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ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٙٔ -بثغ خجشی وٕدبودبٖ دس حدبَ
ا٘شـبس اخجبس ٞیجبٖ اٍ٘یضی دس ٔٛسد ٚیدظٌدی ٞدبی آیدفد5 ٖٛ
ٞؼشٙذ  ٚایٗ ثبس اخجبسی دس ٔٛسد ضذآة ثٛدٖ فٛق اِؼدبد ٜایدٗ
ٌٛؿی ٔٙشـش ؿذ ٜاػز.ثٌ ٝضاسؽ فبسع ث٘ ٝمُ اص فدبیدٔٛده،
دیؾ اص ایٗ ٌفش ٝؿذ ٜثٛد و ٝایٗ ٌٛؿی اص ٕ٘بیـٍش فدشاٌدیدش
ثضسي و ٝوُ كفح ٝجّٛیی آٖ سا ٔدی ددٛؿدب٘دذ ثدشخدٛسداس
خٛاٞذ ثٛدٕ٘ .بیـٍش ضذخؾ اص جّٕ ٝدیدٍدش ٚیدظٌدی ٞدبی
ٌٛؿی ٔزوٛس اػالْ ؿذ ٜاػز.اٌش چٌٛ ٝؿی آیف ٓٞ 4 ٖٛدس ثشاثش ٌشد  ٚغجبس  ٚآة ٔمب ْٚاػز،
أب آیف 5 ٖٛاص ایٗ ٘ظش ٔؼشحىٓ سش  ٚلٛی سش خٛاٞذ ثٛد.ظبٞشا آیف 5 ٖٛدسجد ٝثدٙدذی IP68سا
دسیبفز خٛاٞذ وشد  ٚایٗ ثذاٖ ٔؼٙبػز وٌٛ ٝؿی یبد ؿذ ٜحشی اٌش  0۱دلیم ٝدس ػٕك یه ٔشدشی
آة ثبلی ثٕب٘ذ ػبِٓ ثبلی خٛاٞذ ٔب٘ذ ٔ ٚثُ سٚص ا َٚوبس خٛاٞذ وشد.
ٌٛؿی آیف 4 ٖٛدسج ٝثٙذی IP67سا دسیبفز وشدِ ٚ ٜزا سٟٙب دس ثشاثش سیخشٗ آة ثش سٚی ػدطد
خٛد  ٚچٙذ ِحظ ٝثبلی ٔب٘ذٖ دس صیش آة ٔمب ْٚاػز.

تًاوجخشی اوذام تحتبوی ثب رثبت ًَشمىذ محققبن کشًر

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ددظٞٚـدٍدشاٖ
وـٛس سثبر ٛٞؿٕٙذی ثشای سٛا٘جخـدی ا٘دذاْ
سحشب٘ی ػشض ٝوشد٘ذ و ٝفدشد ثدذ ٖٚحضدٛس
دضؿه لبدس خٛاٞذ ثدٛد ثدش٘دبٔد ٝدسٔدب٘دی سا
اجشایی وٙذ.
ٔحٕذ ػّیضادٔ ،ٜجشی طشح دس ٌفز ٌٚد ٛثدب
ایؼٙب ثب ثیبٖ ایٙى ٝایٗ طدشح ثدب ػدٙدٛاٖ سثدبر
ٞددٛؿددٕددٙددذ سددٛا٘ددجددخددـددی ا٘ددذاْ سددحددشددب٘ددی
یب CPMRاجشایی ؿذ ٜاػزٌ ،فز 7ػّٕىشد
ایٗ سثبر سٛا٘جخـی ا٘ذاْ سحشب٘ی ثشای سؼدشیدغ
ثخـیذٖ ػط ػالٔز  ٚثبصٌشدا٘ذٖ ػالٔز ثٝ

افشاد ٘یبصٔٙذ ث ٝسٛا٘جخـی ٚ ٚسصؿىبساٖ اػز.
ٚی ادأ ٝداد 7اػشفبد ٜاص ایدٗ سثدبر ٔدٛجدت
سؼشیغ دس فشایدٙدذ سدٛا٘دجدخدـدی ٔدی ؿدٛد ٚ
فیضیٛسشادی ٘یض ثٔ ٝیضاٖ  0ثشاثش وبٞؾ ٔییدبثدذ،
ضٕٗ آ٘ى ٝدلز آٖ اسسمبء یبفش ٝاػز.
ػّیضاد ٜوٙششَ اص سا ٜدٚس سا اص ٔضایبی ایٗ سثبر
٘بْ ثشد  ٚیبدآٚس ؿذ 7صٔب٘ی و ٝسیٓ ٚسصؿی ثدٝ
ٔحّی اػضاْ ٔیؿٛد  ٚیب دس ؿشایط خبف٘ ،یدبص
٘یؼز و ٝفیضیٛسشاح دس وٙبس ثیٕبس ثبؿذ؛ ثّدىدٝ
ثب اسلبَ ثیٕبس ث ٝدػشٍب ،ٜثش٘بٔ ٝفیضیٛسدشاددی اص
ػٛی دضؿه اص سا ٜدٚس ثش٘بٔٝسیضی  ٚاص طشیدك
ؿجىٞ ٝبی اجشٕبػی ث ٝفشد اسػبَ ٔیؿٛد  ٚفشد
ثش٘بٔ ٝسٛا٘جخـی ٔٛسد ٘ظش سا ث ٝدػشدٍدب ٜاسائدٝ
ٔیدٞذ.
ٔجشی طشح اضبف ٝوشد 7دس ٔمبثٌُ ،ضاسؿی اص
كحز ا٘جبْ وبس ثشای دضؿه اسػبَ خدٛاٞدذ
ؿذ.
ٚی ثب سبویذ ثش ایٙى ٝایٗ سثبر ٘دٕد٘ٛد ٝسثدبر
ٛٞؿٕٙذ إِٓبٖ اػز ،اظٟبس وشدٔ 7ب ثدب اِدٟدبْ
ٌشفشٗ اص چٙدذیدٗ ػدبخدشدبس ٔدىدب٘دیدىدبَ ٚ
دشٚػٞٝبی ٛٞؽ ٔلٛٙػی الذاْ ث ٝطدشاحدی ٚ
ػبخز ایٗ سثبر وشدیٓ.

کبوسپت جذیذ لکسًس
ایه ثبر ثر ريی آة !

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٌٛ-یب ؿشوز ِٛودغ ػدبص
طادٙی سلٕیٓ ث ٝؿٙبٚس وشدٖ ایذٞ ٜبی جذیذ خٛد ٌشفشدٝ
 ٚثب ٔؼشفی یه لبیك اػذشر وب٘ؼذز دأٔ ٝٙدحدلدٛالر
خٛد سا ٌؼششؽ داد ٜاػز.
ثٌ ٝضاسؽ اخجبس خٛدس ، ٚایٗ لبیك ٔ 4۸٫4دشدش طدٚ َٛ
ٔ 0٫5شش ػشم داؿش ٚ ٝدس ػٛاحُ فّدٛسیدذا ثدب حضدٛس
ٔذیش سجبسی ِىؼٛع آوی ٛسٛیٛدا (و ٝؿجبٞز اػٕی ثدب
ٔذیشػبُٔ سٛیٛسب داسد) سٕ٘ٚبیی ؿذ.
ٚی دس ایٗ ٔشاػٓ ٌفز  7ایٗ طشح ٘ـبٖ ٔیدٞذ چٍ٘ٛدٝ
یه ثش٘ذ ِٛوغ خٛدسٚػبص ٔیسٛا٘ذ دس دیدٍدش ػدشكدٝ
ٞبی ػجه ص٘ذٌی ٘یض ٚاسد ؿٛد.
کانسپت جدید لکسوس
دسػز اػز و ٝایٗ لبیك جّٛدٙجش٘ ٜذاسد أب اص دیدـدشا٘دٝ
ٞبی ػبخز ِىؼٛع لذسر ٔیٍیشد .دٛٔ ٚسٛس ِ 2دیدشدش
V8و ٝدس ٔحلٛالسی ٔب٘ٙذ  ٚGS F ،RC Fاخدیدشا
LC500وٛد ٝثىبس سفش ٝا٘ذ ٞشوذاْ  10۱اػدت ثدخدبس
لذسر سِٛیذ وشد ٚ ٜحذاوثش ػشػز ایٗ لبیك ِٛودغ سا
ثٌ 10 ٝش ٜدسیبیی ( 5۱ویّٔٛشش دس ػبػز) ٔیسػب٘ٙذ.
ثشای دبسن ػبد ٜسش ٔٛسٛسٞبی وٛچىی ٘یض سؼجی ٝؿذ ٜا٘ذ
و٘ ٝیشٚی سا٘ؾ جب٘جی سِٛیذ وشد ٚ ٜثب جدٛی اػدشدیده
وٙششَ ٔیؿ٘ٛذ.
دس وبثیٗ ٞذایز لبیك یه ٕ٘بیـٍش ِٕؼی سٕدبْ س٘دٍدی
لشاس داسد و ٝاطالػبر ٔخشّفدی ؿدبٔدُ ٘دبٚثدشی ،ساداس
ػطحی ،ػ٘ٛبس ٕٛ٘ ٚداسٞبی دیجیشبِی دیٍش سا ٘دٕدبیدؾ
ٔیدٞذ.

حلقٍ َبی تًخبلی جبیگسیه
جذیذ اسکیت ثرد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘ -ؼُ جذیذ اػىیز ثشدٞدب
ث ٝجبی یه سخش ٝكبف و ٝصیش آٖ چدٟدبس چدشر لدشاس
داسد ،حّمٞ ٝبیی س ٛخبِی اػز.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی ٟٔش ایٗ حدّدمدٞ ٝدبی سدٛخدبِدی
٘Orbitwheelsبْ داس٘ذ  ٚثب سىی ٝثشحشودبر ٔدٛجدی
ثذٖ ا٘ؼبٖ ا٘شطی سِٛیذ ٔی وٙٙذ .آٟ٘ب دٚس دبی وبسثش ٔدی
چشخٙذ ث ٝایٗ سشسیت ػشػز ٌشفشٗ  ٚچشخؾ ث ٝچخ ٚ
ساػز ثب آٟ٘ب ثؼیبس آػب٘شش خٛاٞذ ثٛد.

۸۱۰۲؛ سبل رقبثت وسدیکتر سًوی ثب اپل ي سبمسًوگ



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٌ -ضاسؽٞبی جذیذ حبوی اص آٖ اػز و ٝؿشوز ػ٘ٛی للذ داسد ٘ؼخٝ
جذیذ ٌٛؿی اوؼذشیب سا ث ٝیه ٚیظٌی ٔ ٟٓسجٟیض وٙذ و ٝس٘ٚذ سبصٜای دس ثبصاس ٌٛؿیٞبی ٛٞؿٕدٙدذ
ایجبد خٛاٞذ وشد.ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب ث٘ ٝمُ اص ی٘ٛیٛسػیشی ٞشاِذ ،ایٗ ٚیظٌی دس حمیمز یه ٘دٕدبیـدٍدش
اُاَایدی اػز وٌٛ ٝؿیٞبی اوؼذشیب ػ٘ٛی ثشای ٘خؼشیٗ ثبس دس ػبَ  ۸۱45یب  ۸۱46ثد ٝآٖ ٔدجدٟدض
خٛاٙٞذ ؿذ  ٚثٟجٛد صیبدی دس ثخؾٞبی ثلشی  ٚدٚسثیٗ ایٗ سّفٗ ٕٞشا ٜایجبد خٛاٞذ وشد.
ٕ٘بیـٍشٞبی اُاَایدی اص ٘ؼجز وٙششاػز ثبالسشی ثشخٛسداس ثٛدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٔیسٛا٘ٙذ اثؼبد ٌدٛؿدی سا
ثبسیهسش ٚ ٚصٖ آٖ سا ػجه سش وٙٙذ .دس حمیمز ایٗ ٕ٘بیـٍشٞب ثؼیبس ثٟشش اص ٘دٕدبیـدٍدشٞدبی ػدٙدشدی
اَػیدی ٞؼشٙذ.صٔب٘ی و ٝسّفٗ ٕٞشا ٜاوؼذشیب ػ٘ٛی ػبَ ٚ ۸۱45اسد ثبصاس ؿٛدٌٛ ،ؿیٞبی آیفٚ 5 ٖٛ
ٌّىؼی اع ٘ 5یض اص ٕ٘بیـٍش ٔـبث ٝثشخٛسداس خٛاٙٞذ ثٛد أب دٚسثیٗ ٌٛؿی اوؼذشیب ٘ؼدجدز ثد ٝآ٘دٟدب
ثشسشی خٛاٞذ داؿز.
ػبیز GSM Arenaثٔ ٝمبیؼٌٛ ٝؿیٞبی اوؼذشیب ایىغ صد ،آیفٌّ ٚ 4 ٖٛىؼی اع  4ػبٔؼ٘ٛدً
دشداخش٘ ٚ ٝـبٖ داد ٜو ٝدٚسثیٗ ػ٘ٛی اص ػّٕىشد ثٟششی دس ثجز جضئیبر  ٚسِٛیذ ػىغٞبی ؿفبفسشی
٘ؼجز ث ٝآیف 4 ٖٛثشخٛسداس اػز.

درمبن سرطبن َبی سخت ثب ريش جذیذ تعییه تًالی شوتیکی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ػضٞ ٛیبر ػّدٕدی
دظٞٚـٍب ٜاثٗ ػیٙب اص وبسثشد سٚؽ جذیذ سدؼدیدیدٗ
سٛاِی ط٘شیىی )(NGSدس دسٔبٖ ثشخی اص ػشطدبٖ
ٞبی جذی ٔب٘ٙذ ٔال٘ٔٛب  ٚػشطبٖ سی ٝخجش داد.
دوشش ػؼیذسضب غفبسی دس ٌفز ٌ ٚد ٛثدب ایدش٘دب
افضٚد 7ثشخی اص ػشطبٖ ٞب وٌ ٝب ٜدس ٔذر ودٛسدبٜ
ػجت فٛر فشد ٔجشال ٔی ؿ٘ٛذ ،سب حدذ صیدبدی ثدب
سٚیددىددشد جددذیددذ دسٔددبٖ دددزیددش ٞؼددشددٙددذ.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝایٗ و ٝدس سٚؽ جدذیدذ ،ثدشاػدبع
ثشسػی جٟؾ ٞبی ط٘شیىی دس سٛٔٛس فشد ثدیدٕدبس،

داسٞٚبی ٔٛسد ٘ظش ا٘شخبة  ٚدس اخشیبس فشد ثدیدٕدبس
لشاس ٔی ٌیشدٌ ،فز 7دس ایٗ سٚؽ لدجدُ اص آغدبص
دسٔبٖ ،سٛٔٛس سا ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی ط٘شیىی وشد ٚ ٜػذغ
ثشاػبع ٚضؼیز آٖ ،فشآیٙذ دسٔدبٖ اخدشدلدبكدی
ثشای فشد ثیٕبس سؼییٗ ٔی ؿٛد.
دوشش غفبسی ادأ ٝداد 7ایٗ سٚؽ و ٝث ٝآٖ دضؿىی
فشدٔحٛس یب دضؿىی ؿخلی  ٓٞاطالق ٔدی ؿدٛد،
ثذیٗ ٔؼٙی اػز و ٝدضؿه ثدشای ثدیدٕدبس داسٚی
اخشلبكی ٕٞبٖ فشد سا سجٛیض ٔی وٙذ  ٚثٚ ٝالدغ،
ثشاػبع ٚیظٌی ط٘شیىی فشد ثیٕبس٘ ،دحد ٜٛدسٔدبٖ
ا٘شخبة ٔی ؿٛد وٕٞ ٝبٖ دسٔبٖ ٞذفٕٙذ اػز.
ػضٞ ٛیبر ػّٕی دظٞٚـٍب ٜایٗ ػیدٙدب ادأد ٝداد7
ثؼیبسی اص ػشطبٖ ٞب و ٝثٔ ٝشحّ ٝددیدـدشفدشدٔ ٝدی
سػٙذ ،ثب سٚؽ ٞبی لذیٕی لبثُ دسٔبٖ ٘یؼدشدٙدذ ٚ
اغّت آٟ٘ب ثب دیـشفز ثیٕبسی ث ٝػٛاسم ؿذیدذ یدب
ٔشي ثیٕبس ٔٙشٟی ٔی ؿ٘ٛذ ،أب ثب ایٗ سٚؽ جذیدذ
أىبٖ دسٔدبٖ ثؼدیدبسی اص آ٘دٟدب ٚجدٛد داسد.
ٚی اظٟبس وشد 7ثشای ٔثبَ ػشطبٖ ٔال٘ٔٛب  ٚػشطبٖ
سی ٝو ٝجذی سشیٗ ٘ٛع ػشطبٖ دٛػز ٞؼشدٙدذ ،ثدب
سٚؽ جذیذ سؼییٗ سٛاِی ط٘شیىی سب حذ صیبدی لبثُ
دسٔبٖ ؿذ ٜاػز.

استفبدٌ از ترکیت زَر مبر کجرا ي وقبط کًاوتًمی در جراحی تًمًر
ػشٚیغ خجدشی سٚص٘دبٔد ٝاسن -یده سدیدٓ
سحمیمبر سٚػی ٙٞ ٚذی ٔٛفك ؿذ٘ذ ثب سشویدت
ػٓ ػلجی ٔٛجٛد دس صٞش ٔبس ودجدشا ٘ ٚدمدب
وٛا٘شٔٛیٔ ،بدٞ ٜیجشیذی ثؼبص٘ذ و ٝث ٝجشاحدبٖ
وٕه ٔیوٙذ سب ٔشص ػَّٞٛبی ػبِٓ  ٚػشطب٘ی
سا ث ٝدلز ٔـخق وٙٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ػشبد ٚیدظ ٜسدٛػدؼدٝ
فٙبٚسی ٘ب٘ٔ ،ٛحدمدمدبٖ سٚػدی ثدب ٞدٕدىدبسی
ٔحممب٘ی اص دا٘ـٍب ٜسضدٛس ٙٞذ ٔٛفك ثد ٝاسائدٝ
ٔبدٜای ؿذ٘ذ و ٝث ٝجشاحبٖ وٕه ٔیوٙدذ سدب
ٔشص ػَّٞٛبی ػشطب٘ی سا دس حیٗ جدشاحدی ثدٝ
خٛثی سـخیق دٙٞذ .ایٗ ٔبد ٜسشویجی اص ٘دمدب
وٛا٘شٔٛی  ٚصٞش ٔبس وجشاػز.
جشاحبٖ ثبیذ ثشٛا٘ٙذ ٔشص سٛٔٛس ػشطب٘ی دس ثدذٖ
سا سـخیق داد ٚ ٜاص سٚی ٞدٕدیدٗ الدذاْ ثدٝ
جذاػبصی سٛٔٛس ػشطب٘ی وٙٙذ .ایٗ وبس ٘یبص ثدٝ

جذیذتریه فىبيریَبی َفتٍ

دلز ثبالیی داسد سب اثشثخـی جشاحدی افدضایدؾ
یبثذ.
ایٗ ٌش ٜٚسحمیمبسی ،ػٓ ػلجی ٔٛجٛد دس صٞدش
ٔبس وجشا سا ثٕٞ ٝشا٘ ٜمب وٛا٘شدٔٛدی سدشودیدت
وشد٘ذٔ .بدٞ ٜیجشیذی داسای خٛاف ٔدخدشدّدف
اػز و ٝاص ػٓ ٔبس ٘ ٚمب وٛا٘شٔٛی ٘یٕٞٝدبدی
٘ـبر ٌشفش ٝاػز٘ .مب وٛا٘شٔٛی ٔٛسد اػشفبدٜ
دس ایٗ دشٚط ،ٜػّٙیذ وبدٔیٓ اػز.
ایٗ ٔبدٞ ٜیجشیذی ٔیسٛا٘ذ ثٝػٛٙاٖ ؿدٙدبػدبٌدش
ػَّٞٛبی ػشطب٘ی سٛػط دضؿىبٖ  ٚجدشاحدبٖ
اػشفبد ٜؿٛدٔ .حممبٖ ایٗ ددشٚط ٜدس اثدشدذا ثدٝ
ثشسػی ػٓ ػلجی آِدفدب دس صٞدش ٔدبس ودجدشا
دشداخشٙذ  ٚػدذدغ آٖ سا ثدب ٘دب٘دٛثدّدٛسٞدبی
فّٛسػب٘ز سشویت وشد٘ذ .آٖٞب الذاْ ث ٝسشویت
ایٗ ٔبدٞ ٜیجشیذی ثب ا٘ٛاع ٔخدشدّدف ػدّدٞ َٛدب
وشد٘ذ.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ثب ٚجٛد ایٗ ؤ ٝذر
وٛسبٞی اص آغبص ػبَ جذیذ ٔیالدی ٔیٌزسد ،ؿبٞدذ
ٔؼشفی اثضاسٞبی  ٚفٙبٚسیٞبی جذیذ  ٚدیدـدشفدشد ٝای
ثٛدٜایٌٓٛ .ؿی ٛٞؿٕٙذ ٞ ،H2دذػدز ثدی ػدیدٓ
ٚالؼیز سشویجی ،سجذیُ ػبػز ادُ ثد٘ ٝدٕدبیـدٍدش ٚ
٘شْافضاس ثش٘بٔٝسیضی ثخـی اص ایٗ فٙبٚسی ٞب ٞؼشٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب اص سٍّشاف ،دس ایٗ ٌضاسؽ ث ٝثشسػی
چٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛاص فٙبٚسیٞبی جذیذ و ٝدس ٞفدشد ٝجدبسی
سٕ٘ٚبیی ؿذ٘ذ ٔیدشداصیٓ.
**گوشی هوشمند H2
یه ؿشوز ػدبص٘دذ ٜسدّدٛیدضید ٖٛچدیدٙدی ثد٘ ٝدبْ
Changhongثب ٕٞىبسی ٔشخللبٖ حؼدٍدشٞدبی
ِٔٛىِٛی سٛا٘ؼز ٌٛؿی ٛٞؿٕٙذی ثؼبصد و ٝلبثّیز
سـخیق سشویجبر ٔ ٚیضاٖ چشثی ٔدٛجدٛد دس ٔدٛاد
غزایی  ٚثذٖ ا٘ؼبٖ سا داسد .ایٗ ٌٛؿی ٛٞؿٕٙذ ودٝ
٘H2بْ داسد ثشای سـخیق ٘ٛع ِٔٛىَٞٛبی ٔٛجدٛد
دس ٔٛاد ٔخشّف ،اص یه حؼٍش SCiOثٟشٔ ٜیثدشد
و ٝدس ٚالغ یه طیف ػٙج ٘ضدیه ثٔ ٝدبد ٖٚلدشٔدض
اػز.
**هدست بی سیم واقعیت ترکیبی
ٞذػز جذیذ ؿشوز ایٙشُ ثب ٘بْ Project Alloy
ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚی ٝیه دػشٍب ٜسِٛیذ ٚالؼیز سشویجی اػز ٚ
لبثّیز سشویت سلٛیشی اؿیبی ٔدٛجدٛد دس د٘دیدبی
ٚالؼی سا ثب اؿیبی ٔجبصی داسد .ایٗ ٞذػز ثدی ػدیدٓ
أىبٖ اجشای ثبصیٞبی وبٔذیٛسی  ٚحشوز دس ٔحیط
سا ثشای وبسثشاٖ فشأ ٓٞیوٙذ .ایٗ ٞذػز لبدس اػز
اؿیبی ٔٛجٛد دس اسبق سا ثٛٔ ٝا٘ؼی دس فضدبی ثدبصی
سجذیُ وٙذ .ا٘شظبس ٔیسٚد ایٗ ٞذػز سب ددبیدبٖ ػدبَ
ٔیالدی جبسی ٚاسد ثبصاس ؿٛد.
**تبدیل ساعت اپل به نمایشگر
یه ؿشوز سِٛیذوٙٙذ ٜسجٟیدضار جدب٘دجدی ثد٘ ٝدبْ
Elagoدبیٝای ثشای ػبػز ادُ ػبخش ٝاػز و ٝؿجیٝ
ث ٝوبٔذیٛسشٞبی اِٚی ٝؿشوز ٔىدیدٙدشدبؽ اػدز .دس
ٍٙٞبْ ؿبسط ػبػز ٛٞؿٕٙذ ثب لشاسدادٖ آٖ سٚی دبی،ٝ
یه ٕ٘ ٝ٘ٛوٛچه اص وبٔذیٛسشٞبی ػدبخدز 4651
ؿشوز ٔىیٙشبؽ ؿجیٝػبصی ٔیؿٛد.
**نرمافزاری برای برنامهریزی
اثضاس Nagbotدس ٚالغ یه سٚثبر ٌفز  ٌٛٚاػز
و ٝأٛس سٚصٔش ٚ ٜاٞذاف وٛسبٔ ٜذر  ٚثّٙدذ ٔدذر
وبسثشاٖ سا دس ط َٛػبَ یبدآٚسی ٔی وٙذ  ٚددیدٍدیدش
س٘ٚذ اجشای ایٗ ثش٘بٔٞٝب ٔیؿٛد .ثشای ٔثبَ دس سبسیخ
ٔؼیٙی اص وبسثش ػٛاَ ٔیوٙذ و ٝآیب وبسی سا و ٝثشای
آٖ ثش٘بٔٝسیضی وشد ٜثٛد ،ا٘جبْ داد ٜاػز یدب خدیدش
اٌش دبػخ ٔثجز ثبؿذ ،وبسثش سا سـٛیك ٔیوٙذ  ٚاٌدش
دبػخ ٔٙفی ثبؿذ ،ثش٘بٔ٘ ٝیض ٚاوٗ ؽ ٔدٙدفدی ٘ـدبٖ
ٔیدٞذ.
ایٗ اثضاس ثٕٞ ٝشا ٜثش٘بٔٝای اسائ ٝؿذ ٜاػز و ٝأدىدبٖ
ثشسػی دیـشفز أٛس سا ثشای وبسثشاٖ فشأ ٓٞیوٙذ.

٘شبیج یبفشٞٝب ٘ـبٖ داد و ٝایٗ ٔدبدٔ ٜدی سدٛا٘دذ
ث ٝكٛسر ا٘شخبثی ثب ػَّٞٛبی سٛٔٛس ػدشطدب٘دی
ثش ٓٞوٙؾ داؿش ٝثبؿذ ثٙبثشایٗ ،ث ٝدِیُ ثٕٞ ٝشاٜ
داؿشٗ ٘مب وٛا٘شٔٛی ،أدىدبٖ ٘دٕدبیدؾ دادٖ
ٔشصٞبی ػّ َٛػشطب٘ی ثب اػشفبد ٜاص آٖٞب ٔیدؼدش
ٔیؿٛد.

ارتجبط ضرثٍ مغسی ي ثريز آلسایمر
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -یبفدشدٞ ٝدبی
ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜثٛػشد ٖٛآٔدشیدىدب ٘ـدبٖ
ٔی دٞذ اسسجب ثیٗ ضشثٔ ٝدغدضی  ٚثدشٚص
آِضایٕش اص آ٘چ ٝو ٝلجال سلٛس ٔیؿذ ثؼیبس
ثیـشش اػز.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب ث٘ ٝمُ اص یٞ.ٛشاِذٔ ،حممبٖ
دا٘ـىذ ٜػّ ْٛدضؿىی دا٘ـٍدب ٜثدٛػدشدٖٛ
ثیؾ اص  43۱ػشثبص اسسؾ آٔشیىب سا و ٝدس
جٞ ًٙبی ػدشاق  ٚافدغدب٘ؼدشدبٖ حضدٛس
داؿشٙذٛٔ ،سد ثشسػی لشاس داد٘ذ  ٚثد ٝایدٗ
٘شیج ٝسػیذ٘ذ و ٝضشثٔ ٝغضی ٔیسٛا٘دذ ثدٝ
ٌ ٝ٘ٛای ػجت وبٞؾ فؼبِیز ٞدبی ٔدغدضی
ؿٛد وٙٔ ٝجش ث ٝآِضایٕش خٛاٞذ ؿدذ .ایدٗ
ٔٛضٛع ثیٗ افشادی و ٝاص ٘دظدش ط٘دشدیدىدی
ٔؼشؼذ اثشال ث ٝآِضایٕش ٞؼشٙذ سبثیش ثیـدشدشی
داسد .سؼذادی اص ایٗ ػشثبصاٖ حذالُ یده
ثبس ضشثٔ ٝغضی ؿذ ٜثٛد٘ذ  ٚثدشخدی ٘دیدض
دچبس ایٗ حبدث٘ ٝـذ ٜثٛد٘ذ.
ٔحممبٖ دس ایٗ دشٚط ٜسحمیمدبسدی اص ٔدغدض
داٚطّجبٖ ٌMRIشفشٙذ سب ضخبٔز غـدبی
ٔغض آٟ٘ب سا ا٘ذاص ٜثٍیش٘ذ .ایٗ ثخؾ اص ٔغض

ثٕٞ ٝشاٞ ٜفز ثخؾ دیٍش ٔخشق وٙشدشَ،
اِٚیٗ ثخؾٞبیی ٞؼشٙذ و ٝدس صٔدبٖ ثدشٚص
آِضایٕش سحز سبثیش لشاس ٔیٌیش٘ذ.
دوشش جبػٕیز ٞبیغ یىی اص ٔذیشاٖ ایدٗ
دشٚطٌ ٜفز 7ایٗ ٔطبِؼ ٝكشفب ثد ٝاسسدجدب
ضشثٔ ٝغضی  ٚآِضایٕش ٘دٕدی ددشداصد ٔ ٚدب
فبوشٛسٞالی ط٘شیىی  ٚاسثی سا ٘یض ٔذ ٘دظدش
داسیٓٚ.ی افضٚد٘ 7ىش ٝجبِت سٛج ٝدس ٘شبیج
سحمیك ایٗ اػز و ٝفؼبِیز ٞبی غیشطجیؼدی
ٔغض ثیـشش دس افشاد جٛاٖسش ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.
دس ایٗ دشٚطٔ ٜیبٍ٘یٗ ػٗ ؿشوز وٙٙذٌبٖ
 0۸ػبَ ثٛد ٜاػز.

تصفیٍ ًَا ثب پريتئیه سًیب

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -دا٘ـدٕدٙدذاٖ
آٔشیىبیی  ٚچیٙی یه فیّشش ٛٞای طجیدؼدی،
صیؼزسجضیٝدزیشٔ ،مش ٖٚثلشفٔ ٚ ٝجشٙی ثدش
دشٚسئیٗ ػٛیب سا سِٛیذ وشدٜا٘ذ ؤ ٝیسدٛا٘دذ
ٔٛاد ؿیٕیبیی ػٕی ٔب٘ٙذ ٔٛ٘ٛوؼیذوشثٗ ٚ
فشٔبِذئیذ سا و ٝفیّششٞبی وٙد٘ٛدی لدبدس ثدٝ
سلفی ٝآٖٞب ٘یؼشٙذ ،دبوؼبصی وٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب ث٘ ٝمُ اص صی ٘دیدٛص ،ایدٗ
سحمیك ٔی سٛا٘ذ ٔٙجش ث ٝسلفی ٝوٙدٙدذٞ ٜدبی
ثٟشش ٛٞا ثٚ ٝیظ ٜدس ٔٙبطمی اص جٟبٖ ؿٛد وٝ
ویفیز ٛٞای ٘بٔطّٛثی داس٘ذ.
ایٗ فیّشش صیؼشی او ٖٛٙسدٛػدط ٔدٟدٙدذػدبٖ
دا٘ـٍب ٜایبِشی ٚاؿٍٙشٗ طشاحی  ٚآصٔدبیدؾ

ؿذ ٜاػزٔ.حممبٖ آٔشیىبیی ثب ٞدٕدىدبسی
دا٘ـٕٙذاٖ دا٘ـٍب ٜػّٓ  ٚفٙبٚسی چدیدٗ اص
دشٚسئیٗ خبِق ػٛیدب ثدٞ ٝدٕدشا ٜػدّدِٛدض
ثبوششیبیی ثشای ػبخز یده فدیدّدشدشٞدٛای
وبٔال طجیؼی ،اسصاٖ  ٚلبثُ سجدضید ٝصیؼدشدی
اػشفبد ٜوشد٘ذ.ویفیز ٘دبٔدطدّدت ٞدٛا دس
ػشاػش جٟبٖ ثبػث ٔـىالر ػالٔشی ثٛدٚ ٜ
ػبُٔ ثیٕبسیٞبیی ٔب٘ٙذ آػٓ ،ثیٕبسی لّجی ٚ
ػشطبٖ سی ٝاػز.سلفی ٝوٙٙذٜٞبی سدجدبسی
ٔٛجٛد دس ثبصاس ثشای دبوؼبصی رسار سیدض
ٔٛجٛد دس دٚد ٜیدب دٚد ٘دبؿدی اص اٌدضٚص
خٛدس ٚاػشفبدٔ ٜی ؿ٘ٛدذ صیدشا ایدٗ رسار
آػیت صا ثطٛس ٔؼشمیٓ ث ٝسیٚ ٝاسد ٔیؿ٘ٛدذ.
ایٗ دس حبِیؼز وٙٔ ٝبثغ آالیٙذ ٜصیبدی دس
ػشاػش جٟبٖ ٚجٛد داؿش ٚ ٝآِٛدٌی آٖ ٞدب
ٔیسٛا٘ذ حبٚی سشویجی اص ٔدِٛدىدٞ َٛدبی
ٌبصی خطش٘بن ٔب٘ٙذ ٔد٘ٛدٛوؼدیدذودشثدٗ،
فشٔبِذئیذ ،دی اوؼدیدذػدِٛدفدٛس  ٚػدبیدش
سشویجبر آِی فشاس ثبؿذ.

مقبلٍ علمی
اوذريیذ چگًوٍ ظًُر
کرد؟

ادأ ٝاص ؿٕبس ٜلجُ7
سٚثیٗ  ٚػیشص دس ٞفش ٝأ َٚب ٜطا٘ٛی ۸۱۱2 ٝثدٔ ٝدمدش
اكّی ٌ ٌُٛسفشٙذ .آٟ٘ب ثب دیج  ٚدیٍش ٔٛػغ ٌٌٛدُ
یؼٙی ػشٌی ثدشیدٗ ٞ ٚدٕدچدٙدیدٗ جدٛس ٞدشیده
)(Georges Harikاص ٔـدبٚساٖ  ٚیدىدی اص 4۱
وبسٔٙذ ثشسش ٌ٘ ٌُٛـؼشی ثدشٌدضاس ودشد٘دذ .دس آٖ
جّؼِ ،ٝشی دیج یه ؿّٛاس جیٗ  ٚسدی ؿدشر ػدبدٜ
دٛؿیذ ٜثٛد  ٚثشیٗ  ٓٞو ٝوفؾ ٘ذاؿز یه ػدبػدز
دالػشیىی دیض٘ی دػشؾ وشد ٜثٛد.
دیج ٚلز سا سّف ٘ىشد  ٚدسثدبس ٜاٞدٕدیدز ودبسٞدبی
ٌزؿش ٝسٚثیٗ ػخٗ ٌفز .اٛٔ ٚثبیُ ػبیذودیده سدی
ٔٛثبیُ سا یىی اص ثٟششیٗ ٌٛؿی ٞبیی ٔؼشفی وشد ودٝ
سب دیؾ اص ایٗ دیذ ٜثٛد ٜاػز .ثشیٗ كحدجدشدؾ سا ثدب
جٛن ٌفشٗ  ٚؿٛخی آغبص ودشد .اٞ ٚدٕدچدٙدیدٗ اص
جضییبر دلیمی و ٝدـز دشد ٜفدٙدبٚسی ػدبد ٜودیده
ثٛد٘ذ ػخٗ ٌفز.
لشاس ٘جٛد ایٗ جّؼ ٝكشفب ثشای ػشبیؾ سٚثیٗ ثدشٌدضاس
ؿٛد؛ ثشیٗ ٔی خٛاػز ا ٚسا أشحبٖ وٙذ .أ ٚدذاْ اص
سٚثیٗ ٔی دشػیذ چ ٝودبسٞدبیدی ثدشای ثدٟدشدش ودشدٖ
ػبیذویه ٔی سٛا٘ؼش ٝا٘جبْ دٞذ  ٚچشا ثدب ایدٗ سٚؽ
ایٗ ٌٛؿی سا طشاحی  ٚسِٛیذ وشد ٜاػز.
ٌفز ٌٛٚی ٔیبٖ آٟ٘ب حبِز سدٟدبجدٕدی ٘دذاؿدز ٚ
دسػٛم یه جّؼٔ ٝـدبسودشدی ثدشای حدُ ٔؼدبِدٝ
ٔحؼٛة ٔی ؿذ.
ٚلشی سٚثیٗ  ٚػیشص اص آٖ جّؼ ٝثیش ٖٚآٔدذ٘دذ ،یده
چیض ثشایـبٖ سٚؿٗ ثٛد ٌٌُٛ 7ث ٝا٘ذسٚیذ ػاللٔ ٝدٙدذ
ؿذ ٜاػز ،أب ٕ٘ی دا٘ؼشٙذ چشا ایٗ طٛس اػز
آیب ٌ ٌُٛدؿٕٗ آٟ٘ب ثٛد یب ٚالؼب ٔی خٛاػز ث ٝآ٘دٟدب
وٕه وٙذ  ٚدٚػز ؿبٖ ؿٛد آیب ٌدٌٛدُ داؿدز
ػیؼشٓ ػبُٔ ٕٞشأ ٜخلٛف خٛدؽ سا ٔی ٘ٛؿدز ٚ
ٔی خٛاػز اص ایٗ سلبثز چیضی یبد ثٍیشد
چ ٚ ُٟدٙج سٚص ثؼذٚ ،لشی ٌ ٌُٛدٚثبس ٜػشاؽ سٚثدٗ
سا ٌشفز٘ ،یز ٞبی دیج اص لجُ سٚؿٗ سش ؿذ٘ذ .ایٗ ثبس
 ٓٞچٟبس ٔٛػغ ا٘ذسٚیذ دس جّؼ ٝحضٛس داؿدشدٙدذ ٚ
ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚی ٝای اص ٘شْ افضاس سا ثشای ٘ـدبٖ دادٖ آٚسدٜ
ثٛد٘ذ.
ٞش یه ٔؼشمیٕب ػش اكُ ٔطّت سفز ٌ ٚفزٌٌٛ 7دُ
ٔی خٛاٞذ ا٘ذسٚیذ ؿٕب سا ثدخدشد .افدىدبس ٔدٛػدؼدبٖ
ا٘ذسٚیذ وبٔال دس  ٓٞسیخز.
ا٘ذسٚیذ ث ٝؿذر ٘یبص ث ٝوٕه ٔبِی داؿدز .سٚثدیدٗ،
ٌشیغ ٚایز  ٚػیشص ٞش ػ ٝثب ایدٗ ٔدٛضدٛع ٔدٛافدك
ثٛد٘ذ ،أب سیچ ٔبیٙش ،چٟبسٔیٗ ٔٛػدغ ا٘دذسٚیدذ ودٝ
او ٖٛٙدس ٌ٘ٚ ٌُٛچٛسص وبس ٔی وٙذٔ ،ی خدٛاػدز
ؿشوز ا٘ذسٚیذ دس ٕٞبٖ حذ  ٚا٘ذاصٞ ٜبی ودٛچده
ثبلی ثٕب٘ذ.
ػشا٘جبْ ،ا٘ذسٚیذ دیـٟٙبد ٔ 2۱یّی ٖٛدالسی ٌ ٌُٛسا
دزیشفز .سمشیجب دغ اص ٌزؿز ؿدؾ ٔدب ٜاص اِٚدیدٗ
جّؼ ،ٝسیٓ ا٘ذسٚیذ دس یبصد ٓٞطٚیی ۸۱۱2 ٝثٌ ٝدٌٛدُ
دّىغ ٘مُ ٔىبٖ وشد٘ذ.
ٔذَ جذیذ
دفشش ٔشوضی ا٘ذسٚیذ دس ػبخشٕبٖ  11ثب ثمیٚ ٝاحذٞدبی
ٌ ٌُٛسفبٚر ٞبیی داؿز .یه سثدبر ػدبیدّد ٖٛاص
ػشیبَ ٘بٚثش فضبیی ٌبالوشیىب اص ٚسٚدی دفشدش اكدّدی
ٔحبفظز ٔی وشد  ٚسثبر ٞبی ٔخشّفی فضدبی ودبسی
سا اؿغبَ وشد ٜثٛد٘ذ.
یىی اص وبسوٙبٖ اِٚی ٝا٘ذسٚیذ ٔی ٌٛیذ 7سب حذی ٔدی
سٛاٖ ٌفز ا٘ذسٚیذ دس ثشاثش ایٙى ٝؿجی ٝثدمدیدٌ ٝدٌٛدُ
ثبؿذ ٔمبٔٚز ٔی وشد .سمشیجب ث ٝطٛس وبٔدال ٔدجدضا اص
وُ ؿشوز ٍ٘ ٝداؿشٔ ٝی ؿذ.
ؿشوز ٌٔ ٌُٛؼٕٛال ثشای ثٟجٛد ویفیز وذٞب  ٚلجدُ
اص ا٘شـبس آٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔحل ،َٛآٟ٘ب سا ػدطدش ثدٝ
ػط ٔٛسد ثبصثیٙی لشاس ٔی دٞذ .أب ا٘ذسٚیذ دس ثدشاثدش
ایٗ ایذٔ ٜمبٔٚز ٔی وشد.
سمشیجب یىی د ٚػبَ ط َٛوـیذ سب ثٌ ٝدٌٛدُ أدىدبٖ
ثشسػی وذٞبیؾ سا داد٘ذ.
یىی دیٍش اص وبسوٙبٖ اػجك ٌ ،ٌُٛدفدشدش ٔدشودضی
ا٘ذسٚیذ سا جضیش ٜای دس ٌٔ ٌُٛی ٘بٔذ وٌ ٝدشٞٚدی
ٔشٔٛص  ٚثب فشٔ ًٙٞخلٛف ث ٝخٛدؿبٖ دس آٖ ودبس
ٔی وشد٘ذ .یىی اص ٔٙبثغ ٘ضدیه ث ٝسٚثیٗ ٔی ٌدٛیدذ7
ٔٗ اكال ٕ٘ی دا٘ؼشٓ یه اػشبسسبح دس دسٌ ٖٚدٌٛدُ
ؿشٚع ث ٝوبس وشد ٜاػز .اػششاسظی سیٓ ا٘ذسٚیذ سا اٌش
ثشای دیٍش افشاد ٌ ٌُٛسٛضید ٔدی دادی ثدشایـدبٖ
ثیٍب٘ ٝث٘ ٝظش ٔی سػیذ...
ادأ ٝداسد

