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علم
ی فناوري

سطٚیس ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -ضطور اخجُ لػجس زاضز تجا
تطٌعاضی ٔطاسٕی زض اٚایُ تٟاض اظ زثّر خسیس ای خجسخجطٚی
ذٛز ضٕ٘ٚایی وٙس .لطاض اسر زٔ ٚسَ  1.5ایجٙجچجی 01.9 ٚ
ایٙچی اظ زثّر آی خس  ٓٞساذس ٝضٛز.
تٌ ٝعاضش فاضس ت٘ ٝمُ اظ ٔه ٚضِس ،اظ سٛی زیٍجط ٔجسَ
ٞای  5.1ایٙچی  08.5 ٚایٙچی اظ زثّر ٞای آی خجسخجط ٚتجا
تاظساظی  ٚأىا٘اذ زاظ ٜػطض ٝذٛاٙٞس ضس.
واضضٙاساٖ ٔی ٌٛیٙس ا٘سطاض ایٗ اذثاض تٔ ٝؼٙای تاظ٘طسس ٝضسٖ iPad mini 4اسر ٌ .جفجسجٔ ٝجی
ضٛز آی خسخطٚی  1.5ایٙچی ٔدٟع ت ٝیه سیسسٓ اضزثاعی ٛٞضٕٙس٘ ،جٕجایطجٍجط ٚTrue Tone
زٚضتیٗ ٍٔ 08اخیىسّی ذٛاٞس تٛز.
ٔسَ  01.9ایٙچی آی خسخط ٚزاضای ٕ٘ایطٍط تعضي  ٚفطاٌیط تس ٖٚزوٕHome ٝاسر .ظاٞجطا زض
ٔسَ ٞای  01.9 ٚ 08.5ایٙچی اظ آی خسخط ٚاظ خطزاظ٘سٞ ٜای A10Xاسسفازٔ ٜی ضٛز .أا ٔسَ 5.1
ایٙچی آی خسخط ٚزاضای خطزاظ٘سA9X ٜاسر و ٝتاػث ٔی ضٛز لیٕر زٕاْ ضس ٜآٖ خاییٗ زط تاضس.

فرٍش ػیٌکّای آفتابی با قابلیت ضبط ٍیدئَ آغاز شد



سطٚیس ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -ضطور اسٙح اظ اغاظ فطٚش ػیٙه
ٞای آفساتی ذٛز ذثط زاز ٜو ٝتطای ضثظ زػاٚیط ٚیسئٛیی ٘یع لاتُ
اسسفازٞ ٜسسٙس .لیٕر ایٗ ػیٙه ٞا  071زالض اسر.
تٌ ٝعاضش فاضس ت٘ ٝمُ اظ زه وطا٘چ ،ػجیجٙجه ٞجای یجاز ضجسٜ
٘Spectaclesاْ زاض٘س  ٚخیص اظ ایٗ  ٓٞذطیس آ٘جٟجا اظ عجطیجك
زسسٍاٞ ٜای ذٛزواض فطٚش ضطور اسٙح زض تطذی ٘ماط آٔطیىجا
ٕٔىٗ تٛز.
ایٗ ػیٙه ٞا تؼس اظ ذطیساضی ایٙسط٘سی ظطف ٔسذ ز ٚزا چٟاض ٞفس ٝت ٝزسر ذطیساضاٖ ٔی ضسس ٞ ٚجط
فطز حساوثط ٔی زٛا٘س ضص  Spectaclesذطیساضی وٙس .ػاللٕٙساٖ تطای ذطیس لجاب ضجاضغ وجٙجٙجسٜ
ػیٙه تایس  91زالض  ٚتطای ذطیس سیٓ ضاضغ آٖ ز ٜزالض تدطزاظ٘س.
ت٘ ٝظط ٕ٘ی ضسس ػطض ٝایٗ ػیٙه زضآٔس چٙسا٘ی تطای ضطور اسٙح ت ٝاضٔجغجاٖ آٚضزٔ .جٟجٓ زجطیجٗ
ٔحػ َٛاسٙح ضثى ٝاخسٕاػی آٖ ٔٛس ْٛت ٝاسٙح چر اسر و ٝت ٝذػجٛظ زض ٔجیجاٖ ٘سجُ خجٛاٖ
عطفساض زاضز.

شیَُ درهاًی جدید با استفادُ از سلَلّای بٌیادی هاًغ پیشرفت بیواری اماس هیشَد

سطٚیس ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -حمماٖ واِح سّغٙسی ِٙجسٖ ،ضجیجٜٛ
خسیسی تطای زضٔاٖ تیٕاضی اْ اس ضٙاسایی وطزٜا٘س و ٝزض آٖ تجٝ

هَتَرسیکلت پرًدُ
ساختِ شد

سطٚیس ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن٘ -جرجسجسجیجٗ ٞجاٚضتجایجه
سط٘طیٗ زاض خٟاٖ ٔٛضز آظٔجایجص لجطاض ٌجطفجر .ایجٗ
ٞاٚضتایه زطویة یه ٔٛزٛضسیىّر  ٚوجٛاز وجٛخجسجط
اسر  ٚزض حمیمر ٔی زٛاٖ آٖ ضا وٛاز وٛخسط سجط٘طجیجٗ
زاض ٘أیس.
تٌ ٝجعاضش ٔجٟجط تج٘ ٝجمجُ اظ زیجّجی ٔجیجُ ،ضجطوجر
Hoversurfزِٛیس وٙٙس ٜایٗ فٙجاٚضی ذجاضق اِجؼجاز،ٜ
ٚسیّ٘ ٝمّیٛٞ ٝایی زه سط٘طیٗ ساذس ٝؤ ٝی زٛا٘س فجطز
ضا زض آسٕاٖ حطور زٞس.
تطای ساذر ایٗ ٞاٚضتایه و٘ 7Scorpion- ٝاْ زاضز،
عط یه ٔٛزٛضسیىّر اسسا٘ساضز تا فٙاٚضی وٛاز وٛخسجط
زطویة ضس ٜاسر .واضتطاٖ تا ایٗ ٚسیّ٘ ٝمّیٔ ٝی زجٛا٘جٙجس
زض ٛٞا ٔا٘ٛضٞایی ضا ا٘داْ زٙٞس.
ایٗ ٞاٚضتایه ؤ ٝی زٛاٖ آٖ ضا یجه وجٛازوجٛخجسجط
سط٘طیٗ زاض ٘یع ٘أیس ،زاضای ٔىا٘یسٓ ایٕجٙجی اسجر وجٝ
حساوثط سطػر  ٚازفاع اظ سغح ظٔیٗ ضا تطای خیطٍجیجطی
اظ سٛا٘ح ٔحسٚز ٔی وٙس.
ساظ٘سٌاٖ  7Scorpion-ازػا ٔی وٙٙس ایٗ ٚسیّ٘ ٝمّیجٝ
لاتّیر حُٕ حسٚز  081ویٌّٛطْ  ٚحطور ٔ 71ایُ زض
ساػر ضا زاضزٕٞ .چٙیٗ ٞاٚضتایه ٔی زٛا٘س زا  81زلیمجٝ
تاالی سغح ظٔیٗ تٕا٘س.

ٍرٍد تراکتَرّای بدٍى راًٌدُ
بِ هسارع َّشوٌد

سطٚیس ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -عاضع آیٙسٔ ٜسفاٚذ زط اظ
أطٚظ ذٛاٙٞس تٛز .آٟ٘ا ٛٞضٕٙس ٔی ض٘ٛجس  ٚزض لجاِجة
یه ضثى ٝتٔ ٓٞ ٝطزثظ ٞسسٙس .تسیٗ زطزیة وطاٚضظی تا
تاالزطیٗ تٟطٚ ٜضی ا٘داْ ٔی ضٛز.
تٌ ٝعاضش ٟٔط ،زض خطیاٖ تطٌعاضی ٞفس ٝسثع تیٗ إِّّجی
و ٝزض تطِیٗ إِٓاٖ تطٌعاض ضس ٔعاضع ٛٞضٕٙس ٔطزجثجظ تجا
 ٓٞزض وا٘ٔ ٖٛثاحث ٔحمماٖ لطاض زاضر.
واضضٙاساٖ زرٕیٗ ٔی ظ٘ٙس تاظاض خٟا٘ی چٙیٗ ٔعاضػی زجا
ساَ  8185اضظش ٍٙٞفسی زضحسٚز ٔ 11جیجّجیج ٖٛیجٛضٚ
ذٛاٞس زاضر  ٚایٗ یؼٙی زحِٛی تی ساتم ٝزض وطجاٚضظی
 ٚزأدطٚضی و ٝزمطیثا ٕٞدای تطط لسٔر زاضز.
ٔثاَ تاضظ زض ایٗ ظٔی٘Iglo ٝٙاْ زاضز .ایٗ ٔعضػٛٞ ٝضٕٙس
تا زىی ٝتط زاظ ٜزطیٗ فٙاٚضیٟا اضای ٝضس ٚ ٜزض آٖ زأجٟجا
ضطایظ تٔ ٝطازة تٟسطی ٘سثر تٌ ٝصضسج ٝزاض٘جس .تجسٖٚ
ضه ٕٟٔسطیٗ  ٚخصاب زطیٗ ترص ایٗ ٔدٕٛػٔ ٝاضجیجٗ
ذٛزواضی اسر و ٝغصای ٔٛضز ٘یاظ زاْ ضا زض اذسیاض آٟ٘ا
لطاض ٔی زٞس .ایٗ ٔاضیٗ ،خٛزض ضیط ضا تجا آب ٔجرجّجٛط
وطز ٜزا غصایی ایس ٜآَ ٔ ٚمٛی ضا تطای ٌاٞٚا ٌٛ ٚساِجٝ
ٞا آٔاز ٜوٙس.
زض چٙیٗ ٔعاضػی واض تطای وطاٚضظاٖ  ٚزأدطٚضاٖ ضاحر
زط اظ لثُ ذٛاٞس تٛز .آٟ٘ا ٘یاظی ٘جساض٘جس وجٞ ٝجٕجچجٖٛ
ٌصضس ٝزض ا َٚغثح غصای زأٟا ضا آٔاز ٜوٙٙس ٕٞ ٚجٛاضٜ
ظٔاٖ ظیازی ضا غطف زٕیع ٍ٘ا ٜزاضسٗ ٔعاضع وٙٙس.
زض یىی اظ ایٗ ٔعاضع ،ضٚتازی ت٘ ٝاْ «خٔ» ٛ٘ٛطغج َٛتجٝ
واض اسر ؤ ٝدٕٛػ ٝای اظ واضٞای یجه وطجاٚضظ ٚ
زأدطٚض ضا ا٘داْ ٔی زٞس .زض ٚالغ ا ٚواضٞایی ضا ا٘جدجاْ
ٔی زٞس و ٝچٙساٖ خیچیس٘ ٜیسجر أجا تطجط عجی لجطٖٚ
ٌصضسٔ ٝطغ َٛت ٝا٘داْ آٖ تٛز ٜاسر.
اِثسٕٛٞ ٝاض ٜزضذػٛظ ٚضٚز ضٚتازٟا ت ٝز٘یای وطاٚضظی
 ٚزأدطٚضی ٔمأٚسٟایی ٚخٛز زاضس ٝأا ٘ظطاذ ٔجرجاِجف
 ٓٞت ٝزسضیح تٛٔ ٝافك زثسیُ ٔی ض٘ٛس.
زطاوسٛضٞای تس ٖٚضا٘ٙس ٜیىی زیٍط اظ اخعای ٔٔ ٟٓعاضع
ٛٞضٕٙس ت ٝضٕاض ٔی آیٙس و ٝزض ٔعاضع ٔطزثظ تا ٞجٓ تجٝ
واض ٌطفسٔ ٝی ض٘ٛس .آٟ٘ا خعء اغّی ٔجعاضع ٞجٛضجٕجٙجس
آیٙس ٜضا زطىیُ ٔی زٙٞس.
زرٕیٗ ظزٔ ٜی ضٛز تیص اظ ٞ 011عاض زطاوسٛض ذجٛزضاٖ
زٛسظ  0911زِٛیس وٙٙس ٜضٚا٘ ٝتاظاضٞا ضٛز.

ٔٙظٛض ٕٔا٘ؼر اظ خیططفر تیٕاضی ،سیسسٓ ایٕجٙجی تجسٖ تجاظ٘طجا٘جی
ٔیضٛز.
تٌ ٝعاضش ایط٘ا اظ خایٍا ٜذثطی زٍّطاف ،زض ایٗ ضجیج ٜٛخجسیجس اظ
ضیٕیزضٔا٘ی تٙٔٝظٛض تاظ٘طا٘ی سیسسٓ ایٕٙی تسٖ اسسفازٔ ٜجی ضجٛز.
ٔحمماٖ زض ایٗ زحمیماذ ٘طاٖ زاز٘س ؤ ٝیزٛا٘ٙس تیٕاضی اْاس ضا زا
ٔسذ خٙح ساَ ت ٝحاِر ا٘دٕاز زضآٚض٘س ٔ ٚا٘غ خیططفر آٖ زض تجسٖ
تیٕاض ض٘ٛس.
تطای ایٗ ٔٙظٛض اتسسا زاضٚیی ت ٝتیٕاض زازٔ ٜیضجٛز زجا سجّجٞ َٛجای
تٙیازی ٔغع اسسرٛاٖ ا ٚضا زحطیه وٙس وٚ ٝاضز خطیاٖ ذ ٖٛضج٘ٛجس.
سدس ایٗ سَّٞٛا اظ ذ ٖٛتیٕاض اسسرطاج ٔیض٘ٛس  ٚتا اسجسجفجاز ٜاظ
ٔمازیط تاالی زاضٞٚای ضیٕیایی ،زٕاْ سَّٞٛای سیسسٓ ایٕٙجی تجسٖ

تیٕاض وطسٔ ٝیض٘ٛس .خس اظ آٖ سَّٞٛای تٙیازی ذٛز تیٕاض ٔدجسزا
ت ٝتسٖ ا ٚخی٘ٛس ٔیض٘ٛس زا سیسسٓ ایٕٙی تسٖ تاظ٘طا٘ی ضٛز.
ٔسرػػاٖ خیص اظ ایٗ ٘یع تٙٔ ٝظٛض زضٔاٖ تیٕاضیٞایی ٔا٘ٙس سطعاٖ
ؤ ٝماتّ ٝتا آٖٞا تا اسسفاز ٜاظ سایط ضٚشٞای زضٔا٘جی أجىجا٘جدجصیجط
٘یسر ،اظ خی٘ٛس ازِٛٛي سَّٞٛای تجٙجیجازی ذج ٖٛسجاظ اسجسجفجازٜ
ٔیوطز٘س أا زاو ٖٛٙاظ ٔسذ ظٔاٖ تالی ٔا٘سٖ آثاض ٔ ٚجعایجای ایجٗ
ضٚش زضٔاٖ تی اعالع تٛز٘س.
ایٗ ضٚش زضٔا٘ی زض  17زضغس اظ تیٕاضاٖ ٔثسال ت ٝاْ اس ػٛزوٙجٙجسٜ
تٔ ٝسذ خٙح ساَ ٔا٘غ تطٚظ ٔدسز ػالیٓ ایٗ تیجٕجاضی ضجس ٜاسجر.
ٕٞچٙیٗ زض  77زضغس اظ تیٕاضاٖ ٔثسال ت ٝاْاس خجیجص ض٘ٚجسٔ ،ٜجا٘جغ
ٚذیٓ زط ضسٖ ػالئٓ تیٕاضی ضس ٜاسر.

هقالِ ػلوی
حقایق شگفت اًگیس
ٍ ػجیب ػلن فیسیک

هایکرٍسافت اهکاى صحبت کردى با چشن را فراّن هی کٌد
سطٚیس ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -حمماٖ ضطوجر
ٔایىطٚسافر ٔٛفك ت ٝعطاحی یه تط٘أ ٝخسیجس
زّفٗ ٛٞضٕٙس ضس ٜا٘س و ٝأىاٖ غحثر وجطزٖ
تا چطٓ ضا تطای ٔجثجسجالیجاٖ تج ٝتجیجٕجاضی ٞجای
٘ٛضٖٞٚای حطوسی فطأ ٓٞیوٙس.
تٌ ٝعاضش ایط٘ا اظ خایٍا ٜذثطی سی٘ر ،تط٘جأجٝ
GazeSpeakو ٝت ٝػٛٙاٖ یه خجایجٍجعیجٗ
اضظاٖ لیٕر تطای فٙاٚضیٞای ضزٌیطی حطوجر
چطٓ زٛسظ ضطور ٔایىطٚسافر زٛسؼ ٝیافجسجٝ
اسر ،سیٍٙاَ ٞای چطٕی ضا زفجسجیجط وجطزٚ ٜ
آٖٞا ضا ت ٝتٝغٛضذ حطٚف شذیطٔ ٜیوٙجس زجا
واضتطاٖ تسٛا٘ٙس تا اسسفاز ٜاظ ایجٗ سجیجٍجٙجاَ ٞجا

ّشتن اسفٌد آخریي
خَرشید گرفتگی سال 59

سطٚیس ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -سیط ا٘دٕٗ ٘جدجْٛ
آٔازٛضی ایطاٖ ٌفر :یىطٙثٞ ٝطسٓ اسفٙسٔا ٜسجاَ
( 59زٞ ٚفس ٝخس اظ ٚلٛع ٔاٌ ٜطفسٍی ٘یجٓ سجایجٝ
ذٛضضیس ٌطفسٍی حّمٛی ضخ ٔی زٞس و ٝزض ایطاٖ
لاتُ ضٚیر ٘یسر.
ذٛضضیس ٌطفسٍی اظ ٘ظط ا٘ٛاع ت ٝچٟاض ٌط ٜٚخعئی
 ،وّی  ،حّمٛی  ٚوّی حّمٛی زمسیٓ ٔی ضٛز وجٝ
تا زٛخ ٝت ٝفاغّٔ ٝا ٜت ٝظٔیٗ ا٘ٛاع ایٗ ٌجطفجر ٞجا
ایداز  ٚلاتُ ٔطاٞسٔ ٜی ٌطزز.
زض ذٛضضیس ٌطفسٍی حّمٛی ٔا ٜزض تیطسطیٗ فاغّٝ
٘سثر ت ٝظٔیٗ لطاض ٔی ٌیطز  ٚزض ٙٞجٍجاْ ٌجطفجر
زایطٔ ٜإ٘ ٜی زٛا٘س زایط ٜذٛضضیس ضا تدٛضا٘س  ٚتجٝ
غٛضذ یه زایط ٜسیا ٜضً٘ ٔجا٘جغ ضسجیجسٖ ٘جٛض
ذٛضضیس ت ٝظٔیٗ ٔی ضٛز  ٚحّم ٝای اظ آزجص وجٝ
زض حمیمر ٕٞاٖ ٘ٛض ذٛضضیس اسر اظ اعطاف ایجٗ
زیسه سیا ٜضً٘ ت ٝزیس ٘اظط ظٔیٙی ٔی ضسجس تجٝ
ٕٞیٗ زِیُ اسر و ٝت ٝایٗ ٌطفر وسٛف حّمجٛی
ٌفسٔ ٝی ضٛز.
ٟٔٙسس ٔسؼٛز ػسیمی زض ٌفر  ٌٛ ٚتا ذجثجط٘جٍجاض
ػّٕی ایط٘ا ،افعٚز :ضٚظ یىطٙث 8 ٝاسجفجٙجس سجاػجر
 09:51زلیم ٝتٚ ٝلر ایطاٌٖ ،طفر آغاظ  ٚذٛضضیس
ٌطفسٍی ت ٝغٛضذ خعئی ازأٔ ٝی یجاتجس .سجاػجر
 04:59زلیمٌ ٝطفر وأُ ذجٛضضجیجس تج ٝضجىجُ
حّمٛی ضطٚع  ٚزض ساػر  08:88زلیم ٝتجٚ ٝلجر
ایطاٖ ذٛضٌطفر حّمٛی تٔ ٝیا٘( ٝحساوثط ٌطفجر
ٔی ضسس.
ٚی افعٚز :ساػر  81:0زلیمٌ ٝطفر حّمٛی زٕاْ ٚ
زض ساػر  80:09زلیمٌ ٝطفر خعئی ٔطحّ ٝز٘ ْٚیع
خایاٖ ٔی یاتس  ٚوُ ٌطفر ذٛضضیس ت ٝخجایجاٖ ٔجی
ضسس.
ٔسیط ا٘دٕٗ ٘د ْٛآٔازٛضی ایطاٖ زض ذػٛظ ٔسیط
ایٗ ٌطفر ٘یع ٌفر :ایٗ ذٛضضیجس ٌجطفجسجٍجی اظ
الیا٘ٛس ٔٙدٕس خٛٙتی آغاظ  ٚزض الجیجا٘جٛس ٞجٙجس
خایاٖ ٔی خصیطز.
ػسیمی ازأ ٝزاز :تا زٛخ ٝت ٝسای ٝوجٛچجه ٔجا ٜتجط
ضٚی ظٔیٗ عثیؼی اسر و٘ ٝماط تسیاض ٔحسٚزی اظ
ظٔیٗ ضاٞس ایٗ ٌطفر ذٛضضیس تاضٙس  ٚزٟٙا اٞاِجی
آٔطیىای خٛٙتی ،غطب  ٚخٛٙب آفطیما ٔی زٛا٘جٙجس
ایٗ ذٛضضیس ٌطفسٍی ضا ٔطاٞس ٜوٙٙس.
ٚی تا اضاض ٜت ٝایٙىٞ ٝیچ یه اظ ٔطاحُ ایٗ ٌطفر
زض ایطاٖ لاتُ ضٚیر ٘رٛاٞس تٛزٌ ،فر :ایٗ ٌطفر
اظ ساضٚس (زٚض 051 ٜتٛز ٚ ٜتیسجر ٘ ٚجٟجٕجیجٗ
ٌطفر اظ ٌ 10طفر ذٛضضیس زض ایٗ ساضٚس اسر.
ضغس خسیس ٜظیثای ذٛضضیس ٌطفسٍی حسٕا تایس ظیجط
٘ظط واضضٙاساٖ ٔدطب  ٚتا اسسفاز ٜاظ ػیٙه ٞجای
اسسا٘ساضز ٔطاٞس ٜذٛضضیس  ٚزدٟیعازی و ٝفجیجّجسجط
ٔرػٛظ تط ضٚی آٟ٘ا لطاض ٌطفس ٝاسجر ،غجٛضذ
خصیطز.
یىی زیٍط اظ ضٚش ٞای ٔطاٞس ٜغیط ٔسسمیجٓ ایجٗ
خسیس ٜاسسفاز ٜاظ ازاق زاضیه یا زجاتجا٘جسٖ زػجٛیجط
ذطٚخی اظ زّسىٛج تط ضٚی غفحاذ سفیس اسر.

ٚاغٌاٖ  ٚخّٕٞٝای ٔٛضز٘ظط ذٛز ضا تساظ٘س.
تطای اسسفاز ٜاظ ایٗ تط٘أج ٝزض خطجر ٌجٛضجی
ٛٞضٕٙس تطچسثی لطاض ٔیٌیطز و ٝحطٚف اِفثجا
ضا زض چٟاض ٌط ٜٚزض ٖٚچٟاض وازض  ٚزض چجٟجاض
خٟر ٕ٘ایص ٔیزٞس.
تسیٗ زطزیة وافی اسر تیٕاض تٌ ٝجطٞٚجی وجٝ
حاٚی حطف ٔٛضز٘ظط اٚسر ٍ٘ا ٜوٙس زا تط٘أجٝ
تا اسسفاز ٜاظ ٛٞش ٔػجٙجٛػجی تجسجٛا٘جس حجطف
ٔٛضز٘ظط ٚی ضا زطریع زٞسٚ .لسی و ٝتیٕاض تجا
اسسفاز ٜاظ ایٗ ضیٚ ٜٛاغ ٜیا ػثاضذ ٔٛضز٘جظجط ضا
تیاٖ وطز ٔی زٛا٘س تا چطٓ ضاسر ذٛز چطٕجه
تع٘س یا تطای ز ٚثا٘یٔ ٝسسمیٓ ت ٝخٍّ٘ ٛا ٜوٙس زجا

تسیٗ زطزیة ازٕاْ ٔىإِ ٝضا تج ٝتجط٘جأج ٝاػجالْ
ٕ٘ایس.
تطای تطذی اظ تیٕاضاٖ ٔثسال ت ٝاذسالَ ٘ٛضٖٞٚای
حطوسی ،حطواذ چطٓ زٟٙا ضا ٜتطلطاضی اضزثجاط
تا ز٘یای ذاضج ٔحسٛب ٔیضٛز .ایٗ تیٕاضی تجٝ
زِیُ آسیة ٞای ػػثی ٔٛخة اظ تجیجٗ ضفجسجٗ
ػضالذ تیٕاض ٔیضٛز.

هٌتظر سریؼتریي رایاًِ ّای تاریخ باشید
سطٚیس ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -حمماٖ ٔجی
ٌٛیٙس تایس ٔٙسظط ضایا٘ٞ ٝجایجی تجاضجیجٓ وجٝ
سطػر ػُٕ آٟ٘ا  81تطاتط لسضزٕٙسزطیٗ ِجح
زاخٟایی اسر و ٝزض زسر زاضیٓ.
تٌ ٝعاضش ٟٔط ،عی چجٟجاض زٞجٌ ٝجصضجسجٝ
غٙؼر اِىسط٘ٚیه ساظی ز٘یا ٕٛٞاضٔ ٜسجثثجط
اظ لا٘ٛٔ ٖٛض تٛز ٜاسر ؤ ٝی ٌٛیس سطػر
 ٚلاتّیر زدٟیعاذ اِىسط٘ٚیىی ٞط ز ٚسجاَ
یه تاض ز ٚتطاتط ٔی ضٛز.
ٕٞچٙیٗ ٞط ضطور فؼاَ زض حٛظ ٜفجٙجاٚضی
ٌدسٟای تٟسطٛٞ ،ضٕٙسزط  ٚسطیؼسطی ضا اضایٝ
ٔی وٙسٌٛ.ضزٛٔ ٖٚض اظ تٙیاٍ٘صاضاٖ ضطور
ایٙسُ و ٝلا٘ٛٔ ٖٛض ضا خجایجٌ ٝجصاضی وجطزٜ
اسر ٔی ٌٛیس :ضٕاض زطا٘عیسسٛضٞایی و ٝزض
زطاضٞ ٝا لطاض ٔی ٌیطز زمطیثجا ٞجط ٔ 85جاٜ
یىثاض زٚتطاتط ٔی ضٛز.
زطا٘عیسسٛضٞا زض ٚالجغ ضیجع سجٛئجیجچجٟجای
اِىسطیىی ٞسسٙس و ٝزض سجاذجر زجٕجأجی

ٌدسٟای اِىسط٘ٚیىی سجاذجسجاض اسجاسجی ٚ
غیطلاتُ چطٓ خٛضی ٔحسٛب ٔجی ضج٘ٛجس.
زضحاِی و ٝضٚظت ٝضٚظ اتؼاز زطا٘جعیسجسجٛضٞجا
وٛچىسط ٔی ضٛز ضاٞس زِٛیس ٘سُ سطیؼسط تا
ٔػطف تطق وٕسطی ٘یع ٞسسیٓ.
زض ایٗ ضاسسا ٕٛٞاض ٜایٗ خطسص ٔغجط ٔجی
ضٛز و ٝزطا٘عیسسٛضٞا زا چ ٝحجس لجاتجّجیجر
وٛچىسط ضسٖ ضا زاض٘س؟ ایٗ سجااَ ضا ٔجی
زٛاٖ یىی اظ تعضٌسطیٗ خطسطٟجای لجطٖ 80
زا٘سر .تطذی ایٗ خطسص ضا ٔغط ٔی وٙٙس
و ٝآیا ٔی زٛاٖ تطای ایٗ ض٘ٚس٘ ،مغ ٝزٛلفجی
زػٛض وطز یؼٙی خایی وج ٝزیجٍجط ٘جسجٛاٖ
زطا٘عیسسٛضٞا ضا وٛچىسط وطز؟ خاسد ت ٝایجٗ
خطسص چاِطی اساسی اسر ت ٝذػٛظ وجٝ
واضضٙاساٖ زضآٔس وسة ضس ٜاظ زجِٛجیجس ٚ
فطٚش زطا٘عیسسٛضٞا زض سجطاسجط خجٟجاٖ ضا
ساال٘ ٝتیص اظ ٔ 811یّیاضز زالض ػجٙجٛاٖ ٔجی
وٙٙس.

جراحی ترهین ستَى فقرات با چاپگر سِ بؼدی در ٌّد
سطٚیس ذثطی ضٚظ٘أج ٝاضن -خجعضجىجاٖ
ٙٞسی ٔٛفك ضس ٜا٘س ٘رسسیٗ ػُٕ خجطاحجی
زطٔیٓ سس ٖٛفمطاذ تٚ ٝسیّج ٝچجاخجٍجط سجٝ
تؼسی ضا ا٘داْ زٙٞس .تٌ ٝعاضش ٟٔط ت٘ ٝجمجُ
اظ فیٛچطیسٓ ،تیٕاض و ٝظٖ  78ساِٞ ٝجٙجسی
تٛز ،ت ٝزِیُ تیٕجاضی ضجسیجس سجُ لجسضذ
حطور ضا اظ زسر زاز ٜتٛز.
ایٗ تیٕاضی ت ٝعٛض ٔؼٕ َٛضٚی ضی ٝزجاثجیجط
ٔی ٌصاضز .أا ٍٙٞأیى ٝسیسسٓ ایٕٙی تجسٖ
ظٖ ت ٝزِیُ زاض ٚضؼیف ضس تٛز ،تیٕاضی تجٝ
٘راع ٚی آسیة ظز .تیٕاضی سُ تجٔ ٝجٟجطٜ
ٞای ا ،َٚز ٚ ْٚسجٌ ْٛجطزٖ ظٖ خجٛاٖ
آسیة ظز  ٚت ٝایٗ زطزیة زٛاظٖ خٕدٕجٚ ٝ
ترص خاییٙی ٘راع تط ٓٞذٛضز .زض ٘سید ٝتسٖ
ا ٚحاِسی ذٕیس ٜزاضر  ٚسط ا ٚتی اذجسجیجاض
زىاٖ ٔی ذٛضز .زضٞجٕجیجٗ ضاسجسجا ٌجطٜٚ
خطاحاٖ تیٕاضسسجاٖ Gurgoanضا ٜحجّجی

خاِة تطای ایٗ ظٖ یافسٙس .ایٗ ٌط ٜٚخطاحی
ت ٝضٞجثجطی زوجسجط آ٘جا٘جس ٘جایجه ٔطجاٚض
اضضس خطاحی ٘راع ٟٔط ٜآسیة زیس ٜضا تجا
یه ٟٔط ٜزیسا٘یٔٛی خایٍعیٗ وجطز٘جس .ایجٗ
ٟٔط ٜتٚ ٝسیّ ٝچاخٍط س ٝتؼسی ساذس ٝضجسٜ
تٛز٘.رسر ٌط ٜٚتا اسسفاز ٜاظ سی زی اسىٗ
ٟٔMRI ٚطٞ ٜای آظٔجایطجی ضا زجِٛجیجس
وطز٘س .سدس ٌطٞ ٜٚایی اظ ٙٞس ،آٔطیىجا ٚ
سٛئجس آظٔجایطجاذ تجیجطجسجطی زض تجرجص
تیٔٛىا٘یه ٔ ٚیعاٖ زحُٕ فطاض ٟٔط ٜچجاخجی
ا٘داْ زاز٘س .زض ٟ٘ایر ٟٔطٟ٘ ٜایجی سجاذجسجٝ
ضس٘ .ایه ٌ ٚطٞٚص زض ٟ٘ایر ترص چاج
ضس ٜضا تیٗ ٟٔط ٜا ٚ َٚچٟاضْ خجایجٍجصاضی
وطز٘س  ٚزض ٘سید ٝفضای ذاِی ٘راع خط ضس.
ایٗ خطاحی عی  01ساػر ا٘داْ ضس.
خیص تیٙی ٔی ضٛز تیٕاض عی زٞ ٚفس ٝوأجال
تٟثٛز یاتس  ٚظ٘سٌی عثیؼی زاضس ٝتاضس.

هغس اًساى ّویشِ یک راُحل دیگر دارد
سطٚیس ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن٘ -سجایجح یجه
زحمیك زاظ ٜضٚی ٔغجع ا٘سجاٖ ٔ ٚجىجا٘جیجعْ
زػٕیٓ ٌجیجطی٘ ،طجاٖ زاز ٜاسجر وج ٝزض
٘اذٛزآٌأ ٜا ٕٛٞاض ٜیه ٘مط ٝزٚ ْٚخجٛز
زاضز و ٝت ٝزػٕیٓساظیٞا یاضی ٔیضسا٘س.
تٌ ٝعاضش آ٘ا ت٘ ٝجمجُ اظ ،EurekAlert
 ٕٝٞافطاز تاٛٞش  ٚتازدطتٚ ،ٝلسی الجساْ تجٝ
ا٘داْ واضی ٔی وٙٙسٔ ،سیطٞای ٔجرجسجّجفجی
تطای ضسیسٖ تٞ ٝسف زض ٘ظط ٔی ٌجیجط٘جس ٚ
ضطایظ اسسفاز ٜاظ ٞجط ٔسجیجط ضا تجطضسجی
ٔی وٙٙس .ایٗ ضٚش ،زاضجسجٗ یجه ٘جمجطجٝ
خایٍعیٗ زض ذٛزآٌا ٜش ٗٞاسر  ٚزٟٙجا تجا
زدطت ٚ ٝآٔٛظش تٝزسر ٔیآیس.
ٌطٞٚی اظ ٔحمماٖ زا٘طجٍجا ٜوجٛئجیجٗ ،زض
زحمیمی زاظ ٜزضیافسٙس ؤ ٝغع  ،ٕٝٞفجاضؽ اظ
ایٙى ٝتسا٘ٙس یا ٘سا٘ٙس ،یه ٘مط ٝخایٍعیٗ ضا
تطای ذٛز تطضسی ٔیوٙس .زض ایٗ زجحجمجیجك

ػس ٜای زاٚعّة ا٘سراب ضس٘جس  ٚاظ آ٘جٟجا
ذٛاسس ٝضس ٘طاٍ٘ط ٔاٚس ضا ضٚی غجفجحجٝ
ٕ٘ایص اظ یىی اظ زٔ ٚسیط تج ٝیجىجی اظ زٚ
٘مغٞ ٝسف تطسا٘ٙس  ٚایٗ آظازی ت ٝآٟ٘ا زازٜ
ضس زا ٞط ٞسفی ؤ ٝیذٛاٙٞس ا٘سراب وٙٙس.
ٔحمماٖ سدس ٘طاٍ٘ط ٔاٚس ضا زسجسجىجاضی
وطز٘س زا تٝعٛض زلیك اظ زسجسجٛض حجطوجسجی
زاٚعّة خیطٚی ٘ىٙس  ٚایٗعطف  ٚآٖعطف
تطٚز .حیٗ زحمیك تجا ثجثجر أجٛاج ٔجغجعی
زاٚعّثأٖ ،طرع ضس ؤ ٝغع ٞجٕج ٝافجطاز
خس اظ ٔطاٞسٌ ٜیح تٛزٖ ٔاٚس ،احسٕجاالذ
ٔرسّف تطای حطور ضا تطضسی ٔی وجٙجس ٚ
ٕٛٞاض ٜزسسٛضازی ٔیزٞس ؤ ٝجاٚس ضا ٘جٝ
ضٚی ٔسیط ذاظ تّى ٝخایی تیٗ زٔ ٚسجیجط
ٞسایر ٔیوٙس.
زض ٚالغ ٔغع آٟ٘ا سؼی وطز تٞ ٝط ٞسفی وجٝ
احسٕاَ ضسیسٖ آٖ تیطسط اسر تدطزاظز.

فیعیه تس ٖٚضه ػّٕی ضٍفر اٍ٘یع اسجر .شضازجی
وٚ ٝخٛز ٘ساض٘س زض احسٕاالذ ت ٝحساب ٔی آیجٙجسٚ ،
ظٔاٖ ٔسٙاسة تا سطػر حطور ضیء زغییط ٔجی وجٙجس.
٘ططی ٝزٍّطاف01 ،خسیس ٜػدیة اظ ایٗ ػدایة زض ػّٓ
فیعیه ضا تا وٕه زؼسازی اظ واضتطاٖ زٛئیسط  ٚویٟجاٖ
ضٙاسی ت٘ ٝاْ «ٔاضوٛس چا» ٖٚاضائ ٝوطز ٜاسجر وجٝ
زض ازأ ٝاظ ٘ظطزاٖ ٔی ٌصضز.
خورشيد مي توانست اس موس ساخته شده باشد
ذٛضضیس تسیاض خطحطاضذ اسر ظیطا ٚظٖ چٙس ٔیجّجیجاضز
ٔیّیاضز ٔیّیاضز زٙی آٖ ٌطا٘ص ػظیٕی تجٚ ٝخجٛز ٔجی
آٚضز و ٝزض ٘سیدٞ ٝسس ٝسساض ٜضا زحر فطاضی غیطلاتُ
زػٛض ٌصاضس ٚ ٝزض ٘سید ٝفطاض تاالحطاضذ فٛق اِجؼجازٜ
زِٛیس ٔی وٙس .زض غٛضزی و ٝت ٝخای ٌاظ ٞیسضٚغٖ اظ
ٔیّیاضزٞا ٔیّیاضز ٔیّیاضز زٗ ٔٛظ اسسفازٔ ٜجی ضجس ٘جیجع
ٕٞاٖ ٔیعاٖ فطاض  ٚزض ٘سیدٕٞ ٝاٖ ٔمجساض حجطاضذ زض
ذٛضضیس تٚ ٝخٛز ٔی آٔس .تا ایجٗ حجاَ تجا افجعایجص
حطاضذ ،ازٓ ٞا تا ترص ٞای ٔرسّف ساذساض سساض ٜیی
تطذٛضز وطز ٚ ٜا٘طغی ازٕی ضا تٚ ٝخٛز ٔی آٚض٘س وجٝ
زض ایٙدا زفاٚذ ٔیاٖ حضجٛض ٞجیجسضٚغٖ ٔ ٚجٛظ زض
ساذساض ذٛضضیس آضىاض ذٛاٞس ضس.
زٕاْ ٔاز ٜیی و٘ ٝسُ تطط ضا تٚ ٝخٛز آٚضز ٜاسجر زض
یه حث ٝلٙس خا ٔی ٌیطز
زض ازٓ ٞا 5555555555555955 ،زضغس فضجا ،ذجاِجی
اسر  ٚتٕٞ ٝیٗ زِیُ زض غٛضزی و ٝزٕأی ازٓ ٞا ضا تٝ
ٌ ٝ٘ٛیی ت ٓٞ ٝتفطاضیٓ و ٝفضای ذاِی ٔیاٖ آ٘جٟجا اظ
تیٗ تطٚز ،یه لاضك چایرٛضی یا حدٕی تجطاتجط یجه
حث ٝلٙس اظ ایٗ ٔاز ٜحسٚز خٙح ٔیّیاضز زٗ ٚظٖ ذجٛاٞجس
زاضرٚ :ظ٘ی  01تطاتط ٔدٕٛع ٚظٖ زٕأی ا٘ساٖ ٞجایجی
و ٝزض حاَ حاضط زض خٟاٖ حضٛض زاض٘س .ایٗ زض ٚالجغ
ٕٞاٖ خسیس ٜیی اسر و ٝزض سساضٞ ٜای ٘جٛزجط٘ٚجی ضخ
ٔی زٞس ٚ ٚظٖ آٟ٘ا ضا زا حس غیطلاتُ تجاٚضی افجعایجص
ٔی زٞس.
آينده مي تواند گذشته را تغييز دهد
ضٍفسی خٟاٖ وٛا٘س ْٛت ٝاثثاذ ضسیس ٜاسر .آظٔجایجص
ز ٚخساض ٜوٛ٘ ٝض ضا زض ز ٚحاِر ٔٛج  ٚشض ٜت ٝاثجثجاذ
ٔی ضسا٘س ت ٝا٘ساظ ٜوافی ػدیة  ٚغیطلاتُ زػٛض اسر
ت ٝذػٛظ ظٔا٘ی و ٝاػالْ ضٛز ٔطاٞسٛ٘ ٜض ٔی زٛا٘س
آٖ ضا اظ ٔٛج ت ٝشض ٜیا تطػىس زثسیُ وٙس .أا خجسیجسٜ
ٞای ػدیة زط ایٗ خٟاٖ خس اظ آظٔایص خاٖ ٚیجّجط
فیعیىساٖ زض ساَ  0518ذٛز ضا ٕ٘ایاٖ وطز .آظٔجایجص
ٚی ٘طاٖ زاز ٔطاٞس ٜیه شض ٜزض ظٔجاٖ حجاضجط ٔجی
زٛا٘س سط٘ٛضر شضٔ ٜطات ٝزیٍطی زض ٌصضس ٝضا ٔسحَٛ
ساظز .عثك آظٔایص ز ٚخساض ٜزض غٛضزی وٞ ٝط یجه
اظ خطزٞٛای ٘ٛضی ذاضج ضس ٜاظ یىی اظ ضىجاف ٞجای
غفح ٝآظٔایص ضا ٔطاٞس ٜوٙیجس ،زض ٚالجغ خجطزج ٛضا
ٔدثٛض وطز ٜایس ذػٛغیاذ شض ٜیی ت ٝذٛز تٍیجطز ٚ
اٌط تٞ ٝسف تطذٛضز خطز ٛچطٓ تسٚظیس ذػجٛغجیجر
ٔٛج ٌ ٝ٘ٛت ٝخطزٛ٘ ٛض ترطیس ٜایس .أا زض غٛضزجی وجٝ
خس اظ ػثٛض خطزٛ٘ ٛض اظ ضىاف تٔ ٝسیطی وج ٝاظ آٖ
٘اضی ضس ٜاسر ،چطٓ تسٚظیس آٍ٘ا ٜاسر و ٝخطزٛ٘ ٛض
ٔی زٛا٘س زض ٞط زٚحاِر ضىُ تٍیطز .ت ٝتیا٘جی زیجٍجط
ظٔاٖ حاَ تط ٌصضس ٝخطزٛ٘ ٛضی زاثیط ٌصاضس ٝاسر .ایٗ
آظٔایص زض آظٔایطٍا ٜزٟٙا چٙس غس ٞعاضْ ثجا٘جیج ٝتجٝ
عٔ َٛی ا٘دأس ،أا زض ٔطاٞسٛ٘ ٜضٞای ٘اضی اظ سسجاضٜ
ٞای زٚضزسر ٘یع غسق ٔی وٙس .زض ٚالجغ ٔطجاٞجسٜ
او ٖٛٙسساضٞ ٜای زٚضزسر ٔی زٛا٘س ٌصضس ٝچٙس ٞعاض
یا ٔیّی ٖٛساِ ٝآٟ٘ا ضا زغییط زٞس.
تقزيباً همه جهان گم شده است
ٔی زٛاٖ ت ٝخطاذ ٌفر حسٚز ٔ 011یّیاضز وٟىجطجاٖ
زض خٟاٖ ٞسسی ٚخٛز زاضز وٞ ٝط یه اظ آٟ٘جا اظ 01
ٔیّی ٖٛزا  01زطیّی ٖٛسساض ٜضا زض ذٛز ٌٙجدجا٘جس ٜا٘جس.
ذٛضضیس ظٔیٗ زض ٔمایس ٝتا ایٗ سجسجاضٞ ٜجا یجىجی اظ
وٛچه زطیٗ  ٚضؼیف زطیٗ سساضٞ ٜا ت ٝضجٕجاض ٔجی
ضٚز  ٚحسی ٔی زٛاٖ ٘اْ وٛز ِٝٛظضزضً٘ ضا ضٚی آٖ
ٌصاضر .زض ٚالغ زض خٟاٖ ٞسسی ٔمازیط زجطسجٙجان ٚ
ػظیٕی اظ ٔازٔ ٜطئی ٚخٛز زاضز و ٝا٘ساٖ زٟٙا لازض تجٝ
ٔطاٞس ٜز ٚزضغس اظ آٖ اسرٚ .خٛز ایٗ ٔمساض ٔاز ٜتٝ
زِیُ ٘یطٚی ٌطا٘ص آٟ٘ا خیص تیٙی ٔجی ضجٛز ٔ ٚجازٜ
زاضیه ٘یع ؤ ٝمساض آٖ ضص تطاتط خطْ ٔجازٔ ٜجطئجی
زرٕیٗ ظزٔ ٜی ضٛز ترص ٘أطئی خٟاٖ ضا زطىیُ زازٜ
اسر .تٌ ٝعاضش ٟٔط ت٘ ٝمُ اظ ٔٙاتغ ػّٕی خٟاٖ ٚخٛز
ا٘طغی زاضیه ت ٝػٛٙاٖ ترطی زیٍط اظ خٟجاٖ وج ٝزض
ٚالغ ٔاتمی خٟاٖ ضا زطىیُ زاز ٜاسجرٔ ،جٛضجٛع ضا
خیچیس ٜزط ذٛاٞس وطز .ایٗ ٘ٛع ا٘طغی تا ٌسسطش سطیغ
خٟاٖ زض اضزثاط اسر  ٚتٕٞ ٝطأ ٜاز ٜزاضیه ٕٞچٙجاٖ
٘اضٙاذس ٝتالی ٔا٘س ٜاسر...
ازأ ٝزاضز

