحظ ٝسر سظارض لارار ساسٚ ٜ
ٔ تٛا٘ٙد وارٞای ٔخاّ ؼاٖ را سر ٞار جاایا واٝ
ٞعاٙد از وریك اِىار٘ٚیى ا٘جاْ سٙٞد.
اخثار را پیٍیری وٙٙد ،تّیه ٛٞاپیٕا رزر ٚواٙاٙاد ،از
تازار تٛرض  ٚالافاسی تا خثر ؼ٘ٛد  ٚتعیاری وارٞای
سیٍر را ا٘جاْ سٙٞد.
اوٌٛ ٖٛٙؼ ٞای ٛٞؼٕٙد  ٚظاعتٞاای ٞاٛؼإاٙاد
لاسر٘د  ٕٝٞایٗ وارٞا را ا٘جاْ سٙٞد.
 .۳پرداخت مستقیم ،فعالیتهای مالی آوالینه
ي مراقبتهای بهذاشتی بهتر از طریق يب
ٌیاط پیػ تیٙا وارس ٜتاٛس وأ ٝارسْ تا ٝزٚسی
لثك ٞایؽاٖ را ٔعامیٕا  ٚآ٘عیٗ پارساخات خاٛاٞاٙاد
ورس ،حعاب ٞای خٛس را ٔدیریت ٔ وٙٙد  ٚاز وریاك
ایٙار٘ت تا پسؼىاٖ خٛس سر ارتثان ٔعامیٓ خٛاٙٞد تٛس.
چیسی و ٝأرٚز ؼاٞد آٖ ٞعایٓ؛ فٙااٚری ٞاٙاٛز تاٝ
ا٘داز ٜای و ٝت ٝعٛٙاٖ ٔثاَ اٚتر سر ظیعآ حُٕ ٘ ٚماُ
ٔٛثر تٛس ٜاظت٘ ،اٛا٘عا ٝسر عرـ ٝتٟداؼت  ٚظعٔات
تح َٛایجاس وٙد ،أا ظایتٞای ٔا٘ٙد ""ZocDoc
ت ٝس٘ثاَ فرا ٓٞورسٖ سظارظ آظااٖ تا ٝپاسؼاه ٚ
تر٘أٝریسی آظاٖتر ٞعاٙد.
ٕٞچٙیٗ سر زٔی ٝٙپرساخت آ٘عیٗ أرٚز ٔ ٜتاٛاٖ از
وریك تر٘أٞٝای ٘ظیر ""Venmo" ٚ"PayPalتاٝ
ـٛرت ِحظ ٝای ٔ ٚعامیٓ پرساخت ا٘جاْ ساس  ٚحااا
ت ٝـٛرت آ٘عیٗ از ظایتٞای ٔاثاُ "Lending
"Clubپ َٛلرق ورس.
 .۴دستیاران شخصی ي ایىتروت اشیا
تیُ ٌیاط پیػتی ٙورس ٜتٛس و ٝسظاٍاٜٞای ٞإاراٜ
ؼخف تٛظع ٔ ٝیاتٙد  ٚت ٕٝٞ ٝسظاٍاٜٞاای سیاٍار
اؼخاؾ چ ٝسر خا٘ ٝتاؼد  ٚچ ٝسر سفار وارٔ ،ااافاُ
خٛاٙٞد ؼد  ٚت ٝتثاسَ اوععات ٔ پرسازس.
ٕٞچٙیٗ ا ّة وارٞای ؼخف از لثیُ تازتی ٙایٕیاُ،
خرید ٔایحاا رٚزٔر ٚ ٜتعیاری از وارٞای سیاٍار از
ٞر ٘مى ٝأىاٖپایر خٛاٞد تٛس.
حاال ایٗ پیػتی ٙتٔ ٝا٘ٙد سیاٍار پایاػ تایاٙا ٞاای
ٔحیراِعم َٛتیُ ٌیاط تٚ ٝالعیت پیٛظاااٌ ٚ ٝاٌٛاُ
یه سظایار ؼخف تر رٚی تّفٗ ٞاای ٞإارا ٜارائاٝ
ورس ٜاظت و ٝسلیما  ٕٝٞپیػتیٞ ٙای تیُ ٌیاااط را
جأ ٝعُٕ پٛؼا٘د ٜاظت.
ٕٞچٙیٗ سظاٍاٞ ٜای ٛٞؼٕٙدی ٔا٘ٙد ""Nestاتاداس
ؼدٜا٘د و ٝسٔای خا٘ ٝرا تا تٛج ٝت ٝفعاِیتٞای رٚزٔرٜ
ٚ ٚلعیت جعٕ فرس تٙظیٓ ٔ وٙد.
سظایاراٖ ـٛت ٔا٘ٙد اوٛی ؼروت آٔازٌٌٛ ٚ ٖٚاُ
٘ ْٛٞیس أرٚز ٜلاتّیت خٛا٘دٖ ایإایاُ ٞاا  ٚا٘اجااْ
سظاٛراِعُٕٞای ـٛت اؼخاؾ را سارا ٞعاٙد...
اسأ ٝسارس

