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فرهنگ  ،هنر و فن آوري

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -یه ؽزوت خٛدرٚعبسی لق دارد عبَ آشی خرٛدرٞٚربی ثر ٖٚ
را٘ ٜ ٙرا ث ٝخیبثبٖ ٞبی آٔزیىب ثفزعت  .ایٗ خٛدرٞٚب ث  ٖٚفرزٔربٖ یرب پر اَ خرٛاٞرٙر ثرٛد.ثرٝ
ٌشارػ ٟٔز ث٘ ٝمُ اس شٍّزاف ،ؽزوت جٙزاَ ٔٛشٛرس لق دارد شِٛی ا٘ج ٘ ٜٛغتیٗ اشٔٛجیرُ ٞربی
خٛدراٖ ث  ٖٚفزٔبٖ یب پ اَ را آغبس و . ٙدرٕٞیٗ راعتب ایٗ ؽزوت اس دِٚرت فر راَ آٔرزیرىرب
درخٛاعت ٔجٛس وزد ٜشب عبَ آشی خٛدرٞٚبی ث  ٖٚرا٘ ٜ ٙرا ث ٝثبسار عزض ٝو . ٙایٗ أز ث ٝجٙزاَ
ٔٛشٛرس اجبسٔ ٜی د٘ ٞبٌٚب٘ی اس شبوغی ٞبی رثبشیه را افتتبح و ٚ ٙاس رلجبی خٛد پیؾی ثٍریرزد.
خٛدرٚی ٔذوٛر ٘Cruise AVبْ ٌزفت ٝاعتٔ.ىبٖ عزض ٝایٗ خٛدرٞٚب اعکْ ٘ؾ  ٜأب ث٘ ٝرظرز
ٔی رع جٙزاَ ٔٛشٛرس ٔؾغٔ َٛذاوز ٜثب ٕ٘بیٌ ٙبٖ چ ٙایبِت در آٔزیىب اعت.ثٞ ٝزابَ چرٙریرٗ
خٛدرٚیی در امیمت ٘غُ چٟبرْ اشٔٛجیُ خٛدراٖ Chevy Boltsاعت  ٓٞ ٚاوٙر ٖٛدر جربدٜ
ٞبی عب٘فزا٘غیغى ٚ ٛف٘ٛیىظ آسٔبیؼ ٔی ؽٛدٚ .اار Cruise Automationایرٗ ؽرزورت
اعکْ وزد ٜخٛدرٚی Cruise AVعٛری عزاای ؽ  ٜو ٝث ٝعٛر خٛدوبر درٞب را ثزای ٔغبفزاٖ
ثبس و . ٙعک ٜٚثز آٖ لبثّیت ٞبی ٔ تّفی ثزای افزاد ٘بثیٙب ٘ ٚبؽٛٙا داردٕٞ .چٙیٗ فِ ٙی را٘ٙر  ٜدر
ایٗ خٛدر ٚث ٝفِ ٙی ٔغبفز شج یُ ٔی ؽٛد.

تَلیذ بیش از ّ ۰۵سار ٍاحذ دارٍی استریل تسریقی حیَاًی در کشَر

ًرم افساری َّشوٌذ هشبٍر آشپسی شوب هیشَد
عزٚیظ خرجرزی رٚس٘ربٔر ٝارن٘ -رزْ افرشاری
ٛٞؽٕٔ ٙی شٛا٘ دعتیبری ٔفی ثزای افزادی ثبؽ
و ٝدر آؽپشی ٔزدد ٞغت ٚ ٙااغبط ٔری ورٙرٙر
ثزای شٟی ٝخٛران ثبی خزی و. ٙٙ
ثٌ ٝشارػ ثبؽٍب ٜخجز٘رٍربراٖ وربرؽرٙربعربٖ ثرٝ
شبسٌی ٘زْ افشاری ٛٞؽٕ ٙشِٛی وزد ٜا٘ ور ٝثرب
اعىٗ ٔحتٛیب داخُ یر رچربَ ٔری شرٛا٘ر ثرٝ
وبرثزپیؾٟٙبد د ٞو ٝچ ٛ٘ ٝغذایی ٔیشٛا٘ شٟیٝ
و. ٙایٗ ٘زْ افشار ثب اعتفربد ٜاس ایرٙرترز٘رت اؽریرب
ٔی شٛا٘ ث ٝعبیز ٚعبیُ آؽپشخب٘ ٝاسجرّٕر ٝاجربق
ٌبس ٛٞؽٕ ٙثٚ ٝعیّ ٝایٙتز٘ت ث  ٖٚعیٓ ٔرترقرُ
ؽٛد  ٚث ٝعٛر ٔتبَ فز را لرجرُ اس لرزاردادٖ غرذا
درآٖ ٌزْ و ٚ ٙدر ٟ٘بیت پظ اس شرٕربْ ؽر ٖ
سٔبٖ پ ت  ٚخبٔٛػ ؽ ٖ فز٘ ،زْ افشار ثب اعرکْ
پیبْ ،وبرثز را آٌبٔ ٜی و. ٙایٗ ٘زْ افرشار ثر٘ ٝربْ
یّٔٛی  )۶.۵(Yummlyثب ثزرعی  ٚؽرٙربعربیری
ٔٛاد غذایی ٔٛجٛد در ی چبَ خب٘ ،ٝدعتٛر غذایی
ٔٙبعت را ث ٝوبرثز پیؾٟٙبد ٔیو . ٙوربرؽرٙربعری
ٔٛاد غذایی ثٚ ٝعیّ ٝاعىٗ ثزچغت رٚی آٖ ٞرب

ا٘جبْ ٔیؽٛد.ؽزوت عبس٘  ٜیّٔٛی آٖ را رایٍربٖ
شِٛی وزد ٚ ٜثز رٚی ٞز  ۶عیغتٓ عبُٔ ا٘ر رٚیر
) ٚ(Androidآی ا ٚاط )(iOSلبثُ اعترفربدٜ
اعت.ثغیبری اس افزاد ثب ٚجٛد شٛٔ ٛٙاد اِٚریر ٝدر
ی چبَ خب٘ ٝخٛد ثزای شٟی ٝخٛران ثرب ٔؾرىرُ
ٔٛاجٞ ٝغتٕ٘ ٚ ٙیدا٘ ٙو ٝچ ٝخرٛراوری ٞربیری
ٔیشٛا٘ ٙثزای خب٘ٛاد ٜشٟی ٝو. ٙٙ
ایٗ ٘زْ افشار و ٝدر ٕ٘بیؾٍب ٜعی ئی اِط )(CES
رٕ٘ٚبیی ؽ  ٜاعتٔ ،یشٛا٘ یه دعتیبر آؽرپرشی
ٚیض ٜثزای افزادی ثبؽ ؤ ٝیخٛاٞرٙر خرٛران
خبٍ٘ی شٟی ٝو ٚ ٙٙدر ا٘ت بة آٖ ٔزدد ٞغت. ٙ
٘زْ افشاریّٔٛیٔ ،زاّ ٝثرٔ ٝرزاّر ٝرٚػ عرجرخ
خٛران ا٘ت بثی را در خرٛد دارد  ٚثر ٝوربرثرز
رإٙٞبیی ٞبی السْ را ٔی دٕٞ . ٞچرٙریرٗ وربرثرز
ٔی شٛا٘ ا٘ت بة رصیٓ خبؿ  ٚپزٞیشٞبی غرذایری
ٔب٘ ٙآِزصی ث ٝثبداْ سٔیٙی یب عبیزخٛراوی را در
٘تظیٕب ٘زْ افشار ٚارد و ٚ ٙث ٝایٗ شزشریرت ٘رزْ
افشار در سٔبٖ پیؾٟٙبد خٛران ٔٛارد آِزصی سا را
اذف ٔیو. ٙ



عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -رلبثت ٔیبٖ ؽزوت ٞبی چیٙی  ٚورزٜ
ای ثزای شِٛی ٌٛؽی ٞبی دارای ٕ٘بیؾٍزٞبی ٔتع د یب شربؽر ٛؽر
ٌزفت ٚ ٝسد شی ای ٘یش ث ٝجٕع فعبالٖ ایٗ عرزفر ٝپریرٛعرتر ٝاعرت.ثرٝ
ٌشارػ ٟٔز ث٘ ٝمُ اس دیجیتبَ شز٘ سٌٛ ،ؽی و ٝسد شی ای لق شِٛی
آٖ را دارد ٘Axon Mبْ دارد  ٚابفُ ٞرٕرىربری ایرٗ ؽرزورت
ثب AT&Tاعت.در ایٗ ٌٛؽی اس دٕ٘ ٚبیؾٍز ٔغتمُ اعتفبد ٜخٛاٞر
ؽ وٞ ٝز یه اس آٟ٘ب را ٔی شٛاٖ ثزای ا٘جبْ یه فعبِیت ٔغتمُ ث ٝوبر ٌزفت .أب ثب لزار دادٖ ٌٛؽری
در ابِت شجّت ٞز دٕ٘ ٚبیؾٍز یه ٔحتٛا را ٕ٘بیؼ خٛا ٙٞداد و ٝثزای ا٘جبْ فعبِیت ٞربی ٌرزٞٚری
لبثُ اعتفبد ٜخٛا ٞثٛدٕ٘.بیؾٍزٞبی دٌٚب٘ ٝایٗ ٌٛؽی ٕٞچٙیٗ ث ٌٝ٘ٛ ٝای لبثُ ثز٘بٔ ٝریشی ٞغرترٙر
و ٝدر وٙبر  ٓٞیه فبیُ چ ٙرعب٘ ٝای را در اثعبد ثشرٌتزی پ ؼ و ٙٙشب وبرثز اس ٔؾب ٜ ٞعىظ ٞب ٚ
فیّٓ ٞب ِذ ثیؾتزی ثجزد.اِجتٛٙٞ ٝس سٔبٖ دلیك عزض ٝایٗ ٌٛؽی  ٚلیٕت آٖ اعکْ ٘ؾ  ٚ ٜسد شری ای
ٔی ٌٛی وٕبوبٖ در شکػ ثزای ارشمبی فٙبٚری ٔٛرد اعتفبد ٜدر ٌٛؽی یبدؽ  ٜاعتٌٛ .ؽی Axon
Mاس ؽیؾ٘ ٝؾىٗ  ٚلبة خبفی عبختٔ ٝی ؽٛد شب اس آعیت دی ٖ آٖ جٌّٛیزی ؽٛد .أب ایٗ أز ثبعث
دؽٛاری در شب سدٖ ایٗ ٌٛؽی ٘ ٛا ٞؽ .

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -یىی اس ؽرزورت
ٞبی دا٘ؼ ثٙیبٖ فعبَ در فٙعت دارٚعبسی دأی
وؾٛر شٛا٘غت ٝاعت ٘یربس داخرّری ثر ٝدارٞٚربی
ٔ تّف دأی را ٔزشفع عبخت ٚ ٝا٘رٛا دارٞٚربی
ٔزشجظ ثب دأپشؽىی را ث ٝفٛر وربٔرک ثرٔٛری
شِٛی و. ٙ
ثٌ ٝشارػ ٟٔز ث٘ ٝمُ اس ٔعب٘ٚت عّٕی  ٚفٙبٚری
ریبعت جٕٟٛری ،ؽىُ ٌیرزی ؽرزورت ٞربی
دا٘ؼ ثٙیبٖ در وؾٛر در چ ٙعبَ اخریرز ر٘ٚرك
خٛثی ٌزفت ٚ ٝشع اد ایٗ ؽزوت ٞب ٞز عربَ در
ابَ افشایؼ اعت.
یه ؽزوت دا٘ؼ ثٙیبٖ و ٝثب ثرٟرزٌ ٜریرزی اس
شٛإ٘ ٙی ٔت ققبٖ اٛس ٜشِٛی دارٞٚبی دأری
ؽىُ ٌزفت شع اد سیبدی اس ٘ جٍبٖ  ٚاعربشریر
ایٗ رؽت ٝاغبط  ٚپزوبرثزد وؾٛر را ٌرزد ٞرٓ
جٕع وزد شب ثتٛا٘ ث ٝعٛٙاٖ یىی اس ثرشرٌرترزیرٗ
شِٛی وٌ ٙٙبٖ دارٞٚبی اعتزیُ ششریمی در ایزاٖ
 ٚدر ٔٙغم ٝخبٚرٔیب٘ ٝفعبِیت  ٚسٔی ٝٙاؽتغبِشایری
جٛا٘بٖ را فزا ٓٞو. ٙ

هقبلِ
شى ّبی خَة ٍ بذ
را بشٌبس!
ایٗ ؽزوت ثب ثٟزٌ ٜیزی اس٘یزٞٚبی ٔت قـ ٚ
ثب ثىبرٌیزی شجٟیشا  ٚأىب٘ب ثغریربر ٔر رٖ
ٔررغرربثررك ثررب دعررتررٛراِررعررٕررُ ٞرربی ٚGMP
اعتب٘ اردٞبی ثبالی ثیٗ إِّّی سیز ٘ظز عربسٔربٖ
دأپشؽىی فعبِیت ٔی و ٚ ٙدر ابَ اربضرز ثرب
اعتفبد ٜاس شىِٛٛٙصی ثزشز در خغٛط شِٛی عرجرك
فبرٔبوٛپٞ ٝبی JP ٚBP ،USPلربدر ثرٝ
شِٛی ثیؼ اس ٞ ۰۵شار ٚاار دارٚی اعرترزیرُ
ششریمی اعت.

آٍاتبر اًسبى بب قببلیت داًلَد حبفظِ

سرآشپسی
ترشی تخن هرغ
*الٌبزاشراقی
هَاد الزم:

 :ش ٓ ٔزغِ ،جٛی لزٔش ،ؽىز لرٟرٜٛ
ایٕ٘ ،هٔ ،ی هٕ٘ ،ه ،چٛة دارچیٗ ،آة ،عزوٝ
طرز تْیِ:

عزس شٟی :ٝاثت ا ؽىزٕ٘ ،هٔ ،ی ه ،چرٛة دارچریرٗ،
عزو ٚ ٝآة را در ٔبٞی شبثٔ ٝی ریشیٓ .ا ٚد  ۱دلریرمرٝ
رٚی ازار ٌذاؽتٔ ٓٞ ٚ ٝی س٘یٓ .عپظ ِرجرٛی خرزد
ؽ  ٜرا اضبفٔ ٝی وٙیٓ .سٔب٘ی وِ ٝجٞٛب ٌرزْ ؽر ٘ر اس
رٚی ازار ثز ٔی داریٓ .ش ٓ ٔزغ ٞب را آة پش وزدٚ ٜ
پٛعت آٟ٘ب را ٔی ٌیزیٓ .ش ٓ ٔزغ ٞب را در ظزف ٔرٛرد
٘ظز چی ّٛ ٔ ٚ ٜط ٔٛاد را ٔری ریرشیرٓ .در ظرزف را
ٔحىٓ ثغتٚ ٝدر ی چبَ ٔی ٌذاریٓ .ا الُ  ۹رٚسسٔربٖ
السْ اعت شب شزؽی آٔبد ٜؽٛدٛٔ .لع عز ٚش ٓ ٔزغٟرب را
اس ظزف خبرج وزد ٚ ٜاس ٚعظ ٘قف ٔی وٙیٓ.

کتبة »لبخٌذ پبریس«
رًٍوبیی هیشَد

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -وتبة ِج ٙر پربریرش رٚس
عٝؽٙج ۶۲ ٝدی در عبسٔبٖ ٙٞزی اٚج رٕ٘ٚربیری خرٛاٞر
ؽ .
ثٌ ٝشارػ ٟٔز ،وتبة ِج  ٙپبریش ؽبُٔ س٘ ٌیٙبٔ ٝؽٟی
ٔحٕ عّی اهلل دادی و ٝث ٝدعت ٘یزٞٚبی اعزائیّی ؽٟریر
ؽ  ،رٚس عٝؽٙج ۶۲ ٝدی در عبسٔبٖ ٙٞزی اٚج رٕ٘ٚربیری
خٛا ٞؽ .
ایٗ وتبة س٘ ٌی ٘بٔ ٝایٗ عزدار ٔ افع ازْ را ؽبُٔ ٔری
ؽٛد و ٝعی رٚسٞبی دی ٔب ٜأغبَ شٛعظ ٘ؾز  ۶۲ثعرترت
ٔٙتؾز  ٚراٞی ثبسار ٘ؾز ؽ .
ٔزاعٓ رٕ٘ٚبیی اس ایٗ وتبة ثب اضٛر جٕعری اس دعرت
ا٘ روبراٖ اٛس ٜوتبة  ٚادثیب دفرب ٔرمر ط ٞرٕرزاٜ
خٛا ٞثٛد.
ایٗ ثز٘بٔ ٝرٚس ع ٝؽٙج ۶۲ ٝدی اس عبعت  0۰در عربسٔربٖ
ٙٞزی اٚج ٚالع در خیبثبٖ آیت اهلل عبِمب٘ی ،خیبثبٖ ٔظرفرز
ؽٕبِی ثزٌشار ٔیؽٛد.

پَستر جشٌَارُ بیيالوللی
قصِگَیی هٌتشر شذ

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -پٛعتز ثیغتٕیٗ جؾرٙرٛارٜ
ثیٗإِّّی لقٌٛ ٝیی وب٘ ٖٛپزٚرػ فىزی ثب شرىریر ٝثرز
عٙبفز لقٌٛٝیی عٙتی ایزا٘ی ٔٙتؾز ؽ .
ثٌ ٝشارػ ایغٙب ثز اعبط خرجرز رعریر ٞ ،ٜر ا ار ادی
شقٛیزٌز ایٗ پٛعتز ثب ثیبٖ ایٗو ٝاثز ا ٚث ٝشرعربٔرُ ٘غرُ
أزٚس ثب ٘غُ ٌذؽت ٝاؽبر ٜداردٌ ،فت :اٌزچ ٝجؾرٙرٛارٜ
ثیٗإِّّی اعت ،أب اس آٖجب و ٝثزٌشار ورٙرٙر  ،ٜوؾرٛر
ایزاٖ اعت ایٗ أىبٖ ٚجٛد داؽت و ٝاس عٙبفز عرٙرتری
لقٌٛٝیی در آٖ اعتفبد ٜؽٛد.
ا ٚافشٚد :در ٕٞیٗ راعتب شقٕیٓ ٌزفترٓ ٔربدرثرشرٌری را
شقٛیز و ٓٙو ٝدر ابَ لقٌٛٝیی ثزای ٜ٘ٞٛبیؼ اعرت .
در ایٗ فضب اس ِحبف  ٚشؾه عٙتری اعرترفربد ٜورزدْ ٚ
فضبی راات  ٚآرأی را شزعیٓ وزدْ و ٝلقٌٛٝیی ثبی
در آٖ اشفبق ثیفت .
ایٗ شقٛیزٌرز ادأر ٝداد :رٞربیری ،آسادی  ٚآرأرؼ
عٙبفزیا٘ و ٝاثز ث ٝآٖٞب شىی ٝدارد .وٛدن سٔب٘ی ورٝ
لقٝای را ٔیؽٛٙد ث ٝآرأؼ  ٚرٞبیی ٔیرع  .اس عرٛی
دیٍز  ٞف پبیب٘ی لقٌٞٛٝب ٕٙٞؾیٙی افرزادٌ ،رزد ٞرٓ
آٔ ٖ آدْ ٞب  ٚدر ٚالع رٚایت شجبرثی اعت و ٝدر لبِرت
لق ٝاغزاق ٔیؽ. ٘ٛ
ا ادی اظٟبر وزدٕٞ :بٖعٛر و ٝدر شقٛیز ٔؾٟٛد اعرت
عٙبفز عٙتی در ِجبط ٔبدرثشري ٔؾٟٛد اعرت ،ثرب ایرٗ
ابَ وٛدوبٖ ِجبطٞبی أزٚسی پٛؽی ٜا٘  .ایٗ ٔغبِٓٞ ٝ
ث ٝشعبُٔ د٘ ٚغُ اؽبر ٜدارد  ٓٞ ٚث ٝایٗ ٔغبِٔ ٝیپرزداسد
و٘ ٝغُ ج ی ٕٞچٙبٖ ٘یبسٔ ٙؽٙی ٖ لقٝا٘ .

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن-یره ورٕرپرب٘ری
ٔٛفك ث ٝشٛعع ٝث ٖ ٞبی ا٘غب٘ری ثر  ٖٚرٚاری
ؽ  ٜاعت ؤ ٝیشٛاٖ اظ ٛٞؽیبری  ٚآٌبٞی
را رٚی آٟ٘ب آپّٛد وزد.
ثٌ ٝشارػ آ٘ب اس  ،DailyMailدر ٕ٘ربیؾرٍربٜ
ٔحقٛال اِىتز٘ٚیه ٔقزفی در الطٌٚربط
ٚاوٙؼ ثبسدی وٌ ٙٙبٖ ث ٝیرىری اس غرزفرٞ ٝرب
ثیعبثم ٝثٛد .ثٝرااتی ٔیؽ سٔزٔٞٝبی ٔرٗ اس
ایٗ خٛؽٓ ٕ٘یآی  ٚایٗ دیٍز سیبدٜرٚی اعت
را اس جٕعیتی ور ٝدٚر غرزفر ٝعربیرىربعره
)(Psychasecاّم ٝسد ٜثٛد٘  ،ؽرٙریر  .ایرٗ
غزف ٝفزٔی اس ا٘غبٖٞبی ثیجبٖ را در ویغٞٝربی

پکعتیىی ثٕ٘ ٝبیؼ ٌذاؽت ٝثٛد  ٚادعب ٔیورزد
و ٝایٗ ث ٖ ٞب راٞی ث ٝعٛی جربٚدا٘رٍری ثؾرز
اعت ٕٝٞ.غزفٝداراٖ ِجبط عفی ثر ٝشرٗ ورزدٜ
ثٛد٘  ٚشٛضیح ٔیداد٘ و ٝایرٗ شرىرٙرِٛرٛصی
چٍ ٝ٘ٛوبر ٔی و : ٙثب اعتفبد ٜاس یره ثرز٘ربٔرٝ
اظ ٛٞؽیبری ا٘غربٖ ثر ٝیره آٚاشربر ثر ٖ
ثیجبٖ ا٘غب٘ی) ٔٙتمُ  ٚآپّٛد ٔیؽٛد .ا٘تر ربة
ظبٞز  ٚؽىُ آٚاشبر ثغت ٝث ٝدرخٛاعت ٔؾرترزی
اعت  ٚلبثّیت عفبرؽیعبسی دارد.
جٛئُ اعرٓ آٚاشربری اعرت ور ٝدر وریرغرٝ
پکعتیىی ٟٔز  ْٛٔ ٚؽ ٜای ثٕ٘ ٝبیؼ درآٔر ٜ
اعت .ایٗ آٚاشبر اس عرزیرك یره ِرٛرِر ٝغرذا

توذیذ هْلت ارسبل آثبر پٌجویي
جشٌَارُ تئبتر خیبببًی ارس

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنّٟٔ-ت
ارعبَ ِٛح فؾزد ٜآثبر ثزای ثبسثیرٙری
 ٚؽزوت در پٙجٕیٗ دٚر ٜجؾٙرٛارٜ
شئبشز خیبثب٘ی ارط شب  ۶۵ثٟرٕرٗ ٔربٜ
شٕ ی ؽ .ثٌ ٝرشارػ ٔرٟرز ،دثریرز
جؾٛٙار ٜشئبشز خیبثب٘ی ارط در پبعخ
ث ٝدرخٛاعت ٞبی ٔىزر وبرٌزدا٘بٖ
ٔجٙی ثز شجییٗ فزای ٙثبسثیٙی ٌفتٕٞ :بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدر ؽزایظ ٔ ٚمرزرا
ؽزوت در جؾٛٙار ٚ ٜفزاخٛاٖ عٛٙاٖ ٌزدی  ٜاعت٘ ،تبیج ثربسثریرٙری
آثبر ثزاعبط فیّٓ ارعبِی ٕ٘بیؼ اجزا ؽ  ۶۰ ٜثٔ ٕٟٗب ٜاعکْ خٛاٞ
ؽ .اثزاٞیٓ ٘قیزی افشٚد :وبرٌزدا٘بٖ ٔحتزْ شب  ۶۵ثرٟرٕرٗ فرزفرت
دار٘ ِٛح فؾزد ٜرا ثٕٞ ٝزا ٔ ٜارن اعکْ ؽ  ٜدر ٔمزرا جؾٛٙارٜ
ث ٝآدرط پغتی دثیزخب٘ ٝدر ٔٙغم ٝآساد ارط ارعبَ دار٘  ٚایٗ شبریخ
لبثُ شٕ ی ٘جٛد ٚ ٜاس ارعبَ فزف عزح اثرز ٘رٕربیؾری خرٛدداری
ٕ٘بیٚ. ٙی شبوی وزد :عجك رٚاَ عبَ ٞبی ٌذؽت ٝجؾٛٙار ٜدر ث ؼ
رلبثتی ٔغبثمٚ ٚ ٝیض ٚ )ٜغیزرلبثتی آئیرٙری) ثرزٌرشار  ٚثرز اعربط
ٌبٞؾٕبر ،افتتبای ٝجؾٛٙار ۲ٜفزٚردیٗ ٕٞ 0۹۳۲شٔبٖ ثرب رٚس ٔرّری
ٙٞزٞبی ٕ٘بیؾی خٛا ٞثٛد.ؽبیبٖ ذوز اعت ٌزٞ ٜٚربی عرکلرٕرٙر
جررٟررت اعررک اس ؽررزایررظ ٔ ٚررمررزرا جؾررٙررٛار ٜثررٝ
آدرط ٔarashonar.irزاجع٘ ٚ ٝغجت ث ٝثجت ٘بْ  ٚارعربَ پغرتری
ٔ ارن ثٕٞ ٝزاِٛ ٜح فؾزد ٜفیّٓ اجزای آثبر ث ٝدثیزخب٘ ٝجؾٛٙار ٜثرٝ
٘ؾب٘ی آذرثبیجبٖ ؽزلی ٔٙغم ٝآساد ارط – عبیت اداری – عرجرمر۴ ٝ
دفتز ٔ یزیت أٛر فزٍٙٞی ،آٔٛسؽی ٙٞ ٚزی ال اْ ٕ٘بی. ٙ

فیلنّبی »جشٌَارُ فیلن فجر«
بر رٍی پردُّبی سیٌوبّبی تبریس

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن-عزپرزعرت
ٔعب٘ٚت فزٍٙٞی  ٚرعب٘ٝای فرزٞرٙرً ٚ
ارؽبد اعکٔی آذرثبیجبٖؽزلی ثرزٌرشاری
جؾٛٙار ٜثیرٗ اِرٕرّرّری فریرّرٓ فرجرز را
ؽبخـ شزیٗ ثز٘بٔ ٝادار ٜوُ فزٞرٙرً ٚ
ارؽبد اعتبٖ ثزای ایبْ د ٝٞفرجرز عرٙرٛاٖ
وزد.ثٌ ٝشارػ ٟٔزٚ ،ای اغیٗساد ٜدر
اِٚیٗ ٘ؾغت ٓٞا٘ یؾی وٕیت ٝفزٍٙٞی ٙٞ ٚزی عتبد ثشرٌ اؽت دٞرٝ
فجز در شجزیش٘ ،مؼ ثز٘بٔٞٝبی ایبْ د ٝٞفجز را در ا٘ترمربَ ارسػ ٞربی
ا٘مکة اعکٔی ث٘ ٝغُ جٛاٖ ٔ ٟٓدا٘غتٚ.ی عزثّ ٙی ّٔت ایرزاٖ در
پزش ٛجٕٟٛری اعکٔی ،الت ار ٕٝٞجب٘ج ٚ ٝالتقبد ٔمبٔٚتی را ؽعبر دٝٞ
فجز أغبَ عٛٙاٖ وزد  ٚافشٚد :ثز٘بٔٞٝبی ٔتٛٙعی ثزای ایٗ ایبْ شٛعرظ
دعتٍبٞ ٜبی ٔ تّف ش ارن دی  ٜؽ  ٜاعت.اغریرٗ ساد ٜثرزٌرشاری
جؾٛٙار ٜثیٗإِّّی فیّٓ فجز را ٟٔٓشزیٗ ثز٘بٔ ٝادار ٜوُ فرزٞرٙرً ٚ
ارؽبد اعکٔی آذرثبیجبٖ ؽزلی اعکْ وزد و ٝاِجتٕٞ ٝشٔبٖ ثب شٟرزاٖ ٚ
عزاعز وؾٛر ثزٌشار خٛا ٙٞؽ ٚ.ی خغبة ث ٝاعضبی وٕیت ٝفزٍٙٞی
ٙٞ ٚزی ایٗ عتبد ،شٛفی ٝوزد و ٝثز٘بٔٞٝبی فزٍٙٞی ٙٞ ٚزی و ٝثرزای
د ٝٞفجز پیؾٟٙبد ٔی ؽٛد اس ویفیت ثبالیی ثزخٛردار ثبؽٙر ٘ ٚریرش اس
جٙجٝای ش ققی ث ٝآٖٞب پزداخت ٝؽٛد.ش اخُ ثز٘بٔٞٝبی دعتٍبٜٞربی
ٔ تّف در ایبْ د ٝٞفجز ٔٛضٛعی اعرت ورٔ ٝؾرىرکشری را ثرزای
ثز٘بٔٝریشی دلیك  ٚفحیح فزأ ٓٞیآٚرد و ٝاغیٗساد ٜثز پرزٞریرش اس
ٔٛاسی وبری شبوی وزد ٌ ٚفت :ثبی اس ظرزفریرت ٞربی ٞرزعربسٔربٖ
اعتفبد ٜوٙیٓ  ٚاس ٓٞپٛؽب٘ی ثز٘بٔٞٝبی ٔزشجظ جٌّٛیزی وٙیٓ.

زلسلِ در کٌسرت ّوبیَى
عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن-وٙغرز اربٔر
ٕٞبی ٖٛدر عبِٗ ایزا٘یبٖ ثب اجزای لغعب آِجرْٛ
دٚثبر ٜعؾك ثزٌشار ؽ .
ثٌ ٝشارػ ثبؽٍب ٜخجزٍ٘براٖ جرٛاٖ ورٙرغرز
ابٔ ٕٞبی ٖٛدر عبِٗ ایزا٘یبٖ ثب اجزای لغعرب
آِج ْٛدٚثبر ٜعؾك ثزٌشار ؽ .
ٔغئٛالٖ عبِٗ ایزا٘یبٖ ٞز چرٙر شرکػ ورزدٜ
ثٛد٘ ٔ ،حُ ٔٙبعجی ثزای اجزای ورٙرغرز ٞرب
فزا ٓٞو ، ٙٙأب ظزفیت ایٗ عبِٗ ،شٛاٖ ایٗ وربر
را ٘ اؽت .ؽبی ثزٌشاری ٕٞبیؼ ٕٞبٖ رعبِت
عبِٗ ایزا٘یبٖ اعت .اتی وبروٙبٖ ایٗ عبِرٗ ثرب
ؽیٞ ٜٛبی رإٙٞبیری ؽرزورت ورٙرٙر ٌربٖ در
وٙغز آؽٙبیی السْ را ٘ ار٘  .ثّیتٞب ثیؼ اس

ٔیخٛرد ٘ ٚفظ ٔیوؾ .
د ٚآٚاشبر ا٘غب٘ی در یه ٚیتزیرٗ ثر٘ ٝرٕربیرؼ
ٌذاؽت ٝؽ  ٜثٛد٘  .ثٌ ٝفت ٝایٗ وٕپب٘ی ،شٕبٔری
آٚاشبرٞب اس ٘ظز ص٘تیىی  0۵۵درفر عرجریرعری
ٞغت. ٙیىی اس غزفٝداراٖ عبیىربعره در ایرٗ
ثبرٔ ٜی ٌٛی  :ایٗ آٚاشبرٞب اس پرٛعرت ،ثربفرت،
ٔبٞیچ ،ٝاعت ٛاٖ ،عیغتٓ عقجی ،عّرٞ ٚ َٛرز
چیشی و ٝث ٖ ٔب شِٛی ٔیو ، ٙعبخت ٝؽ ٜا٘ .

ع ٝثبر اس جّٛی در ٚرٚدی سٔب٘ی و ٝؽرزورت
وٌ ٙٙبٖ ثب خرٛدرٚ ٚارد ٔری ؽر٘ٛر  ،چره
ٔی ؽٛد.داخُ عبِٗ جٕعیت ثبی دعت ٝدعت ٝدر
ایٗ عزف  ٚآٖ عزف لزار ثٍیز٘  ٚورٙربر ٞرٓ
٘جٛدٖ  ،ٕٝٞاشفبلی و ٝدر ثزج ٔریرکد  ٚعربِرٗ
ٔیکد ٕ٘بیؾٍبٚ ٜجٛد دارد  ٚدر ایزا٘یبٖ ٘ریرغرت

اس ٞیجبٖ وٓ ٔی و . ٙاِجت ٝلبثُ ذوز اعرت ورٝ
سٔبٖ ث ٙی اجزای وٙغز ٞب دلیك اعت  ٚایرٗ
٘ؾبٖ اس ٔ یزیت خٛة اجزاٞب دارد.
فِ ٙی خبِی در وٙغز ٕٞبی ٖٛپی ا ٕ٘ی ؽر .
اشفبلی و ٝپیؼ اس ایٗ  ٓٞؽب ٞػ ثٛدیٓ .شع اد
ثغیبر سیبدی اس عىبعبٖ  ٚخجرز٘رٍربراٖ اجرزای
ٕٞبی ٖٛرا در ؽت ع ْٛجؾرٙرٛارٔ ٜرٛعریرمری
فجز پٛؽؼ داد٘ .اثت ا وّیپی اس إبیت اربٔر
ٕٞبی ٖٛاس ثیٕبراٖ عزعب٘ری پر رؼ ؽر  ٚثرب
ؽٕبرػ ٔعىٛط ،عبسٞب عبِرٗ را ثرزای ٚرٚد
خٛا٘ ٚ ٜ ٙثزٌشاری وٙغزشی پز ٞیرجربٖ آٔربدٜ
وزد٘ .ث ٝچؾٕب لغٓ آغبسٌز ؽت پز عرز ٚ
ف ای وٙغز ابٔ ٕٞبی ٖٛثٛدٕٞ .رشٔربٖ ثرب
اجزای ایٗ لغعٚ ٝی ئٛیی اجرزای آٖ رٚی اَ
عی دی پ ؼ ٔی ؽ .

ًوبیشگبُ آثبر ٌّری کَدکبى اردبیلی دایر شذ
عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٕ٘ -بیؾٍب ٜآثربر
ٙٞزی وٛدوبٖ اردثیّی ثب عٛٙاٖ رً٘ عبٚاالٖ
در ٍ٘برخب٘ ٝخغبیی اردثیُ دایز ؽ .
ثٌ ٝشارػ ٟٔزٔ ،ر یرزورُ ورب٘ر ٖٛپرزٚرػ
فىزی وٛدوبٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ اعتبٖ اردثیُ فجح
یىؾٙج ٝدر آییٗ ثبسٌؾبیری ایرٗ ٘رٕربیؾرٍربٜ
شقزیح وزد :شعٕك فز ًٙٞثٔٛی ٔرحرّری ٚ
آٔٛسػ آٖ ث ٝوٛدوبٖ یىی اس ضزٚر ٞربی
شزثیتی اعت.
ٞبجز جٕبدی ٝافشٚد :در ٚضعیتی و ٝشرزثریرت
وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ ثب پیچی ٌی ٞربیری ٞرٕرزاٜ
ؽ  ٜاعت ،ضزٚری اعت ٚاِ یٗ ثب ٛٞؽیربری
ٔ ٚزالجت اس شٕبٔی اثشارٞبی شرزثریرتری ثرٟرزٜ
ٌیز٘ .

ٚی افشٚد :اس جّٕٕٟٔ ٝتزیٗ اثشارٞب سثبٖ ٙٞز ٚ
داعتبٖ اعت  ٚث ٝعٛٙاٖ ٔتبَ ٘مبؽی فرزفرتری
ثزای ش ّیٞ ٝیجب٘ب  ٚااغربعرب ورٛدن
فزا ٓٞوزدٔ ٚ ٜی شٛا٘ ٔٙجز ثر ٝپرٛیربیری ٚ
خکلیت ذٚ ٗٞی ؽٛد.
ٔ یزوُ وب٘ ٖٛپزٚرػ فىرزی ورٛدوربٖ ٚ
٘ٛجٛا٘بٖ اعتبٖ ادأ ٝداد :اس عٛیی ثب ورٕره
ٙٞز ٔیشٛاٖ آٔٛسٜٞبی فزٍٙٞی را ث ٝوٛدوبٖ
ا٘تمبَ داد.
ثٌ ٝفت ٝجٕبدیٕ٘ ٝبیؾٍب ٜر٘رً عربٚاالٖ ثرب
ٔٛض ٛجؾٗ ٞبی عزسٔیٗ ٔٗ ٘یش ثرب ٞر ف
وؾف اعتع ادٞبی ٙٞزی وٛدوبٖ اردثیّی ٚ
آؽٙب وزدٖ وٛدوبٖ ثب جؾٗٞبی ثٔٛی ٔحّری
و ٝث ؾی اس فز ًٙٞایٗ ٔٙغم ٝاعت ثزپب ؽ ٜ

اعت.
ٚی ٔتذوز ؽ  :اس ٔ 0۱زوش وب٘ر ٖٛپرزٚرػ
فىزی ،ورٛدوربٖ در عر ٝرؽرتر٘ ٝرمربؽری،
خٛؽٛٙیغی  ٚعفبَ آثربر خرٛد را ثر ٝایرٗ
ٕ٘بیؾٍب ٜارائ ٝوزدٜا٘ .
ٔ یزوُ وب٘ ٖٛپزٚرػ فىرزی ورٛدوربٖ ٚ
٘ٛجٛا٘بٖ اعتبٖ ث ٝثزپبیی ایٗ ٕ٘بیؾٍب ٜشرب ۶۱
دی ٔب ٜاؽبر ٜوزد  ٚخٛاعتبر اضٛر ٚاِ یٗ ٚ
وٛدوبٖ  ٚثبسدی اس آثبر شِٛی ی آٖ ؽ .

ادأ ٝاس ؽٕبر ٜلجُ:
شناسایی شنهای موثر بر دیابت
ٍ٘بٞی ث ٝدعتبٚردٞبی ٔغبِعبشی پشؽىی ؽ رقری در
راثغ ٝثب ثزخی ثیٕبری ٞربی رایرج ٔرب٘رٙر دیربثرت ٚ
ثیٕبری ٞبی لّجی ر عزٚلی٘ ،ؾبٖ ٔی دٞر ٔرغربِرعرب
ج ی در ایٗ اٛسٔ ٜیشٛا٘ اس افشایؼ شع اد ٔجتکیربٖ
دیبثت  ٚثیٕبریٞبی لّجی پیؾٍیزی و. ٙ
دوتز رضبیی ثب اؽبر ٜث ٝا٘جبْ ٔغبِعبشی درثبر ٜدیربثرت
٘ٔ ۶ ٛی ٌٛی  :شٕزوش ٔغبِعب اس ٌذؽت ٝشرب أرزٚس
رٚی ثیٕبریٞبی شه ص٘ی ٕٞچ ٖٛشربالعرٕری ثرٛدٜ
اعت.
ثب شٛج ٝث ٝایٗ و ٝدیبثت  ٚثیٕبریٞبی لّجری اسجرّٕرٝ
ثیٕبری ٞبیی ٞغت ٙو ٝعٛأُ ٚراثتی ٔر رترّرفری در
اثتکی فزد ث ٝآٖ ٔٛثز ٞغت ، ٙثزرعیٞبیی ثتبسٌری در
آٔزیىب آغبس ؽ  ٜاعت  ٚاِجت ٝرا ٜعٛال٘ی ثزای ٘تیرجرٝ
ٌزفتٗ ایٗ ٔغبِعب ثبی عی ؽٛد.
ٚی در پبعخ ایٗ پزعؼ و ٝاعضبی خرب٘رٛاد ٜای ورٝ
عبثم ٝاثتک ث ٝدیبثت دار٘  ،آیب ٔی ؽرٛد درخرٛاعرتری
ثزای ثزرعی ٚضعیت ص٘تیره خرٛد ثرزای الر أرب
پیؾٍیزا٘ ٝارائ ٝؤ ، ٙٙیٌٛی  :درثبر ٜثریرٕربری شره
ص٘ی و ٝثبعث اثترکی ورٛدوربٖ ثر ٝثریرٕربری ٞربی
ٔبدرسادی ٔیؽٛد ،ایٗ درخٛاعت را شٛفیٔ ٝیورٙرٓ،
أب درثبر ٜثیٕبریٞبی چ ٙص٘ی ٔب٘ ٙدیبثت ٛٙٞس فبفّٝ
سیبدی ثزای ؽٙبعبیی صٖ ٞبی ٔٛثز در اثرترک ثر ٝایرٗ
ثیٕبری ٚجٛد دارد  ٚا٘جبْ چٙیٗ وربری را ٔرٙربعرت
ٕ٘یدا٘ٓ.
تشخیص بیماریهای شنتیک از دوران جنینی
ثب شٛج ٝث٘ ٝمؼ  ٚدعتبٚردٞبیی و ٝپشؽىی ؽر رقری
ٔی شٛا٘ در پیؾٍیزی  ٚوبٞؼ ثیٕبریٞب داؽت ٝثبؽر ،
ا٘تظبر ٔی رٚد ثب رؽ  ٚپیؾزفت ایٗ ؽبخ ٝاس پشؽرىری
ٞز رٚس ثز شع اد ثیٕبراٖ ٔجتک ثٔ ٝؾرىرک ص٘رتریره
وبٞؼ یبث  .خٛؽج تب٘ ٝایٗ  ٞف شب ا٘ اسٜای ٔحرمرك
ؽ  ٜاعت.
ثٌ ٝفت ٝدوتز شٛش٘ٛچی ،عبَ ٞبعرت ٔرحرمرمربٖ د٘ریرب
اسجّٕ ٝپضٞٚؾٍزاٖ رٚیبٖ ثب وٕه آسٔبیؾی ثب عٙرٛاٖ
شؾ یـ لجُ اس الٌ٘ٝشیٙی جرٙریرٗ )(PGDشرکػ
ٔیو ٙٙاس عزیك ا٘جبْ آسٔبیؼ ص٘تریره  ٚدر یره
فزآی ٙشؾ یقیٔ ،ب٘ع ثبرداریٞبیری ؽر٘ٛر ور ٝثرٝ
ٚاعغ ٝآٖ ،جٙیٗ ابُٔ یىی اس ٔؾرىرک ص٘رتریره
ٚاِ یٗ خٛد اعت.
ٚی ا٘جبْ ایٗ آسٔبیؼ را ثزای ثبرداریٞبی عرجریرعری
غیزٕٔىٗ دا٘غت ٌ ٚفت :ا٘رجربْ ایرٗ آسٔربیرؼ ٚ
شؾ یـ صٖ ثیٕبر در جٙیٗ ،سٔب٘ی أىبٖپرذیرز اعرت
وٚ ٝاِ یٗ اس رٚػٞبی وٕه ثبرداری ثزای ثچر ٝدار
ؽ ٖ اعتفبد ٜوزد ٜثبؽ. ٙ
ث ٝایٗ ؽىُ و ٝثع اس دریبفت اعپزْ اس آلب  ٚش ٕره
اس خب٘ٓ ،جٙیٗ در فضبی آسٔبیؼ ؽرز ٚثر ٝرؽر ٚ
شىتیز ٔیو . ٙاس ٕٞبٖ رٚسٞبی اِٚی ٝیه شهعّ َٛاس
جٙیٗ ثزداؽتٔ ٝی ؽٛد ٚ ٚضعیت ص٘رتریره آٖ ٔرٛرد
ثزرعی لزار ٔیٌیزد.
در ایٙجب چٙب٘چ ٝجٙیٗ ٔؾىُ ص٘تیه ٘ اؽت ٝثبؽ  ،ثرٝ
رآ ٔٙتمُ ٔیؽٛد .ایٗ ٔحمك پضٞٚؾٍب ٜرٚیبٖ ادأرٝ
ٔید : ٞشٕبْ ثیٕبریٞبی شه ص٘ی و٘ ٝمـ ص٘رتریره
آٟ٘ب ٔؾ ـ ؽ  ٜثبؽ ، ٙث ٝؽزعی ؤ ٝؾبٚر ص٘تریره
شؾ یـ داد ٜثبؽ  ،در اٛس ٜشؾ یـ لرجرُ اس ال٘رٝ
ٌشیٙی لزار ٔیٌیز٘ .
کاهش هسینه درمان
اعتفبد ٜاس اثشار ٘ٛیٗ ثزای شؾ یـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبریٞرب
ٕٔىٗ اعت ایٗ ؽبئجٍ٘ ٚ ٝزا٘ی را ثرزای ثغریربری اس
افزاد ثٚ ٝجٛد آٚرد وٞ ٝشیٙر ٝشؾر ریرـ  ٚدرٔربٖ
ثیٕبریٞب افشایؼ ٔییبث  ،سیزا ثٝوبرٌیزی اثرشارٞربی
٘ٛیٗ ثزای شؾ یـ ِٔٛىِٛی ٕٞ ٚرچرٙریرٗ شرحرّریرُ
دادٞ ٜبی سیغتی  ٚث ٝشٙربعرت آٖ شرِٛریر دارٞٚربی
ٔتٙبعت ثب ص٘ٞ ْٛز فزد ٞشی ٝٙثز اعت  ٚافزاد ثب عغرٛح
درآٔ ی ٔ تّف أىبٖ ثٟزٜثزدٖ اس ایٗ رٚػ ٘ٛیٗ را
٘ ار٘ .
دوتز شٛش٘ٛچی ثبر دیٍز ثب اؽبر ٜث ٝضزٚر ٚرٚد ثرٝ
اٛس ٜپشؽىی ٔجتٙی ثز فزد شأوی ٔی ورٙر  :شرٕرزورش
پشؽىی در پیؾٍیزی اس یه ثیٕبری ث ٝجربی درٔربٖ
آٖ ،ا٘ت بة ثٟتزیٗ رٚػ درٔبٖ  ٚوبٞرؼ آسٔرٚ ٖٛ
خغب در شجٛیش دار ،ٚشِٛی دارٞٚربی ٔرغرٕرئرٗ شرز ٚ
وبٞؼ عٛارك جب٘جی  ٚوٙتزَ ٞشیٞٝٙبی وّی درٔربٖ
 ٚدر ٘تیج ٝفزفٝجٛیی عظیٓ التقبدی ،اسجّٕٔ ٝشایبی
رؽ  ٚشٛعع ٝپشؽىی فزد ٔحٛر اعت.

