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فرهنگ  ،هنر و فن آوري

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضک-یک قیطکیت ای یٌی اظ
هَبایل ضًٍوای کطزُ کِ زض ًوایكگط آى حؿیگیط احیط
اًگكت بیِ طیَض ییکیپیاضایِ تیؼیبی یِ قیسُ اؾیت.بیِ
گعاضـ ذبطگعاضی هْط بِ ًقر اظ ؾ ًتٌّ ،گیاهی کیِ
کَایکام اظ فٌاٍضی پكت باً احط اًگیكیت زض ًیویایكیگیط
ضًٍوای کطز ،قطکت ا ٌ Vivoاػالم کطز آى ضا زض
تَی س هَبایر ّایف کاض ذَاّس گطفت ٍ حت یک ًوًَیِ
ػول ات اظ آى ضا ًوایف زاز .زض ّو ي ضاؾتا ایي قیطکیت
زض ًوایكگاُ هحهَالت ایکتطًٍ ک ههطف اظ هَبایل با
حؿگط احط اًگكت یکپاضاِ قسُ زض ًوایكگط ضًٍیویایی
کطز .زض ایي هَبایر زکوِ ذاًِ ضٍی ًوایكگط یا حؿگطی
پكت زؾتگاُ ٍرَز زاضز .فقط کاف اؾت کاضبط اًگكت اقاضُ ذَز ضا ضٍی ًوایكگط ٍ زض هکیاًی
کِ قبال زکوِ ذاًِ بَز ،قطاض زّس .زضایي حایت قفر زؾتگاُ باظ ه قَز ٍ حؿگط ضٍی ًویایكیگیط
ًاپسیس ه قَز .بِ ایي تطت ب کاضبط ه تَاًس اظ توام ًوایكگط ذَز اؾتفازُ کیٌیس.حؿیگیطهیصکیَض
ػالٍُ بط باظ کطزى قفر زؾتگاُ بطای تای س زض پطزاذت ّای هَبایر ً ع کاضآهس اؾت.

رًٍوایی از خَدرٍی الکتریکی تا حذاکثر سرعت  ۹۵۴کیلَهتر ترساعت

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًیاهیِ اضک-زض ًیویایكیگیاُ
هحهَالت ایکتطًٍ ک ههطف اظ یک ذیَزضٍی
ایکتطًٍ ک ضًٍوای قس کِ با یکبیاض قیاضغ هی
تَاًس  643ک لَهتط ضا ط کٌس ٍ حساکخط ؾیطػیت
آى ً ع  259ک لَهتط بط ؾاػت اػالم قسُ اؾت.
بِ گعاضـ ذبطگعاضی هْط بِ ًقیر اظ تیلیگیطاف،

قطکیت Fiskerزض ًیویایكیگیاُ هیحیهیَالت
ایکتطًٍ یکی ههیطف اظ ذیَزض اییکیتیطییکی
یَکؽ Emotionضًٍوای کطز.ایي ذَزضٍ کیِ
ضق ب تؿال بِ قواض ه ضٍز ،ظاّیطی ریاییب بیا
زضّای پطٍاًِ هاًٌس زاضز .ایبتِ رصابی یت ذیَزضٍ
فقط هطبَط بِ ظاّط آى ً ؿت ،بیلیکیِ زض آى اظ
رسیس تطیي فٌاٍضی ّای EVاؾتفازُ قسُ اؾت.
ّو ٌ ي Emotionه تَاًس با ییک بیاض قیاضغ
هؿافت  643ک لَهتط ضا ط کٌس .حساکخط ؾطػیت
آى ً ع  259ک لَهتط بط ؾاػت اػالم قیسُ اؾیت.
ػطضِ تزاضی Emotionاظ  2020ه یالزی ٍ بیا
بْای ّ 129عاض زالض آغاظ ه قَز.
ابؼاز ٍ ػولکطز ذَزضٍ با هس Sتؿال هكابِ اؾت.
اها زض تَی س ذَزضٍی ف ؿکط اظ ف یبیط کیطبیٌی ٍ
آیَه ٌ َم ب كتطی اؾتفازُ قسُ بٌابطایي ؾبک تط اظ
ذَزضٍی آهطیکای ذَاّس بَز.



ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضک-احطات تطه ن کٌٌسُ ؾیلیَ
ّای بٌ ازی زض آؾ ب ًراػ ه تَاًس بَؾ لِ تَاًای آى
ّا بطای هبازالت ب ي ؾلَی زض رْت ؾلیَ ّیای ضیس
ایتْاب هاکطٍفاغ  2Mتاه ي قَز.بِ گعاضـ ذیبیطگیعاضی
هْط بِ ًقر اظ پایگاُ اطالع ضؾاً ؾلیَ ّیای بیٌی یازی،
هحققاى زاًكگاُ ی ر پ ف اظ ایي ًكیاى زازُ بیَزًیس کیِ
ؾلَ ّای بٌ ازی هعاًك و بسؾت آهسُ اظ هغع اؾتریَاى
بِ تطه ن آؾ ب ًراػ زض ضت ّا کوک ه کیٌیٌیس اهیا
هكکل کِ ٍرَز زاضز ایي اؾت کِ بؿ اضی اظ ایي ؾلیَ
ّا بِ رایگاُ آؾ ب زیسُ ّسف ًو ضؾٌس.زض هطایؼیِ ای
رسیس بِ ؾطپطؾت رفطی کَکؿ ؽ ٍ کاضى یٌکفَضز ،آى ّا ًكاى زازُ اًس کِ اگًَِ ٍیػگ ّای اظ
ؾلَ ّای بٌ ازی ه تَاًس بِ نَضت هحوَیِ ّای ٍظیکَی هَؾَم بیِ اگیعٍظٍم بیِ هیاکیطٍفیاغّیا
بطؾس.زض آى را ،اگعٍظٍم ّای هكتق اظ ؾلَ ّای بٌ ازی هوکي اؾت بِ هاکطٍفاغّا کوک کٌٌیس کیِ
پاضگ ّای ؾس ذًَ  -هغعی ضا تطه ن کٌٌس ٍ هاًغ اظ نسهِ ب كتط بِ ؾ ؿتن ػهب هطکعی قًَس.

اٍلیي رایاًِ کَاًتَهی  ۹۴کیلَتیتی دًیا ساختِ شذ

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضک -قطکت اییٌیتیر اظ
تَی س تطاقِ کَاًتَه  49ک لَب ت زض ًویایكیگیاُ
ؾ ای اؼ  2018ذبط زازُ اؾت؛ اهطی کِ اظ ًظط
هسیط ػاهر ایٌتر پ كطفت ب ؾابقِ بیطای تیَیی یس
ضایاًِ ّای کَاًتَه اؾیت.بیِ گیعاضـ هیْیط ،
کطاظً چ ط ؾرٌاً زض ًوایكگیاُ ؾی ای اؼ
اػالم کطز هحققاى ٍ آظهایكگاُ ّای ایٌتر هتؼْیس
بِ پ كبطز فٌاٍضی ضایاًِ ای کَاًتَهی ّؿیتیٌیس ٍ
آظهایكگاُ ایي قطکت زض ّلٌس بِ طیَض ٍییػُ زض
حا آظهایف ٍ تَی س ؾ یؿیتین ّیای ضاییاًیِ ای
کَاًتَه اؾت.ایٌتر تا بِ حا ظهیاًی ضا بیطای
ػطضِ ػوَه ضایاًِ ّای کَاًتَه تَی سی ذیَز
اػالم ًکطزُ ،اها بِ گفتِ هسیطػاهر اییي قیطکیت
آظهایف تطاقِ کیَاًیتیَهی هیزیْیع بیِ ّیَـ
ههٌَػ Loihiزض ایي قطکت ً ع زض قْیطییَض
هاُ گصقتِ با هَفق ت نَضت گطفتِ اؾت.تیَیی یس

هقالِ
شى ّای خَب ٍ تذ
را تشٌاس!

ضایاًِ ّای کَاًتَه اًقالب زض زًی یای فیٌیاٍضی
ایزاز ه کٌس .ظیطا احیتیویا اظ زؾیت ضفیتیي
اطالػات زض ایي ضایاًِ ّا ًعزیک بِ نفط اؾت ٍ
آًْا اظ ؾطػت ٍ تَاى پطزاظـ ّیویعهیاى بؿی یاض
باالی بطذَضزاض ّؿتٌس .ایبتِ هْن تطیي اایف زض
ظه ٌِ اؾتفازُ اظ ضایاًِ ّای کَاًتَه زض هٌاظ ییا
ازاضات زهای بؿ اض پای ي هَضز ً اظ بطای فؼیایی یت
آًْاؾت.

راّرٍیی از تصاٍیر ٍیذئَیی تا ًوایشگرّای هٌعطف ٍ تذٍى قاب

سرآشپسی
پیتسا تاتِ ای

*الٌازاشراقی

هَاد الزم:

ؾَؾ ؽ  3ػسز ،فلفر زیوِ ای  1ػسز ،گیَریِ
فطًگ  1ػسز ،پ اظ کَاک  1ػسز ،شضت ییک
زٍم پ واًِ ،پٌ ط پ تعا بِ هقساض الظمً ،یویک بیِ
هقساض الظم
طرز تْیِ:

ٍ

ابتسا ؾَؾ ؽ ،فلفر زیوِ ای ،گَرِ فطًیگی
پ اظ ضا بِ اًساظُ زیرَاُ ذطز ه کٌ ن.
ؾپؽ هَاز ذطز قسُ ،شضت ٍ ًیویک ضا زضٍى
هاّ تابِ ضیرتِ ٍ پٌ ط پ تعا ضا اضیافیِ کیطزُ ٍ
هرلَط ه کٌ ن تا پٌ ط آ قَز.
ؾپؽ ّوطاُ ًاى باگت ؾطٍ ه کٌ ن.
*ه تَاً ن ؾبعیزات ٍ ؾَؾ ؽ ضا قبر اییٌیکیِ
پٌ ط ضا اضافِ کٌ ن کو با ضٍغي تفت زّ ن.

اًذٍُ تاالتاى هٌتشر شذ
رٍایت داستاى کَدکی تِ ًام هٌذٍ

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضک-اًسٍُ باالباى احطی هح یط
ظیؿت اؾت کِ بِ قلن هْسی ضرب تَؾیط اًیتیكیاضات
ًطزباى ضاّ باظاض ًكط قسُ اؾت.
بِ گعاضـ ذبطًگاض هْط ،ایي کتا کِ هٌاؾب گطٍُ ؾٌ
 9تا  12ؾا اؾت زض اٍی ي زٍضُ ركٌیَاضُ ؾیپی یساض بیِ
ػٌَاى احط بطگعیسُ هؼطف قسُ اؾیت.اًیسٍُ بیاالبیاى زض
9فهر بِ ضٍایت زاؾتاى کَزک بِ ًام هٌسٍ ه پیطزاظز.
گفتٌ اؾت ایي احط بِ هَضیَع قیاایای غی یط قیاًیًَی
پطًسگاى بِ کكَضّای حاق ِ ذل ذ فاضؼ ه پیطزاظز.زض
برك اظ ایي احط ه ذَاً ن :اظ ٍقت ایي غیطییبیِ پیاقیَ
گصاقتِ بَز ضٍی یٌذً ،اذسا ؾاکت ٍ هطهَظ قیسُ بیَز.
هٌسٍ پطؾ سً :اذسا ضاؾت ه گِ؟ ذَییؼیٌی  ،هیاض تیَقیِ
رسی؟
ًاذسا زاز ظز :البس ّؿت! نسباض ًگفتُوت تَ احاث هیطزم
ؾطک ًکف؟ هٌسٍ ؾطـ ضٍ اًساذت پای ي .بیطؾیام ظز
ضٍی قکن هٌسٍ ٍ گفت :قاضرِ کِ ضؾ سین اًؼیام تیپیر
ه سم بْت .هٌسٍ با اذن زؾتف ضٍ پؽ ظزً .اذسا ظ ظز
بِ زضیا ٍ گفت :قبَت آزمّای ذؿ ؽِ ٍؾط تیٌیگیِ ضٍ
ه اًساظُ تَ زضیا! قٌا بلسی؟ایي کتا  32نفحِ زاضز ٍ
با تهَیطگطی بْعاز قفق زض قطغ ضقؼ ٍ بِ ق وت ایْیاض
ّعاض تَهاى هٌتكط قسُ اؾت.

کوی اًساًن ٍ تسیار گٌجشک
هٌتشر شذ

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضک-هزویَػیِ زٍبی یتی ّیای
ؾ سحب ب ًظاضی با ػٌَاى کو اًؿاًن ٍ بؿ اض گٌزكک
بطای ًَرَاًاى هٌتكط قس
بِ گعاضـ ذبطگعاضی هْط بِ ًقیر اظ ازاضُ کیر ضٍابیط
ػوَه ٍ اهَض ب يایولر کاًَى پطٍضـ فیکیطی 23 ،زٍ
ب ت زض ایي کتا با تهَیطگطی ؾَیواظ ؾاه قی یطاظ اظ
ؾَی کاًَى پطٍضـ فکطی کَزکاى ٍ ًَرَاًاى هیٌیتیكیط
قسُ اؾت.زض برك اظ ایي کتا ه ذیَاًی ین :تیکیاًیسُ
قاًِ ّای قْط ضا بطف /ظهؿتاى زض ظهؿتاى تا کزا بطف؟ /
زػا کي ابطّا زیگط ًباضًس /بباضز اظ پیط گیٌیزیكیک ّیا
بطف.ایي هزوَػِ زٍب ت ّا بِ هَضَع ّیایی ّیوی یَى
تٌْای  ،طب ؼت ،ریطییاى ّیای طیبی یؼی ظًیسگی ٍ...
ه پطزاظًس.زض برف زیگطی اظ ایي کتیا آهیسُ اؾیت:
ضّا ،افتازُ ،ػاقق ،هْطباى ،قاز /پط ٍ بای بِ ّن هی ظز،
ه افتاز /کٌاض حَو ؾٌگ زاقت گٌزكک /بیِ فیَاضُ،
پطیسى یاز ه زاز.ایي کتا  28نفحِ ٍ ّ3یعاض ٍ 800
تَهاى ق وت زاضز ٍ با قیویاضگیاى ً 2000ؿیریِ قیابیر
ذطیساضی اظ فطٍقگاُ ّای کاًَى پطٍضـ فکطی کَزکاى
ٍ ًَرَاًاى زض ؾطاؾط کكَض اؾت.

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًیاهیِ اضک-زضُ کیٌی یَى
)(Grand Canyonؾاذتِ قسُ با پٌیر ّیای
هییٌییؼییطییف ٍ بییسٍى قییا OLEDا ری

باظزیسکٌٌسگاى ًوایكگاُ CESضا قگفیت ظزُ
کطز.بِ گعاضـ ذیبیطگیعاضی هیْیط ،ؾیاذیتیاض
هٌحهطبِفطز پٌرّای OLEDا ر بِ ذاطیط
هٌؼطف بَزى ،باظزیسکٌٌسگاى ًوایكگاُ CES
 2018ضا قگفتظزُ کطز.ایي پٌر ّای بطگطفیتیِ
اظ ؾاذتاض زضُ کٌی یَى )(Grand Canyon
ًعزیک بِ ؾِ هتط اضتفاع زاضز ٍ اظ  246پیٌیر
بسٍى قا OLEDزض آى اؾتفازُ قسُ کِ بیِ
نَضت هحس ٍ هقؼط زض ایي ؾیاذیتیاض قیطاض
گطفتِ ٍ باػج قسًس زُّا ّعاض باظزیسکٌٌیسُ اظ
ایي ًوایكگاُ یک تزطبِ اؾتخٌای اظ زیسى یکی
اظ ػزایب طب ؼت زاقتِ باقٌس.
ا ر هسػ قسُ کِ زض فٌیاٍضی OLEDاظ
پ کؿرّای ذَز ًَض زُ اؾتفیازُ هی کیٌیس تیا
کٌتط کاهل ضٍی ضٍقٌای تهَیط ٍ ک یفی یت
آى بِ ٍرَز ب ایس ٍ بِ ذاطط ػسم ٍریَز ییک

ٍضعیت اضطراری سریال جذیذ
کرُای در شثکِ پٌج

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضک
ؾییطیییا رییسیییس کییطُ ایٍضؼ ت اضیطیطاضی اظ 23
زی هاُ ؾاػت  19ضٍی آًتیي
قبکِ پٌذ ؾ وا ه ضٍز.
بِ گعاضـ ذبطگعاضی فاضؼ،
ایي ؾطیا هحیهیَ کكیَض
کطُ رٌَب  ،ؾیا  2015بیِ
کاضگطزاً راًگ یًَگ ٍٍ اؾت کِ افك ي ظیٌَضی هسیط زٍبالغی
آى ضا بط ػْسُ زاقتِ اؾت.
رًَگ ؾَ ه ي ،ک ن یًَگ ،ر ي ّا ؾَئک ٍ ...باظیگیطاى انیلی
ایي ؾطیا ّؿتٌس.
هزوَػِ تلَیعیًَ ٍضؼ ت اضططاضی زض غاًط پعقکی حیازحیِ ای
اؾت ٍ زض ذالنِ زاؾتاى آى آهسُ اؾت :ییک فیاریؼیِ طیبی یؼی
زیرطاـ باػج ّطد ٍ هطد ٍ ًگطاً زض قیْیط ؾی یَ هی قیَز،
گطٍّ پعقک فساکاض ّوطاُ پطؾٌر اٍضغاًیؽ ٍ گیطٍّی آتیف
ًكاى ،بطای هقابلِ با ػَاقب ایي فارؼِ طب ؼ  ،با یکسیگط هتحیس هی
قًَس ٍ....
هزوَػِ تلَیعیًَ ٍضؼ ت اضططاضی زض  20قؿوت  45زق قِای ّط
قب (قٌبِ تا اْاضقٌبِ) ؾاػت  19پرف ٍ تکطاض آى ؾیاػیت 23
اؾت.

هٌبغ ًَض هزعا ایي پٌرّا بؿ اض ؾبک ،باضیک ٍ
هٌؼطف ّؿتٌس.
با اؾتفازُ اظ ایي فٌاٍضی ،پٌرّیای بیسٍى قیا
ا ر بطای اهَض تزاضی بؿ اض هٌاؾیب بیَزُ ٍ
ه تَاًٌس با اًؼطافپصیطی ذَز کاهال هطابق ً اظ
قره ؾاظی قًَس .ایي کاض باػج قسُ تا اییي
پٌرّا ػالٍُ بط تبسیر قسى بِ یک احیط ّیٌیطی،
یک تابلَی تبل غات بؿ اض کاضبطزی باقٌس.
زضُ کٌ َى )(Grand Canyonؾاذتِ قسُ با
پٌرّای OLEDا ر اظ  90پٌر هقؼط ٍ 156
پٌر هحس بسٍى قا تكیکی یر قیسُ اؾیت.
باظزیسکٌٌسگاى ًوایكگاُ  2018CESه تَاًٌیس
زض ضاّطٍی پ چ ٍ ذن زاض  28هتطی ایي ؾاذتیاض
حطکت کطزُ ٍ رصاب ت تهَییط تیَیی یس قیسُ
تَؾط  2ه ل اضز پ کؿر ذَز ًَضزُ OLEDضا
تزطبِ کٌٌس.

رتات هخصَص تاکردى لثاس
رًٍوایی شذ!

ؾطٍیؽ ذبیطی ضٍظًیاهیِ اضک-بیِ
تاظگ اظ ضبات هرهیَل تیاکیطزى
یباؼ ّا ضًٍوای قسُ کِ با کیویک
َّـ ههٌَػ اًیَاع ییبیاؼ ّیا ضا
تكر م ه زّس ٍ ضٍـ هیٌیاؾیب
بطای تاکطزى آًْا ضا اًیتیریا هی
کٌس.بِ گعاضـ ذبطگعاضی هْط بِ ًقر
ایٌسیپٌسًت ،تا کطزى یباؼ ّای قؿتِ
قسُ یک اظ ذؿتِ کٌٌسُ تطیي کاضّای ذاًِ اؾت .اها بیِ ظٍزی اییي
کاض ً ع هٌؿَخ ذَاّیس قیس .زض ّیوی یي ضاؾیتیا قیطکیت Seven
Deamerزض ًوایكگاُ هحهَالت ایکتطًٍ ک ههطف اظ یک ضبیات
هرهَل تاکطزى یباؼ بِ ًام Laundroidضًٍوای کطزُ اؾت.اییي
قطکت ازػا ه کٌس ًرؿت ي ضبات یباؼ تا کي زً ا ضا ؾاذتِ کیِ هی
تَاًس ب ي اًَاع هرتلف یباؼ توایع قائر قَز ٍ بْتطیي ق َُ بیطای اییي
کاض ضا اًترا کٌس .ایبتِ اٌ ي ضبات بؿ اض گطاًق وت اؾت ٍ بیطاؿیب
ق وت ّ 16عاض زالضی بطای آى زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت اها کاضقٌاؾیاى
اه سٍاضًس ایي ضبات ٌّگام ػطضِ تزاضی با ق وت ّ 2عاض زالض بِ بیاظاض
ب ایس.ططاح ؾازُ ایي یباؼ اراظُ ه زّس ضاحت کٌیاض بیقی یِ ییَاظم
ذاًگ قطاض گ طزّ .و ٌ ي باظٍی ضبات ک ،زٍضب ي ّیا ٍ حؿیگیطّیا
زاذر زؾتگاُ هرف ه قًَس.ضبات هصکَض بطای تاکیطزى ییبیاؼ ّیا
بسٍى کوک اًؿاى اظ تحل ر بهطی ٍ َّـ ههٌَػ کوک ه گ طز.
بِ ػباضت زیگط ضبات یباؼ ّا ضا تک بِ تک اًترا کطزُ ٍ ًَع آى ضا
قٌاؾای ه کٌس .زکوِ کٌتط زؾتگاُ باالی آى قطاض زاضز ٍ بیا فكیاض
زازى آى کاضبط ه تَاًس زضّای زؾتگاُ ضا باظ ٍ بؿتِ کٌس.

عثذالحسیي هختاتاد ،علی زًذٍکیلی ،فیرٍزُ ًَایی ٍ هْذی جْاًی
رٍی صحٌِ هیرًٍذ

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضک-ؾی ٍؾیَهی یي
ركٌَاضُ هَؾ ق فزط ،زض حیایی اهیطٍظ ضٍی
نحٌِ ه ضٍز کِ زُ کٌؿطت زض ؾیاییي ّیای
هرتلف ضٍی نحٌِ ه ضٍز.گ
ضٍُ رع ٍ قْط بِ ؾطپطؾت ه یكیایی یر کیاض اظ
اتطیف اظ ؾاػت  ٍ 18:30تطیَ ٍایلس اؾتطیٌگیع
با ّوطاّ هْ اض ططیح اظ ؾیاػیت  21:30زض

ؾایي ذل ذ فاضؼ فطٌّگؿطای ً اٍضاى بِ ارطای
بطًاهِ ذَاٌّس پطزاذت .ػل ظًسٍک ل ً یع زض
ؾاػت  21:30زض ؾایي بطد ه الز ضٍی نیحیٌیِ
ه ضٍز.
اظ آى ططف هْسی رْاً اظ ؾیاػیت  22زض
ؾایي ایطاً اى ٍاقغ زض ابیتیسای اتیَبیاى کیطد،
ٍضٍزی غطب ٍضظقگاُ آظازی ،بیؼیس اظ ّیتیر
ایوپ ک ارطا ه قَز .اضکؿیتیط ایکیاٍک بیِ
ؾطپطؾت ضضا قایؿتِ اظ ؾاػت  ٍ 30 :18گطٍُ
ًَباًگ هْط »بِ ذَاًٌسگ ػبسایحؿ ي هرتابیاز
ٍ آٌّگؿاظی هحؿي حؿ ٌ اظ ؾاػیت 30 :21

زض تاالض ٍحست بِ ارطای بطًاهِ هی پیطزاظًیس.
ؾایي ضٍزک ً ع اظ ؾیاػیت  18:30هی یعبیاى
اضکؿتط ً لپط ٍ اظ ؾاػت  21:30ه عباى کط فلَت
تْطاى بِ ؾطپطؾت ف طٍظُ ًَای ذیَاّیس بیَز.
ػالقوٌساى هَؾ ق ًَاح ً ع ه تَاًٌس زض بیطد
آظازی قاّس ارطای زٍ گطٍُ اظ هیاظًیسضاى ٍ
کطزؾتاى باقٌس .بطد آظازی اظ ؾیاػیت 18:30
پصیطای هراطباى گطٍُ ً وا بِ ؾطپطؾتی فلیر
اهلل زّقاى اظ هاظًسضاى ٍ اظ ؾاػت  21:30ه عبیاى
ػالقوٌساى گطٍُ غی بِ ؾیطپیطؾیتی قیاّی یي
قْباظپَض اظ کطزؾتاى ذَاّس بَز.

ًوایشگاُ آثار ًقاشی عٌصر پٌجن در گالری شالِ افتتاح هیشَد

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهیِ اضک-هیایكیگیاُ آحیاض
ًقاق ضّا قطف ٍ ػاطفِ هحوسپَض با ًام ػٌیهیط
پٌزن ػهط ضٍظ روؼِ  22زی هاُ زض گایطی غاییِ
افتتاح ه قَز.بِ گعاضـ ذبطگیعای فیاضؼ ،زض
ایي ًوایكگاُ زُ احط آبؿتطُ زض ابیؼیازی ًؿیبیتیا
بعضگ بِ ًوایف زضه آیس کِ ّط کسام بِ زًیبیا
ب اى تهَیطی اًتعاػ اظ یک اظ ػٌیانیط انیلی
آ  ،ذاک ،آتف ٍ باز ٍ ػٌهط پٌزو بیِ ًیام

فلاؾت کِ ایي ػٌهط پٌزن تلق ٍ ؾاذتِ شّیي
ٌّطهٌساى ایي ًوایكگاُ اؾت.ضّا قیطفی زضبیاضُ
آحاض ایي ًوایكگاُ گفت :هي بطذالف آحیاض اییي
ًوایكگاُ ،ب كتط ضٍیکطزی ف گَضات َ زض ًقاق ضا
زًبا هی کیٌین ٍ فلیای آحیاض هیي بی یكیتیط
ّایپطضئای ؿت ّؿتٌس .حت ًوایكگاُ گصقتِ هیي
کِ زض گایطی  26بَزّ ،وِ ف گَضّیایی ّیاییپیط
بَزًس.اٍ ازاهِ زاز :ػاطفِ هحوسپَض ب كتط آحیاضـ
اًتعاػ اؾیت ٍ هیا زض گیصقیتیِ ٍ زض طی
کاضگاُّای با یکسیگط کاض آبؿتطُ اًزام زازین ٍ
ایي هَرب قس کِ ها قٌاذت زق ق تطی اظ کیاض
یکسیگط بِ زؾت ب اٍضین.ػاطفِ هحوس پیَض ّین
زضباضُ هَضَع ایي ًوایكگاُ گفت :هي هیؼیتیقیس
ّؿتن کِ ػٌهط پٌزن اهطی اؾت کِ بیِ ٍاؾیطیِ
آى زیگط ػٌانط باؾتاً ٍ تاضیر قکر گیطفیتیِ
اؾت.

افطازی کِ ظه ٌِ غًت ک ابتال بِ یک ب واضی ضا زاضًیس ٍ
قطاض گطفتي زض هؼطو قطایط هح ط تكسیسکٌٌیسُ آى
ب واضی ذال ،ضیؿک ابتالی فطز بِ ب واضی ضا افیعاییف
ه زّسّ .و كِ بحج غى ٍ هیحی یط زض کیٌیاض ّین
قطاضزاضًس.
بسى اًؿاى ب ف اظ ّ 37عاض ه ل اضز ؾلَ زاضز .زض ّؿیتیِ
ّط یک اظ ایي ؾلَ ّا (پَؾت ،هًَ ،اذي ،زًساى ٍ ؾایط
ؾلَ ّای بسى) 46 ،کطٍهَظٍم زض قیاییب  23ریفیت
کطٍهَظٍم ٍرَز زاضز .کطٍهَظٍمّا اظ هیَییکیَ ّیای
زیاىای )(DNAتكک ر قسُاًس کِ کالف هاضپ ی
قکر ضا تكکر زازُاًسّ .ط فطز ً و اظ کطٍهَظٍم ّیای
ذَز ضا اظ هازض ٍ ً و زیگط ضا اظ پسض بِ اضث ه گ طز.
تطک ب قطاضگطفتي باظّای آی زض هیاضپی یچ زی اى ای
هَرَز زض کطٍهَظٍم ّا هٌحهط بِ فطز اؾیت ٍ فیقیط
زضزٍ قلَّای ّوؿاى ی کِ اظ یک ؾلیَ تیریویک بیِ
ٍرَز آهسُاًس ی قب ِ ّن اؾت.
ٍرَز اٌ ي ؾاذتاضی هَرب قسُ تا ّیط ییک اظ هیا
هتفاٍت ،هٌحهطبِ فطز ٍ قب ِ ذَزهاى بیاقی ین .ذیال
بَزى غى ّای ها هَرب قسُ تا ٍقت با ب ویاضی هیَاریِ
ه قَین ،زض ٍضغ هكابِ با فطز زیگط بیِ ییک زضهیاى
هكابِ پاؾد هكابْ زازُ ًكَز ٍ اِ بؿ اض هَاقیؼی کیِ
طایب زضیافت زضهاىّای ٍیػُ ٍ هرتم ذَز ّؿیتی ین.
اٌ ي اًتظاضی اظ ّعاضاى ؾا پ ف ،طب باى ٍ هحققیاى ضا
بطآى زاقتِ تا هقَیِای بِ ًام پعقک قره یا پعقکی
فطزهحَض )(Personalized Medicineضا هیَضز
تَرِ قطاض زٌّس.ؾا ّاؾت هیحیقیقیاى زًی یا اظریولیِ
پػٍّكگطاى ضٍیاى با کوک آظهایك با ػٌَاى تكر یم
قبر اظ الًِ گعیٌ رٌ ي )(PGDتالـ ه کیٌیٌیس اظ
ططیق اًزام آظهاییف غًیتی یک ٍ زض ییک فیطآییٌیس
تكر ه  ،هاًغ باضزاضی ّای قًَس کِ بِ ٍاؾیطیِ آى،
رٌ ي حاهر یک اظ هكکالت غًت ک ٍایسیي ذَز اؾت
تَرِ بِ ایي ضٍیکطز زض پعقک بؼس اظ قطىّا فطاهَقی ،
اٌس ؾای اؾت هَضز تَرِ زاًكوٌساى قطاض گطفتِ اؾت،
آً ٌاى کِ پ فب ٌ ه قَز ،آیٌسُ ػلین پیعقیکی زض
قایب پعقک فطزهحَض تزل یابس.زکتط ً یویا ضضیایی ،
ایوًََیَغیؿت ٍ ػلَ ّ ات ػلو گطٍُ ایویًَیَییَغی
هطکع طب کَزکاى زاًكگاُ ػلَم پعقک تْطاى ،زضباضُ
اّو ت ٍ رایگاُ ایي ضقتِ ػلو بِ رامرن هی گیَییس:
ّط فطزی ًقكِ غًت ک ذال ذَز ضا زاضز ٍ بط اؾاؼ آى
بِ زضهاىّا پاؾد ه زّس .پعقک قره بط هحَضّای
ؾالهت ،پ كگ طی ،تكر م ،زضهاى ٍ هطاقبیت اؾیتیَاض
اؾت.زاًكوٌساى بِ زًبا آى ّؿتٌس کِ با کیویک ػیلین
غًت ک ،ضیؿک ابتالی افطاز بِ ب واضیّای غًت یک کیِ
حاهر آى ّؿتٌس ضا کٌتط ٍ هسیطیت کٌٌس .بِ گفتِ زکتط
ضضای زض حا حاضط زض بطذ ظه ٌِّا ّو َى ؾططاى
ضیِ ٍ ؾططاى پؿتاى بطضؾ ّای هَحط ٍ قیابیر تیَریْی
آغاظ قسُ اؾت ٍی تا ضؾ سى بِ آى هطحلِ کِ ّط فیطز
ًقكِ غًَم ذَز ضا زضیافت کطزُ باقس تیا بیطاؾیاؼ آى
بتَاى گفت ،آى فطز هؿتؼس ابتال بِ اِ ب واضیای اؾت ٍ
اِ زاضٍّای ه تَاًس بطای زضهاى هَحط زضیافت کیٌیس،
بؿ اض فانلِ زاضینٍ.ی زضباضُ تَن ِّای پ كگ طیکٌٌسُ
اظ ابتالی فطز بِ ب واضی ه گَیس :بطاؾاؼ آظهایفّیای
هبتٌ بط پعقک قره  ،هكرم ه قَز ،هخال فیطزی
کِ زض ذطط ابتال بِ ب واضیّای آؾن ،قلب ٍ ػیطٍی ییا
ؾططاى قطاض زاضز ،بایس اظ اِ ضغین غصای اؾتفازُ کٌس ٍ
زض اِ هح ط ظًسگ ٍ کاض کٌس تا قطاییط هیحی یطی
ضیؿک ابتالی فطز بِ ب واضی ضا باال ًبطز .ازاهِ زاضز

حضَر  ۹فیلن کَتاُ ٍ یک اًیویشي از ایراى در جشٌَارُ هحیط زیستی شاپي

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًاهِ اضک-پیٌیزیوی یي زٍضُ
ركٌَاضُ ف لن گطیي ایو ذ غاپي قاّس ًوایف ؾیِ
ف لن کَتاُ ایطاً با هلوَى هح ط ظیؿت ذَاّس
بَز.بِ گعاضـ ایطًا ،اً یوی یكیي زض تی یطضؼ بیِ
کاضگطزاً هطض ِ ذ طذَاُ کِ با تکٌ یک قیي
ؾاذتِ قسُ یک اظ اً و كي ّای ایطاً اؾت کیِ
زض ركٌَاضُ گطیي اییوی یذ غاپیي بیِ ًیویاییف
زضه آیس.ف لن  7زق قِ ای پٌکِ ؾاذیتیِ فیاطیویِ
ؾَّاً ٍ ف لن  53زق قِای هح ط باى ٍ پیلیٌیگ
ؾاذتِ فتح اهلل اه طی  2ف لن زیگط ایطاً حیاضیط
زض ایي ركٌَاضُ ّؿتٌس.اظ هزوَع  214ف لو کِ
اظ  53کكَض بطای قطکت زض ایي ركٌَاضُ حیبیت
ًام کطزًس ،زض ًْایت  29ف لن بطای اییي زٍضُ اظ
ایي ركٌَاضُ پصیطفتِ قسًس.زض ت طضؼ اً و كیٌی
زض  5زق قِ ٍ 17حاً ِ اظ ؾیَی زاًكیگیاُ ؾیَضُ
تْطاى زض ایي ركٌَاضُ قطکت ه کٌس 29.فی یلین

بطگعیسُ اظ  54کكَض اظ ؾَم تا پٌزن فیطٍضزییي
ؾا  23 ( 97تا  25هاضؼ  )2018زض پیٌیزیوی یي
زٍضُ ایي ركٌَاضُ بِ ًوایف زضه آیٌس.ؾِ ف یلین
اظ ایطاى ،پٌذ ف لن اظ غاپي ،پٌذ ف لین اظ فیطاًؿیِ،
پٌذ ف لن اظ تایَاى ٍ یک ف لن اظ ایتایی یا ،ؾیَئیس،
آهطیکاٌّ ،یس ،ؾیَیی یؽ ،اؾیتیطایی یا ،آییویاى،
هَظاهب ک ،یًَاى ،بلػیک ٍ اؾیپیاًی یا زض اییي
ركٌَاضُ اکطاى ه قًَس.

