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فرهنگ  ،هنر و فن آوري

عزٚیظ خبزی رٚس٘مٔ ٝکرن-ر ٝمسٌ  ٞر ٙی پمر  ٝکی عمخت ٝوٝ
رر ٖٚآٖ ٔمیع خٙه پٕسمص ٔ ؽٛر  ٚرزکی رٟبٛر خٛکب کفزکر ٔباتاال
ر ٝر خٛکر ٔٙمع کعت.
رٌ ٝشکرػ خبزٌشکری ٟٔز ر٘ ٝمُ کس ٔسُ آ٘الیٗ ،ر ٝمسٌ ٞا راٙا ی
عمخت ٝؽ  ٜو ٝعز رک خٙه ٔ و . ٙکیٗ ر کٖ ٔعٙمعت و ٝکیٗ ٌزت
ٔ ٛک٘ ر ٝکفزکر ر مر ر خٛکر وٕه و. ٙ
کیٗ رعتٍم ٜرٚر عز رغت ٔ ٝؽٛر ٔ ٚمیع خٙه رر راّاٛی عاز ٚ
پسؾم٘ پٕسمص ٔ و . ٙکی  ٜکفّ ٌزت خٙه وزرٖ وٛر ىظ رّٛی ٔغش کعت و٘ ٝمؾ ٔ ٟٓرر
خٛکب عٕسك رکرر .حمسممت ٘ؾمٖ رکر ٜکیٗ ٔٙغم ٝرر کفزکر ٔبتال ر ٝر خٛکر رغسمر فعمَ کعت .فازك
کفّ کیٗ کعت و ٝرم خٙه وزرٖ پسؾم٘ ٔ ٛکٖ کس فعمِست سیمر وٛر ىظ رّٛی ٔغش ومعات ٚ
رسٕمر خٛکب رٟتزی رک ززر ٝخٛک ٞوزر.رعتٍم ٜر ی و٘Ebb ٝمْ ٌزفت ٝؽمُٔ یه  ٞر ٙپمر ٝ
کی کعت ؤ ٝمیع خٙه و ٜ ٙٙرر آٖ رزیمٖ رکررٌ .زت ر ٝیه وٙتزَ و ٜ ٙٙرٔم وٙمر ختخٛکب
ٔتقُ ٔ ؽٛر .کیٗ لغٕت رعتٍمٔ ٜمی رک خٙه وزر ٚ ٜر ٝرر ٞ ٖٚر ٙپٕسمص ٔ و. ٙ

خَدرٍّای ًسل آیٌذُ از هغس سرًشیٌاى فرهاى هی گیرًذ

عزٚیظ خبازی رٚس٘امٔا ٝکرن-یاه ؽازوات
خٛررٚعمسی عخت کفشکری کر کل وازر ٜوا ٝرام
کعتفمر ٜکس کٍِٛریتٕ پسچس  ٜلمرر را ٝرریامفات ٚ
ررن عسٍٙمَ ٞمی ٔغش ک٘غمٖ  ٚکعاتافامر ٜکس آٖ
رزکی  ٞکیت رٟس ٝٙخٛررٞٚمی خٛررکٖ کعت.
رٌ ٝشکرػ خبزٌشکری ٟٔز ر٘ ٝمُ کس کعاساٗ کیاذ،

کٔزٚس ٜؽزوت ٞمی خٛررٚعامسی راٟامٖ رازکی
کر کل فٙمٚری ٞمی پسؾزفتا ٝواٙاتازَ ٞ ٚا کیات
خٛررٞٚمی خٛررکٖ رلمرت ٘شریى رکر٘  ٚحامو
٘سغمٖ لق رکرر رزکی رٟس ٝٙعمسی ر٘ٚا قإاسآ
ٌسزی کیٗ خٛررٞٚم کس ٔغش ک٘غمٖ وٕه رٍسزر.
کس فٙمٚری ٔذوٛر و٘ ٝسغمٖ رزیٗ یم ٔغش ٘سغمٖ ٘امْ
ٌزفت ٝرر ٕ٘میؾٍم ٜع کی کط  5۴08ر٘ٚإامیا
ؽ  .کیٗ فٙمٚری رر ٔزوش حمسمم کیٗ ؽزوت رر
صکپٗ کر کل ؽ  ٚ ٜکس آٖ رزکی ررن عسٍٙمَ ٞامی
ٔغش  ٚک٘تممَ آٖ ر ٝعسغاتآ ٞا کیات خاٛرر ٚرر
عزك وٕتز کس  ۴.2حم٘س ٝکعتفمر ٔ ٜؽٛر.
ٔحمممٖ ٘سغمٖ ٔعتم ٘ ذ ٗٞک٘غامٖ رر ؽازکیاغا
ٔم٘ ٙزکفسه ٞمی عٍٙسٗ  ٚرک ٜراٙا کٖ راٟاتاز کس
عسغتٓ ٞمی عخت کفشکری فىز ٔ و ٚ ٙرک ٜحاُ
ٞمی ٔٙمع زی ٔ یمر ِ ٚذک رزکی ک٘زمْ حزوت
رع ی خٛرر ٚرٟتز کعت کس آٟ٘م کعتفمر ٜؽٛر.

عزٚیظ خبزی رٚس٘مٔ ٝکرنٔ -حامامامٖ لازؿ
ٛٞؽٕ ٙی عمخت ٝک٘ و ٝلمرر ر ٝؾخسـ رسٕامری
ٞمی رٚر ٜکعت  ٚکعالعمت آٖ رک ٔا اٛکٖ راز
رٚی یه ّفٗ ٕٞزک ٜخٛک٘ .
رٌ ٝشکرػ کیز٘م ٔحمممٖ رم ٔٛفمست آٔسش خاٛک٘ا ٖ
٘تمیذ ٘خغتسٗ آسٔمیؼ ٞمی رمِس ٙکیاٗ واساغاَٛ
رّعس ٘ رز ک٘غمٖ ٌفت : ٙکیٗ وسغ َٛوا ٝلامرر راٝ
کحغمط ٌمس کعت ،رٚػ ررٔامٖ کخاتاالوت ٚ
رسٕمری ٞمی رٚر ٜرک ٔتح ٔ َٛؤ . ٙحمممٖ رر
ّٔبٛرٖ رر کعتزکِسم رم آسٔمیؼ کیٗ لزؿ رز ٞافات
فزر عمِٓ و ٝرصیٓ ٞمی غذکی وٓ فسبز  ٚپز فاساباز
رکؽتٔ ، ٙتٛر ٝؽ ٘ و ٝکیٗ وسغ َٛؽزٚل خٕسز
غذکی رک ر ٝرلت ؾخسـ ٔ ر ٞو ٝرز پتم٘غساُ
کیٗ وسغ َٛرزکی وٙتزَ رمِساٙا ٞضآ  ٚک٘ا کسٜ
ٌسزی فعمِست ٞمی ٔسىزٚرس ْٛرر ٔع  ٜوا ٝیاه
رٚػ ک٘تممری رزکی عسسٗ عاالٔات رٚر ٜکعات،

هقالِ
ایي تکٌَلَشی ّا
آیٌذُ را هیسازًذ

موس رکرر.ررحمَ حمضز پشؽىمٖ رز ٚکرر وازرٖ
پزٚب ٞم (کرشکری رزکی آسٔمیؼ) رر رٚر ٜرشري،
ٕ٘ ٝ٘ٛرزرکری کس کیٗ کرٌمٖ  ٚیم زشی ٚ ٝاحاّاساُ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛمی ٔ فٛل ىس ٝرکر٘ و ٝرمس مب ٚکلع کس
ٚضعست رٚر ٜرک کرکئ ٕ٘ ٝرٞا  .کیاٗ رر حامِا
کعت و ٝکیٗ فٙمٚری ر ٝررن  ٚؾخساـ راٟاتاز
عزعمٖ رٚر٘ ٜسش ٚع  ٔ ٜر. ٞ

ساخت کَچکتریي ٍسیلِ پَشیذًی جْاى
پفک خاًگی

*الٌازاشراقی

آرر ٌ 0۴۴زْ ،وزٌ ۶۴ ٜزْ ،پٙسز
طرز تْیِ:



پایاى کلًََسکَپی با استفادُ ازقرص َّشوٌذ

سرآشپسی

هَاد الزم:

تَلیذ بافت فعال پَست اًساى از سلَلّای بٌیادی

عزٚیظ خبزی رٚس٘مٔ ٝکرنٔ-حمممٖ رک٘ؾٍم ٜرٚن کٍّ٘ساظ اٛک٘غاتاٙا
رمفت س٘  ٚ ٜفعمَ پٛعت ک٘غمٖ رک رم کعتفمر ٜکس عَّٞٛمی رٙسمری پاز اٛکٖ کس
کرت ک رغمس٘ .رٌ ٝشکرػ کیز٘م کس پمیٍم ٜخبزی عمیٙظ ریّ  ،کیٗ ٔحمامامٖ رر
عمَ ٔ 5۴02سالری رزکی کِٚسٗ رمر رمفت فعمَ عضالت ک٘غمٖ رک ِٛس وازرٜ
رٛر٘ .عّٞ َٛمی رٙسمری پز ٛکٖ ٛک٘می ر َ ؽ ٖ ر ٝمزیبام ٞاز٘اٛل عاّاَٛ
ٔٛرٛر رر ر ٖ رک رکر٘  ٚحمسمم و ٝرر ع َٛیه رٌ ٝٞاذؽاتا ٝک٘ازامْ
ٌزفت ٝکعت ،ىٙسهٞمی فٛقکِعمرٜکی رک رزکی رز٘مٔٝریشی ٔز ر عَّٞٛمی پٛعت ک٘غمٖ رٙٔٝظٛر ب یُ
ؽ ٖ ر ٝعَّٞٛمی رٙسمری پز ٛکٖ رر کختسمر ٔحمممٖ لزکر رکر ٜکعت .رٌ ٝفتٔ ٝحمممٖ کعتفمر ٜکس عَّٞٛمی
رٙسمری پز ٛکٖ و ٝکس رٙظ عَّٞٛمی عضالت ٘سغت ، ٙکٔم لمرّست ب یُ ؽ ٖ رٕ ٝمْ عَّٞٛمی را ٖ رک
رکر٘  ،کٔىمٖ ِٛس ع کر ٘مٔح ٚری کس ٘سمیمختٞٝمی ٔمٞسچٝعمس رک فزک ٔ ٓٞؤ . ٙحمممٖ رزکی ابا یاُ
عَّٞٛمی رٙسمری ر ٝعَّٞٛمی ٔمٞسچ ،ٝپز ٚئسٛٔ ٙع ْٛرPax7 ٝرک ٔٛرر کعتافامر ٜلازکر رکر٘ا  .کیاٗ
ِٔٛىَٞٛم عَّٞٛمی رٙسمری رک رٌٝ٘ٛٝکی حزیه ٔ و ٙٙو ٝب یُ ر ٝرمفت ٔمٞسچ ٝؽ . ٘ٛعاساظ رام
کعتفمر ٜکس یه ٔم زیظ عٝرع ی کیٗ عَّٞٛم رؽ رکر ٔ ٜؽ ٘ٛم ب یُ ر ٝفسبزٞمی عضال٘ا فاعامِا
ؽ ٘ٛو ٝرلسمم ٔم٘ ٙرمفتٞمی عضال٘ عبسع ٘غبت رٔ ٝحزنٞمی خمرر ٚکوٙؼ ٘ؾمٖ ٔ ر. ٙٞ

کر ٌ 0۴۴زْ

کرت ک وز ٜرک  ۰2حم٘س ٝرر ٔمیىزٚفز ٌزْ ٔ وٙسٓ ام ٘ازْ
ؽٛر .پٙسز کر رک ریش ر٘  ٜوزر ٚ ٜکرمس ٔ ٜرٞسٓ وٕ
٘زْ ؽٛر.
وز ،ٜپٙسز  ٚآرر رک رم ٍٙمَ ٔخّٛط ٔ وٙسٓ م خإاساز
٘زٔ ر عت آی .
عسظ کس خٕسز ح ٚر  5۰م ٛپ ٞمی و ٛىا ررعات
ٔ وٙسٓ.
ومغذ ؽسزی ٙپشی رک وٕ زب وزر ٚ ٜرر عساٙا فاز
پ ٔ ٟٗوٙسٓ.
عسظ ٛپ ٞم رک رٚی آٖ س  ٚ ٜرم رعت وإا فؾامر
ٔ رٞسٓ م فمف ؽٛر.
عس ٙرک رر فز  0۶۴ررر ٝعم٘تسٍزکر ر ٔ ٝت مزیابام 05
رلسم ٝلزکر ٔ رٞسٓ.
سٔم٘ و ٝرٚی پفه ٞم عالی ؽ آٔمر ٜکعت.
* ٔ ٛک٘سٓ کس پٙسز ٌٛرک ر ٝرمی پٙسز کر کعتفمر ٜوٙسٓ.

شاعراى ّویشِّای ًاگْاى
هٌتشر شذ

عزٚیظ خبزی رٚس٘مٔ ٝکرن-ؽمعزکٖ ٕٞسؾٞٝمی ٘مٌٟمٖ
ٔزٕٛع ٝکؽعمر ٘غزیٗ لزرم٘ کس عٛی ک٘اتاؾامرکت اٟاُ
ٔسممت ؽمٞزٚر ٚیضٛ٘ ٜرٛک٘مٖ ٔٙتؾز ؽ .خبزٌشکری ٟٔاز،
ٌز ٜٚکعتمٖ ٞم :ؽمعزکٖ ٕٞسؾٞٝمی ٘امٌاٟامٖ ٔازإاٛعاٝ
 05مرپمر٘ ٜغزیٗ لزرم٘ ؽمعز ۷۳عمِ ٝؽمٞزٚری کس عٛی
ک٘تؾمرکت ٔ ۰۴سممت ؽمٞزٚر رر  ۰۴ففح ٝرلع ٕٞزک ٜرام
قٛیزٌزی فمعٕ ٝلزرم٘  ٚففحٝآرکی عمؽسمٖ ٓٞسٔامٖ
رم پمئسش  ۶۹رزکی ٘خغتسٗ رمر سیز مپ رفات.کیاٗ واتامب
ٔاازاإااٛعاا ٝکؽااعاامری راازکی ٘ااٛرااٛک٘اامٖ کعاات وااٝ
قٛیزٌزی ٞمی آٖ رمعج ؽ  ٜرر ٍ٘م٘ ٜخغت رذکراسات
رسؾتزی ر ٝکیٗ وتمب رخؾس  ٜؽٛر ،لزرم٘ ؽمعز ؽمٞزٚری
کعت و ٝعّ رغٓ عٗ ٘ ٙ ٝکٖ سیمر رکرکی ززر ٝفزکٚک٘
ررسٔسٙا ٝؽعز رٝخقٛؿ رزٌشکری رّغمت ک٘زٕٗ ؽاعاز
ؽٟزعتمٖ رکرر  ٚمؤ ٙ ٖٛٙزٕٛع ٝؽعز رک ٘سش ٔٙاتاؾاز
وزر ٜکعت.ؽمعزکٖ ٕٞسؾٞٝمی ٘مٌٟمٖ ٔزٕٛعٝکی کس 05
ٟمر پمر ٜرم ٔضٕ ٖٛعؾك کِٚ ٟیضٛ٘ ٜرٛک٘مٖ کعات واٝ
کسرّٕ ٝکیٗ آحمر ٔ ٛکٖ ر ٝسوَ آیس ،ٝٙپٙمٌٙ ٜازاؾاىامٖ،
عٕت رسىزکِٖ ،رمی خمِ پا ر ،کیغاتاٍام ٜرامرکٖ ،راٛی
رَرغتٍ  ٚؽعزٞمی پزعتٛی خغت ٝکؽمر ٜوزر.کیٗ وتمب
رم ؽٕمرٌمٖ یه ٞشکر ٘غخ ٚ ٝرملسٕت  ۹2۴۴رر رعاتازط
عالل ٙٔٝکٖ کعت .قٛیزٌزی  ٚخٛػ ٘ؾاساٙا آ٘امٖ رام
ٔفمٞسٓ کؽعمر لزرم٘ رر وٙمر کعتفمر ٜررعت کس ٚکصٌام٘ا
و ٝرر رکیزِ ٜغمت یه ٘ٛرٛکٖ رمی رکؽت ٝرمؽا ٘اماغاٝ
لٛت کیٗ وتمب ٔحغٛب ٔ ؽٛر.

رهاى اًگار خَدم ًیستن
رًٍوایی هی شَد

عزٚیظ خبزی رٚس٘مٔ ٝکرن-رٔمٖ کٍ٘مر خٛرْ ٘ساغاتآ
٘ٛؽت ٝیمعٕٗ خّسّ فزر رٚس رٕع 55 ٝری رر وتمرفزٚؽ
آ ٘ٚلسغزی ٝرٕ٘ٚمی ٔ ؽٛر.رٌ ٝشکرػ خبزٌشکری ٟٔز،
رٔمٖ کٍ٘مر خٛرْ ٘سغتٓ ٘ٛؽت ٝیمعٕٗ خّاساّا فازر رٚس
رٕع 55 ٝری رر وتمرفزٚؽ آ ٘ٚلسغزی ٝرٕ٘ٚامیا ٔا
ؽٛر.کیٗ وتمب ر ٝمسٌ ٛعظ ک٘تؾمرکت لمٛٙط ٔٙاتاؾاز
ؽ  ٚ ٜرکعتم٘ؼ رررمر ٜآرْ ٞمی کعت و ٝخاٛرؽامٖ رک
ٌٓ وزر ٜک٘  ٚآٖ ل ر کس خٛر فمفٌّ ٝزفت ٝک٘ و ٝریٍاز
خٛیؾتٗ ؽمٖ رک ٕ٘ ؽٙمع . ٙرکعتمٖ کیٗ رٔامٖ کس سرامٖ
 ٙرکٚی رٚکیت ٔ ؽٛر  ٚرٚی کرٞمی کس ٌاذؽاتاٚ ٝ
حمَ رک ر ٓٞ ٝپس ٔ ٘ٛس٘ .
ر ٝکیٗ ز س پمسَ  ٚىٞ ٝمی ٔختّش ؽخاقاسات ٞامی
رٔمٖ ىٕسُ ٔ ؽٛر.

عزٚیاظ خابازی رٚس٘امٔا ٝکرنٔ-احامامامٖ
آٔزیىمی ٔٛفك ر ٝعمخت و ٛىتزیٗ ٚعسّ ٝراٝ
کفغالح پٛؽس ٘ ؽ  ٜک٘ ؤ ٝسشکٖ لزکر ٌزفتٗ
فزر رر رزکرز کؽعٔ ٝمٚرکی رٙفؼ ٘امؽا کس ٘اٛر
خٛرؽس رک ر ٝرلت ک٘ کسٌ ٜسزی ٔ و. ٙ
رٌ ٝشکرػ کیز٘م کس پمیٍم ٜکیٙتز٘ت عمیٙظ ریّا ،

کیٗ رعتٍم ٜو ٝرم ٕٞىمری ٔحامامامٖ رک٘ؾاٍامٜ
٘ٛرث ٚعتزٖ  ٚیه ؽزوت ِٛس وِ ٜ ٙٙاٛکسْ
آرکیؾ ر ٟکؽت عمخت ٝؽ  ٜکعات ،رر ٚکلا
یه حغٍز ٘مسن  ٚعبه کعت و ٝرٚی عغح
٘مخٗ فزر لزکر ٔ ٌسزر ٔ ٚسشکٖ لزکر ٌزفتٗ ٚی
رر رزکرز کؽعٔ ٝمٚرکی رٙفؼ ٘اٛر خاٛرؽاسا رک
ک٘ کسٌ ٔ ٜسزر.کیٗ ٚعسّ ٝو ٝر ٝعاباىا یاه
لغز ٜرمرکٖ  ٚعغح و ٛاىاتاز کس یاه رک٘اٝ
کعٕمر سش رکرر ک٘زصی خٛر رک کس ٘اٛر خاٛرؽاسا
مٔسٗ ٔ وٕٞ . ٙچٙسٗ کیاٗ رعاتاٍام ٜحامٚی
پسچس  ٜزیٗ  ٚرلسك زیاٗ رٚسیإاتاز ( UV
٘ٛع آؽىمرعمس رٟت عٙزؼ رٚس پاز اٞٛامی
کؽعٔ ٝمٚرکی رٙفؼ) رٟمٖ کعت.کیٗ رعتٍم ٜواٝ
UV Senseخٛک٘  ٔ ٜؽٛر رر ٘إامیؾاٍامٜ
ٔحقٛوت ِٛ ٚکسْ کِىتز٘ٚسى CESرر وط
ٌٚمط آٔزیىم رٕ٘ٚمی ؽ UV Sense .ضا

ضبط پاّای بیقرار بِ الْیِ رسیذ
هسعَد رایگاى جلَی دٍربیي هی رٍد

عزٚیظ خبزی رٚس٘امٔا ٝکرن-
قٛیزرزرکری عازیامَ «پامٞامی
رسمزکر »ر ٝومرٌزرک٘ ٔاٙا ٛاٟاز
ٞمری رٙٔ ٝغم ٝکِٟسا ٝرر ؽإامَ
خسمرمٖ ِٚسعقز رعس .
رااٌ ٝااشکرػ خاابااز٘ااٍاامر ٔااٟااز،
قٛیزرزرکری عزیمَ پمٞمی رسمزکر
کیٗ رٚسٞم رر ِاٛواساؾاٙا واٝ
ؽزوت یى کس ؽخقست ٞمی عزیمَ رم ٘مْ کفغم٘ ٝکعت ک٘ازامْ ٔا
ؽٛر٘ .مؼ کفغم٘ ٝرک پم٘ت ٝآ رٟزکْ رمسی ٔ و ٚ ٙغسز کس ک ٚؽامٞاز
کعتخزی ،پٛیم کٔس ٙ ٚ ٙرمسیٍز ریٍز ٘سش را ٝکیافامی ٘اماؼ ٔا
پزرکس٘ .کیٗ عزیمَ رر  5فقُ  ۷ ٚفمس قٛیزرزرکری ٔ ؽٛر و ٝرام
پمیمٖ قٛیزرزرکری فقُ ک َٚعزیمَ و ٝر ٝسٔمٖ ٌذؽتٔ ٝزرٛط ٔا
ؽ کیٗ فقُ کو ٖٛٙرر حمَ ف کٌذکری کعت.
مو 5۴ ٖٛٙرّغ ٝکس فقُ ر ی عزیمَ پمٞمی رسمزکر ٌذؽت ٝکعت ٚ
ر ٝسٚری ٔغعٛر رکیٍمٖ رر کیٗ فقُ و ٝرر سٔمٖ حامَ ٔا ٌاذرر
رّٛی رٚررسٗ ٔ رٚر .قٛیزرزرکری کیٗ فقُ کس عازیامَ وا۰2 ٝ
لغٕت رک ؽمُٔ ٔ ؽٛر م کرریبٟؾت عمَ  ۶۳کرکٔ ٝرکرر.
فسّٕٙمٔ ٝعزیمَ پمٞمی ر لزکر ر ٝلاّآ رامراه وامیا کٖ ٔ ٚاٟا ی
ٔحٕ ٘ضکریمٖ ٘ٛؽت ٝؽ  ٜکعت  ٚکیٗ ٔزٕٛع ٝس٘ ٌ  ٙخام٘اٛکرٜ
رک ر ٝقٛیز ٔ وؾ  ٚرکعتمٖ رک رر رغتز ٚلمی آٖ عمَ ٞم  ٚک٘مالب
ؽى ٕٙٞٛکعالٔ  ٚرفمل ٔم ط پسؼ ٔ ٌسزر.

آب کعت  ٚرکرکی لغعمت ٔتحازن  ٚرام ازی
٘سغتٛ ٔ ،ک٘ مزیبم رٞ ٝز لغٕت ر ٖ یم ِبمط
رچغب  ٚر ٝعٛر ٔ کٔ ْٚسشکٖ لزکر ٌزفتٗ فزر رر
رزکرز کؽعٔ ٝمٚرکی رٙفؼ رک ک٘ا کسٌ ٜاسازی ٔا
و. ٙرزکی کعتفمر ٜکس ٟٙ UV Senseم وامفا
کعت و ٝومررزکٖ یاه راز٘امٔا ٝرک رر اّافاٗ
ٛٞؽٕ ٙخٛر رکّ٘ٛر و ، ٙٙعسظ ّفٗ رک رٚی
کیٗ رعتٍم ٜرچزخم٘ ٙم ٔسشکٖ لزکر ٌزفتٗ خاٛر
رک رر رزکرز ٘ٛر خٛرؽس رر آٖ رٚس یم رر عاَٛ
سٔمٖ ٔؾم ٜ ٞو . ٙٙکیٗ رز٘مٕٔٞ ٝچٙسٗ ٔ ٛک٘
سٔمٖ ٞمی رک و ٝؽ ت کؽعٔ ٝمٚرکی رٙفؼ ٘اٛر
خٛرؽس رر وٕتزیٗ ٔسشکٖ خٛر لزکر رکرر رازکی
فعمِست ٞمی خمرد کس خم٘ ٝپسؾٟٙمر ر ٚ ٞیم ٔمیٝ
آرکٔؼ رزکی کفزکری رمؽ وٍ٘ ٝزکٖ لزکر ٌزفتٗ
رسؼ کس ح خٛر رر رزکرز کؽعٔ ٝامٚرکی راٙافاؼ
٘ٛر خٛرؽس ٞغت. ٙ

تلَیسیَى  56ایٌچی
کِ لَلِ هی شَد

عزٚیظ خبزی رٚس٘مٔا ٝکرن-یاه
ؽزوت وز ٜکی ّٛیشی ۹2 ٖٛکیٙاچا
OLEDعمخت ٝکعات وأ ٝام٘اٙا
رٚس٘مٔ ٔ ِِٝٛ ٝؽٛر.
رٌ ٝشکرػ کیز٘م کس رٚس٘مٔ ٝریّ ٔساُ،
ؽزوت کَ.ر کعالْ وازر وا ٝکیاٗ
ّٛیشی ٖٛرک رٕٞ ٝزک ٜیاه فافاحاٝ
٘إامیاؼ  88کیااٙاچا OLEDراام
رسِٛٚؽٗ K 8رر ٕ٘میؾٍمٔ ٜحقٛوت ِٛ ٚکسْ کِىتز٘ٚسىا CES
رر وط ٌٚاامط آٔاازیااىاام راا٘ ٝاإاامیااؼ ٔاا ٌااذکرر.
ؽزوت یمر ؽ  ٜرر عمَ ٘ 5۴0۹سش کِٚسٗ ففحٕ٘ ٝمیاؼ  08کیاٙاچا
رٟمٖ رک و ٝلمرّست ِ ِٝٛؽ ٖ رکؽت رر ٕ٘میؾٍمٔ ٜحقٛوت ِ ٚاٛکسْ
کِىتز٘ٚسى CESرر وط ٌٚمط ر٘ ٝإامیاؼ ٌاذکؽاتٞ.ا ف کس
عزکح ّٛیشی ٖٛر ی  ،کعتفمر ٜرٟس ٝٙکس فضم کعت و ٝکرمس ٔ ٜرٞ
کیٗ ففحٕ٘ ٝمیؼ رشري سٔم٘ وٛٔ ٝرر کعتفمر ٜلزکر ٕ٘ ٌسزر ،رر
یه ؽىُ رٕ  ٚرٛر ز رغت ٝر ٙی ؽٛرٕٞ.چٙسٗ ففاحا٘ ٝإامیاؼ
ر ی رٛ٘ ٝر پظ سٔس٘ ٝٙسمسی ٘ کرر  ٚرر ٘تسز ٝر ٝآٖ کرمس ٔ ٜرٞا
ر َٚؽٛر  ٚرر رمیٍم ٜخٛر لزکر ٌسزر.ؽزوت یمر ؽ ٕٞ ٜچٙاساٗ رر
٘ظز رکرر ففحٕ٘ ٝمیؼ ر ی  88کیٙچ رم رسِٛٚؽٗ  ٚK 8فاٙامٚری
Crystal Sound OLEDرک رر ٕ٘میؾٍم ٜعزض ٝو ٙو ٝف ک رک
ٔغتمسٓ کس کیٗ پمُ٘ پخؼ ٔ وٕ٘. ٙمیؾٍمCES ٜکس  0۶ام  55ری
رر کٔزیىم رزٌشکر ٔ ؽٛر.

ًوایشگاُ سفیراى ٌّر خَشٌَیسی هراغِ در تبریس گشایش یافت

عزٚیظ خبزی رٚس٘امٔا ٝکرن-رئاساظ کرکرٜ
کرؽمر ٔزکغٌ ٝفت ۰۴ :کحاز راز از ٞاٙازٔاٙا کٖ
ٔزکغٝکی رر ٕ٘میؾٍم ٜخٛؽٛٙیغا ٘اٍامرخام٘اٝ
ٔسزعّ بزیش رٕ٘ ٝمیؼ ٌذکؽت ٝؽ  ٜکعت.
کحٕ فسمض رر ٌفت ٌٛٚرم خبزٍ٘مر غاٙاسآ
رر ٔزکغ ٝکس ٌؾمیؼ ٕ٘میؾٍام ٜعافاسازکٖ ٞاٙاز
خٛؽٛٙیغ ٔزکغ ٝرر ٔحُ ٍ٘مرخم٘ٔ ٝاسازعاّا

بزیش خبز رکر.
ٚی ٌفت :رزپمی کیٗ ٕ٘میؾٍم ٜرم  ٞف کیازامر
کر بمط رسٗ ٙٞزٔ ٙکٖ ٘ممط ٔخاتاّاش وؾاٛر ٚ
ٔعزف رسؼ کس پسؼ ٙٞزٔ ٙکٖ ؽٟزعتمٖ ٔزکغٚ ٝ
آحمر ٘فسظ آٖٞم رر ؽٟزٞمی ریٍز کعت.
رئسظ کرکر ٜکرؽمر ٔزکغ ٝرر کرکٔ ٝرام کؽامر ٜراٝ
رزپمی ٕ٘میؾٍمٜٞمی ٔختّش رر کعتامٖ راٟات
ٕ٘میؼ آحمر ٙٞزٔ ٙکٖ ٔزکغ ٝکی ،کظاٟامر وازر:
یى کس رز٘مٔٞٝم  ٚکِٛٚیتٞمی کیٗ کرکر ٜرزپامیا
ٕ٘میؾٍم ٜکس آحمر ٙٞزٔ ٙکٖ ٔذوٛر رم ٞإاىامری
ک٘زٕٗ ٞمی فزٙٞ ٍٙٞزی ٔزکغ ٝکعت  ٚرز آ٘سٓ
م آحمر فمخز ٙٞزٔاٙا کٖ ٔازکغا ٝکی رر لامِا
ٕ٘میؾٍمٞ ٜمی رٚر ٜکی رر ؽٟزٞمی ٔختّاش راٝ

حرهاى اهیذ ًعوتی هٌتشر شذ جسییات اٍلیي آلبَم هستقل

عزٚیظ خبزی رٚس٘مٔ ٝکرن -آِبٛٔ ْٛعاساما
حزٔمٖ ر ٝآٍٙٞغمسی فمرق غبساحا  ٚکٔاسا
٘عٕت کس رر لمِ کِٚسٗ کحز ٔغتمُ خاٛک٘اٙا ٌا
کٔس ٘عٕاتا رٚک٘ا ٝرامسکر ٔاٛعاساما ؽا .راٝ
ٌشکرػ خبزٍ٘مر ٟٔز ،آِبٛٔ ْٛعسم حزٔامٖ راٝ

آٍٙٞغمسی فمرق غبسح  ٚکٔس ٘عٕت ٟ ٚاساٝ
و ٌ ٙٙکحغمٖ رع َٛکف کس رٚس اٟامرؽاٙاباٝ
رسغتٓ ری ٔم ٜرر لامِا کِٚاساٗ کحاز ٔغاتاماُ
خٛک٘ ٌ ٙکٔس ٘عٕت رٚک٘ ٝرمسکر ٔٛعسما ؽا .
آِب ْٛؽمُٔ  0۴آ ًٙٞرم کؽاعامری کس حامفا ،
حٕس ٔق ق ،حغسٗ ٔاٙاشٚی٘ ،امرر ٘امررپاٛر،
ٔ ٟی کخٛکٖ حمِج  ٚع کری ریٍز کس ؽامعازکٖ
کعت و ٝر ٝخٛک٘ ٌ ٙکٔس ٘عٕت  ،آٍٙٞاغامسی
خٛر ک ٚ ٚفمرق غبسح ِٛس ؽ  ٜکعت .ضٕٗ
کیٙى ٝفمرق غبسح رر کیٗ کحز ٘ماؼ اٙاظاسآ
و ٜ ٙٙرک ٘سش ر ٝع ٜ ٟرکؽتا ٝکعات .رٚررعاتامٖ،
پزیؾم٘  ،رمسٌؾت ،یمر ٟٔتمر  ،حازٔامٖ ،ازٖ،
ٔز ٖٛٙخسمرمٖ ٞم ٔ ،عسمرٔت ر ٝرمر ،فزکٔاٛؽا
ٞم ،کس رریچ ٝمریه آحمری ٞغت ٙو ٝرر کیاٗ
آِب ْٛرزکی عالل ٙٔ ٝکٖ کرکئ ٝؽ  ٜکعت.

ٕ٘میؼ ررآی. ٙ
ٚی کفشٚر :رر ٘خغتسٗ لا ْ کیاٗ راز٘امٔاٞ ٝام،
ٕ٘میؾٍم ٜآحمر خٛؽٛٙیغ ٙٞزٔاٙا کٖ ک٘ازإاٗ
خٛؽٛٙیغمٖ کیٗ ؽٟزعتمٖ رر ٍ٘مرخم٘ٔ ٝسزعّا
بزیشی رٕ٘ ٝمیؾٍذکؽت ٝؽ  ٜکعت.
رئسظ کرکر ٜکرؽمر ٔزکغ ٝکفشٚر :رر کیٗ ٕ٘میؾٍمٜ
ا ٖٛکواباز
ع کر  ۰۴کحز ٙٞزی کس ٙٞزٔاٙا ک٘ا
٘سهخٞ ،ٛمری کفؾمری ،عبمری ،کٔسز رک٘ؾٕاٙا ،
کوبز ٘سهخ ،ٛی٘ٛظ آ ؾبمر ،حغسٗ ٘ساه خا،ٛ
حغسٗ ععمر  ،رعفز سکئزکٖ  ٚکحٕ کررٕٙا ی
رر لمِ خغٛط ٘غتعّسك ،ؽىغت٘ ،ٝغخ  ٚحّج ٚ
رم ٍ٘مٚ ٜیض ٜر ٝکؽعمر کعتمر رمریؾٕمس ر٘ ٝإامیاؼ
ٌذکؽت ٝؽ  ٜکعت.

کرکٔ ٝکس ؽٕمر ّ٠لبُ...
پٟسمرٞم  ٚخٛررٞٚمی پز٘ GPS :ٜکِٚسٗ رمر را ٝعاٙاٛکٖ
یه ىِٛٛٙصی ٘ظمٔ ٔعزف ؽ  ،کٔم حمو رزکی موغا
ٌزفتٗ ،پس ک وزرٖ ٔغسز  ٚحت ک٘زمْ رمسیٞمی ٔام٘اٙا
پٛوٕ ٓٞ ٖٛرٝومر رزر ٔ ٜؽٛر...
پٟسمرٞم  ٓٞرر کرت ک یه ىِٛٛٙصی ٘ظمٔ رٛر٘  ،کٔم راٝ
عزعت رزکی ک٘زمْ ومرٞمی ٔختّش زمری ٔ ٚقازفا
ٔٛرر کعتفمر ٜلزکر ٌزفت ٙ؛ م رمی و ٝحمو ؽزوتٞمی
رشرٌ ٔم٘ ٙآٔمس ٌٌُٛ ٚ ٖٚرر حمَ عمخت پٟسمرٞمی
خٛرؽمٖ ٞغت . ٙرر ٕٞسٗ حمَ ٔٛد ر ی ی کس عمخات
خٛررٞٚمی پز٘ ٛ ٜعظ کعتمرت آپ ٞمی ٔختّاش راٝ
رک ٜکفتمر ٜکعت.
خٛررٞٚمی پز٘  ٜکس ٕٞمٖ ىِٛٛٙصی پٟسمرٞم کعاتافامرٜ
ٔ و ، ٙٙکٔم آ٘م ر رشري ٞغت ٙو ٝرتٛک٘ ٙحت کفزکر رک
 ٓٞرمر ٝرم و . ٙٙرم کیٗ کٚفامف ک٘اتاظامر ٔا رٚر رر
آی ٜ ٙکی ٘ ٙ ٝکٖ رٚر خاٛررٞٚامی پاز٘ا ٔ ٜامازٖٚ
رٝفزف ٝز کس ٛٞکپسٕمٞم  ٓٞرمؽ. ٙ
ٛٞػ ٔقٛٙع ٛٞ :ػ ٔقٛٙع ر ٝر٘بمَ کٍِٛریتٓ ٞامی
ر ی  ٚکعتفمرٌ ٜغتزر ٜرر رٕا آٚری کعاالعامت ٚ
پزرکسػ ومٔسس ٛزی ،پسؾزفت عازیاعا رر یاه رٞاٝ
ٌذؽت ٝرکؽت ٝکعتٛٞ .ػ ٔقٙاٛعا امازیابام رر ٞاز
سٔسٝٙکی ومررزر رکرر؛
رزکی ٔخمَ رر عىمع یه ىٙسه ٛٞػ ٔقٛٙع ر٘ ٝمْ
ب یُ ر ٝعبه ٙٞزٔ ٙک٘ٞ ٝغت و ٝعىمعمٖ رک ر ٝؽىاُ
یه ٘ممػ ب یُ ٔ و ٌٌُٛ . ٙحمو یاه عاساغاتآ
ٛٞػ ٔقٛٙع عمخت ٝکعت و ٝعاساغاتآ ٞامی ک٘ازصی
ریتمعٙتزٞم رک وٙتزَ ٔ و ٚ ٙر ٝکیاٗ از اسا فا ٞام
ٔسّس ٖٛرور رر ٞشیٞ ٝٙمی ک٘زصی فزفٝرٛی ٔا واٙا .
ومررزرٞمی ٌغتزرٛٞ ٜػ ٔقٛٙع کفزکر رک کس ومرٞامی
ىزکری ذ ٙٞرٞم ٔ و ، ٙررعت ٔم٘ ٙک٘مالب فٙعتا
و ٝکفزکر رک کس ک٘زمْ ومرٞمی ىزکری فسشیى رٞم وزر.
عٛپز ومٔسس ٛزٞامی راسابا رازکی ٞإا 8۴ :ٝررفا
رشرٌغموٖ رٟمٖ م عمَ  5۴5۴یه ٔٛرمیُ ٞاٛؽإاٙا
ٔتقُ ر ٝکیٙتز٘ت خٛک ٙٞرکؽت .یه آیف ۹ ٖٛحا ٚر
رٔ ٚسّسمرر زک٘شیغتٛر رکرر و ٝمزیبم  ۹52رزکرز رسؾتاز کس
زک٘شیغتٛرٞمی ر ٝومر رفت ٝرر یه ومٔسس ٛز پٙتس ْٛکیٙتاُ
عمَ  0۶۶2کعت.
ٔٛرمیُ ٞمی ٛٞؽٕ ٙکٔزٚسی رٔ ٝخمر ٝعٛپز ومٔساسا ٛازٞام
ٞغتٛٔ . ٙرمیُٞمی ٛٞؽٕٔ ٙتقُ ر ٝکیٙتز٘ت کٔىم٘م رک
ر ٝکفزکر عمری ٔ ر ٙٞو ٝم  ٙعمَ پسؼ ٙاٟام رازکی
ٌز ٜٚخمف کس ٔزرْ رر رعتزط رٛر٘  .حقسُ آ٘الیاٗ
رم وسفست رمو :رر حمِ و ٝؽٟزی ٝرک٘ؾٍمٜٞم ر ٝعازعات
رمو ٔ رٚرٞ ،ز ؽخق و ٝیه ٔٛرمیُ ٛٞؽٕاٙا رکرر
ٔ ٛک٘ مزیبم رر ٞز سٔسٝٙکی رٝفٛرت آ٘الیٗ حقساُ
و ٚ ٙرٔ ٝحتٛکی آٔٛسؽ غمِبم رکیٍمٖ  ٚرام واسافاسات
رعتزع رکؽت ٝرمؽ .رر حمِ و ٝخزی یه رک٘ؾاٙامٔاٝ
رزیتم٘سىم  0۰۴۴رور ٞشی ٝٙرکرر ،حمو ٞز ومررز ٔاٛرامیاُ
ٛٞؽٕٛ ٔ ٙک٘ رر عٛك رٝفٛرت رکیٍمٖ کس رک٘ؾٙمٔٝ
ٚیى پ یم کعتفمر ٜو. ٙرر ٕٞسٗ حمَ وسفسات آٔاٛسػ
آ٘الیٗ  ٓٞر ٚر ٝرٟبٛر کعت .رر  02عمَ ٌذؽت ٝرک٘ؾٍمٜ
ٔعتبز MITعخٙزک٘ ٞم ٛٔ ٚکر ررع رسؼ کس رٞ ٚاشکر
رٚر ٜرک٘ؾٍم ٞرک ضبظ وزر ٚ ٜر ٝفٛرت آ٘الیٗ کرکئاٝ
رکر ٜکعت؛ ر ٘ٚی و ٝک٘تظمر ٔ رٚر رر  ٙعمَ آیٙا ٜ
رک٘ؾٍمٜٞمی رغسمر ریٍزی  ٓٞرم آٖ ٕٞزک ٜؽ. ٘ٛپشؽى
ومٔسس ٛزی :م ٕٞسٗ کٚکخز ومٔسس ٛزٞم ٟٙم رر ٔحسظٞمی
پشؽى  ٚرسؾتز رزکی ک٘زمْ ومرٞمی حمسمم ا  ٚحابات
کرکٔ ٝرکرر
عٛکرك ٔٛرر کعتفمر ٜلزکر ٔ ٌزفت. ٙ

ًَجَاى تبریسی برگسیذُ کشَری جشٌَارُ بیيالوللی قصِگَیی شذ

عزٚیظ خبزی رٚس٘مٔ ٝکرن ٔ-یز وُ وام٘اٖٛ
پزٚرػ فىزی وٛرومٖ ٛ٘ ٚرٛک٘مٖ آذررامیازامٖ
ؽزل ٌفت :عغُ کعظٕ عضٛ٘ ٛرٛکٖ ٔزتٕا
وم٘ ٖٛبزیش رزٌشی  ٜوؾٛری رسغتٕسٗ رؾاٙاٛکرٜ
رسٗ کِّّٕ لقٌٛٝی ؽ .رٌ ٝشکرػ ٟٔزٞ ،امری
یٛعش سکر ٜرم کعالْ کیٗ خبز رر رٕ خبزٍ٘مرکٖ
کظٟمر رکؽت :عغُ کعظٕ عضٛ٘ ٛرٛکٖ ٔزتٕا
فز ٍٙٞوم٘ ٖٛبزیش رم لق ٝفبسز رکؽ (عاٙاً
فبٛر) کس عٛی ٞسمت رکٚرکٖ رؾٛٙکر ،ٜر ٝعٙاٛکٖ
رزٌشی  ٜوؾٛری رسغتٕسٗ رؾٛٙکر ٜرسٗ کِإاّاّا
لقٌٛ ٝی ٔعزف ؽ ٚ.ی کفشٚر :کس عٛی ٞاسامت
رکٚرکٖ رخؼ ٘ٛرٛکٖ کعمٔ آحمر رزٌشی  ٚ ٜلمرُ
م یز رسغتٕسٗ رؾٛٙکر ٜرسٗکِّّٕ لقاٌ ٝاٛیا
کعالْ ؽ و ٝرز کعمط آٖ عغُ کعظٕ رر ٔاسامٖ
ر ٜرزٌشی  ٜوؾٛری لزکر ٌزفت  ٚع رٚسٞامی
 0م  2رٔ ٕٟٗم ٜرر ٔزحّٟ٘ ٝمی کیاٗ رؾاٙاٛکرٜ

رزکی ٔخمعبمٖ لقٌ ٝاٛیا  ٚرامیاش ٜخاٛر رک
رریمفت خٛک ٞوزر.یٛعش سکر ٜکضامفا٘ ٝإاٛر:
عس عّ ومؽف خٛک٘غمری ،عّا خام٘ازام٘ا ٚ
ٔضٌمٖ خّسُپٛر رکٚرکٖ رخؼ ٘ٛرٛکٖ رسغتإاساٗ
رؾٛٙکر ٜرسٗکِّّٕ لقٌٛٝی  ،پظ کس رزرع ۰8
کحز رک ٜیمفت ٝرٔ ٝزحّٙٔ ٝغمٝکی کیٗ رؾٙاٛکر0۴ ،ٜ
کحز رک ر ٝعٛٙکٖ رزٌشی ٔ ٜعزف وزر٘ .

