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علم
ی فناوري

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -یجك ٌضاسؽ ٞبی خرذیرذ
اپُ ٔـز َٛػبخت یه دٚسثیٗ ِیضسی اػت و ٝوریرفریرت
اپّیىیـٗ ٞبی ٚالؼیت افضٚد ٜسا ثٟجٛد ٔی ثخـذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ٚسج ،اپُ ٔـز َٛػربخرت یره
دٚسثیٗ ِیضسی ثشای پـت دػتٍب ٜایف ٖٛاػت .ایٗ دٚسثیٗ
ػجت ٔی ؿٛد خذٔبت اپّیىیـٗ ٞبی ٚالرؼریرت افرضٚد،ٜ
یجیؼی تش ث٘ ٝظش ثشػٙذ.
دٚسثیٗ خذیذ ثب اػتفبد ٜاص ِیضس أٛاج ٘ٛس سا سٚی اؿیب ٔری
تبثب٘ذ  ٚفبكّ ٝاٟ٘ب سا تب دٚسثیٗ ٔی ػٙدذ.ایف ٖٛثب تحّیُ ایٗ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٞب ٔی تٛا٘ذ تلٛیشی اص
ٔحیی ایشا خٛد ثؼبصد.
ثٛ٘ ٝؿت ٝثّٔٛجشي ،ایٗ فٙبٚسی احتٕبال دس ایف 582۰ ٖٛث ٝوبس ٔی سٚد  .ایٗ دسحبِری اػرت ورٝ
یجك ٌضاسؽ ٞبی ٔختّف اپُ للذ داسد دس ٔ 5858ی دی ػیٙه ٚالؼیت افضٚد ٜث ٝثربصاس ػرشضرٝ
وٙذ.



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ؿشوت اذتیػی اص ػرشضر ٝیره
ٞذػت ٚالؼیت ٔدبصی خجش داد ٜو ٝث ٝیٛس ثی ػیٓ یشاحری ؿرذٜ
اػت  ٚثشای اػتفبد ٜاص اٖ ٘یبصی ث ٝاتلبَ ایٗ ٞرذػرت ثر ٝسایرب٘رٝ
ٚخٛد ٘ذاسد.
ثٌ ٝضاسؽ ا٘ب ،اذتیػی ایٗ ٞذػت و٘Vive Focus ٝبْ داسد سا ثشای اِٚیٗ ثبس دس چیٗ دس ٔرؼرشم
دیذ ػ لٙٔٝذاٖ لشاس داد ٜاػت.
ٔ ٟٓتشیٗ ٔضیت ایٗ ٞذػت اصادی ػُٕ وبسثشاٖ ثشای حشوت دس ٔحیی ایشا اػتٕٞ .چرٙریرٗ ایرٗ
ٞذػت ث ٝیٛس ٔؼتمُ  ٚثذ٘ ٖٚیبص ث ٝاتلبَ ثٌٛ ٝؿی ػُٕ ٔیوٙذ.
ایٗ ٞذػت ٔدٟض ث ٝیه ٕ٘بیـٍش AMOLEDفرٛق دلریرك  ٚپر ت فرٛسْ ٚالرؼریرت ٔردربصی
 002Snapdragonاػت .ؿشوت اذتیػی چٙذ ثش٘بٔ ٚ ٝثبصی ٔؼتمُ  ٚخزاة سا ٘یض ثشای ٞرذػرت
یبدؿذ ٜیشاحی وشد ٜاػت.اذتیػی ٔیٌٛیذ ثیؾ اص  288تٛػؼ ٝدٙٞذ ٚ ٜثش٘بٔٛ٘ٝیغ دس ت ؽ ثرشای
یشاحی ثش٘بٔ ٚ ٝخذٔبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛثشای ایٗ ٞذػت ٞؼتٙذ و ٝثشخی اص اٟ٘ب وربسورشدٞربی أرٛصؿری
داس٘ذ  ٚثشای ٔذاسع  ٚدا٘ـٍبٜٞب یشاحی ٔیؿ٘ٛذ.

ابذاع ريش جذیذ دستکاری شوتیکی برای درمان ایذز ي سرطان

آزمایص مًفقیت آمیس داريی جذیذ درمان ايتیسم

حبال ٔهبِؼبت خذیذ و ٝثش سٚی ٔٛؽ ٞب ا٘ردربْ
ؿذ٘ ٜـبٖ ٔی دٞذ ؤ ٝی تٛاٖ اص ثشخری رسات
٘ب٘ٛی خبف ثرذیرٗ ٔرٙرظرٛس اػرترفربد ٜورشد.
پظٞٚـٍشاٖ ٔی ٌٛیٙذ ٔی تٛاٖ دس ایرٙرذ ٜایرٗ
سٚؽ سا ث ٝا٘ؼبٖ ٞب ٘یض تؼٕیٓ داد.
دػتىبسی ط٘تیىی ٔٛػ ْٛثرCRISPR ٝسا ٜسا
ثشای دسٔبٖ ثؼیبسی اص ثیٕبسی ٞب ثبص وشد ٚ ٜثرب
اػتفبد ٜاص اٖ ٔی تٛاٖ طٖ ٞبی ٔؼیٛة سا حز
 ٚطٖ ٞبی خذیذ  ٚػبِٓ سا خبیٍضیٗ وشد .ا٘تظبس
ٔی سٚد اػتفبد ٜاص ایٗ سٚؽ دس ایرٙرذ ٜسا ٜسا
ثشای دسٔبٖ ثیٕبسی ٞبیی ٕٞچ ٖٛایذص ،تحرّریرُ
سفتٗ ػی ت ثذٖ ،ا٘ٛاع ٔختّف ػشیربٖ ٞرب ٚ
غیشٕٔ ٜىٗ وٙذ.
اص ایٗ یشیك حتی ٔی تٛاٖ ث ٝدػتىبسی ط٘تیرىری
ٔحلٛالت غزایی ٘یض پشداخت ٛٔ ٚادتززیر ٝای
ثب غٙبی ثیـتش  ٚاسصؽ غزایی ثبالتش تِٛیرذ ورشد.
دس ایٗ سٚؽ اص ا٘ضیٕی ٔٛػ ْٛث ۰Cas ٝاػتفبدٜ
ٔی ؿٛد و ٝلبدس ث ٝثشیذٖ ثخـی اص دی اٖ ای
ا٘ؼبٖ اػت٘ .تبیح ایٗ ثشسػی دس ٘ـشیر ٝػرّرٕری
٘یچش ٔٙتـش ؿذ ٜاػت.

خبی ثٍزاسد .ث ٝتبصٌی داسٚیی ثب ٞرذ دسٔربٖ
اٚتیؼٓ اثذاع ؿذ ٜؤ ٝی تٛا٘ذ اسػربَ ػریرٍرٙربَ
ٞبی اِىتشیىی دس ٔرزرض سا ثر ٝؿرشایری ػربدی
ثبصٌشدا٘ذ .ایٗ داس ٚثب ٔٛفمیت ثش سٚی ٔرٛؽ ٞرب
اصٔبیؾ ؿذ ٚ ٜپظٞٚـٍشاٖ أیذٚاس٘ذ ایٗ ترحرَٛ
دسٔبٖ اٚتیؼٓ سا ٘یض دس ایٙذٕٔ ٜىٗ وٙذ.
داسٚی یبدؿذ ٜثشای دسٔبٖ ٘ٛع خبكی اص ثیٕربسی
وررررررررMHS ٝ
اٚترررررررریررررررررؼررررررررٓ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘ربٔر ٝاسنٌ -رشٞٚری اص
ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜاْ ای تی سٚؿی خرذیرذ ثرشای
اػتفبد ٜاص اثضاس دػتىبسی ط٘تیىری CRISPR
اثذاع وشد ٜا٘ذ و٘ ٝیبصی ث ٝاػتفبد ٜاص ٚیرشٚػرٟرب
٘ذاسد  ٚدسٔبٖ ثیٕبسی ٞب سا تؼٟیُ ٔی وٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ٘یٛایّغ ،تب ثر ٝأرشٚص
دػتىبسی ط٘تیىی ثذٖ ا٘ؼربٖ اص یرشیرك اثرضاس
ٚیشایؾ طٖ CRISPRثب اػتفربد ٜاص ٚیرشٚع
ٞبی ثی ضشس ا٘دبْ ٔی ؿذ ،أب ٔـىُ اكّی ایٗ
سٚؽ ٔمبٔٚت ثذٖ ثیٕبساٖ دس ثشاثرش ایرٗ سٚؽ
دسٔب٘ی ث ٝدِیُ ٔذاخّٚ ٝیشٚع ٞب ثٛد.

مىظًمٍ ماًَارٌَای مخابراتی
ایران راٌ اوذازی میضًد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔر ٝاسن -دس حربِری ورٝ
پضؿىبٖ فؼ اص دسٔبٖ ثیٕبسی اٚتیؼٓ ثبصٔب٘ذ ٜا٘ذ،
داسٚیی ثشای دسٔبٖ اٖ دس حیٛا٘بت ثب ٔرٛفرمریرت
اصٔبیؾ ؿذٕٞ ٚ ٜیٗ أش أیذٚاسی صیبدی سا دس
ٔحبفُ پضؿىی د٘یب ثٚ ٝخٛد اٚسد ٜاػت.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ٘یٛایرّرغ ،ثؼریربسی اص
پضؿىبٖ ثشای وٙتشَ ایٗ ثیٕبسی اص ییف ٌؼترشدٜ
ای اص داسٞٚبی سٚاٍ٘شداٖ اػتفبدٔ ٜی ورٙرٙرذ ترب
ثتٛا٘ٙذ سفتبسٞبی ضذاختٕبػی ٔجت یبٖ ث ٝاٚتیرؼرٓ
سا تحت وٙتشَ دساٚس٘ذ .أب ایٗ وبس ث ٝخلرٛف
دس وٛدوبٖ ٕٔىٗ اػت اثشات ػٛء دیرٍرشی ثرش

مجًز ايلیه قرظ ًَضمىذ دویا صادر ضذ
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ا٘دٕرٗ داسٚ ٚ
غزای أشیىب ٔدٛص اػتفربد ٜاص اِٚریرٗ لرشف
ٛٞؿٕٙذ سا دس أشیىب كبدس وشد.
ثٌ ٝضاسؽ ا٘ب ،ایٗ لشف حربٚی داس ٚ ٚیره
حؼٍش اػت  ٚلبدس ث ٝاسػبَ ای ػبت ِحظ ٝثرٝ
ِحظ ٝاص ػّٕىشد ٘ ٚحٔ ٜٛلش خٛد اػت.
ایٗ ای ػبت اص یشیك یه ثش٘بٔ ٝتّفرٗ ٞرٕرشاٜ
لبثُ ٔـبٞذ ٜاػت  ٚدس كٛست ٔلرش داسٚ
تٛػی ثذٖ ایٗ ای ػبت ٘یض دس ثش٘بٔ ٝیربدؿرذٜ
دس دػتشع خٛاٞذ ثٛد.ثیٕبس ٔلش وٙٙذ ٜایرٗ

بیل گیتس ضُر ًَضمىذ میسازد
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -أرىربٖ ػرٙردری (فرٙری-
التلبدی) ٔٙظٔ ٝٔٛبٛٞاسٜٞبی ٔخبثشاتی تٛػی ٌشٞٚری اص
ٔتخللبٖ وـٛس دس حبَ ثشسػی اػت تب دس صٔریرٙر ٝساٜ
ا٘ذاصی ٔٙظٔ ٝٔٛبٛٞاسٜای وـٛس الذأبتی ا٘دبْ ؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ٔؼب٘ٚت ػّٕی  ٚفٙبٚسی سیربػرت
خٕٟٛسی ،أىبٖ ػٙدی (فٙی-التلبدی) ٔٙظٔ ٝٔٛربٞرٛاسٜ
ٞبی ٔخبثشاتی تٛػی ٌشٞٚی اص ٔتخللبٖ ٔشوض تحمیمبت
ٔخبثشات ایشاٖ ،پرظٞٚـرٍرب ٜفیربیری ایرشاٖ  ٚكرٙربیرغ
اِىتش٘ٚیه ایشاٖ دس حبَ ثشسػی اػت.
ایشاٖ پغ اص ػبَ  588۰ث ٝخٕغ پشتبة وٙٙذٞ ٜبی ٔبٞرٛاسٜ
پیٛػت  ٚتب و ٖٛٙثرب تر ؽ ٔرترخرلرلربٖ داخرّری ثرٝ
دػتبٚسدٞبی خٛثی ٘یض دس ایٗ حٛص ٜدػت یربفرتر ٝاػرت.
اخیشا ایدبد ٔٙظٔ ٝٔٛخبثشاتی اص ٔبٛٞاس ٜوٛچه دس ٔرذاس
 288تب  788ویّٔٛتش  ٚوبسوشد ٔؼبدَ اٖ ثب ٔبٛٞاس ٜای ورٝ
دس ٔذاس صٔیٗ ا ًٙٞلشاس ٔی ٌیشد ث ٝؿذت ٔرٛسد ترٛخرٝ
لشاس ٌشفت ٝاػت .دس چٙیٗ حبِتی خبی ٌشفتٗ ٔبٞرٛاسٞ ٜرب
دس ٔذاس غیش صٔیٗ ا ًٙٞفشكتی سا فشأ ٓٞی ورٙرذ ترب اص
پتب٘ؼیُ ٞبی وـٛسٔبٖ دس ایٗ صٔی ٝٙاػتفبد ٜوٙیٓ.
حٛص٘ ٜفت ٌ ٚبص دس وـٛس یىی اص اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اكّی
ٔبٛٞاسٞ ٜبی ٔخبثشاتی غیش صٔیٗ ا ًٙٞاػت ثٙبثشایٗ ایرٗ
أىبٖ ػٙدی ثب ٔحٛسیت حُ ایٗ ٘یبص ٔٛسد ثرشسػری لرشاس
ٌشفت.ایشاٖ ثیؾ اص  08دسكذ وُ فٙبٚسی ٞبی ٔرٙرظرٔٛرٝ
ٔبٛٞاس ٜای دس الی 288 ٝتب  788ویّٔٛتش سا دس دػرت داسد.
ثٙبثشایٗ ایٗ پشٚط ٜدس چٙذ فبص اخشایی ٔی ؿٛد  ۰8 ٚتب 258
ٔبٛٞاس ٜدس ایٗ ٔٙظ ٝٔٛلشاس ٔی ٌیشد ٘ ٚخؼتریرٗ ٔربٞرٛاسٜ
ثشای ٔٙظ 78 ٝٔٛػبختؾ ث ٝاتٕبْ سػیذ ٚ ٜدس فبص اٚ َٚاسد
ٔذاس ٔی ؿٛد.

ساخت ايلیه کطًر ضىاير جُان
تا سال 0202

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -اِٚیٗ وـٛس ؿٙبٚس خٟبٖ ترب
ػبَ  5858دس الیب٘ٛع اساْ ػبختٔ ٝیؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚػّٓ  ٚفٙبٚسی ا٘ب ث٘ ٝمُ اص ،DailyMail
ایٗ وـٛس ؿٙبٚس تب ػبَ  5858دس خضیض ٜتبٞیتی دس الیب٘ٛع
اساْ ػبخت ٝخٛاٞذ ؿذ .تؼذادی ٞتُ ،خب٘ ،ٝدفبتش اداسی ٚ
سػتٛساٖ یی چٙذ ػبَ ایٙذ ٜتٛػی ٔرٛػرؼر ٝخرب٘رٞ ٝربی
دسیبیی ػبخت ٝخٛاٞذ ؿذ و ٝأیذٚاس اػت ثـرشیرت سا اص
دػت ػیبػتٕذاساٖ ٘دبت دٞذ.
ثش٘بٔٞ ٝبی اكّی ایٗ پشٚط ٜتٛػی پیتش تریرُ ،ثرٙریرب٘رٍرزاس
پیپبَ ،ا٘دبْ ؿذ ٜاػت ٔ ٚیتٛا٘ذ وـٛس ٔؼتمرّری ایردربد
وٙذ و ٝدس اةٞبی ثیٗإِّّی ؿٙبٚس اػرت  ٚثرب لرٛا٘ریرٗ
خبف خٛد اداسٔ ٜیؿٛد.
خ ٛوٛسیهٔ ،ذیش ٔٛػؼ ٝخب٘ٞ ٝربی دسیربیری ،دس یره
ٔلبحجٌ ٝفت ٝاػت و ٝللذ داسد تب ػبَ ٞ 5828ضاساٖ ؿٟش
ؿٙبٚس ثجیٙذ وٞ ٝش وذاْ ث ٝسٚؽ ٔخرترّرفری اداس ٜؿر٘ٛرذ.
ثٛدخ ٝػبخت اِٚیٗ خضیش ٜتٛػی ػرشضر ٝاِٚریر ٝػرىر،ٝ
ٔفٕٟٔٛی خذیذ ثشای خزة ٔخبیت دس ػیّیىِٚ ٖٛری ثرب
ایدبد  ٚفشٚؽ اسص ٔدبصی ،تبٔیٗ ؿرذ ٜاػرتٔ .رٛػرؼرٝ
خب٘ٞٝبی دسیبیی أیذٚاس اػت ثتٛا٘ذ ٔ ۰8یّی ٖٛدالس تب ػبَ
 5858خٕغ اٚسی وٙذ ترب چرٙرذیرٗ ػربخرترٕربٖ ثؼربصد.
ایٗ ػبختبسٞب ثبْٞبی ػجض داس٘ذ و ٝتٛػی پٛؿؾ ٌریربٞری
پٛؿب٘ذ ٜؿذ ٜاػت  ٚدس ػبخت اٟ٘ب اص ثبٔج ،ٛفیجش ٘بسٌریرُ،

C Haploinsufficiency 5(MEF

)٘ Syndromeبْ داسد ،لبثُ اػتفبد ٜخٛاٞذ ثرٛد.
ٔجت یبٖ ث ٝایٗ ٘ٛع اص اٚتیؼٓ ثب ٔـىُ اسػبَ ثیؾ
اص حذ ػیٍٙبَ ٞبی تحشیه وٙٙذٔ ٜرزرض ٔرٛاخرٝ
ٞؼتٙذ ٕٞ ٚیٗ ٔؼبِ ٝثبػث سفتبسٞبی ٘ربٔرترؼربس
اختٕبػی دس چٙیٗ افشادی ٔی ؿٛد.
داسٚی تبص ٜاثذاع ؿذNitroSynapsin ٜلبدس ثٝ
وبٞؾ ٔیضاٖ اسػبَ ػیٍٙبَ ٞبی ٔزرضی اػرت ٚ
اصٔبیؾ اٖ ثٔ ٝذت ػٔ ٝب ٜثرش سٚی ٔرٛؽ ٞرب
ٔٛفمیت أیض ثٛد ٜاػتٔ .حممبٖ أیذٚاس٘ذ ثؼذ اص
تىٕیُ اصٔبیؾ ٞبی خٛد ثش سٚی ٔٛؽ ٞب ثتٛا٘ٙذ
ایٗ داس ٚسا ثش سٚی ا٘ؼبٖ ٞب ٘یض اصٔبیؾ وٙٙذ.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ثیُ ٌیتغ ثٙیبٍ٘زاس
ٔبیىشٚػبفت ٔجّغ ٔ 08یّی ٖٛدالس ثرشای ػربخرت
یه ؿرٟرش ٞرٛؿرٕرٙرذ دس اسیرض٘ٚربی أرشیرىرب
ػشٔبیٌٝزاسی وشد.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب  ٚث٘ ٝمُ اص اٍ٘دت ،ایٗ ؿٟرش ورٝ
دس یه ٔحذٚدٞ 52 ٜضاس ٞىتبسی دس ٔرٙرهرمر ٝای
ثیبثب٘ی ػبختٔ ٝیؿٛد ،صیشػبختٞبی استجربیری ثرب
ػشػت ثبال ،خٛدسٞٚبی خٛدساٖ  ٚدس یره ور ْ
ٔتلُتشیٗ  ٚثشٚص تشیٗ ؿٟش فٙبٚسا٘ ٝخٟبٖ خٛاٞرذ
ثٛد.
ؿشوت ثّٕ٘ٛت پبستٙشص( )Belmont Partners
ؤ ٝؼئِٛیت ػبخت ایٗ ؿٟش سا ثش ػٟرذ ٜداسد دس
ثیب٘یٝای اػ ْ وشد و ٝایٗ ؿٟش یىی اص پیـشٚتشیرٗ
 ٚایٙذٍٜ٘شا٘ ٝتشیٗ ؿٟشٞب دس ػشك ٝفٙبٚسی خٛاٞذ
ثٛد  ٚث ٝسٚصتشیٗ فٙبٚسیٞبی خٟبٖ دس اٖ ٔرٛسد
اػتفبد ٜلشاس خٛاٙٞذ ٌشفت.
صٔیٗ ایٗ ؿٟش دس فبكّ 52 ٝدلیمٝای ؿٟش ف٘ٛیىرغ
لشاس داسد  ٚیجك اػ ْ ٔؼئٛالٖ ؿرشورت ػربص٘رذٜ
ٞ 0088ىتبس اٖ ثشای ػبختٕبٖ ٞربی اداسی578 ،
ٞىتبس اٖ ثشای ٔذاسع  ٚحذٚد ٞ 08ضاس ٞىتبس اٖ
ثٙٔ ٝبیك ٔؼى٘ٛی اختلبف خٛاٞذ یبفت.
ایٗ ؿٟش فٛق ٔذسٖ ٔیتٛا٘ذ پٙدشٜای ث٘ ٝؼُ ٘ٛیٙی
اص فٙبٚسیٞب دس لشٖ  52ثربؿرذ ور٘ ٝـربٖ دٞرٙرذٜ
ثّٙذپشٚاصیٞبی ثٙیبٍ٘زاس ٔبیىشٚػبفت اػت.

لشف اص یشیك ثش٘بٔٔ ٝزوٛس پی خٛاٞذ ثشد ورٝ
داسٚی ٔٛخٛد دس اٖ چ ٝصٔب٘ی ثب ٔبیغ ٔؼذ ٜدس
تٕبع لشاس ٌشفتٚ ٚ ٝاسد ثبفت ثذٖ ؿذ ٜاػت.
لشف ایٗ ای ػبت سا ث ٝیه ٚكّ ٝپٛؿریرذ٘ری
ٔٙتمُ ٔیوٙذ تب ثشای ای ع افشاد دس یه ثش٘بٔرٝ
تّفٗ ٕٞشا٘ ٜرٕربیرؾ داد ٜؿرٛد .دس كرٛست
سضبیت ثیٕبس اسػبَ ایٗ ای ػبت ثرشای دورترش
ٔتخلق ثٙٔ ٝظٛس تـخیق ثٟتش ٚی  ٚتؼرشیرغ
س٘ٚذ دسٔبٖ ٕٔىٗ اػت.
ایٗ فٙبٚسی ثب ٕٞىبسی د ٚؿشوت خلٛكی دس

بالیی کٍ راوىذگی در خستگی سر مغستان می آيرد
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ثرش اػربع
ٔهبِؼبت سا٘ٙذٌی دس خؼرترٍری ٔرٛخرت
اػیت ثٔ ٝزض ٔی ؿٛد  ٚتجؼبتی سا ث ٝد٘رجربَ
داسد.
ثٌ ٝضاسؽ ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ؛ وبسؿرٙربػربٖ
دسخذیذتشیٗ پظٞٚؾ ٞبی خٛد دسیربفرترٙرذ
سا٘ٙذٌی دس صٔب٘ی و ٝاحؼبع خؼرترٍری ٚ
خٛاة اِٛدٌی ٔیوٙیذ ثشای ػ ٔت ٔرزرض
خهش٘بن اػت  ٚافض ٖٚثرش احرترٕربَ ثرشٚص
تلبد  ٚحبدثٞ ٝربی ٘ربٌرٛاس ٔری ترٛا٘رذ
ػَّٞٛبی ٔزضی سا ٘یض ٘بثٛد وٙذ.
ثشاػبع پظٞٚؾ ٞب دسصٔبٖ خؼتٍی استرجرب
دلیك ثیٗ ػّٞ َٛبی ػلجی ٔزض ٛ٘ ٚسٖٞٚب ثٝ
خٛثی ثشلشاس ٕ٘ی ؿٛد  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ أىبٖ
ثشٚص خهب  ٚتلٕیٓ ٌیشی اؿتجبٚ ٜخٛد داسد.
وبسؿٙبػبٖ ثٚ ٝیظ ٜلهغ ؿذٖ استرجرب ثریرٗ
٘ٛسٞ ٖٚبی ٔزضی سا دس افشاد ؿت وبس  ٚاٖ
دػت ٝاص افشاد و ٝخٛاة ٔٙظٓ ٘رذاس٘رذ  ٚترب
دیشٚلت ث ٝوبس ٔی پشداص٘ذ ؿٙبػبیری ورشدٜ
ا٘ذ .ایٗ یبفتٞ ٝب حبكُ پظٞٚؾ دا٘ـرٕرٙرذاٖ
دا٘ـٍب ٜوبِیفش٘یب دس ِغ ا٘دّرغ أرشیرىرب
ثشسٚی  25فشد داٚیّت ثٛد ٜاػت.
وبسؿٙبػبٖ ٕٞچٙیٗ دس پرظٞٚـری ٞرٕرؼرٛ
دسیبفتٙذ ٌشػٍٙی ٘ریرض ثرٔ ٝرزرض اػریرت
ٔی سػب٘ذ  ٚػجت اص ثیٗ سفترٗ ػرّرٞ َٛربی
ٔزضی  ٚلهغ استجب ػّٞ َٛربی ػلرجری ثرب

ٕٞذیٍش ٔیؿٛد.
دس صٔبٖ خؼتٍی ٚاوٙؾ ٔزض ثٔ ٝحشنٞبی
خبسخی وٙذتش اص حذ ٔؼرٕرٔ َٛری ؿرٛد ٚ
٘ٛسٖٞٚب ث ٝاٞؼتٍی پیربْ ٞربی ػلرجری سا
ٔٙتمُ ٔی وٙٙذ ثٕٞ ٝیٗ دِیرُ ثرشٚص اترفربق
ٞبیی ،چ ٖٛتلبد  ،ػم ، ٛاصدػرت دادٖ
تؼبدَ٘ ،بتٛا٘ی دس حرُ ٔؼربِر ٚ ٝوربٞرؾ
تٕشوض سخ ٔیدٞذ.
ثشٕٞیٗ اػبع وبسؿٙبػبٖ ث ٝافرشاد ترٛكریرٝ
ٔی وٙٙذ دسی َٛؿجب٘ ٝسٚص ث ٝا٘رذاص ٜوربفری
اػتشاحت وٙٙذٔ .یضاٖ خٛاة وربفری ثرشای
حفظ ػ ٔت ثذٖ ثیٗ  7اِی  0ػبػت اػرت.
ٕٞچٙیٗ چشت صدٖ ورٛترب ٜدسحرذٚد 58
دلیم ٝدسسٚص ٘یض ٔیترٛا٘رذ ػرجرت افرضایرؾ
چـٍٕیش تٕشوض  ٚسفغ خؼرترٍری دس افرشاد
ؿٛد.

کًلٍ قابل تبذیل بٍ صىذلی ي رختخًاب برای طبیعت گردان

بٍ ريزرساوی تازٌ مريرگر
فایرفاکس برای ارتقای سرعت

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ؿشوت ٔرٛصیر ثرب
ػشض٘ ٝؼخ ٝتبصٜای اص ٔشٚسٌش فبیشفبوغ ػرشػرت
اٖ سا  5ثشاثش وشد ٚ ٜأیذٚاس اػت ثب ػرشضر ٝیره
٘ؼخ ٝتبص ٜدیٍش اص ٔشٚسٌش یبد ؿذ ٜدس ػبَ 5820
ثبص  ٓٞایٗ ػشػت سا  5ثشاثش وٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ فبسع ث٘ ٝمُ اص ػی ٘ت٘ ،ؼخر ٝخرذیرذ
ٔشٚسٌش فبیشفبوغ ،وٛا٘ت٘ ْٛبْ داسد  ٚوبسؿٙبػربٖ
ٔی ٌٛیٙذ اٌش ٔ ٓٞذتی اػت دس حبَ اػترفربد ٜاص
ٔشٚسٌش وشٞ ْٚؼتیذ ثذ ٘یؼرت ٘رٍربٞری ثر ٝایرٗ
ٔشٚسٌش ث ٝسٚصؿذ ٜثیٙذاصیذ.
وٛا٘ت ْٛو٘ ٝؼخٔ 27 ٝشٚسٌش فبیشفبوغ ٔحؼرٛة
ٔی ؿٛدٔ ،شٚسٌشی ٔتٗ ثبص  ٚػشیغ اػت  ٚػشػت
اٖ د ٚثشاثش ػشػت ٘ؼخٔ 25 ٝشٚسٌش فربیرشفربورغ
 25اػت و ٝدس ٔبٔ ٜبسع ٌزؿت ٝػشض ٝؿذ ٜثرٛد.
ٔٛصی ٔذػی اػت فبیشفبوغ  27ػشیغ تش اص وشْٚ
اػت.

أشیىب اثذاع ؿذ ٜاػت  ٚػشض ٝػٕرٔٛری ایرٗ
لشفٞب اص ػبَ ایٙذٔ ٜی دی اغربص ٔری ؿرٛد.
لیٕت ایٗ ٘ٛع لشفٞب ٛٙٞص اػ ْ ٘ـذ ٜاػت.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔر ٝاسن -یرجریرؼرت
ٌشدی ٔ ٚبخشاخٛیی دس أبوٗ ٘بؿٙبخت٘ ٝیبص
ث ٝاػتفبد ٜاص ثشخی اثضاس ّٔ ٚضٔٚبت داسد ٚ
یه ٔحل َٛخذیذ ٔی تٛا٘ذ ایرٗ وربس سا
ساحت تش وٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ٘یٛایّرغ ،یربفرترٗ
ٔحّی ساحت ثشای اػتشاحت ٘ ٚـرؼرترٗ دس
صٔبٖ چبدس صدٖ دس خ ٚ ٍُٙكحرشا ثربػرث
تٕذد اػلبة ،اسأؾ  ٚتدرذیرذ لرٛا ٔری
ؿٛد.
PacBack Trioیرره اخررتررشاع خررزاة
اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ ایٗ ٔـرىرُ سا ترب حرذ
صیبدی ثشیش وٙذ .ایٗ و ِٝٛػجه  ٚورٓ

حدٓ پغ اص ثبصؿذٖ تجذیُ ث ٝیه كٙرذِری
٘شْ ٙٔ ٚبػت ثشای ٘ـؼتٗ ٔی ؿرٛد ٔ ٚری
تٛاٖ اٖ سا دس ػشم چٙذ ثرب٘ریر ٝثر ٝیره
سختخٛاة ثشای خٛاثیذٖ ٔ ٓٞجذَ وشد.
PacBack Trioحبكُ تردرشثر ٝچرٙرذ
یجیؼت ٌشد خٛاٖ اػت و ٕٝ٘ٛ٘ ٝاِٚی ٝایرٗ
ٔحل َٛسا دس صٔبٖ تحلیرُ دس دا٘ـرٍربٜ
تِٛیذ وشد ٜثٛد٘ذٚ .صٖ وُ ایرٗ ورٛرِرٚ ٝ
ٔحتٛیبتؾ ٌ ۰88شْ اػت  ٚاثؼبدؽ اص 55
دس  22ػب٘تیٕتش فشاتش ٕ٘ی سٚد .ایٗ و ِٝٛثؼذ
اص ثبصؿذٖ  ٚتجذیُ ؿذٖ ث ٝسختخرٛاة ٞرٓ
 205ػب٘تیٕتش ی 22 ٚ َٛػب٘تریرٕرترش ػرشم
داسد.
ایٗ ٔحل َٛثب ثبد ورشدٖ اص یرشیرك دٞربٖ
پشؿذ ٚ ٜلبثُ اػتفبد ٜخٛاٞرذ ثرٛد ِٚری اص
ٔمبٔٚت  ٚاػترحرىربْ وربفری دس كرٛست
ثشخٛسد ثب اؿیب ٌ ٚریربٞربٖ تریرض  ٚخربسداس
ثشخٛسداس اػت .اِجت ٝدس كرٛست ثرشخرٛسد
ؿذیذ ثب چٙیٗ ٔٛا٘ؼی احتٕبَ ػٛساخ ؿرذٖ
اٖ ٚخٛد داسد.
ػشض ٝایٗ ٔحل َٛث ٝثبصاس اص ٔبٔ ٜری ػربَ
ایٙذٔ ٜی دی اغبص ؿذ ٚ ٜلیٕت اٖ حرذٚد
 208دالس خٛاٞذ ثٛد.

مقالٍ
آیا زوذگی جايداوٍ اوسان
ممکه است؟

چشا ٔحذٚد وشدٖ وبِشی ٘تبیح ٔثجتی سا ٘ـبٖ ٔی دٞرذ
ػبختبس ثذٖ ا٘ؼبٖ یٛسی اػت و ٝدس ٍٙٞربْ لرحرهری،
تِٛیذ ػّٞ َٛبی ٘ٛیٗ سا ٔتٛلف ٔی وٙذ تب ایٗ ػُٕ سا
دس سٚصٞبیی و ٝوبِشی ٔٙبػجی دسیبفت ٔی وٙذ ،دٚثربسٜ
اص ػش ثٍیشد .پغ ثٟتش اػت و ٝتؼذاد طٖ ٞبی ٔٛثرش دس
پیـٍیشی ٔ ٚشٔت ػِّٛی سا ثیـتش وشد ٚ ٜػُٕ ترِٛریرذ
ػِّٛی سا وٕی وٙذ وٙیٓٔ .ب طٖ ٞبی ٔرخرلرٛكری دس
ثذٖ خٛد داسیٓ و ٝوٕجٛد ٔٛاد غزایی سا احؼبع ورشدٜ
 ٚس٘ٚذ پیشی سا وٙذ ٔی وٙٙذ ٙٔ ٚتظش ؿشایهی ٔی ٔب٘ٙرذ
و ٝلحهی اص ثیٗ ثشٚد.ثب ایٗ وٕٞ ٝچٙبٖ ثحرث ثرش ػرش
ٔٛثش ثٛدٖ سطیٓ ٔحذٚد وشدٖ وبِشی ٚخٛد داسد أب ثرٝ
٘هش ٔی سػذ ٔىب٘یضْ ایٗ سطیٓ ٔهبثك ثب ػّٕىشد ػرّرَٛ
ٞبی ثذٖ اػت  ٚثش سٚی وبغز ٔی تٛا٘ذ ػٕش ا٘ؼربٖ ٞرب
سا افضایؾ دٞذ .ث ٝایٗ دِیُ ٘یض دا٘ـٕٙذاٖ ثب تحمیك سٚی
ایٗ سطیٓ ،سٚی ٝی پیشی سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٙٞذ ٚ
دس ت ؽ ثشای یبفتٗ داسٚیی ثشای افضایؾ ػٕش ٞؼتٙذ.
ٕٔىٗ اػت ٘بْ ثشخی اص ایٗ داسٞٚب سا ؿٙریرذ ٜثربؿریرذ.
سصٚساتش َٚداسٚیی ٔؼش ٚاػت و ٝدس پٛػت ا٘رٍرٛس
یبفت ٔی ؿٛد  ٚداسٚیی اػت و ٝتجّیغ صیبدی ثرش سٚی
اٖ ا٘دبْ ؿذ ٜاػت .أب ٔتبػفب٘ ٝؿٛاٞذ وبفی ثشای ٔٛثش
ثٛدٖ ایٗ داس ٚدس دػت ٘یؼت.ساپبٔبیؼیٗ دس اصٔبیـٍبٜ
سٚی لبسذ ٞبٛٔ ،ؽ ٞب  ٚثشخی پؼرترب٘رذاساٖ اصٔربیرؾ
ؿذ٘ ٚ ٜتبیح ٔثجتی ثذػت أذ ٜاػت.
داسٚیی و ٝوٕتش ؿٙبخت ٝؿذ ٜأب ثؼریربس ٔرٟرٓ اػرت،
ساپبٔبیؼیٗ ٘بْ داسد .ایٗ داس ٚدس ٚالغ دس خبوی ور ٝاص
خضیش ٜی ایؼتش خٕغ اٚسی ؿذ ٜثٛد ،یبفت ؿذ ٜاػرت.
ساپبٔبیؼیٗ ٔدٛص داسٚیری داسد  ٚثرشای افرشادی ورٝ
ػُٕ پی٘ٛذ ػی ٛسا ٌزسا٘ذ ٜا٘ذ ثٙٔ ٝرظرٛس پرغ ٘رضدٖ
ػیٛ٘ ٛیٗ ،تدٛیض ٔی ؿٛد .ثؼذ اص ػبَ ٞب اػتفربد ٜثرٛد
و ٝدا٘ـٕٙذاٖ ٔتٛخ ٝتبثیش ایٗ داس ٚثش وٙذ ؿذٖ فشایٙرذ
پیشی ٘یض ؿذ٘ذ .ثب ایٗ و ٝسصٚساتش َٚداسٚیی اػرت ورٝ
ثیـتش ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت ،أب ساپبٔبیؼیٗ داسٚیی اػت وٝ
ٔـبٞذات اصٔبیـٍبٞی ٔٛثش ثٛدٖ اٖ سا ثیـتش تلرذیرك
ٔی وٙٙذ.ساپبٔبیؼیٗ دس اصٔبیـٍب ٜسٚی لبسذ ٞبٔ ،رٛؽ
ٞب  ٚثشخی پؼتب٘ذاساٖ اصٔبیؾ ؿذ٘ ٚ ٜرتربیرح ٔرثرجرتری
ثذػت أذ ٜاػتٞ.ش چٙذ ایٗ داسٞٚب ٔب سا ثشای ٕٞیـرٝ
ص٘ذ٘ ٍٝ٘ ٜخٛاٙٞذ داؿت أب ثب اػترفربد ٜاص اٖ ٞرب ٔری
تٛا٘یٓ س٘ٚذ پیشی سا ثٟتش دسن ورٙریرٓٞ .رش یره اص
داسٞٚبی ٔزوٛس سٚی ثخؾ ٔـخلی اص ٔىب٘یضْ پیرشی
تبثیش ٔی ٌزاسد .سصٚساترش َٚسٚی سٚیر ٝای ثر٘ ٝربْ
 ٚmTORساپبٔبیؼیٗ ثش سٚی سٚی ٝای ث٘ ٝبْ ػیشتٛئیرٗ
تبثیش ٌزاس اػت .ایٗ د ٚسٚی ٝثٕٞ ٝشا ٜسٚیر ٝی ٘ـربٖ
ا٘ؼِٛیٗ ٟٓٔ ،تشیٗ وٙتشَ وٙٙذٞ ٜبی س٘ٚذ پیشی ٞؼتٙذ.
دس ٚالغ ٔؼم َٛاػت و ٝػ ٝسٚی ٝی ٔرزورٛس ٘رمرـری
تبثیشٌزاس دس افضایؾ ی َٛػٕش ایفب وٙٙذ ،چشا وٞ ٝرٕرٝ
ی ایٗ سٚیٞ ٝب سٚی تـخیق ٚخٛد یب ػذْ ٚخرٛد ٔرٛاد
غزای الصْ ثشای سؿذ ػِّٛی ٟٓٔ ،تشیٗ تبثیش سا داس٘رذ.
دٚثبس ٜدس ٔٛسد دِیُ ٔٛثش ثٛدٖ سطیٓ ٔرحرذٚد ورشدٖ
وبِشی ثیب٘ذیـیذ ،صٔب٘ی و ٝط ٘ی للذ تِٛیذ ٔثُ داؿرترٝ
ثبؿذ یجیؼتب طٖ ٞبیی و ٝدس حغ وشدٖ ٚخٛد یرب ػرذْ
ٚخٛد ٔبد ٜی غزایی ٘مؾ داسٖ،د دػت ثر ٝوربس ٔری
ؿ٘ٛذ  ٚاٌش ٔٛاد غزایی الصْ ٔٛخٛد ثبؿرٙرذ اخربص ٜی
تِٛیذ ٔثُ سا ث ٝطٖ ٔزوٛس ٔی دٙٞذ.
صیؼت ؿٙبػی ػّٓ پیچیذ ٜای اػرت ،دس حربِری ورٝ
دا٘ـٕٙذاٖ فمی ثش سٚی یىی اص ػ ٝس٘ٚذ ثربال ترٕرشورض
وشد ٜا٘ذ أب دس ٚالغ ایٗ ػ ٝس٘ٚذ دس استجب ٘ضدیىی ثرب
ٞ ٓٞؼتٙذ  ٚؿجى ٝی ثضسٌی ٔی ػبص٘رذ .ایرٗ استرجرب
تٍٙبتٔ ًٙی تٛا٘ذ دِیُ دؿٛاس ثٛدٖ یبفتٗ ساٞری ثرشای
افضایؾ ی َٛػٕش ،ثبؿذٞ .ش یه اص داسٞ ٚرب ثرش سٚی
یىی اص سٚیٞ ٝب تبثیش ٔی ٌزاس٘ذ  ٚایٗ تبثیش ٕٔىٗ اػت
ثش وُ ؿجى ٝتبثیش ٔٙفی ثٍزاسد.ایٗ تحمیمبت ٔب٘ٙذ ثبصی
ؿذ ٜوٞ ٝش ٔشحّ ٝای پـت ػرش ٌرزاؿرترٔ ٝری ؿرٛد،
ٔـىّی دیٍش ایدبد ٔی ؿٛد .تٟٙرب سا ٜغرّرجر ٝثرش ایرٗ
ٔـى ت دیذٖ ایٗ ػ ٝسٚی ٝدس غبِت یه ؿرجرىر ٝی
ثضسي اػت.
أب داسٞٚب تٟٙب سٚؽ افضایؾ ی َٛػٕش ٘یؼرترٙرذ ،سٚؽ
ٞبی دیٍشی ٘یض ثشای سػیرذٖ ثر ٝایرٗ ٞرذ ٚخرٛد
داسد.ػبخت ػّٞ َٛب ،یب یه ػیٛی اص ثذٖ  ٚیب حرتری
وُ ثذٖ ٘یض ٔی تٛا٘ذ سٚصی تحمرك یربثرذ .ثر ٝتربصٌری
دا٘ـٕٙذاٖ ثب سؿذ دادٖ ٔثب٘ ٝای ٘ٛیٗ ثباػتفبد ٜاص ػّرَٛ
ٞبی خٛد ثیٕبسٔ ،ـى ت ٔثب٘ ٝای ا ٚسا ٔؼبِد ٝوشد٘رذ.
سٚؽ دیٍش ٌ َٛصدٖ طٖ ٞب اػت تب تلٛس ورٙرٙرذ ٔرب
ٕٞچٙبٖ خٛاٖ ٞؼتیٓ  ٚس٘ٚذ پیشی سا وٙذ ترش ثرىرٙرٙرذ.
حتی ثبسٌزاسی ای ػبت دس ٔزض ٘یض ٔهشح ؿرذ ٜاػرت.
دس ایٗ سٚؽ سؿتٞ ٝبی ػلجی ٔزض سا ثب تشا٘ضیؼتٛسٞربی
وبٔپیٛتشی خبیٍضیٗ ٔی وٙٙذ تب ثتٛا٘ٙذ فؼبِیت ٔرزرض سا
وٙتشَ وٙٙذ.
ص٘ذٌی خبٚدا٘ ٚ ٝی َٛػٕش صیبد أىبٖ پزیش اػت
ص٘ذٌی خبٚدا٘ ٚ ٝی َٛػٕش صیبد أىبٖ پزیرش اػرت أرب
اٌش ثٚ ٝالؼیت ثپی٘ٛذد ،چٔ ٝؼٙبیی ثشای ا٘ؼبٖ ٞب خٛاٞرذ
داؿت ایب ٔب ٕٞچٙبٖ اص ػٗ  58ػبٍِی تب  ۰8ػربِرٍری
ٔـز َٛوبس خٛاٞیٓ ثٛد  ٚثؼذ اٖ ثبص٘ـؼ ٝخٛاٞیٓ ؿرذ
خٕؼیت خٟبٖ چ ٝتزییشی خٛاٞذ وشد

