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فرهنگ  ،هنر و فن آوري

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -یه عسح اِٚی ٝػدیت اش لغبز پس٘د ٜزٕ٘ٚبیی ؾد ٜاغو و ٝیکٙکدٜ
قٙؼو غفسٞبی ٛٞایی زا اٌسٌٔ ٖٛی وٙد.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش تٍّساف ؾسوو Akka Technologiesاش عسح لغبز پس٘کدLink ٜ
& Flyزٕ٘ٚبیی وسا اغو .ایٗ عسح یه ٚغیّ٘ ٝمّیٔ ٝبضِٚی اغو و ٝاازای ٚاٌٗ ٞکبیکی ثکسای
حُٕ ٔػب س  ٚثبَ ٞبی لبثُ خدا ؾدٖ اغو تب سایٙد غٛاز ؾدٖ زا تػٟیُ وٙدٕٞ .چٙکیکٗ ثک ٝایکٗ
تستیت غفس ث ٝسٚاٌب٘ ٜیص زاحو تس ا٘دبْ ٔی ؾٛا.
ایٗ عسح اِٚی ٝلبثّیو حُٕ ٔػب س یب ثبز زا اازا  ٚثب تجدیُ ؾدٖ ث ٝیه ٚاٌٗ لغبز از ایػتٍبٞ ٜبی
ٔحّی تٛلف ٔی وٙد.
Akkaأیدٚاز اغو عسح ٘Link & Flyظس ؾسوو ٞبی ٛٞا ضب زا ث ٝخٛا خّت وٙد.
ٚاٌٗ ٞبی ثبزیٔ /ػب سی زا ٔی تٛاٖ ث ٝعٛز خداٌب٘ ٝاش ثبَ ٞب ثبزٌیسیٔ /ػب سٌکیکسی وکسا .از
ٔسحّ ٝثؼد ٚاٌٗ زٚی غفبِو  ُٞااأ ٜی ؾٛا  ٚثب یه وّیه ث ٝثبَ ٞب ٔی چػجد.
ٚاٌٗ ث ٝثخؽ شیسیٗ ثبَ ٞب ٔتكُ ٔی ؾٛا و ٝحبٚی ٔٛتٛز ٘یص اغکو .ثک٘ ٝکٛؾکتک ٝثکّکٔٛکجکسي
عسح Link&Flyؾبُٔ ثخؽ ٞبی ٔختّفی اغو ؤ ٝی تٛاٖ اش ٖ ثسای ثٟجٛا غفسٞبی ٞکٛایکی
اغتفبا ٜوسا .ثب وٕه ٖ ٛٞاپیٕبٞب وبز ٔدتس  ٚوٓ غسٚقدا تس ٔی ؾ٘ٛد.

ضارشر بسیار سریع برای خَدرٍّای برقی ساختِ ضذ



غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -یکه ؾکسوکو خکٛازٚغکبشی
ؾبزضزی ثػیبز غسیغ ثسای خٛازٞٚبی اِىتسیىی غبخت ٝاغو .ثب
وٕه ایٗ ایػتٍبٔ ٜدت شٔبٖ ؾبزض ثسای عکی ٔػکب کو 400
ویّٔٛتس اش  80ث 20 ٝالیم ٝوبٞؽ ٔکی یکبثکد.ثکٌ ٝکصازؼ ٘کب
ٍٙٞبٔی و ٝؾسوو پٛزؼ ٘خػتیٗ پبزن ؾبزض خٛاز ٚزا ثیسٖٚ
ا تس خٛا از ثسِیٗ ا تتبح وسا از ٘دب ؾبزضٞبی ثػیبز غکسیکغ
ِٚ 800تی لساز ااز٘د.
او ٖٛٙایٗ ؾبزضزٞب ث ٝؾجى ٝثسق ٔتكُ ٔ ٚبا ٜاغتفباٞ ٜػتٙکد.
ٞسچٙد ٞسخٛازٚی اِىتسیىی لبثُ ؾبزض (اش ثس٘دٞبی ٔختّف) ٔ ٚدٟص ث ٝغیػتٓ ؾبزض تسویجی ٔیتٛا٘کد
اش ایٗ ؾبزضزٞب ث ٝعٛز زایٍبٖ اغتفبا ٜوٙد أب خٛازٚی تی ایٗ ؾسوو ث٘ ٝبْ »«Taycanثب وٕه
ایٗ غیػتٓ ٔی تٛا٘د ثب ثیؿتسیٗ غسػو ؾبزض ؾٛا.از ثیب٘ی ٝایٗ ؾسوو ٔد ٜاغو :ثب تکٛخک ٝثک ٝلکدزت
ؾبزض (ثساغبظ ٚاحد ویّٚٛات) ٔدت شٔبٖ ؾبزض ثسای عی ٔػب و  400ویّٔٛتس ثیٗ  40تب  80الکیکمکٝ
اغو .ا صایؽ ِٚتبض تب غغح ِٚ 800و اش ٔدت شٔبٖ ؾبزض ٔیوبٞد .ث ٝایٗ تستیت ثسای عی ٔػب و ٌفتٝ
ؾد ٜمظ ث 20 ٝالیم ٝؾبزض ٘یبش اغو.

درهاى چاقی ٍ دیابت ًَع دٍ با یک تسریق

تطخیص بیواری ّای قلبی شًتیکی با سلَل ّای بٌیادی

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن٘ -تید ٝیه تحمیك خدیکد
٘ؿبٖ ٔی اٞد ثب یه تصزیك ٔی تٛاٖ چبلی  ٚایبثو ٘ٛع
ا ٚزا ثد ٖٚاز ثس ااؾتٗ ٞسٌ ٝ٘ٛػبزر ٝخب٘کجکی ازٔکبٖ
وسا.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب اش زٚش٘بٔ ٝایّی ٔیُ ٔحممبٖ اا٘ؿکٍکبٜ
ثبزغّ٘ٛب از اغپب٘یب از ٔغبِؼ ٝثس زٚی ٔٛؼ ٞکب ٔکتکٛخکٝ
ؾد٘د و ٝتصزیك ٛٞزٔFGF21 ٖٛثٛٔ ٝؼ ٞبی چکبق
ثبػث وبٞؽ ٚشٖ  ٚحػبغیو ثیؿتس ایٗ خب٘دازاٖ ث ٝا٘ػِٛیٗ ثسای ثیؽ اش یه غبَ ٔی ؾٛا.
ٔمبٔٚو ٘ػجو ث ٝا٘ػِٛیٗ از ٚالغ وبٞؽ تٛا٘بیی غّٞ َٛب ثسای ٚاوٙؽ ٘ػجو ث ٝایکٗ ٞکٛزٔکٖٛ
اغو  ٚثب ؾیٛع ایبثو ٘ٛع ا ٚازتجبط اازا؛ ا٘ػِٛیٗ ٛٞزٔ٘ٛی اغو ؤ ٝکٛخکت خکبزج غکبشی
ٌّٛوص اش خسیبٖ خٔ ٖٛی ؾٛا.
تكٛز ٔی ؾٛا وFGF21 ٝثب تمٛیو غغح ا٘سضی ثدٖ ث ٝوبٞؽ ٚشٖ ٔٙدس ٔی ؾٛا ٔ ٚکٛؼ
ٞب زا ؼبَ تس ٔی غبشإٞ .چٙیٗ ایٗ ٛٞزٔ ٖٛثب ا صایؽ أبی ثدٖ ثبػث ٔی ؾٛا ؤ ٝکٛؼ ٞکب
وبِسی ثػٛشا٘ٙد.
ٔحممبٖ از ایٗ ٔغبِؼٛٔ ٝؼ ٞبی ثصزٌػبَ زا ث ٝاٌ ٚس ٜٚتمػیٓ وسا٘د  ٚثسای ٔدت ٞ 10فت ٝثٝ
یه ٌس ٜٚزضیٓ غرایی اغتب٘دازا  ٚثٌ ٝس ٜٚایٍس زضیٓ غرایی پس چسة ااا٘د.
ٚشٖ ٔٛؼ ٞبیی و ٝزضیٓ غرایی اغتب٘دازا ٔكسف وسا ٜثٛا٘د  27ازقد ا کصایکؽ یکب کو أکب
ٔٛؼ ٞبیی و ٝزضیٓ غرایی پس چسة ٔكسف وسا ٜثٛا٘د  72ازقد ا صایؽ ٚشٖ ااؾکتکٙکد وکٝ
چبق ٔحػٛة ٔی ؾد٘د.

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ-حممبٖ ٙال٘دی ٘ؿبٖ ااا٘د و ٝثکب
اغتفبا ٜاش ٛٞؼ ٔكٛٙػی ٘ ٝتٟٙب خداغبشی غّکٞ َٛکبی لکّکجکی
ثیٕبز اش غّٞ َٛبی غبِٓ ٕٔىٗ اغکو ثکّکىکٔ ٝکی تکٛاٖ ثکیکٗ
ثیٕبزی لّجی ض٘تیىی تٕبیص لبئُ ؾد.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش پبیٍب ٜاعالع زغب٘ی غّٞ َٛبی ثٙکیکبای
وبزایٔٛیٛغیو ٞبی ٔؿتك اش ٔiPSCی تٛا٘ٙد اش ٕ٘ ٝ٘ٛخ ٖٛیکب
ثیٛپػی پٛغتی ٔؿتك ؾ٘ٛد .ایٗ غّٞ َٛب از حبَ حکبرکس ثکسای
ازن پبت ٛیصیِٛٛضی ثیٕبزی ٞبی ٔختّف  ٚؾٙبغبیکی اازٞٚکبی
ثبِم ٜٛخدید ثسای ثیٕبزی ٞبی ٔختّف اغتفبأ ٜی ؾ٘ٛد.
از غبَ ٞبی اخیس ٛٞؼ ٔكٛٙػی  ٚیباٌیسی ٔبؾیٗ ثٟجٛا لبثُ تٛخٟی ااؾت ٝاغو.
ٔحممیٗ اا٘ؿٍب٘ Tampere ٜیص اش تسویت تىِٛٛٙضی غّٞ َٛبی ثٙیبای ٛٞ ٚؼ ٔكٛٙػی ثکسای ٔکغکبِکؼکٝ
وبزایٔٛیٛغیو ٞبی رسثبٖ ااز از وؿو غّ َٛاغتفبا ٜوسا٘د .ز تبز رسثب٘ی ایٗ غّٞ َٛب ثکب اغکتکفکبا ٜاش
غیٍٙبَ ٞبی وّػیٕی ٘بِیص ؾد .وّػیٓ ثسای تپیدٖ وبزایٔٛیٛغیو ٞب رسٚزی اغو  ٚرکسثکبٖ ٔکی تکٛا٘کد
ثٛغیِّ ٝیجُ ٞبی ّٛزغٙع ٔ٘ٛیتٛز ؾٛا.
از ایٗ ٔغبِؼ ٝوبزایٔٛیٛغیو ٞب اش ثیٕبزاٖ ٔجتال ث ٝثیٕبزی زیتٕی ض٘تیىی ) (CPVTغٙدزْ QTعٛیکُ
) (LQTSیب وبزایٔٛیٛپبتی ٞبیپستس ٚیه )(HCMیب ا ساا غبِٓ ٔؿتك ؾد.
رسثبٖ وبزایٔٛیٛغیو ٞبی ٔٙفسا ثجو ؾد ٘ ٚبِیص ٘سْ ا صازی ثسای ایٗ و٘ ٝؿبٖ اٞد ایکٗ غکّکٞ َٛکب چکٝ
ثیٕبزی زا ٘ؿبٖ ٔی اٙٞد ا٘دبْ ٌس و .ایٗ ٘سْ ا صاز یبا ٔی اٞد و ٝچٌٍ ٝ٘ٛسٞ ٜٚبی ٔختّکف غکّکِٛکی ثکب
تٛخ ٝثٚ ٝیطٌی ٞبی خبـ ؾبٖ از ز تبز رسثب٘ی ٔسثٛط ثٞ ٝس غّ َٛخداغبشی ؾ٘ٛد.

اًتطار ًام َّضوٌذتریي
ضْرّای جْاى
ث ٝتبشٌی ٟسغتی اش ٛٞؾٕٙدتسیٗ ؾٟسٞبی خٟبٖ از غبَ
ٙٔ 2018تؿس ؾد ٜو٘ ٝؿبٖ ٔیاٞد ودأیه اش ؾٟسٞکب ٚ
وؿٛزٞب ثیؿتس ثسای تٛغؼ ٝشیسغبخکو ٞکبی الشْ ثکسای
ٛٞؾٕٙدغبشی ؾٟسٞب تالؼ وساٜا٘د.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ث٘ ٝمُ اش ٚة غبیکو smart cities
 worldأسٚش ٜؾسووٞبی ؼکبَ از شٔکیکٙک ٝػکّکٓ ٚ
تىِٛٛٙضی ثب ٞکٕکىکبزی اپکساتکٛزٞکبی ٔکخکبثکساتکی ثکب
ٕٞىبزیٞبی خٛا ٔیخٛاٙٞد زٚیبی ؾٟس ٛٞؾٕٙکدی زا
و ٝتٕبٔی اؾیبء ٚ ٚغبیُ ٖ ث ٝایٙتس٘و ٔدٟص٘د  ٚوکبزٞکب
ثب غسػو ثػیبزی لبثُ ا٘دبْ خٛاٞد ثٛا ٔحمك وٙٙد.
ٚة غبیو تخككی ؾٟسٞبی ٛٞؾٕٙد ث ٝتبشٌی زٞجکساٖ
 ٚپیؿٍبٔبٖ از ػسق ٝؾٟسٞبی ٛٞؾٕکٙکد از خکٟکبٖ زا
ٔؼس ی وسا ٜاغو و ٝاز ٖ ٘بْ ؾٟکسٞکب  ٚوؿکٛزٞکبی
تٛغؼٝیب ت ٚ ٝپیؿس ت ٝخٛة ث ٝچؿٓ ٔیخٛزا.
ٟسغو شیس ث ٝتستیت ٘ؿبٖ اٙٞد ٜپیؿٍبٔکبٖ خکٟکبٖ از
زاغتبی ٛٞؾٕٙدغبشی  ٚساٚ ٓٞزی شیکسغکبخکو ٞکبی
الشْ ثسای تٛغؼ ٝؾٟسٞبی ٛٞؾٕٙد اغو:
ِٙ .1دٖ اٍّ٘ػتبٖ
 .2غٍٙبپٛز غٍٙبپٛز
 .3غئ َٛوس ٜخٛٙثی
٘ .4یٛیٛزن ایبالت ٔتحدٔ ٜسیىب
ّٞ .5ػیٙىی ٙال٘د
٘ٛٔ .6تساَ وب٘باا
 .7ثٛغت ٖٛایبالت ٔتحدٔ ٜسیىب
ّٔ .8جٛزٖ اغتساِیب
 .9ثبزغّ٘ٛب اغپب٘یب
 .10ؾبٍٟ٘بی چیٗ
ایٗ ٟسغو ثٚ ٝرٛح ٘ؿبٖ ٔیاٞد و ٝؾٟسٞبی ٔروکٛز
چمدز از زاغتبی ٛٞؾٕٙکدغکبشی ؾکٟکس خکٛا  ٚازائکٝ
خدٔبت ٘ٛیٙی ٕٞچ ٖٛایٙتس٘و اؾیبء  ٚؾٟسٞبی ٛٞؾٕٙد
تالؼ  ٚثس٘بٔٝزیصی وسا ٜا٘دٕٞ .چٙیکٗ کٟکسغکو کٛق
حبوی اغو و ٝایٗ ؾٟسٞب ثػیبز شٚاتس اش غبیس ؾٟسٞکبی
خٟبٖ ث ٝغسٚیع  ٚخدٔبت ؾٟسٞبی ٛٞؾٕکٙکد ٔکدکٟکص
خٛاٙٞد ؾد.
ٌصازؼٞبی ٔٛغػSmart Cities Index ٝو ٝاخیکسا
ٟسغتی اش  25ؾٟس ٛٞؾٕٙد ثستس خٟبٖ زا ٔٙکتکؿکس وکساٜ
ثٛا ثس اغبظ ؾبخفٞبیی ٘ظیس غبخکتکٕکبٖ ٞکٛؾکٕکٙکد
خٕغ ٚزی ٛٞؾٕٙد شثبِ ٝحفظ ٔحیظ شیػو ایدیتبِکی
ؾدٖ تٕبٔی أٛز اِٚو  ٚوکبزٞکبی ااازی اغکتکسغکی
وبُٔ زاحو ٍٕٞ ٚب٘ی ث ٝایٙتس٘و  G LTE4کساٚا٘کی
اغتسغی ثٞ ٝبت اغپبت ایٙتکس٘کو ٚای کبی اغکتکفکباٜ
ٌ ٕٝٞیس اش ٌٛؾی ٞکبی ٞکٛؾکٕکٙکد  ٚاغکتکٍکبٞ ٜکبی
اِىتس٘ٚیىی اغتب٘دازاٞبی ش٘دٌی پبزویٛٞ ًٙؾٕکٙکد
ا٘سضی پبن تٛغؼ٘ ٝبٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی ثکسلکی ٚ
اِىتسیىی غسػو ثبالی ایٙتس٘و  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ػکٕکٔٛکی
ٛٞؾٕٙد زتجٝثٙدی ؾد ٜثٛا.
أسٚش ٜغَٞٛبی تىِٛٛٙضی  ٚاپساتٛزٞبی ثصزي ٕٞچکٖٛ
٘ٛویب ٛٞاٚی ٚزایصٖ  ٚغیػىٔ ٛکدیکسیکو  ٚزاٞکجکسی
ؾٟسٞبی ٛٞؾٕٙد زا ٞدف اقّی خٛا لساز ااا ٜا٘کد ثکٝ
ٌٝ٘ٛای ؤ ٝکٛغکػکIDC ٝثکس ٚزا وکسا ٜاغکو ایکٗ
پیؿٍبٔبٖ تب غبَ ٔ 2021یالای حدٚا ٔ 135یّکیکبزا االز
از شٔی ٝٙغبخو ؾٟسٞبی ٛٞؾٕٙد از خٟبٖ ٞصی ٝٙوٙٙد.
ایٙتس٘و اؾیبءثٔ ٝؼٙی یه ؾجى ٝخٟب٘ی اش اؾیبء ٔستجظ ٚ
ٔتكُ اغو وٞ ٝس یه اازای ازظ ٔختف ثک ٝخکٛا
ثٛا ٚ ٜثس اغبظ لسازاااٞبی اغتب٘دازاؾدٜای ثب یىدیکٍکس
از ازتجبط ٞػتٙد.
ایٗ غیػتٓ خدید وٙتسَ اش زا ٜاٚز  ٚوٙتسَ ٞکٛؾکٕکٙکد
اؾیبء  ٚاغتٍبٞ ٜب أسٚش ٜاز وؿٛزٞبی تٛغؼ ٝیکب کتک ٝای
ٕٞچ ٖٛوس ٜخٛٙثی از غیػتٓ ٞبی ااازی ٞ ٚکٕکچکٙکیکٗ
ٚغبیُ ٔٙصَ ثػیبز ٔٛزا اغتفبا ٜلساز ٔیٌیسا.
ایٙتس٘و اؾیبء از  ّٝٞٚا َٚاز اغتفبا ٜاش شٔکبٖ ٔکٛخکت
قس ٝخٛیی ٔیؾٛا و ٝث ٝتجغ ٖ از حٛشٜٞبی ٔسثٛط ثٝ
ا٘سضی ٘یص قس ٝخٛیی اتفبق ٔیا تد.
ایٗ ٙبٚزی ٔیتٛا٘د از غبختٕبٖٞب ٔ ٚدتٕغٞبی ثکصزي
ثسای اغتفبا ٜازغو  ٚتٙظیٓ ٔكسف ا٘سضی از وکٙکتکسَ
غیػتٓ ٞبی ٛٞؾٕٙد غالٔو  ٚثکٟکداؾکو تکسا کیکه
وؿبٚزشی حُٕ ٘ ٚمُ ٘ ٚیص ٔٛزا اغتفبا ٜلساز ثٍیسا.

پیصبیٌی عَارض هصرف ّوسهاى  2دارٍ تَسط َّش هصٌَعی
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٞ -کٙکٍکبٔکی وکٝ
پصؾه ثیؽ اش یه ااز ٚثسای ثیکٕکبز تکدکٛیکص
ٔیوٙد ثبید از ٘ظس ثٍیسا وٞ ٝس ااز ٚػکٛازل
خب٘جی خبقی ٘یص اازا.
ثٌ ٝصازؼ ٘ب اؤ ٖٛٙحکمکمکبٖ ػکّک ْٛزایکب٘کٝ
اا٘ؿٍب ٜاغتٙفٛزا یه غیػتٓ زایب٘ ٝای خکدیکد
ٔجتٙی ثس ٛٞؼ ٔكٛٙػی اختساع وساٜا٘د و ٝایٗ
غیػتٓ لباز ث ٝپیؽثیٙی ػٛازل خب٘جی تسوکیکت
ا ٚااز ٚاغو.تمسیجب  40ازقد ٔسیىبیکی ٞکبی
ثبالی  65غبَ زٚشا٘ ٝثیؽ اش پٙح اازٔ ٚختّکف
ٔكسف ٔیوٙٙد  ٚپصؾىبٖ ٔؼٕٛال ٔکی ثکبیػکو
غالٔو ثیٕبزاٖ زا وٙتسَ وٙٙد تب ثجیکٙکٙکد وکداْ

یه اش ایٗ اازٞٚب ػٛازل خب٘جی ٘بخٛؾبیٙکدی
اازأ.ککبزیککٙککىککب شیککتککٙککیککه( Marinka
)Zitnikیىی اش ٔحممبٖ ایٗ ٔغبِکؼکٌ ٝکفکو:
تمسیجب غیسٕٔىٗ اغو و ٝیه اازٚی خدید از
تسویت ثب غبیس اازٞٚب شٔبیؽ ؾٛا ثکٙکبثکسایکٗ
ٔٗ  ٚایٍس ٔحممبٖ تكٕیٓ ٌس تیکٓ ثکسای ایکٗ
ٔؿىُ یه زا ٜحُ ٔٙبغت پیدا وٙیٓ.
ٟ٘ب یه غیػتٓ یباٌیسی ػٕیك ٌػتسا ٜزا وکٝ
اااٜٞبی ثیؽ اش ٞ 19صاز ااز ٚاز ٖ ٚازا ؾکدٜ
ثٛا زا تٛغؼ ٝااا٘د .ایٗ غیػتٓ ٘Decagonکبْ
اازا ٔ ٚی تٛا٘د اثسات  ٚػٛازل خب٘جی ٞس اازٚ
ٕٞ ٚچٙیٗ تسوکیکت ا ٚاازٚی ٔکخکتکّکف زا

غسٚیع خجسی زٚش٘کبٔک ٝازن-ثکٝ
٘ظس ٔیزغد و ٝغ٘ٛی ٔی خکٛاٞکد
ٌٛؾی پسچٕداز خدید خٛا زا ثکب
چٟبز اٚزثیٗ ٔؼس ی  ٚػسر ٝوٙد.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ثک٘ ٝکمکُ اش ٚة
غبیو  gsmearenaغ٘ٛی لكکد
اازا ثٙٔ ٝظٛز احیبی ثخؽ تِٛید ٚ
سٚؼ ٌٛؾی ٞبی ٛٞؾٕٙد ٛٔ ٚثبیُ پسچٕداز اوػپسیب ایىع شا  3زا
ثب  4اٚزثیٗ ٔؼس ی  ٚػسر ٝوٙد.
اش ٘دبیی و ٝؾسوو غ٘ٛی ٕٛٞاز ٜث ٝخبعس تِٛید  ٚػسر ٝاٚزثیٗ ٞبی
ثب ویفیو  ٚلدزتٕٙدؼ از خٟبٖ ٘بْ ٚ ٚاش ٜخٛثی زا ث ٝخٛا اختكبـ
ااا ٜاغو حبال ث٘ ٝظس ٔی زغد و ٝاغو زٚی ٘مغ ٝلٛت خٛا ٌراؾتٝ
اغو تب ثتٛا٘د ثبزی ایٍس ٌٛؾی ٞبی خٛا زا از ثبشازٞبی خکٟکب٘کی ثکٝ
سٚؼ ثسغب٘د ٕٞ ٚب٘غٛز ؤ ٝی اا٘یٓ ٘مغ ٝلٛت غ٘ٛی اٚزثیٗ ٞبی ثکب
ویفیتؽ اغو.

غسٚیع خجسی زٚش٘کبٔک ٝازن-
ٌ ٌُٛودٞبی ٔٛزظ زا ثکسای
ویجٛزا اغتٍبٞ ٜبی iOSازائکٝ
وسا ٜاغوٕٞ .چٙیٗ ایٗ ؾسوکو
اپّیىیؿٙی ازائک ٝوکسا ٜوک ٝاز
وٕتس اش یه غکبػکو وکدٞکبی
ٔٛزظ زا ث ٝوبزثس ٔی ٔٛشا.
ثٌ ٝصازؼ ٘ب ٌ ٌُٛاػالْ وسا ٜودٞبی ٔٛزظ زا ثکسای Gboard
از iOSث ٝوبز ٔیٌیسا .ایٗ ؾسوو ثسای ٘خػتیٗ ثبز وکد ٔکٛزظ زا
پع اش ازائ٘ ٝػخ ٝا٘دزٚید Gboardاز ٔدت وٛتبٞی ثسای ٘IOSیکص
ازائ ٝوسا.
ػال ٜٚثس ٖ ٌ ٌُٛااػب ٔیوٙد ٘ػخ ٝا٘دزٚید ؾبُٔ چٙد ازتمب ٘یص ؾدٜ
اغو .ثٞ ٝسحبَ پع اش ؼبَغبشی ایٗ لبثّیو ودٞبی ٔکٛزظ ثکخکؽ
ویجٛزا زا ثب ا٘ ٚمغ ٝثصزي  ٚیىdash ٖٛپس ٔیوٙٙدٍٙٞ .کبْ رکسثکٝ
زٚی یىٖٞٛب وّٕبت پیؿٟٙبای ثبالی ویجٛزا ٕ٘بیؽ ااأ ٜیؾ٘ٛد.

ً ۰۱قاضی حسیي هحجَبی بِ فرٍش هیرسذ

خیبثبٖ ثخبزغو خیبثبٖ ٞدد ٓٞثٗ ثػو ٌُ
ٔحٕدی ؾٕبز ٜچٟبز ٔساخؼ ٝوٙٙد.

فیلوبرداری »زًذاًیّا «بِ پایاى رسیذ

علیرضا قرباًی قطعِ »لیال «را برای »پذر «خَاًذ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -یّکٕکجکساازی
یّٓ غیٕٙبیی ش٘دا٘یٞکب ثک ٝوکبزٌکساا٘کی ٚ
تٟی ٝوٙٙدٌی ٔػؼٛا ا٘ ٜکٕکىکی ثک ٝپکبیکبٖ
زغککیککد.ثککٌ ٝککصازؼ خککجککس٘ککٍککبزاٖ خککٛاٖ
؛ یّٕجساازی یّٓ غیٕٙکبیکی ش٘کدا٘کی ٞکب ثکٝ
وبزٌساا٘ی  ٚتٟی ٝوٙٙدٌی ٔػؼٛا إ٘ ٜىی ث ٝپبیبٖ زغید.تكکٛیکسثکساازی
یّٓ غیٕٙبیی ش٘دا٘یٞب ث ٝوبزٌساا٘ی ٔػؼٛا إٜ٘ىی اش زٚشٞبی اثکتکدایکی
تیسٔب ٜغبش ؾد ٜثٛاٞ.دایو ٞبؾٕی ثسش ٚازخٕٙد ثٟکٙکبْ تؿکىکس ٞکٔٛکٗ
ثسق٘ٛزا ثٟبز ٜا ؿبزی ثٟٛٙؼ ثختیبزی اقغس ٘میشاا ٜزغ٘ َٛدکفکیکبٖ ٚ
أیس ٘ٛزی ثبشیٍساٖ ایٗ یّٓ غیٕٙبیی ٞػتٙد .ػٛأُ ایٗ کیکّکٓ ػکجکبزتکٙکد
اش:تٟیٝوٙٙد ٚ ٜوبزٌساأٖ :ػؼٛا ا٘ ٜکٕکىکی ٔکدکسی عکسح :ػکّکیکسرکب
٘دفشاأ ٜدیس تِٛید :أیس اثساٞیٕی ثس٘بٔٝزیص  ٚاغتیبز ا َٚوکبزٌکسااٖ:
أید خصیٙی ٔدیس یّٕجساازی :سؾبا ٌُ غفیدی عساح قحٙکِ ٚ ٝکجکبظ:
ثٟصاا خؼفسی عساح ٌسیٓ :ؾٟساْ خّح قداثسااز :سؾید احٕدی ٔکدیکس
تدازوبت :خٛاا لبغٕی تدٚیٗ :خؿبیبز ٔٛحدیبٖ خّٜٞٛبی ٚیطٔ ٜیدا٘کی:
ایٕبٖ وسٔیبٖ خّٜٞٛبی ٚیط ٜثكسی :غؼید خّیّی ػىبظ :حػٗ ؾدبػی.

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-ػکّکیکسرکب
لسثب٘ی و ٝخٛا٘ٙدٌی تیتساض غسیبَ پدز ثٝ
تٟی ٝوٙٙدٌی حبٔد ػٙمب زا ثس ػٟد ٜاازا
لغؼ ٝخدیدی زا ثسای ایٗ غکسیکبَ اخکسا
وسا.
ثٌ ٝصازؼ ثبؾٍب ٜخجسٍ٘کبزاٖ خکٛاٖ ثکٝ
٘مُ اش زٚاثظ ػٕٔٛی غسیبَ پدز؛ ػّیسرب لسثب٘ی و ٝخٛا٘ٙکدٌکی تکیکتکساض
غسیبَ پدز ث ٝتٟی ٝوٙٙدٌی حبٔد ػٙمب زا ثس ػٟد ٜاازا لغؼ ٝخدیکدی زا
ثسای ایٗ غسیبَ اخسا وسا.
لغؼ ٝخدیدی و ٝػّیسرب لسثب٘ی ثسای غسیبَ پدز اخسا وسا ٜاغو ِیال ٘بْ
اازا  ٚثب ؾؼسی اش اٛٞزا ایٕبٖ ٍٙٞ ٚػبشی غتبز اٚزوی تِٛید ؾد ٜاغو؛
ٕٞبٖ تسویجی و ٝتیتساض پبیب٘ی غسیبَ زا ٘یص وبز وکسا ٜا٘کد ٞ ٚکس  2اثکس
ٕٞصٔبٖ از غسیبَ اغتفباٙٔ ٚ ٜتؿس خٛاٙٞد ؾد.
ایٗ لغؼ ٝوبز ٔتفبٚتی اش ػّیسرب لسثب٘ی اغو و ٝتٙظیٓ ٖ زا غتبز اٚزوکی
ثس ػٟد ٜاازا .رٕٗ ایٙى ٝلسثب٘ی ٕٞصٔبٖ  2لغؼٚ ٝاشی اش ؾبػساٖ ثصزي
ایساٖ زا ثسای غسیبَ رجظ وسا ٜاغو.

هجسوِسازاى »چْارسَی خیال «را بِ خاًِ ٌّرهٌذاى آٍردًذ
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-پٙدٕیٗ ٕ٘بیؿٍبٌ ٜسٞٚی چٟبزغٛی خیبَ ثٕٞ ٝو ا٘دٕٗ ٙٞسٔکٙکداٖ
ٔدػٕٝغبش از خب٘ٙٞ ٝسٔٙداٖ ایساٖ ا تتبح ؾد.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش زٚاثظ ػٕٔٛی خب٘ٙٞ ٝسٔٙداٖ ایساٖ پٙدٕیٗ ٕ٘بیؿٍبٌ ٜسٞٚی چکٟکبزغکٛی
خیبَ ثٕٞ ٝو ا٘دٕٗ ٙٞسٔٙداٖ ٔدػٕٝغبش ایساٖ خٕؼ 22 ٝتیس ٔب ٜاز ٍ٘بزخب٘ٞٝبی ٕٔیص شٔػکتکبٖ ٚ
پبییص خب٘ٙٞ ٝسٔٙداٖ ایساٖ ا تتبح ؾد.
ٔدید زخجی ٔؼٕبز ٔدیسػبُٔ خب٘ٙٞ ٝسٔٙداٖ از ٔساغٓ ا تتبح ایٗ ٘کٕکبیؿکٍکبٌ ٜکفکو٘ :کٕکبیؿکٍکبٜ
چٟبزغٛی خیبَ از ایٗ اٚز ٜاز ٔمبیػ ٝثب غبَٞبی ٌرؾت ٝزؾد خٛثی ااؾت ٝاغو .از ایٗ ٕ٘بیؿٍکبٜ
رٕٗ ایٙى ٝتؼداا ٙٞسٔٙداٖ ؾسوو وٙٙد ٜا صایؽ پیدا وسا ٜاغو ثسخی اش اغتباا٘ی و ٝپیؿتس از ایٗ
ٕ٘بیؿٍب ٜؾسوو ٕ٘یوسا٘د ایٗ ثبز اش ایٗ ٕ٘بیؿٍب ٜاغتمجبَ وسا٘د  ٚثبز ٟ٘ب از ایٗ ٕ٘بیؿٍب ٜازایٝ
ؾد ٜاغو.

*الٌازاضراقی

هَاد الزم:
اغفٙبج  1ویٌّ ٛسْ ػدظ ِ 2یٛاٖ پکیکبش ثکصزي 1
ػدا غیس خسا ؾد 2 ٜلبؾك غرا خٛزی شزا چٛث ٝثٝ
ٔمداز الشْ ٕ٘ه ّ ٚفُ ثٔ ٝمداز الشْ
طرز تْیِ:
اثتدا اغفٙبج  ٚپیبش زا خسا ٔی وٙیٓ .غپع پیبش  ٚغکیکس
زا تفو ٔی اٞیٓٚ .لتی عالیی زً٘ ؾد٘د اغفٙبج زا
ا صٚا ٚ ٜتفو ٔی اٞیٓٚ .لتی ة اغفٙبج وؿید ٜؾکد
ػدظ زا ارب  ٝوسا 3 ٚ ٜاِی ِ 4یٛاٖ ة ٔی زیکصیکٓ.
حسازت زا ٔالیٓ ٔی وٙیٓ تب ػدظ ث ٝزأی پخکتکٚ ٝ
خٛزؾو خب ثیفتد .لّی ٝاغفٙبج  ٚػدظ زا ٕٞسا ٜثس٘کح
یب ٘بٖ غسٔ ٚی وٙیٓ.
* ٍٙٞبْ ٔیُ وساٖ وٕی ة ِیٕ ٛیب ة ٘کبز٘کح یکب
ة پستمبَ ث ٝلّی ٝارب  ٝوٙیٓ خٛؾٕص ٜتس ٔی ؾٛا.
* لّی ٝاغفٙبج  ٚػدظ غرای ٔحّی ٔبش٘دزاٖ اغو.
* ٔی تٛا٘یٓ ث ٝخبی ة ٔسؽ اش ة غکسا اغکتکفکباٜ
وٙیٓ.

پیؽثیٙی وٙد.پع اش تٛغؼ ٝایٗ اغتٍبٔ ٜحممبٖ
ٖ زا شٔبیؽ وسا٘د ٘ ٚبْ ا ٚاازٚی ٔختکّکف
زا ثسای ٔكسف ٕٞصٔبٖ ٚازا وسا٘د ثک ٝػکٙکٛاٖ
ٔثبَ Decagonپیؿٟٙکبا ااا ٔكکسف یکه
ااز ٚوّػتس َٚثب یه ااز ٚؿبز خٔ ٖٛیتکٛا٘کد
غجت اِتٟبة ػضال٘ی ؾٛا.

پرچوذار بعذی سًَی  ۴دٍربیي دارد!

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن 10-اثس ٘مبؾی اش
ثبز ٔتبخس حػیٗ ٔحدٛثی ثسای اِٚیٗ ثکبز اش
 25تیسٔب ٜثسای ٕ٘بیؽ  ٚسٚؼ از تّکیک ٝایکٗ
اغتبا پیؿىػٛت ٘مبؾی ػسرٔ ٝی ؾٛا.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ثسای اِٚیٗ ثبز  10اثس اش ثکبز
حػیٗ ٔحدٛثی ٘مبؼ پیؿىػٛت ثک ٝقکٛزت
سٚؼ ٛق اِؼبا ٜاز اغتسظ ػکاللکٔ ٝکٙکداٖ
ٙٞسٞبی تدػٕی ٔ ٚدٕٛػ ٝاازاٖ  ٚاٚغتدازاٖ

قلیِ اسفٌاج ٍ عذس

ضوس تبریسی را بْتر بطٌاسیذ

کیبَرد جذیذ گَگل رًٍوایی ضذ

ثبز ایٗ اغتبا ٘مبؾی لساز ٔی ٌیسا.
ایٗ  10اثس و ٝاش ثبز ٔتبخس حػیٗ ٔحکدکٛثکی
اغو اش  25تیس تب ٔ 10سااأب ٜثٔ ٝدت  15زٚش
از ٔحُ تّی ٝحػیٗ ٔحدٛثی ثسای ٕ٘بیکؽ ٚ
سٚؼ ػسرٔ ٝی ؾٛا.ثس ایٗ اغبظ ٔدٕکٛػکٝ
اازاٖ ػاللٕٙداٖ  ٚاٚغتکدازاٖ ثکبز حػکیکٗ
ٔحدٛثی ثسای خسید ثبز ٔی تٛا٘ٙد ثب تکؼکیکیکٗ
ٚلو ٕٞ ٚبٍٙٞی ث٘ ٝؿب٘ی ٔکیکداٖ زضا٘کتکیکٗ

سرآضپس

ااأ ٝاش ؾٕبز ٜلجُ:
ػیػی حجیت ثیًِ ٛزئیع ا٘ػتیت ٛااثیبت وبأی
ػّ ْٛخٕٟٛزی ذزثبیدبٖ ٘یص از ایٗ ٘ؿػو ثب ثیبٖ
ایٗ و ٝخٕٟٛزی ذزثبیدبٖ ثسای ؾٙبخو ؾٕع ثٝ
وٕه ایساٖ ٘یبش اازا ٌفؤ :تبغفب٘ ٝؾٕع از
ذزثبیدبٖ ٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝثبید ؾٙبخت٘ ٝؿد ٜاغو  ٚثبز
شیبای  ٓٞاش ا ٚاز اغتسظ ٔب ٘یػو ثب تٛخ ٝث ٝایٗ
و ٝؾٕع از تجسیص شاا ٜؾد ٚ ٜثٔ ٝىتت ز ت ٚ ٝاٚزاٖ
خٛا٘یاؼ زا از ایٗ ؾٟس غپسی وسا ٜاغو ٘ ٚظس ثٝ
ایٗ و ٝؾٕع اؾؼبزؼ زا ث ٝشثبٖ بزغی غسٚاٜ
اغو ٔساٚاات سٍٙٞی ثیٗ ایساٖ  ٚخٕٟٛزی
ذزثبیدبٖ ٔیتٛا٘د ٘مؽ ٕٟٔی از ؾٙبغب٘دٖ ایٗ
ؾبػس و ٝخٛزؾید ااثیبت ػس ب٘ی اغو ااؾت ٝثبؾد.
ٚی ثب اؾبز ٜث ٝثسخی تٙبلضبت از ش٘دٌی ؾٕع
ارب  ٝوسا :از ثسخی ٔٙبثغ ٌفت ٝؾد ٜاغو و ٝؾٕع
از ؾبْ ازظ خٛا٘د ٚ ٜاز ثسخی ٔٙبثغ ایٍس ٘یص ٚزاٜ
ؾد ٜو ٝا ٚاز سیمب تحو تؼّیٓ لساز ٌس ت ٝاغو اش
ایٗ ز ٚاز ثؼضی وتت ِمت ؾٕع ٔغسثی زا ٔیثیٙیٓ.
ؾٕع ث ٝخٛزؾید تؿجی ٝؾد ٜاغو؛ چسا ؤ ٝب٘ٙد
خٛزؾید ث٘ ٝمبط ٔختّفی غفس وسا٘ ٚ ٜبٔؽ ثّٙد
ٚاش ٜؾد ٜاغو.
ٚی ااأ ٝااا :ؾٕع از ااثیبت ؾسق ث ٝػٛٙاٖ ؾبػس
ػس بٖ ؾٙبخت ٝؾد ٜاغو ٚ ٚیطٌیٞبیی ٔب٘ٙد ٛٞؼ
ذوبٚت وٕبَ ّػفٝی ٚخٛا از اؾؼبز ا ٚاز لبِت
غٛاَ  ٚخٛاة ث ٝچؿٓ ٔیخٛزا.
شمس و ادبیات کالسیک
ثس اغبظ ٌصازؼ ایػٙب تیٕٛز وسیٓ ِی ٔدیس ثخؽ
٘ػخ خغی وبأی ػّ ْٛخٕٟٛزی ذزثبیدبٖ از
خكٛـ ؾٕع  ٚااثیبت والغیه ٌفو :ثب تٛخ ٝثٝ
ٔٙبثغ ٔٛخٛا ث٘ ٝظس ٔیزغد ٔٛال٘ب  ٚؾٕع غجه
اؾؼبز خٛا زا اش لس ٖ وسیٓ ث ٝأب٘و ٌس تٝا٘د
ٕٞچٙیٗ ٘ظسیٝی ا الع ٖٛیّػٛف ی٘ٛب٘ی ٘یص از
اؾؼبز ؾٕع ث ٝچؿٓ ٔیخٛزا ؤ ٝؼتمد ثٛا زٚح
ا٘ػبٖ پع اش خدا ؾدٖ اش حیبت اِٚی ٚ ٝث ٝشٔیٗ
ٔدٖ ٕٛٞاز ٜاز حػست پیٛغتٗ ث ٝحیبت اِٚیٝ
اغو ایٗ اػتمبا ؾٕع ا ٚزا از چب ٜیٛغف ا ىٙد تب
٘دبت یبثد  ٚث ٝوٕبَ ثسغد.
ٚی ارب  ٝوسا :اٌس ثبز وٓتسی اش ؾٕع از
اغتسظ ػٕ ْٛاغو ث ٝایٗ ٔؼٙی ٘یػو و ٝؾٕع از
خبیٍب ٜپبییٗتسی اش ٔٛال٘ب لساز اازا خٕٟٛزی
ذزثبیدبٖ ثسای ؾٙبخو ثیؿتس ؾٕع ث ٝایساٖ ٘یبش
اازا.

»ٍ هي دٍستت داضتن «رٍایت ًذاهت ٍ سرگطتگی اًساى
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن ٗٔ ٚ-اٚغتو ااؾتٓ ٘ٛؾت ٝسازیه ثىٕٗ زٔب٘ی
وٛتب ٜاغو و ٝث٘ ٝدأو  ٚغسٌؿتٍی ا٘ػبٖ اؾبز ٜاازا .ثٌ ٝصازؼ ٘ب زٔکبٖ ٚ
ٔٗ اٚغتو ااؾتٓ ٘ٛؾت ٝسازیه ثىٕٗ تسخٕک ٝکس٘کبش تکیکٕکٛزاشف زٚایکو
٘دأوٞب  ٚغسٌؿتٍیٞبی ا٘ػبٖ از ع َٛش٘دٌی اغو.ثىٕٗ از ایٗ اثس ثب شثکبٖ
عٙص  ٚغجه ٍ٘بزؼ ٔٙحكس ث ٝساؼ تّخی  ٚا٘د ٜٚایٗ پؿیٕب٘ی زا ثک ٝؾکىکُ
ٙٞسٔٙدا٘ٝای ثٔ ٝخبعت ا٘تمبَ ٔی اٞد.ایٗ زٔبٖ زٚایتی اغو اش شثکبٖ پکدزی از
ؾت وسیػٕع از لبِت ٘بٔٝای خغبة ث ٝپػسؼ؛ ا ٚو ٝؾخكیو غکسؾکٙکبغکی
اغو از عی غبَٞبی ش٘دٌیاؼ تجدیُ ث ٝسای ثیٔالحظ ٚ ٝخٛاخٛا ٜؾدٚ ٜ
إٞیتی ث ٝػصیصا٘ؽ ٕ٘ی اٞد ِٚی ؾٙبیی ا ٚثب اختسوی از ثیٕبزغکتکبٖ وک ٝاز
غتب٘ٔ ٝسي لساز اازا ٔػیس ش٘دٌی ا ٚزا تغییس ٔیاٞد ...

