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گَگل یک اپلیکشي طزاح لثاس تَسعِ هیدّد


علم
ی فناوري

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -گَگل ّوىبری خَد را ثب ؽزوت Ivyrevelثزای تَعرقرِ یره
اپلیىیؾي خبؿ در سهیٌِ عزاحی لجبط ثزای وبرثزاى آغبس وزدُ اعت۹
ثِ گشارػ ایغٌب ثِ ًمل اس یًَیَرعیتی ّزالذ ،ایي اپلیىریرؾري ورِ ًCoded Coutureربم دارد،
لجبطّبیی را ثب تَجِ ثِ هَلقیت اجتوبفی ٍ دادُّبی ؽخقی وبرثز ثزای ٍی عزاحی هیوٌذ۹
گَگل ثزای تَعقِ ایي اپلیىیؾي اس Snapshotاعتفبدُ وزدُ تب فقبلیت ّربی رٍساًرِ وربرثرز را
ؽٌبعبیی ٍ حجت وٌذ۹
ایي اپلیىیؾي دادُّبی هزتجظ ثب توبم فقبلیت ّبی رٍساًِ یه فزد افن اس وبر ،گرزدػ ٍ ترفرزیر ،
هحل غذا خَردى ٍ هاللب ّب را جوـ آٍری هیوٌذ۹
عپظ اس دادُ ّبی جوـ آٍری ؽذُ ثزای ایجبد یه لجبط وِ ثِ فَر عفربرؽری عرزاحری ؽرذُ
اعتفبدُ هیؽَد وِ وبرثز اس عزیك آًالیي هیتَاًذ آى را خزیذاری وٌذ۹
گفتٌی اعت وِ ایي اپلیىیؾي در عزاحی لجبط ،ؽزایظ آة ٍ َّایی را ًیش در ًؾز هیگیزد۹
ایي اپلیىیؾي اًذرٍیذی در حبل حبضز در هزحلِ آلفب ثَدُ ٍ اٍاخز اهغبل رًٍوبیی هیؽَد۹
در حبل حبضز ایي فٌبٍری ثز رٍی تقذاد هحذٍدی اس افزاد آسهبیؼ ؽذُ اعت۹

چْارهیي توثز طال ٍ ًقزُ
در کشَر تَلید هی شَد

جْبى اعالم ) ،(ISCدوتز هحوذجَاد دّمبًری
عزپزعت پبیگبُ اعتٌبدی فلرَم جرْربى اعرالم
)(ISCثب افالم ایي خجز افشٍد :پبیگبُ اعترٌربدی
ثیي الوللی اعىَپَط اعالفب هذارن هٌترؾرز
ؽذُ تَعظ پضٍّؾگزاى وؾَر را اس عبل ۳۳.۳
ّجزی ؽوغی هغتٌذ وزدُ اعت۹
ٍی افشٍد :اًمالة اعالهی  ۳۰۶عربل ثرقرذ ثرِ
ٍلَؿ پیَعت ٍ ّن اوٌَى  ۱۳عربل اس ٍلرَؿ
اًمالة اعالهی عپزی هی ؽَد ۹در ایي پربیرگربُ
در فبفلِ  ۳۰۶عبل لجل اس اًمالة تٌْب ّ ۱شار ٍ
 ۳۳هذرن اس ایزاى ًوبیِ عبسی ؽذُ اعرت در
حبلیىِ تقذاد هذارن حجت ؽذُ ثقذ اس اًرمرالة
اعالهی ثِ ّ ۱.۳شار ٍ  ۲۳۲هرَرد هری رعرذ۹

ثٌبثزایي ّز چٌذ سهبى یه چْبرم ثَدُ اعت ،اهب
تَلیذ فلن حذٍد  ۳۱۶ثزاثز ؽذُ اعت۹
دّمبًی اؽْبر داؽتّ :وربًرغرَر ورِ رّرجرزی
اًمالة اؽبرُ وزدًذ در دٍراى لبجبر ٍ پْلرَی،
حزوت فلوی وؾَر ثِ دالیل خبؿ هرترَلر
ؽذ ٍ در سهبًیىِ دٍراى ؽىَفبیری فرلروری در
ارٍپب ثَد ،هب ًتَاًغتین اس اعتقذادّب ٍ سهیٌِ ّربی
فلوی ٍ اخالق فلوی خرَد اعرترفربدُ ورٌریرن،
ثٌبثزایي اس حزوت فلوی دًیب فمت هربًرذیرن ثرب
ایٌحبل پیزٍسی اًمالة اعالهی ّوچَى سلرشرلرِ
ای ثزای دًیبی غزة ٍ ؽزق آى رٍس ثرَد ،ثرِ
عَری وِ تأحیز ثغیبر سیربدی در داًؾرگربّرْرب
گذاؽت۹

هشاّدُ قلة جٌیي اًساى هوکي هیشَد
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -هرحرمرمربى ثرب
اعتفبدُ اس اعىي  ٍMRIالگَریتن ٍ هریرذاى
هغٌبعیغی هَفك ثِ ایجبد تقَیزی ثرب ٍضرَ
ثبال اس جٌیي ّ ۲۶فتِای اًغبى ؽذًذ۹
ثِ گشارػ ایغٌب ثِ ًمل اس دیلیهیل ،ایي پرزٍصُ
 ۳۶هیلیَى پًَذی وِ ًiFINDربم دارد ،در
لٌذى ٍ ثِ هٌؾَر ایجبد تجْیرشا اعرىري ثرب
ویفیت ثبال اًجبم ؽذ۹
ثِ گفتِ هحممبى ایي پضٍّؼ ،پذراى ٍ هربدراى
در آیٌذُ ای ًشدیه ؽبًظ ایري را دارًرذ ترب

طزاحی دٍرتیي جدید گَشی تا رم
داخلی ٍ تَاى ثثت ّشار فزین در ثاًیِ

شاسیتلٌد راحت سیتزٍئي
در راُ است

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -عیتزٍئي ثب ًوربیرؼ یره
هذل هفَْهی اس ّSUVبی هریرٌریربترَری ًروربیؾرگربُ
خَدرٍیی صًَ  ۲۶۳۳را ثِ لزسُ خَاّذ اًذاخت۹
ثِ گشارػ اخجبر خَدرٍ ،ایي خَدرٍ وِ عیتزٍئي عری-
ایزوزاط ًبم گزفتِ تؾبثْبتی ثب هذل وربورترَط Yایري
گزٍُ خَدرٍعبسی دارد۹
ؽبیذ سهبى سیبدی السم ثبؽذ وِ ؽبّز عیتزٍئيّبی وًٌَی
تغییز ؽىل دادُ ٍ ثِ هذل هفَْهی ؽجیِ گزدًذ۹
ثخؼ افؾن ایي هذل در ثذًِ اس فلش عبخترِ ؽرذُ اعرت۹
الجتِ پالعتیه ثب رٍوؼ فلشی ًیش در ؽبّز خبرجری ایري
خَدرٍ ون ثِ وبر ًزفتِ اعت ۹در ًوبی جلَ چرزاك ّربی
ثبریه در ارتفبفی ثبال خَدًوبیی هیوٌٌذ۹
اس دیگز عَ ،ایي خَدرٍ ثخرؾری اس عرزاحری خرَد را
اسعَپزهیٌی C3ثِ اؽتزان گزفتِ اعرت ۹هرذل “عری-
ایزوزاط” راحت ٍ غیزتْبجوی ثِ ًؾز هیرعذ۹
اس عزفی ثب دیذى ؽبّز خَدرٍ آى را چٌذاى عرزفرتری ٍ
چبالن ًوی ًبهیذ ۹ؽبّزا گزٍُ عربسًرذُ فرورذا چرٌریري
توبیشی را ثزای ایي SUVدر ًؾز گزفتِاًذ۹
ثبیذ گفت ایي هذل هفَْهی تمزیجب آهبدُ تَلیذ اعت ۹هذل
تَلیذی ایي خَدرٍ در اٍاخز عبل جبری ؽْرَر خرَاّرذ
وزد۹
ایري هرذل جربیرگرشیري هررٌربعرجری ثرزای پریرىربعررَی
وبهپىت C3خَاّذ ثَد۹
ایي رٍسّب هیٌیٍى ّبی ؽخقی چرٌرذاى هرَرد فراللرِ
خزیذاراى لزار ًذارًذ ۹ایي درحبلیرغرت ورِ ّSUVربی
وَچه ثب ؽبّزی تْبجوی ٍ ووی خؾوگیي ثبسار ثْتزی
را ًقیت تَلیذوٌٌذگبى وزدُاًذ۹
در حبل حبضز ایي عیتزٍى جذیذ رلیرت ثرشرگری ثرزای
ًیغبى جَن خَاّذ ثَد۹
اًتؾبر هی رٍد هقزفی هذل تَلیذی ایي خَدرٍ در تبثغتربى
 ۲۶۳۳فَر گیزد ٍ لجل اس پبیبى عبل ثِ فزٍػ ثرزعرذ۹
احتوبال ّوبى هَتَرّبی  ۳٫۲لریرترزی C3رٍی عری-
ایزوزاطّبی جذیذ لزار ثگیزد ۹اس عزف دیگز احرتروربل
ؽَْر هذل ّبی دیشلی ثب هَتَرّبی  ۳٫۵۵لریرترزی ًریرش
ٍجَد دارد۹
اس آًجبیی وِ ایي پزٍصُ ثِ فَر هؾترزن ثرب جرٌرزال
هَتَرس ارائِ هیگزدد ،ایي خَدرٍ ٍیضگی ّربی سیربدی
ثب ّSUVبی وزاعلٌذ ٍXوغْبل دارد۹
درفضبی داخلی ًیش ؽبّذ یه ففحِ ًوبیؼ  ۳۲ایٌچی ٍ
یه ًوبیؾگز ؽٌبعبیی رٍثِ رٍی راًٌذُ ٍ ثربالی فرزهربى
خَاّین ثَد۹
تالػ تین عزاحی حىبیت اسوبّؼ ؽوبر دوورِ ّرب در
فضبی داخلی دارد ۹فٌذلی ّبی عزًؾیرٌربى فرمرت ًریرش
هیتَاًذ ثِ فمت ٍ جلَ خن ؽذُ ٍ تغییز ٍضقیت دّذ۹



عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -اعتفبدُ اس فٌبٍری َّػ هقٌَفی تَعظ گَگل دعتبٍرد تبسُ ای داؽترِ
ٍ هَجت ؽذُ در فَر سٍم ثز رٍی فىظ ّبیی وِ ویفیت ثبالیی ًذارًذ ،ثبسعبسی آًْب ٍ دعتیبثی ثِ
ویفیتی هغلَة هوىي ؽَد۹ثِ گشارػ هْز ثِ ًمل اس آرط تىٌیىب ،گَگل هَفك ثِ عزاحری ًرزم افرشار
تبسُ ای ؽذُ وِ هی تَاًذ تقبٍیزی دلیك ٍ دارای ٍضَ ًغجتب ثبال را ثب ثزرعی فىظ ّبی ثی ویفیرت
ٍ تبر وِ حبفل سٍم وزدى ثز رٍی فىظ ّبی هختل ّغتٌذ ،تَلیذ وٌذ۹
ثٌبثزایي اگز ایي ًزم افشار تقَیزی اس یه فىظ دعتِ جوقی ثشري را دریبفت وٌذ وِ در آى افرزاد
سیبدی دیذُ هی ؽًَذ ،هی تَاًذ ثب سٍم وزدى ثز رٍی چْزُ ّز یه اس ایي افزاد تقَیز تبسُ ٍ دلیمی اس
چْزُ آًْب را تَلیذ وزدُ ٍ ثِ ًوبیؼ درآٍرد۹
ایي ًزم افشار تب ثذاى َّؽوٌذ اعت وِ ثب دریبفت یه تقَیز ثی ویفیت ٍ وبهال هحَ اس چْزُ افرزاد ثرب
تٌْب  ۰۳پیىغل لبدر خَاّذ ثَد تقَیزی را اس فَر آًْب ثبسعبسی وٌذ وِ اگز چرِ وربهرال ٍاضر
ًیغت ،اهب چْزُ اؽخبؿ را در حذی لبثل لجَل ٍ لبثل تؾخیـ ثِ ًوبیؼ درهی آٍرد۹

تَلید علن ایزاى تعد اس اًقالب اسالهی  ۰۳۱تزاتز شد

عزٍیرظ خرجرزی رٍسًربهرِ ارن-ثرز اعربط
اعتٌبدا پبیگبُ ثیي الوللی اعىرَپرَط ترقرذاد
هذارن حجت ؽذُ ثقذ اس اًمالة اعالهی ثِ ۱.۳
ّشار ٍ  ۲۳۲هَرد رعیذُ ٍ تَلیذ فرلرن حرذٍد
 ۳۱۶ثزاثز ؽذُ اعت۹
ثِ گشارػ هْز ثِ ًمل اس پبیگبُ اعتٌربدی فرلرَم
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -توجز فبخز عرال ٍ ًرمرزُ
هشیي ثِ ًمؼ ًَرٍس ثبعتبًی ایزاى ،در آعتبًِ عربل ًرَی
ؽوغی تَلیذ ٍ رًٍوبیی خَاّذ ؽذ۹
ثِ گشارػ هْز ،ؽزوت هلی پغت پظ اس عِ تجرزثرِ در
تَلیذ ٍ ضزة توجزّبیی اس جٌظ عال ٍ ًمزُ ،ایي ثبر توجز
ًَرٍس را تَلیذ هی وٌذ۹
توجزّبی فبخز عال ٍ ًمزُ ثب آلیبص فلشی عالی  ۲۳فیربر ٍ
ًمزُ  ...ثِ فٌَاى الالم ولىغیًَزی ٍ در تقذاد هرحرذٍد
ٍ تیزاص هخقَؿ ،ثِ هٌبعجت ّبی خبؿ ضزة ٍ تَلریرذ
هی ؽًَذ۹
پیؼ اس ایي توجزّبی عال ٍ ًمزُ ترورخربل حضرز اهربم
خویٌی ،حىین اثَالمبعن فزدٍعی ٍ حبفرؼ ؽریرزاسی ثرِ
فٌَاى عفیز فزٌّگی وؾَرهبى ،هٌمؼ ؽذُ ثرَد ورِ ثرِ
فَر الىتزًٍیىی ٍ اس عزیك عبیت ثبسار الىتزًٍریرىری
پغت (ای ثبسار) حجت ًبم ٍ ثِ فزٍػ رعیذ۹
لیوت توجزّبی عال ٍ ًمزُ لجلی تَلیذ ؽذُ ثب تَجِ ثِ ٍسى
آى ثِ تزتیت در حذٍد ّ ۱۶۶شار ترَهربى ٍ ّ ۳۵۶رشار
تَهبى افالم ؽذُ ثَد۹

تا فٌاٍری جدید گَگل؛
کیفیت عکسْا تا سٍم کزدى افشایش هی یاتد

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ؽزوت عًَی هَفك
ثِ عزاحی ٍ عبخت دٍرثیي دیجیتبل جذیذی ثرزای
ًقت ثز رٍی گَؽی ّبی َّؽوٌرذ ؽرذُ ورِ اس
حغگزی جذیذ ثب یه الیِ دی رم ٍ دلرت ۳.۹۱
هگبپیىغل ثزخَردار اعت۹
ثِ گشارػ هْز ثِ ًمل اس پبوت لیٌت ،ایي دٍرثریري
هی تَاًذ ثِ راحتی ٍیذئَّبی فَق دلیك ثب عرزفرت
 ۰۶فزین در حبًیِ تْیِ وٌذ۹
ایي حغگز دٍرثیي عی ام اٍ اط ،ترب ثرذاى حرذ
پیؾزفتِ اعت وِ اًمالثی اعبعی در سهیٌِ فىبعی ٍ
فیلوجزداری ثب اعتفبدُ اس گَؽی ّبی َّؽرورٌرذ ثرِ
ٍجَد هی آٍرد۹
حغگز یبد ؽذُ اس اهرىربًرب ٍ ترَاًربیری ّربی
حغگزّبی پیؾزفتِ دٍرثیي ّبی فىبعی حزفرِ ای
ثزخَردار اعت ٍ فالٍُ ثز دٍ الیِ حغگز اس الیرِ
عَهی در لبلت دی رم ثزخَردار اعرت ۹ایري اهرز
پزداسػ تقَیز را ثب عزفتی ثیؾتز اس حغرگرزّربی
فبدی گَؽی ّبی َّؽوٌذ هوىي هی وٌذ۹
هْن تزیي هشیت اعتفبدُ اس حغگز جذیذ ،فىربعری
ثب ویفیت هٌبعت اس اؽیبیی اعت وِ ثب عرزفرت در
حبل جبثجبؽذى ّغتٌذ ۹دٍرثیي ّبی گَؽری ّربی
فقلی فوَهب چٌیي لبثلیتی ًذارًذ ٍ تقبٍیز گرزفرترِ
ؽذُ تَعظ آًْب اس افزاد ٍ اؽیبیی وِ ثِ عزفت در
حبل حزوت ّغتٌذ ،فوَهب هحَ ٍ هب ّغتٌذ۹

عیٌک ٍاقعیت افشٍدُ اپل
اهسال عزضِ هی شَد

ًَساداى هتَلرذ ًؾرذُ خرَد ،حرزورت ّرب ٍ
تىبى ّبی اٍ را در ّفرترِ ّربی اٍل ثربرداری
ثجیٌٌذ۹
تبوٌَى ٍالذیي ثزای دیذى ًَساد هتَلرذ ًؾرذُ
خَد اس عًََگزافی اعتفبدُ هری ورزدًرذ ورِ
تقبٍیزی عیبُ ٍ عفیذ ٍ ثب ویفیت هقوَلری را
ثِ آًْب ارائِ هی وٌذ اهب ثب ایي فٌربٍری جرذیرذ
آًْب ایي ؽبًظ را خَاٌّذ داؽت تب للت جٌیري
ّ ۲۶فتِای خَد را ثرب اعرترفربدُ اس اعرىري
فَقالقبدُ پیؾزفتِ در تقبٍیزی ثب ٍضَ ثغیبر

ثبال توبؽب وٌٌذ۹
ایي تین تحمیمبتی اهیذٍارًذ ورِ رٍسی ّرورِ
هبدراى ثتَاًٌذ اس ایي فٌبٍری جذیذ ثْزُ ثجزًذ۹

کشف یک سلَل دخیل در ًشدیک تیٌی چشن
عزٍیظ خجزی رٍسًبهرِ ارن -هرحرمرمربى
علَلی را در ؽجىیِ وؾ ورزدُ اًرذ ورِ
اختالل فولىزد آى هی تَاًذ ثبفج اثترال ثرِ
ًشدیه ثیٌی ؽَد۹
ثِ گشارػ ایزًب اس پبیگبُ ایٌتزًتری عربیرٌرظ
دیلی ،اختالل فولىزد ایي عرلرَل هرورىري
اعت ثب هذ سهربًری ورِ فرزد در دٍراى
وَدوی در هحیظ عزپَؽیذُ ٍ ثِ دٍر اس ًَر
عجیقی عپزی هی وٌذ ،ارتجبط داؽتِ ثربؽرذ۹
گزي ؽَارتش هحمرك ارؽرذ در داًؾرگربُ
ًَرث ٍعتزى گفت :ایي وؾ هی تَاًذ ثرِ
ّذف درهبًی جذیذی ثزای وٌتزل ًرشدیره
ثیٌی هٌجز ؽَد۹
ٍی ثب اؽبرُ ثِ ایي وِ ثیؼ اس یه هیرلریربرد
ًفز در عزاعز جْبى ًشدیه ثیرٌری دارًرذ ٍ
ایي آهبر در حبل افشایؼ اعت ،گفت :علَل
ؽجىیِ تبسُ وؾ ؽذُ  -وِ ثِ ؽذ ثِ ًَر

حغبط اعت -فزآیٌذ رؽذ ٍ تىبهل چؾن را
وٌتزل هی وٌذٍ۹ی خبعزًؾبى وزد :اگز ایري
علَل ثِ چؾن دعتَر دّذ وِ ثیؼ اس حرذ
رؽذ وٌذ ،تقبٍیز در ؽجىیِ هتوزورش ًروری
ؽًَذ ٍ ًشدیه ثیٌی ٍ اعتفبدُ هبدام القوز اس
فیٌه ّبی عجی ٍ یب لٌشّبی توبعری را در
پی خَاّذ داؽت ۹ثِ ٍالـ ،السم اعرت ورِ
رؽذ چؾن دلیمب در سهربى هرٌربعرت اى در
دٍراى وَدوی هتَل ؽَد۹
ثِ گفتِ ایي هحمك ،اس هذ ّب لجل هؾخرـ
ثَد وِ عیگٌبلی ثزای هتوزوش وزدى تقَیرز
در چؾن در ؽجىیِ ٍجَد دارد ٍ ایي عیگٌبل
ثزای تٌؾین هٌبعت فزآیٌذ رؽرذ چؾرن در
دٍراى وَدوی هْن اعت ۹اهب تب عبل ّب ّیچ
وظ ًوی داًغت وِ چِ علَلی حبهرل ایري
عیگٌبل اعت۹حبل هب ایري عرلرَل هرْرن را
یبفتین۹

اتداع پدّای پششکی ضد هیکزٍب تا قدرت جذب خَى تاال
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -پضٍّؾگز ٍ
فضَ ّیب فلوی داًؾگبُ فٌقتی اهیزوجریرز
هَفك ثِ تَلیذ پذ پشؽىی ثب خربفریرت ضرذ
هیىزٍثی ٍ جذة خَى ثبال ؽذ۹
ثِ گشارػ خجزگشاری هْز ثِ ًمل اس داًؾگبُ
فٌقتی اهیزوجیز  ،دوتز عویِ اوجزی درثربرُ
ضررزٍر اجررزای ایرري عررز پررضٍّؾرری
گفت :وبالّبی پٌجِای در فٌبیـ ثْذاؽرتری
ثِ فٌَاى پذ پشؽىی ثزای جذة خَى هرَرد
اعتفبدُ لزار هی گیزًذ ٍ اغلت در هرقرزك
فَاهل ثیوبری سا ٍ هیىزٍثی ّغتٌذ ثٌبثرزایري
اعتفبدُ اس یره ٍعریلرِ جربیرگرشیري ورِ
هؾىال هیىزٍثی ٍ ففًَی ثرزای هقرزف
وٌٌذگبى ایجبد ًىٌذ ،یىی اس ضزٍر ّبی
حَسُ پشؽىی اعت۹
فضَ ّیب فلوی داًؾىذُ هٌْذعی ًغبجری

داًؾگبُ فٌقتی اهیزوجیز افشٍد :هب در عرز
پضٍّؾی خَد وِ حبفل لزارداد فٌقتی ثیي
یه ؽزوت داًؼ ثٌیبى ٍ داًؾگبُ فٌرقرتری
اهیزوجیز ٍ ثب ّوىبری عتربد ًربًرَ ریربعرت
جوَْری اًجبم ؽذُ اعت پذّب ثب تزویرجرب
ًبًَعبختبر درختغبى (دًذریوز) فربهرل دار
ؽذُ اعت وِ پظ اس افال افشایؼ راًذهبى
پذّبی پشؽىی در جرذة خرَى ،ایرجربد
خبفیت ضذهیىزٍثی ،افشایؼ اعتحرىربم ٍ
افشایؼ جذة رعَثت را ثِ ّوزاُ دارد۹
ٍی خبعزًؾبى وزدً :تبیج تحمیمب ًرْربیری
ًؾبى داد وِ حضَر گزٍُّبی آهیي هَجرَد
در تزویجب ؽبخِدار ثبفج ثرْرجرَد جرذة
خَى ؽجیِعبسی ؽذُ در حذٍد  ۳۱درفرذ
ًغجت ثِ ًوًَِ خربم در رٍػ رهرك وؾری
هیؽَد۹

تزکیة صًتیک ٍ سیگار هی تَاًد تِ یک تیواری ریَی هزگثار تیاًجاهد

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ؽزوت اپرل عربل
جبری هیالدی فیٌه ٍالقیت افشٍدُ خَد را ثرزای
تلفي ّبی آیفَى فزضِ هی وٌذ۹
ثِ گشارػ ایزًب اس رٍسًربهرِ دیرلری هریرل ،یره
هتخقـ ثزجغتِ ؽزوت اپل گفت :ایي ؽرزورت
احتوبال سٍدتز اس آًچِ تقَر هی ؽَدٍ ،ارد دًریربی
ٍالقیت افشٍدُ خَاّذ ؽذ ثِ ایي هقٌی وِ ؽرزورت
اهغبل اٍلیي فیٌه ٍالقیت افشٍدُ خَد را رًٍوبیری
هی وٌذ۹
گوبى هی رٍد ایي ؽزوت عزگزم فقربلریرت ثرزای
عبخت فیٌه ّبی عجه ٍسى ثرب یره فرفرحرِ
ًوبیؼ وَچه اعت وِ ثِ گَؽی آیفَى وربرثرز
هتقل هی ؽَد۹

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -عربلرقرِ ای
جذیذ ًؾبى هی دّذ وِ صى ّبی ثرزخری اس
افزاد عیگبری احتوبل اثتالی آًْب ثِ ًرَفری
ثیوبری ریَی هزگجبر را تب  ۳۲درفذ افشایؼ
هی دّذ ٍ تزن اعتقوبل عیگبر هی ترَاًرذ
راّی ثزای وبّؼ احتروربل اثرترال ثرِ ایري
ثیوبری ثبؽذ۹
ثِ گشارػ ایزًب اس ایٌرذیرپرٌرذًرت ،عریرگربر
وؾیذى یه فبهل خغز هْن ثزای ثریروربری
اًغذاد هشهي ریَی اعت؛ اهب توبهی هجتالیربى
ثِ آى عیگبری ًیغتٌذ ٍ توبهی عیگبری ّرب
ّن لشٍهب هجتال ًوی ؽًَذ۹
ثیوبری اًغذاد هشهي ریَی وِ عَهیي فبهرل
هزي ٍ هیز در جْبى هحغَة هی ؽَد ،ثرِ
هجوَفِ ای اس ثیوبری ّربی ریرَی درهربى
ًبپذیز ّوچَى ثزًٍؾیت هشهي ٍ یب آهرفریرشم
اعالق هی ؽَد ٍ فوذتب ًبؽری اس عریرگربر
وؾیذى ،آلَدگی َّا ٍ لرزار گرزفرتري در
هقزك گزد ٍ غجبر ٍ هَاد ؽیویبیی هرحریرظ

وبر اعت۹
هحممبى داًؾگبُ ًبتیٌگْبم اًگلیظ در هغبلقِ
ای ثزای ؽٌبعبیی گزٍُ ّربی در هرقرزك
خغز ثیؾتز اثتال ثِ ثیروربری یربد ؽرذُ۲۳ ،
هیلیَى تفبٍ صًتیىی ّ ۱۵۶شار ًفز در ۳۱
وؾَر را ثزرعی وزدًذ ٍ دریربفرترٌرذ ورِ
آعیت پذیزتزیي افزاد ثِ لرحربػ صًرتریرىری
حذٍد  ۱۹۳ثزاثز ثیؼ اس عبیزیي ثب احرتروربل
اثتال ثِ ثیوبری هشهي اًغذاد ریَی در عرَل
سًذگی خَد رٍثزٍ اعت۹

هقالِ علوی
راُ ّای هسافزت
در آیٌدُ

آیب اس ٍعبیل حول ٍ ًمل لذیوی ثزای رفتي ثِ عز وربر
یب والط درط یب عز سدى ثِ یه دٍعت لذیوی خغتِ
ؽذُ ایذ ٍ حَفلِ تربى اس لرغربرّربی لرذیروری یرب
خَدرٍّبی فزعَدُ ثِ عز آهذُ؟ راعتؼ را ثخرَاّریرذ
ایي یه هؾىل ّوگبًی اعت ۹پظ چِ سهبًی ّوِ چیش
دٍثبرُ جذاة خَاّذ ؽذ؟ ثب ٍجرَد عرزفرت رٍ ثرِ
گغتزػ پیؾزفت فلن ،آیٌذُ ثزای رٍػ ّبی حورل ٍ
ًمل چِ چیشی ثزای فزضِ دارد؟
لغبرّبی هغٌبعیغی
اعتفبدُ اس ًیزٍی هغٌبعیغی ثزای حزوت لغبرّب الجتِ ًِ
ثِ اًذاسُ فیلن ثبسگؾت ثِ آیٌذُ ،اهب ًشدیه ثِ آى یىی
اس هحتول تزیي گشیٌِ ّبعت ۹ایي ًَؿ لغبر دیگز فمرظ
یه خیبل پزداسی درثبرُ آیٌذُ ًیغت ،ثلىِ ثِ هزٍر ثِ
رٍؽی هتذٍال ثزای حول ٍ ًمل تجرذیرل هری ؽرَد ٍ
اهزٍسُ حذالل در صاپي ٍ ؽبًگْبی چیي ٍ ثِ سٍدی در
وزُ جٌَثی (یه لغبر هغٌبعیغی در فزٍدگبُ ایٌچئَى)
هؾغَل وبرًذ۹
ایي لغبرّب هغلوب ثغیبر عجشتز اس لرغربرّربی هرترذاٍل
اهزٍسی اًذ ٍ هقزف اًزصی ثغیبر ثْیٌِ دارًذ ۹در ایري
تىٌَلَصی جذیذ اس ًیزٍی هغٌبعیغی ثرزای حرزورت
تزاهَاّب رٍی ریل ّب ثْزُ گیزی هی ؽرَد ٍ اهرىربى
حزوت ثب عزفت ّبی ثغیبر ثبال ّرفرترقرذ ترب ّرشار
ویلَهتز ثز عبفت هیغز هی ؽَد۹
ًمغِ ضق آى ّب چیغت؟ در حبل حبضز لیوت ثبالی
راُ اًذاسی ایي عیغتن ّبّ ۹زچِ پیؾزفتِ تز ،گزاى تز۹
اتَهجیل ّبی ثی راًٌذُ
ایي هَرد ّن ون ون در حبل ثبس وزدى راُ خرَد ثرِ
دًیبی هبعت ۹رٍؽي اعت ثزای ثغیبری وِ در پربرن
وزدى دچبر هؾىل اًذ یب ّیچ گبُ تىٌیه آى را یربد
ًوی گیزًذ ،هبؽیي ّبیی وِ هی تَاًرٌرذ خرَدؽربى را
خیلی تویش ٍ ؽیه پبرن وٌٌذ ثبیذ ثغیبر جرذاة ثرِ
ًؾز ثزعذ۹
ایذُ اتَهجیل ّبیی وِ ثِ تىٌَلَصی َّؽوٌرذ ًربٍثرزی
رٍثبتیه هجْشًذ ٍ هی تَاًٌذ جبیگرشیري راًرٌرذُ ّرب
ؽًَذ ،ثچِ ّب را ثِ هذرعِ ثزعبًٌذ یب هغربفرزاى را در
خیبثبى جبثِ جب وٌٌذ ،ثِ فَر تئَری ٍ رٍی وربغرذ
هغئلِ خغبی اًغبًی را وِ عْن لبثل تَجْی در ایرجربد
حَادث ثِ خَد اختقبؿ هی دّذ ،حذف هی وٌٌذ ٍ
ثِ ایي تزتیت احتوبل ایجبد تلفب ٍ خغبر وربّرؼ
هی دٌّذ۹
وبدیالن در حبل تحمیك ثزای عبخت هربؽریري ّربی
توبم اتَهبتیه ثذٍى ًیبس ثِ راًٌذُ اعت ٍ پزٍصُ ای ثرِ
ًبم Super Cruiseدر دعت هغبلقرِ دارد ورِ در
فَر هَفمیت ٍ اجزایی ؽذى ،توبم فولیب حزوت
خَدرٍ ثِ فْذُ خَد اتَهجیل گذاؽتِ هی ؽَد۹
پبد حول ٍ ًمل ؽْزی
ٍرٍد ایي تىٌَلَصی ثِ سًذگی رٍسهزُ هرب سٍدترز اس
آًچِ تقَر هی وٌیذ ،رخ خَاّذ داد ۹ؽْزن هیلرترَى
ویٌش در اًگلغتبى ثِ تبسگی ثْزُ ثزداری اس ایي فٌربٍری
را آغبس وزدُ ٍ ًوًَِ آسهبیؾی ایي رٍػ حول ٍ ًرمرل
آیٌذُ در فزٍدگبُ ّیتزٍ هؾغَل ثِ وبر اعت۹
ثزای داؽتي یه ایذُ درثبرُ ایي عیغتن ثِ اتَهجیل ّبی
وَچه سهیي گل فىز وٌیذ ۹حبال تقَر وٌیذ ؽجىِ
ای اس ایي تجْیشا هبًٌذ فٌذلی ّبی چزخ ٍ فرلره
ؽوب را ثِ ّز جبی ؽْز وِ ثخَاّذ هی رعبًذ ۹ثرِ ایري
تزتیت رٍی فٌذلی پبد هی ًؾیٌیرن ٍ در هغریرزّربی
ثزًبهِ ریشی ؽذُ اس لجل در راُ ّبیی هؾخـ جبثِ جرب
هی ؽَین۹
در ایذُ افلی عبخت ایي ٍعبیل حول ٍ ًمل آیرٌرذُ،
اهىبى اًتخبة همقذ ثب ووه یه ففحِ لوغی رٍثرِ
رٍی هغبفزاى ٍجَد داردً ۹مغِ ضق ایي رٍػ ًَیري
چیغت؟ اگز لزار ثبؽذ فذّب پبد حول ٍ ًمل در گَؽِ
ٍ وٌبر ؽْز ثِ فَر ّوشهبى در حبل حزوت ٍ جبة
ّجبیی هغبفزاى ثبؽٌذ ،هوىري اعرت اٍضربؿ ؽرلرَك
ؽْزّبی ثشري را ثذتز وٌٌذ ۹ؽلَغی ثیؾتز در ورٌربر
ّشیٌِ ثبال ًقت ٍ راُ اًذاسی ایي عیغتن ّب احتوربال اس
ثشري تزیي هؾىال آًْب خَاّذ ثَد۹
پْپبدّبی ؽخقی
ثزای اعتفبدُ اس ایي فٌبٍری احتوبال ثبیذ چرٌرذ عربلری
هٌتؾز ثوبًین ،اهب اعویٌبى دارین وِ ّن ّچیش در هغریرز
ٍرٍد ایي عیغتن ثِ خَثی در حبل حزورت اعرت ۹در
حبل حبضز گَگل ،آهبسٍى ٍ ثمریرِ ثرشرگربى دًریربی
دیجیتبل هؾغَل هغبلقِ ایي پْپبدّب ثزای رعبًذى ثغرترِ
ّب ثِ دعت هؾتزیبى ّغتٌذ۹
ثٌبثزایي دیزی ًوی پبیذ وِ هب ثرترَاًریرن یره پرْرپربد
ؽخقی (ؽبیذ ثِ جبی خَدرٍ یب در وٌبر آى) داؽرترِ
ثبؽین وِ هب را ثِ همقذ هَرد ًؾزهبى ثزعبًذ ۹در سهربى
حبل ایي رٍػ ثیؾتز تَعظ ؽزوت ّبی ارائِ خذهرب
اهٌیتی یب ًؾبهی اعتفبدُ هی ؽَد ،اهب در آیٌرذُ اهرىربى
دعتزعی ّوِ ثِ ایي فٌبٍری فزاّن هی گرزددً ۹رمرغرِ
ضق ایي رٍػ حول ٍ ًمل چِ خَاّذ ثَد؟
اهٌیت هغبفزاى ًگزاًی ؽوبرُ یه اعت؛ اگز لزار ثبؽذ
فذّب پْپبد در آعوبى هؾغَل پزٍاس ثبؽٌرذ ،احرتروربل
تقبدف ٍ عمَط ّن ثبال هی رٍدّ ۹شیٌِ ّب ّرن هرخرل
ّویؾِ یىی اس هؾىال خَاٌّذ ثَد۹

