روزانهم کثیر االاشتنرسراسري ارک
* پنجشنبه
6932
*  62مرداد
6161
*  61آگوست
* سبل :بيست و هفتم
* شمبره (سبيي) 1616 :
* اير مي يئدينجي ايل

* صفحه 2

با »اٍربیت کارت« ٍسایل شخصی گوشذُ را پیذا کٌیذ

هجْش شذى گَشی ٍی  03بِ رهشگشای صَتی ٍ بصزی


علم
ی فناوري

رًٍوایی اس تاکسی
َّشوٌذ ایزاًی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -دس حبؿیٔ ٝشٕـ فٕزٔٛز
ػبِیب٘ ٝاسحبدی ٝسبوؼ ٞبی ؿٟزشی وـزٛس اص سزبوؼز
ٛٞؿٕٙذ ایشا٘ سٕ٘ٚبی ؿذ
ثٌ ٝضاسؽ اخجبسخٛدس ٚث٘ ٝمُ اص فلشخٛدس ،ٚدس حبؿیزٝ
ٔشٕـ فٕ ٔٛػبِیب٘ ٝاسحبدی ٝسبوؼ ٞبی ؿٟشی وـزٛس
سبوؼ ٛٞؿٕٙذ ”ٔ“h30حل َٛؿشوز ایشاٖ خزٛدسٚ
و ٝلشاس اػز سٟٙب ث ٝكٛسر سبوؼ ث ٝثبصاس فشض ٝؿزٛد
سٕ٘ٚبی ؿذ .ایٗ خٛدسٔ ٚشٟض ث ٝسبوؼیٕشش ،ػیؼشٓ ٔىبٖ
یبث ٔ ،ؼیشیبة  ٚػشٚیغ افضاْ خٛدوبس ٚدسیبفز وشایزٝ
ثب اػشفبد ٜاص وبسر ؿٟش٘ٚذی اػز.
سبوؼ ٛٞؿٕٙذ ”ٔ“h30حل َٛؿشوز ایشاٖ خزٛدسٚ
لشاس اػز سٟٙب ث ٝكٛسر سبوؼ ث ٝثبصاس فشض ٝؿٛد .ایزٗ
خٛدسٔ ٚشٟض ث ٝسبوؼیٕشش ،ػیؼشٓ ٔىبٖ یبث ٔ ،ؼیشیبة ٚ
ػشٚیغ افضاْ خٛدوبس اػز
دسیبفز وشای ٝثب اػشفبد ٜاص وبسر ؿٟزش٘ٚزذی  ٚوزبسر
ٞبی فض ٛؿجى ٝؿشبة ،ػیؼزشزٓ ٔزحزبػزجزٔ ٝلزشح ٚ
ٔذیشیز ػٛخز خٛدس ٚثشاػبع دیٕبیؾ اص دیٍش لبثّیز
ٞبی ایٗ خٛدس ٚاػز
اسائ ٝػشٚیغ ایٙشش٘ز سایٍبٖ ثٔ ٝؼبفشاٖ  ٚػیؼشٓ فزیزت
یبث اص سا ٜدٚس ٘یض دس ایٗ خٛدس ٚسقجی ٝؿذ ٜاػز.

رٍسیِ جٌگٌذُ ۰۲3
هیلیَى پًَذی ساخت

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سٚػی ٝجز جٍٙزٙزذ ٜای
ػبخش ٝو ٔ ٝسٛا٘ذ ثب ػشفز  ۴6۱۱ویّٔٛشزش ثزشػزبفزز
دشٚاص وٙذ  ٚاص ساداسٞبی دؿٕٗ ٔخف ثٕب٘ذ .ایٗ جز ثزب
ثٛدجٔ ۰۴۱ ٝیّی ٖٛد٘ٛذی ػبخش ٝؿذ ٜاػز.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ٘یٛصٚیه ،سٚػی ٝاص
جز جذیذ جٍٙٙذٔ ٜبفٛق كٛس سٕ٘ٚبی وشد ٜؤ ٝز
سٛا٘ٙذ اص ساداسٞبی دؿٕٗ ٔخف ثٕب٘ذ.
جز  ۴۵Sukhoi-و ٝثب ثٛدجٔ ۰۴۱ ٝزیزّزیز ٖٛدز٘ٛزذی
ػبخش ٝؿذ ٔ ٜسٛا٘ذ ثب ػشفز ۴6۱۱ویّٔٛشش ثشػبفز دس
اسسفبؿ  ۴۱ویّٔٛششی صٔیٗ دشٚاص وٙذ .ث ٝایٗ سشسیت سلیج
ثشای جز ٞبی  ۴۴F-آٔشیىب  ۴۱Chengdu J-ٚچیزٗ
ث ٝؿٕبس ٔ سٚد.
ثٌ ٝفشٔ ٝمبٔبر وشّٔیٗ ایٗ دٙشٕیزٗ ٘ؼزُ جزز ٞزبی
جٍٙٙذٔ ٜخف اػز و ٝسب ٔ ۴۱۰9یالدی دس اسسؾ ث ٝوبس
ٌشفش ٝخٛاٞذ ؿذ.
ایٗ جٍٙٙذٔ ٜشٟض ث ٝفٙبٚسی اػز و ٝاص ؿٙبػبیز ؿزذٖ
سٛػظ ساداسٞبی دؿٕٗ جٌّٛیشی ٔ وٙذ ٞ ٚزٕزچزٙزیزٗ
لبثّیز حُٕ ٔٛؿه ٞبی M ۵۵K-ثب عیف دشسبة ۰۴۴
ٔبیُ سا داسد.
لشاس اػز  ۰۴فش٘ٚذ اص ایٗ جٍٙٙذ ٜثشای اسسزؾ سٚػزیزٝ
ػبخش ٝؿٛد.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ثب سـذیذ سلبثز ؿشوز ٞبی ػبص٘ذٌٛ ٜؿ ٞبی ٛٞؿٕٙذ ثٙٔ ٝؾٛس اسسمبی
أٙیز سِٛیذاسـبٖ ؿشوز اَ ج ٌٛؿ ٚی  0۱سا ثب لبثّیز ٞبی ٔٙحلش ث ٝفشدی سٚا٘ز ٝثزبصاس خزٛاٞزذ
وشد.ثٌ ٝضاسؽ فبسع ث٘ ٝمُ اص اٍ٘شزٌٛ ،ؿ یبد ؿذ ٜث ٝأىب٘بر أٙیش ٔٙحلشث ٝفشدی ٔشزٟزض ؿزذٜ
و ٝدػششػ اؿخبف طبِض ثٌٛ ٝؿ سا ٘بٕٔىٗ ٔ وٙذ.وبسثشاٖ ایٗ ٌٛؿ سٟٙزب ثزب ٘زٍزب ٜوزشدٖ ثزٝ
ٕ٘بیـٍش آٖ  ٚثذ ٖٚآ٘ى ٝحش ٘یبصی ث ٝسٚؿٗ وشدٖ كفح ٝآٖ ٚجٛد داؿش ٝثبؿذ ٔ ،سٛا٘ٙذ لفُ كفحٝ
سا ثبص وٙٙذ .فال ٜٚثش ایٗ وبسثشاٖ دس كٛسر سٕبیُ ٔ سٛا٘ٙذ ثشای ایٗ ٌٛؿ وّٕ ٝفجٛس كٛس سقشیزف
وٙٙذ؛ أشی و ٝسب ث ٝحبَ وٕشش دس ٌٛؿ ٞبی ٛٞؿٕٙذ ػبثم ٝداؿش ٝاػز.یى دیزٍزش اص ٔزضایزبی ایزٗ
ٌٛؿ ٕ٘بیـٍش OLEDآٖ ثب ٘ؼجز ثلشی  ۰۱ث 9 ٝاػز و ٝسب ث ٝحبَ وٕشش دس ٔزیزبٖ ٌزٛؿز ٞزبی
ٛٞؿٕٙذ دیـشفش ٝػبثم ٝداؿش ٝاػزِٙ .ض ؿیـ ٝای f/1.6ثشای اسسمبی ویفیز فىبػ  ٚفیّزٓ ثزشداسی دس
ؿت اص جّٕ ٝدیٍش ٔضایبی ٌٛؿ یبدؿذٔ ٜحؼٛة ٔ ؿٛد.یى اص ثش٘بٔٞ ٝزبی ٔزفزیزذ ایزٗ ٌزٛؿز
Graphyاػز و ٝاثضاسی ثشای ٚیشایؾ فىغ ٔحؼٛة ٔ ؿٛد  ٚث ٝوبسثشاٖ أىبٖ ٚیشایؾ حشف ٝای
فىغ ٞب  ٚحش سِٛیذ فبیُ ٞبی ٔشحشن GIFسا ٔ دٞذ.اص جّٕ ٝدیٍش أىب٘بر ایٗ ٌٛؿ ٔ سزٛاٖ
ثٚ ٝجٛد یه ٘ٛاس دس ساثظ وبسثشی ٔٛػ ْٛثٕ٘ ٚFloating Bar ٝبیـٍش  6ایٙچ اؿبس ٜوشد.

رصذخاًِ علن جْاى اسالم رًٍوایی شذ
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سكذخب٘ ٝفزّزٓ
جٟبٖ اػالْ دس ٚصاسر فّز ،ْٛسزحزمزیزمزبر ٚ
فٙبٚسی سٕ٘ٚبی ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،سكذخب٘ ٝفّٓ جٟبٖ اػزالْ ۴۵
ٔشداد ثب حضٛس ٚحیذ احٕذیٔ ،قب ٖٚدزظٞٚـز
ٚصیش فّٔ ،ْٛحٕذ جٛاد دٞزمزب٘ز  ،ػزشدزشػزز
دبیٍب ٜاػشٙبدی جزٟزبٖ اػزالْ ٔ ،ISCزذیزش
ػیبػشٍزاسی أٛس دظٞٚـ ٔ ،ذیزش وزُ دفزشزش
اسسجبط ثب كٙقز  ٚدا٘ـٍبٔ ،ٜقب ٖٚاجشای ٔشوض
ػیبػز ٞبی فّٕ وـزٛس دس ٔزحزُ ٚصاسر
فّ ،ْٛسحمیمبر  ٚفٙبٚسی سٕ٘ٚبی ؿذ.
سكذخب٘ ٝفّٓ جٟبٖ اػزالْ ثزب ٞزذح سزحزز
دٛؿؾ لشاس دادٖ اعزالفزبر فزّزٕز وزّزیزٝ
وـٛسٞبی د٘یب  ٚثزٛیزظ ٜوـزٛسٞزبی اػزالٔز
عشاح  ٚدیبد ٜػبصی ؿذ ٜاػز .ایزٗ ػزبٔزب٘زٝ
اعالفبر وٕ ٔشثٛط ث ٝوّی ٝوـٛسٞبی د٘یب دس
ع ۰۱ َٛػبَ ٌزؿش ٝسا ٌشدآٚسی وشد ٚ ٜآٖ
سا ثشای اسخبر ػیبػشٍزاسی ٞبی فزّزٕز ثزشای
جبٔق ٝفّٕ ایشاٖ  ٚوـٛسٞبی اػالٔ دػششع
دزیش وشد ٜاػز.

سمؼیٓ ثٙذی جغشافیبی أىبٖ ٔمبیؼٞ ٝش وـزٛس
ثب ػبیش وـٛسٞبی د٘یب ٕٞ ٚچٙیٗ سقییٗ جبیزٍزبٜ
فٛسی ٞش وـٛس دس ٔٙغم ٝجغشافیبی ٔشثٛعز ٝسا
أىبٖ دزیش ٔ ػبصد.
سحّیُ ٚضقیز یه وـٛس دس ع َٛصٔبٖ ٘ـزبٖ
ٔ دٞذ و ٝثِ ٝحبػ وٕیز سزِٛزیزذ فزّزٓ آٖ
وـٛس اص سؿذ فّٕ ثشخٛسداس ثٛد ٜاػز یب ٘ٚ ٝ
صٔب٘ ایٗ سحّیُ اسصؿٕٙذ سش ٔ ؿٛد و ٝثشزٛاٖ
آٖ سا دس ٔمبیؼ ٝثب ػزبیزش وـزٛسٞزبی د٘زیزب ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔٙغم ٝثب وـٛسٞبی ٞذح ٔٛسد سزٛجزٝ
لشاس داد.
سكذخب٘ ٝفّٓ جٟبٖ اػزالْ ثزٞ ٝزٕزیزٗ سٚؽ
عشاح  ٚدیبد ٜػبصی ؿزذ ٜاػزز .فزال ٜٚثزش
اعالفبر وٕ  ،سكذخب٘ ٝفّٓ ث ٝسشػیٓ جبیٍبٜ
وـٛسٞبی اػالٔ ثش حؼت اطشٌزاسی فّٓ آٟ٘ب
دشداخش ٝاػز .اطشٌزاسی فّٕ ثیب٘زٍزش ٔزیزضاٖ
ویفیز سِٛیذار فّٕ اػز  ٚویفیز سِٛیزذار
فّٓ ٘ـبٖ ٔ دٞذ آٖ سِٛیذار سب چ ٝحذ سٛػظ
جبٔق ٝفّٕ ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٌشفش ٝا٘ذ.
ػٙذ ػیبػز ٞبی والٖ فّٓ  ٚفٙبٚسی اثزالیز

هقالِ

سٛػظ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی ٔزشجزقزیزز فزّزٓ ٚ
فٙبٚسی د٘یب سا ث ٝفٛٙاٖ یه ٞذح ٔٛسد سبوزیزذ
ٚیظ ٜلشاس داد ٜا٘ذ ثٙحٛی و ٝایٗ ثٙذ ث ٝفزٙزٛاٖ
اِٚیٗ ثٙذ دس ایٗ ػٙذ روش ؿذ ٜاػز.
سكذخب٘ ٝفّٓ جٟبٖ اػالْ ث ٝسحّیُ ٚضزقزیزز
دا٘ـٍبٞ ٜبی ثشسش دس ػغح وـٛسٞبی اػالٔ ٚ
ٕٞچٙیٗ خٛد وـٛسٞب دشداخش ٝاػز .سحّیزُ ٚ
سسج ٝثٙذی ایٗ دا٘ـٍبٞ ٜب ٕٞ ٚچٙیٗ وـزٛس ثزش
حؼت ؿبخق ٞبی ٔخشّف اص جزّٕز ٝسزقزذاد
ٔذاسن ویف  ،سِٛیذ فّٓ ثشسش ،سقذاد اػشٙبدٞب ٚ
٘ؼجز سقذاد اػشٙبدٞب ث ٝاصای ٔمب ر ث ٝكزٛسر
والٖ ٕٞ ٚچٙیٗ دس  ۴۴ؿبخ ٝفّٕ ٔزخزشزّزف
كٛسر دزیشفش ٝاػز.

ٍیلچز خَدباالبز با قابلیت استفادُ دستی ساختِ شذ

ػشٚیغ خزجزشی سٚص٘زبٔز ٝاسنٚ -یزّزچزش
خٛدثب ثش ثب لبثّیز اػشزفزبد ٜدػزشز سزٛػزظ
ٔحممبٖ وـٛس عشاح  ٚػبخش ٝؿذ ٚ ٜث ٝطجز
اخششاؿ ٘یض سػیذ ٜاػز.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔشٚ ،جٛد حذالُ ػٞ ٝضاس ٔقّزَٛ
٘خبف دس وـٛس ٘یبص ث٘ ٝـؼز  ٚثزشخزبػزز
سٚی ٚیّچش ثبصاسی ثب دشب٘ؼیُ ثب سا ٘ـبٖ ٔز

داًشوٌذاى تار عٌکبَت
را قذرتوٌذتز کزدًذ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -دا٘ـٕٙذاٖ ثب افزضٚدٖ
ٌشافٗ ث ٝسبس فٙىجٛر ،آٖ سا لذسسٕٙذسش وشد ٜا٘ذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ٘یٛاعّغٔ ،حممبٖ ایشبِیبیز
 ٚاٍّ٘یؼ ثب افضٚدٖ ٔبد ٜای ث ٝسزبس فزٙزىزجزٛر آٖ
سا لذسسٕٙذسش وشد ٜا٘ذ.ایٗ سحمیك ث ٝسٞجشی ٘زیزىزٛ
د ٌٛٙٛاص دا٘ـٍب ٜسش٘ش ٛایشزبِزیزب ا٘زشزبْ ؿزذ ٜاػزز.
ٔحممبٖ ،آث ٔخلٛف ث ٝػٛ٘ ٝؿ فٙىزجزٛر داد٘زذ
و ٝدس آٖ رسار سیض ٌشافٗ ٘ ٚب٘ٛسٛح ٞزبی وزشثزٗ
ٚجٛد داؿز .دغ اص آ٘ى ٝفٙىجٛر ٞب اص ایزٗ آة
خٛسد٘ذٍٙٞ ،بْ سٙیذٖ سبس ٌشافٗ ٞب ث ٝفیجش آٖ افضٚدٜ
ؿذ .ث ٝایٗ سشسیت سبس سٙیذ ٜؿذ ٜلذسر  ٚاػزشزمزبٔزز
ثیـشش یبفز.د ٌٛٙٛدس ایٗ ثبسٌٛ ٔ ٜیذٔ :زب ٔزشزٛجزٝ
ؿذیٓ سبسی و ٝفٙىجٛر ٞب سٙیذ٘ذ لذسس ٔقبدَ ۴.۵
ٌیٍبدبػىبَ داسد  ٚاػشمبٔز آٖ ٘یض  ۰۴۵۱ط َٚثزش
ٌشْ اػز.حبَ آ٘ى ٝلذسر سبس ٔقٕ ِٛفٙىجٛر ۰.۴
ٌیٍبدبػىبَ  ٚاػشمبٔز آٖ  ۰۴۱ط َٚثشٌزشْ اػزز.
ایٗ لذسسٕٙذسشیٗ سبسی اػز و ٝسبو ٖٛٙسٙیذ ٜؿذٚ ٜ
اػشمبٔز آٖ ثب فیجشٞبی وشث ٙلبثُ ٔمبیؼ ٝاػز.اِجشزٝ
ایٗ سحمیمبر دس ٔشحّ ٝاِٚی ٝاػز أب ٘شبیج ٔزب ٘ـزبٖ
ٔ دٞذ ٔؼیش ثشای ػبخز سبسٞبی عجیق لذسسٕٙذسزش
ٕٛٞاس اػز ثٙبثشایٗ ٔ سٛاٖ یى اص لذسسٕٙذسزشیزٗ
ٔٛاد ٔٛجٛد دس جٟبٖ سا اسسمب داد.

دٞذ ٚیّچشٞب ثب لبثّیز ٞبی ٔخشّف اص جزّٕزٝ
ػبد ،ٜثشا٘ىبسدیٔ ،خلزٛف حزٕزبْ رداسای
ٍِٗ) ػبخش ٔ ٝؿ٘ٛذ.
اص ایٗ سٔ ٚحممبٖ وـٛس دسكذد آٔزذ٘زذ سزب
ٚیّچشی ثب لبثّیز اػشفبد ٜدػشز سا عزشاحز
وٙٙذ.
ایٗ فٙبٚسی ٘یض ٚیّچشی اػز ثب لبثّیز سغزیزیزش
اسسمبی ٘ـیٕٗ ٌب ٜث٘ ٝزحزٛی وز ٝلزبثزّزیزز
ٚیّچشٞبی ػبد ٜسب حذی حفؼ ؿٛد .ث ٝفٙزٛاٖ
ٔظبَ ثشخالح ٚیّچشٞبی داسای ٍِٗ  ... ٚایزٗ
ٚیّچش خٛدثب ثش ٔ سٛا٘ذ جٕـ ؿٛد.
عشاح ٚیّچشی ثب لبثّیز سغییش اسسفبؿ ٘ـیزٕزٗ
ٌب ٜاص وف صٔیٗ سب اسسزفزبؿٔ ،ز سزٛا٘زذ ثزب

ٔٛاد ٔحؼٛة ؿٛد.
دوشش ٔششج ؿٕؼز دزٛس ٔزحزمزك دا٘ـزٍزب ٜساصی
وشٔب٘ـب ،ٜثب ثیبٖ ایٗ ٔغّت و ٝسشٚدٔٛیٛػیٗ یىز اص
سشویجبر حؼبػیز صای دبیذاس دس ثشاثش دٔبػز و ٝدس
ثیـشش یزاٞبی دسیبی ٚجٛد داسد ،افضٚد :ؿزٙزبػزبیز
سشویت حؼبػیز صای سشٚدٔٛیزٛػزیزٗ دس یززاٞزبی
دسیبی  ٓٞاص ِحبػ دضؿى  ٓٞ ٚاص ِحبػ الشزلزبدی
حبئض إٞیز اػز .دس دظٞٚؾ حبضش یه ٘ب٘ٛحؼٍزش
فشٛاِىششٚؿیٕیبی عشاح  ٚػبخش ٝؿذ ٜو ٝلبدس اػز
سشویت سشٚدٔٛیٛػیٗ سا دس ٔمیبع ٘بٌ٘ٛشْ ثش ٔزیزّز
ِیشش ؿٙبػبی  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی وٙذ.
ٚی سلشیح وشدٞ :ضی ٝٙؿٙبػبی سشویت ٔززوزٛس ثزٝ
وٕه ٘ب٘ٛحؼٍش ػبخش ٝؿذ ٜدس ایزٗ عزشح ٘ؼزجزز
ٞضی ٝٙاػشفبد ٜاص سٚؽ ٞبی دیٍش ثٔ ٝشاست دبییزٗ سزش
اػز.

اػشمالَ ٔقّ َٛدس ٘ـؼز  ٚثشخبػز وزٕزه
وٙذ.
دس ایٗ عشح ث ٝكٛسر یىشب سشویج اص ٚیّچش
 ٚثب ثش ثٚ ٝجٛد آٔذ ٜو ٝسفبٚر چـٍٕیشی ثب
ٚیّچشٞبی ٔقٕ ٕ٘ ِٛوٙذ أب ثشای ٔقّ َٛثٝ
ساحش لبثُ وبسثشد اػز.
ٕٞچٙیٗ ایٗ ٚیّچش أىبٖ اػشفبد ٜدس ٞش ٔىبٖ
و٘ ٝیبص ث ٝسغییش اسسفبؿ ٔب٘ٙذ ٘ـؼز  ٚثشخبػز
سٚی ٚیّچش ،سخز  ...ٚثبؿذ سا ثشای فشد فشآٞ
ٔ وٙذ.
ٚیّچش خٛد ثب ثش ثب لبثّیز اػشفبد ٜدػزشز ثزٝ
ساحش ٘لت ٔ ؿٛد  ٚداسای سشٟیضار صْ
اػز.

ًخستیي هزکش ًَآٍری لیشر افتتاح شذ
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘ -زخزؼزشزیزٗ
ٔشوض ٘ٛآٚسی ِیضس دس ایشاٖ ثب حضٛس ػٛس٘زب
ػشبسی ٔقب ٖٚفّٕز  ٚفزٙزبٚسی سیزبػزز
جٕٟٛسی  ٚفّ اوجش كبِح سئیغ ػبصٔبٖ
ا٘شطی اسٕ افششبح ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،ؿزبٔزٍزب ٜػز ٝؿزٙزجز۴۵ ،ٝ
ٔشدادٔبٔ ،ٜشوض ٘ٛآٚسی ِیضس ایشاٖ ث ٝفٙزٛاٖ
٘خؼشیٗ ٔشوض ٘زٛآٚسی دس ایزٗ حزٛص ٜثزب
حٕبیز ٔقب٘ٚز فّٕ  ٚفزٙزبٚسی سیزبػزز
جٕٟٛسی سا ٜا٘ذاصی ؿذ سب دا٘ؾ ِزیزضس دس
لبِت ٔحل ٛر وبسثشدی ث ٝكٙزبیزـ ٚسٚد
دیذا وٙذ ٕٞچٙیٗ جزة ایذٞ ٜبی ٘زٛآٚسا٘زٝ
 ٚسفـ ٘یبص ثبصاس اص دیٍش الذأبر ایٗ ٔزشوزض
اػز.
 ۱ؿشوز دا٘ؾ ثٙیبٖ دس ایٗ ٔشوض ٔؼزشزمزش
ٞؼشٙذ و ٝفقبِیز ایٗ ؿشوز ٞب دس حزٛصٜ
سِٛیذ ٔحل ٛر ثِ ٔٛیضس اػزز .دس ایزٗ
ٔشوض سشٟیضاس دس حٛصٞ ٜزبی ٔزخزشزّزف
ٕٞچ ٖٛآٔزٛصؽ ،دزضؿزىز  ،كزٙزقزز ٚ
سحمیمبر سِٛیزذ ٔز ؿزٛدٔ .زحزلز ٛسز
ٕٞچ ٖٛچـٕه ِیضسی ،ویز دیـشفشِ ٝیضس،
چـٓ ٘ٛسیِ ،یضس سشاد دس ایزٗ ٔزشوزض ثزب
فقبِیز ؿشوز ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ سِٛیذ ؿذ٘ذ.

اِجش ٝثشای فشٍٙٞؼبصی  ٚسشٚیج حٛصِ ٜزیزضس
ٔشوض الذاْ ث ٝسِٛیذ ویز ٞبی آٔٛصؽ ِیزضس
ثشای دظٞٚؾ ػشاٞبی دا٘ؾ آٔزٛصی وزشدٜ
اػز سب آٔٛصؽ اص دبی ٝؿىُ ٌیشد.
ٕٞچٙیٗ ٔقب ٖٚفّٕز  ٚفزٙزبٚسی سئزیزغ
جٕٟٛسی  ٚسییغ ػبصٔبٖ ا٘شطی اسزٕز اص
ثخؾ ٞبی ٔخشّف ایٗ ٔشوض ثبصدیذ وشد٘ذ.
ٔحٕٛد ؿیخ صیٗ اِذیٗ ٔقزب٘ ٖٚزٛآٚسی ٚ
سشبسی ػبصی فٙبٚسی ٔقب٘ٚز فّٕ ٔ ،حٕزذ
كبدق ضجیح دثیش ػشبد سٛػق ٝفٙبٚسی ٞبی
ِیضس ،فٛس٘ٛیه  ٚػبخشزبسٞزبی ٔزیزىزش٘ٚز
ٔقب٘ٚز فّٕ  ٚحؼبْ اِذیٗ ص٘ذ ٔزذیزشوزُ
سشبسی ػبصی ٘یض دس ایزٗ ثزبصدیزذ حضزٛس
داؿشٙذ.

َّش هصٌَعی جلَی اًتقال عفًَت بیوارستاًی
بِ بیواراى را هیگیزد

شٌاسایی هَاد آلزصی سا در غذا با فٌاٍری ًاًَ
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -حممبٖ دا٘ـٍبٞ ٜزبی
فّ ْٛدضؿى سٟشاٖ  ٚساصی وشٔب٘ـب ٜثب ا٘زشزبْ یزه
دظٞٚؾ ٔـششن آصٔبیـٍبٛٔ ٞفك ثز ٝعزشاحز ٚ
ػبخز ٘ب٘ٛحؼٍشی ؿزذ٘زذ وز ٝلزبدس اػزز ٔزٛاد
آِشطیصای ٔٛجٛد دس یزاٞبی دسیبی سا ثب دلز ثزب
ٞ ٚضی ٝٙدبییٗ ؿٙبػبی وٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب اص ػشبد ٚیظ ٜسزٛػزقز ٝفزٙزبٚسی ٘زب٘زٛ
سیبػز جٕٟٛسیٔ ،ـىالر ٔشثٛط ثزٔ ٝؼزٕزٔٛزیزز
یزای  ٚدس سأع آٖ حؼبػیز یزای ٘بؿ اص ٚجزٛد
ٔٛاد آِشطی صا ،ػب ٘ٞ ٝضی ٝٙصیبدی سا سزحزٕزیزُ ٔز
وٙذٞ .شچٙذ ثیـشش سشویجبر آِشطی صا ثب دخشٗ یززا اص
ثیٗ ٔ س٘ٚذ ،أب ثشخ اص آٟ٘ب دس ثزشاثزش دٔزب ٔزمزبْٚ
ٞؼشٙذ ٕٞ ٚچٙبٖ ٔ سٛا٘ٙذ خغش٘بن ثبؿٙذ .ثٙبثزشایزٗ
ؿٙبػبی  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی ٔیضاٖ دلیك ایٗ ٔٛاد ٔ سٛا٘ذ
ٌبٔ دس جٟز وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ٘بؿ اص ٚجٛد ایزٗ



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -اٚسثیز وبسر و ٝثبسیهسشیٗ سدیبة ثّٛسٛط د٘یبػز ،ث ٝؿٕب وٕزه
ٔ وٙذ سب ویف دٌٕ َٛـذ ٜخٛد سا ثیبثیذ.ثٌ ٝضاسؽ ایشاٖ اؤٛ٘ٛیؼز ث٘ ٝمُ اص ٌیضًٔ ،ثب اٚسثزیزز
وبسر دیٍش یبفشٗ وّیذٞب  ٚویف د َٛثشای افشادی و ٝفشأٛؿىبس ٞؼشٙذ ٕٞ ٚیـ ٝوّیذ  ٚویف دزَٛ
خٛد سا جب ٌزاؿش ٝیب ٌٓ ٔ وٙٙذ ،ػخز ٘یؼز .چشا و ٝایٗ سدیبة ثب ث ٝكذا دس آٚسدٖ ثٛق  ٚص٘زً،
ؿٕب سا ثشای دیذا وشدٖ ٚػبیُسبٖ وٕه ٔ وٙذ.چیضی و ٝوٕ ػخز اػز ،اػشفبد ٜاص سدیبةٞزبیز
اػز و ٝاػشفبد ٜفبدی اص آٟ٘ب ث ٝدِیُ ا٘ذاص ٚ ٜاثقبدؿبٖ ثب دؿٛاسی ٕٞشا ٜاػز .صیشا ثٕٞ ٝزشا ٜداؿزشزٗ
ٕٞیـٍ آٟ٘ب ٔـىُ اػز .ؿشوز اػشبسسبد "ٚHButlerالـ دس ػیذ٘ اػششاِیب ادفب ٔز وزٙزذ وزٝ
اٚسثیز وبسر ثبسیهسشیٗ سدیبة ثّٛسٛص جٟبٖ اػز.فٛٙاٖ ثبسیه سشیٗ سدیبة ثّٛسٛص جٟبٖ ث٘ ٝؾش
ٔ سػذ یه ٔؼئّ ٝسلبثش اػز  ٚؿشوزٞبی صیبدی ادفبی احشضاص دشچٓ خٛد دس ایٗ لّ ٝسا داس٘ذ .أزب
ثب سٛج ٝث ٝآٔبس  ٚاسلبْ ث٘ ٝؾش ٔ سػذ ""HButlerؽبٞشا كزبحزت حزك اػزز  ٚادفزبی دسػزشز
داسد.سدیبة سبیُ اػّیٓ ،ضخبٔش ٔقبدَ سمشیجب د ٚوبسر افشجبسی ثشاثش ثب ٔ ۴.۵یّز ٔزشزش داسد.سدیزبة
چیذ ِٛٛوّیخ  ٓٞداسای ضخبٔز ٔ ۰.۱یّ ٔششی اػز .سدیبة دشٞضی ٝٙویٛی وبسر و ٝاخیشا ٔقزشفز
ؿذ٘ ٜیض ضخبٔش ٔ ۰.۴یّ ٔششی داسد .دس حبِ و ٝاٚسثیز وبسر سٟٙب ٔ ۰.۴یّ ٔشش ضخبٔز داسد.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -فف٘ٛز ٞزبی
ثیٕبسػشب٘ یى اص فٛأزُ جزذی سـزذیزذ
ثیٕبسیٞبی افشادی اػز و ٝث ٝایزٗ ٔزشاوزض
دسٔب٘ ٔشاجق ٔ ٝوزٙزٙزذ  ٚحزب ٞزٛؽ
ٔلٛٙف ث ٝحُ ایٗ ٔـىُ وٕه ٔ وٙذ.
ثٌ ٝزضاسؽ فزبسع ثز٘ ٝزمزُ اص ا٘زٍزشزز،
ثشسػ ٞب ٘ـبٖ ٔ دٞذ اص ٞش ٘ ۴۴فش ثزیزٕزبس
ثیٕبسػشب٘ دس آٔشیىب یه ٘فش ثٕٞ ٝیٗ فّز
دچبس ثیٕبسیٞبی جذیذ ٔ ؿٛد.
حبَ ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜاػشٙفٛسد ثشای حُ ایٗ
ٔـىُ اص ٔشٕٛفز ٝای اص دٚسثزیزٗ ٞزب ٚ
سایب٘ٞ ٝبی داسای لبثّیز ثلشی ثشای ٔـبٞذٜ

 ٚثشسػ فقبِیزز وزبسوزٙزبٖ ثزخزؾ ٞزبی
ٔخشّف ثیٕبسػشبٖ ٞب اػشفبد ٜوزشد ٜا٘زذ سزب
ا٘شمبَ فف٘ٛز ثیٕبسػشب٘ز ثز ٝثزیزٕزبساٖ ثزٝ
حذالُ ثشػذ.
ػیؼشٓ ٔٛسد اػشفبد ٜثذیٗ ٔٙؾٛس ،ثب ثزشسػز
سٚیٞ ٝبی دسٔب٘  ٚثٟذاؿشز وزبسوزٙزبٖ ٚ
ٔشاجقبٖ ث ٝثیٕبسػشبٖ ٞب ،سفشبسٞبی اؿشجزبٚ ٜ
دشخغش سا ؿٙبػبی ٔ وٙذ  ٚسالؽ ٔ وزٙزذ
ثب افالْ آٟ٘ب جّٛی ٌؼزشزشؽ فزفز٘ٛزز ٚ
آِٛدٌ ٞبی ثیٕبسػشب٘ سا ثٍیشد.
ثشای اثذاؿ اٍِٛسیشٓ ٔٛسد ٘یبص دٚسثیزٗ ٞزبی
ٔشقذدی دس یه ثیٕبسػشبٖ ٘لت ؿزذ  ٚاص
 ۱۱دسكذ سلبٚیش ثشای عشاح اِزٍزٛسیزشزٓ
سبص ٚ ٜاص  ۴۱دسكذ اص آٟ٘ب ثشای آٔٛصؽٞب ٚ
سؼزٞبی ثقذی اػشفبد ٜؿذ.
اػشفبد ٜاص ایٗ سٚؽ ٘ـبٖ داد سٟٙب دس ٔزٛسد
٘ 0۱فش اص  ۰۵۱ثیٕبسی و ٝدس فزشم چزٙزذ
ػبفز ٚاسد ثیٕبسػشبٖ ٔٛسد ثشسػ ؿذٜا٘ذ،
دشٚسىُٞبی ثٟذاؿش ث ٝدسػش سفبیز ؿذٜ
اػز .دلز ایٗ اٍِٛسیشٓ ٛٞؽ ٔلٛٙف ۵۴
دسكذ افالْ ؿذ ٜاػز.

آیا هغش هزداى ٍ سًاى
تفاٍت دارد؟

سٛٙؿ ثؼیبس ثیـششی دس ػبیض ٔغض ٔشداٖ ٘ؼجز ث ٝػزبیزض
ٔغض ص٘بٖ ٚجٛد داسد.
ایٗ یبفش ٔ ٝسٛا٘ذ دِیُ ؿبیـ ثٛدٖ ثیـشش ثیٕبسیٞزبیز
ٕٞچ ٖٛاٚسیؼٓ  ٚاخشالَ وٓ سٛج(ADHD) ٟسا
دس ثیٗ دؼشٞب سٛضیح دٞذ.
٘ؼجز ث ٝدخششاٖ ،دؼشاٖ ثیـششی ثب ٔغض ثؼیبس وزٛچزه
یب ثؼیبس ثضسي ٚجٛد داد
سا ٔیشٍ٘ب ٔحمك ٔغض  ۰۴0۵داد ٜی MRIدا٘ـزٍزبٜ
وبِیفش٘یب ؤ ٝشثٛط ث ٝوٛدوبٖ  ٚجٛا٘بٖ ثب ػٗ ػ ٝسزب
 ۴۰ػبَ ثٛد سا ٔٛسد ثشسػ لشاس داد.
ا ٚسٛٙؿ حشٓ ٔغض دس ٔشداٖ سا ثب سٛٙؿ حشٓ ٔزغزض دس
ص٘بٖ ٔمبیؼ ٝوشد.
ا ٚد ثشد و ٝایٗ سٛٙؿ دس ٔشداٖ ثیؾ اص ص٘زبٖ اػزز.
ثٙبثشایٗ ٘ؼجز ث ٝدخششاٖ ،دؼشاٖ ثیـششی ثب ٔغض ثؼزیزبس
وٛچه یب ثؼیبس ثضسي ٚجٛد داد.
ایٗ یبفشٞٝب ٔ سٛا٘ذ دِیُ ؿیٛؿ ثیـشزش ثزیزٕزبسی ٞزبی
سؿذی ٕٞچ ٖٛاٚسیؼٓ  ٚاخشالَ وٓ سٛج ٟدس ٔزیزبٖ
دؼشاٖ سا سٛضیح دٞذ.
تفاوت ژنتیکی
ٔغبِقبر دیـیٗ دس ٔٛسد فّٕىشد ٔذسػٝی وزٛدوزبٖ،
سٛٙؿ ثیـششی دس دؼشاٖ ٘ؼجز ث ٝدخششاٖ دیذا وشد ٜثٛد.
ٚیشٍ٘ب ٔ ٌٛیذ ٔ ٗٔ :خٛاػشٓ دس ایٗ ثبس ٜسحزمزیزك
و ٓٙو ٝآیب ایٗ سفبٚرٞب سا دس ٔغض ٘یض ٔ سٛاٖ دیذ.
ٕٞچٙیٗ ٔ خٛاػشٓ ثجی ٓٙآیب ایٗ سفبٚرٞب دس ٞزٕزبٖ
ٔشاحُ اِٚیٚ ٝجٛد داس٘ذ یب دس ع َٛصٔزبٖ ثزٚ ٝجزٛد
ٔ آیٙذٔ .ـخق ؿذ و ٝسفبٚر دس سٛٙؿ ػبیض ٔغض دس
ػٗ ػ ٝػبٍِ ٔـخزق اػزز  ٚثزب ثزضسي ؿزذٖ
وٛدن دبیذاس ٔ ٔب٘ذ.
ایٗ ٘ـبٖ دٙٞذٜی یه سبطیش ط٘شیى دس ٔغض اػزز .دس
ایٗ ٔغبِق ٝاسسجبط ثب فّٕىشد ٔذسػٛٔ ٝسد ثشسػ لزشاس
ٍ٘شفزٔ .ب ٌٕبٖ ٔ وٙیٓ و ٝفبوشزٛسٞزبی ٔزحزیزغز
سفبٚر ثیٗ دؼشٞب  ٚدخششٞب دس سٛٙؿ فّٕىشد ٔذسػ ٝسا
افضایؾ ٔ دٞذ.
دالیل احتمالی
ٚیشٍ٘ب ٔ ٌٛیذ و ٝیه سٛضیح احشٕبِز ثزشای ایزٗ
سفبٚر ٔ سٛا٘ذ ایٗ ثزبؿزذ وزٔ ٝزشداٖ فزمزظ یزه
وشٛٔٚص ْٚایىغ داس٘ذ.
اٌش ایٗ وشٛٔٚص ْٚایىغ داسای ط٘ ثبؿذ ؤ ٝشسجزظ
ثب ػبخشبس ٔغض وزٛچزىزشزش ثزبؿزذ ،آٖ سا دس سزٕزبْ
ػبخشبسٞبی ٔغض ٔشداٖ ٔـبٞذ ٜخٛاٞیذ وشد.
د ٚوشٛٔٚصْ ایىغ دس ص٘بٖ ٘ـبٖ دٙٞذٜی سٕبیزُ ثزٝ
ٔشٛػظ اػز.
اص آ٘شبی وٞ ٝش وشٛٔٚص ْٚایىغ دس یزه ػزّزَٛ
ٔغضی ثیؾ اص وشٛٔٚصْ دیٍش فقبَ اػز ثبفض ٔ ؿٛد
وٞ ٝش وذاْ دیٍشی سا ثب ٘غ وٙذ.
دس ٚالـ ثیٗ ػبخشبس ٔغض ثیـشش ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ اخزشزالفز
ٚجٛد ٘ذاسد ٘زشزبیزج ٘ـزبٖ ٔز دٞزٙزذ اخزشزال ر
سٚا٘ذضؿى ٔشدإ٘ٔ ٝىٗ اػز ثب سٛٙؿ ثیـشش دس حشزٓ
ٔغض دس ٔشداٖ  ٚسه وشٛٔٚص ْٚایزىزغ دس اسسزجزبط
ثبؿذ .ایٗ ٔغبِقبر ٔ سٛا٘ذ ػجت دسن ثٟشش ٔب اص ایزٗ
ثیٕبسی ؿ٘ٛذ.
دس حمیمز ای٘ ٍٝ٘ٛٙیؼز وٕٝٞ ٝی ٔشداٖ ٞ ٚزٕز ٝی
ص٘بٖ اص ٔ ٓٞشفبٚسٙذ ٕٞ ٚچٙیٗ ای٘ ٍٝ٘ٛٙیض ٘یزؼزز وزٝ
ٔیبٖ ص٘بٖ ٞیچ سفبٚس ٚجٛد ٘ذاسد.
دس ٚالـ ثیٗ ػبخشبس ٔغض ثیـشش ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ اخزشزالفز
ٚجٛد ٘ذاسد .اٌشچ ٝسقذاد ٔشدا٘ ؤ ٝغض آٟ٘ب ثؼزیزبس
وٛچه یب ثؼیبس ثضسي اػز ثیـشش اػز.
ٚیشٍ٘ب ٔ ٌٛیذ :ایٗ ٔغبِق٘ ٝـبٖ ٔ دٞذ و ٔ ٝسٛاٖ
ثب ٔمبیؼٝی سفبٚر ٞبی ثیٗ ص٘بٖ  ٚسفزبٚر ٞزبی ثزیزٗ
ٔشداٖ ٔذِٟبی ط٘شیى سا سؼز وشدٔ .غبِقزبر ثؼزیزبس
دیٍشی ثٔ ٝیبٍ٘یٗ سفبٚرٞب ثیٗ ٌشٜٞٚب دشداخش ٝاػز.
دس ٔغبِقبر وٛچه ایٗ سیؼزه ٚجزٛد داسد وزٝ
ٔشٛػظ سفبٚس سا ثیٗ ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ث ٝدػز ثزیزبٚسیزذ
و ٝدس كٛسر داؿشٗ ٕ٘٘ٛز ٝی ثزضسٌزشزش ثز ٝدػزز
ٕ٘ آٔذ.

