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 ۱۳۹۸سال  عقربماه 

 



 

 سالم به سیستم ریل تایم مخابراتی شرکت وصل شدن 

تم ریل تایم )آر تی سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مراسم وصل شرکت سالم به سیسمحمد فهیم هاشمی، 

  .دی آم اس( از این روز به عنوان یک روزی تاریخی برای مردم افغانستان یاد کرد

ه شهروندان کشور وحدت ملی ببه گفته او، ایجاد مکانیزم برای شفافیت در محصوالت مخابراتی، یکی از تعهدات اساسی حکومت 

 .بوده است که اینک عملی گردیده است

یستم وصل خواهند سآقای هاشمی تاکید کرد که با نصب شرکت سالم به سیستم ریل تایم، شرکت های مخابراتی دیگر نیز به این 

ستم ریل تایم وصل کنیم ان را به سیامیدواریم شرکت های دیگر نیز به زودی به ما اجازه بدهد تا آنهمچنان ایشان افزوند که :.شد

 .واگر شرکت ها اجازه وصل سیستم را ندهند طبق قوانین با آنان برخورد خواهد شد

تکنالوژی معلوماتی به  به گفته او، شرکت های مخابراتی دیگر حق ندارند تا معلومات پولی را پنهان کنند ولی وزارت مخابرات و

 .مکالمات شهروندان کاری ندارد

ندی، هفت ماه دیگر نصب و راه اندازی سیستم ریل تایم پیش از وقت معین آن صورت گرفته و براساس زمان ب فته ای ایشانبه گ

 .نیز باقی است تا بخش های دیگر این برنامه، نصب و عملی گردند

 .ه دولت واریز شده استمیلیارد افغانی عواید محصوالت مخابراتی به خزان 17تاکنون بیش از  1394براساس آمارها، از سال 

گفت  عباس ابراهیم زاده، معاون کمیسیون مواصالت و مخابرات ولسی جرگه نیز در برنامه اتصال شرکت سالم به سیستم ریل تایم

 .که از برنامه های وزارت مخابرات در راستای شفاف سازی محصوالت مخابراتی، حمایت می کند

 ارنوالیڅ به باید کنند سرپیچی قوانین از  نیز باید به این سیستم وصل شوند و اگر او تاکید کرد که سایر شرکت های مخابراتی

 .شوند معرفی

در این برنامه، به شکل نمونه نحوه کار سیستم ریل تایم، در حضور رسانه ها، امتحان شد و سیستم، تمامی مشخصات الزم را به 

 .شکل آنالین، به نمایش گذاشت



 

 جلسه هماهنگی برای آغاز توزیع جوازسیر و جوازرانندگی هوشمند برگزاری 

سیر و جواز رانندگی دیجیتلی سی روند کار توزیع جواز شترک برای برر سه م شنبه  به روز جل ض 1398عقرب  6دو ور محمد با ح

سپورت، احمد ست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، یما یاری وزیر تران سرپر شمی  سرفراز فهیم ها شاروال کابل و  ذکی 

 .داوود چکککککککککککککری ریککککککیککککککر اداره تککککککرافککککککیککککککک، بککککککرگککککککزار گککککککردیککککککد

میم هاشمی، در این جلسه، به تفصیل روی مشکالت فراراه آغاز دیجیتل سازی جواز سیر و جواز رانندگی، صحبت شد و محمد فه

 .گردید کنونی و آغاز این پروژهسکککرپرسکککت و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، خواسکککتار حل هرچه عاجل مشککککالت 

واند مشکالت زیاد نوع همکاری با ادارات مسوول دیگر، تاکید کرد که این روند می ت آقای هاشمی ضمن آمادگی این وزارت برای هر

یرد گ تری صککککورت  بیشکککک گی هککای  ن ه همککا ین راسککککتککا،  نمککایککد و بککایککد در ا هرونککدان کشککککور را حککل   .شکککک

س سپورت، احمدذکی  شاروال کابل و داوودیمایاری وزیر تران سه د رفراز  ر باره آمادگی چکری رییر عمومی ترافیک نیز در این جل

 .هکککککای شککککککککان بکککککرای آغکککککاز ایکککککن پکککککروژه صککککککککحکککککبکککککت ککککککردنکککککد

ه های مربوطه تاکید آقای یاری وزیر ترانسپورت بر لزوم برگزاری یک جلسه مشترک با وزارت عدلیه برای نهایی کردن قوانین و مقرر

 .مککالککیککه نککیککز در قسککککمککت تککهککیککه مککنککابککع مککالککی ایککن بککرنککامککه، هککمکککککاری نککمککایککد کککرد و گککفککت کککه وزارت

کنون، مرکز اخذ ذکی سککرفراز شککاروال کابل نیز از آمادگی های این نهاد برای پیشککبرد کارها سککخن گفته تاکید کرد که هم ا احمد

های مراجعین، اسکککت نل الزم نیز برای پیشکککبردکار ماده اسکککت و پرسککک یان آ قاضککک حان عملی از مت  .خدام شکککده اسکککتامت

سیر و جواز شرکت کنندگان تاکید کردند که تمامی آمادگی های الزم توزیع جواز ست،  ش شمند، در این ن باید نهایی  رانندگی هو

 گردد و کمیته های کاری مشترک برای رسیدن به این هدف، کارهای شان را آغاز کنند

 

 

 



 

 تایمبه سیستم ریل MTN تأکید سرپرست و نامزد وزیر مخابرات بر پیوستن شرکت

 

ر بکا ه، در دیکدامحترم محمکد فهکیم هاشکمی، سرپرسکت و نکامزد وزیکر مخکابرات و تکنکالوژی معلومکاتی کشکور، امکروز چهارشکنب

د گککردآوری از ایکن شککبکه خواسککته اسکت تککا بکه خککاطر تککأمین شکفافیت در رونکک« ام تککی ان»ریکیر اجرایککی شکرکت مخککابراتی 

 .تکککککایم وصکککککل شکککککود هکککککای مصکککککرفی بکککککه سیسکککککتم ریکککککلتشکککککفاف ده درصکککککد مالیکککککه از کریکککککدت کار

 ان تککی ام مخکابراتی شککرکت سکوی از انترنتکی و آقکای هاشکمی همچنککان تأکیکد ککرده اسککت ککه بایککد ارایکه خکدمات مخککابراتی

 .شکککککککوند مسکککککککتفید آن کیفیکککککککت بکککککککا خکککککککدمات از بتواننکککککککد شکککککککهروندان تکککککککا یابکککککککد بهبکککککککود

داده گفکت  کامکل بکرای پیوسکتن بکا سیسکتم ریکل تکایم اطمینکاندر همین حکال ریکیر اجرایکی شکرکت ام تکی ان از آمکادگی 

 ای انکشککافیهکککککه بککرای بهبککود کیفیککت ارایککه ی خککدمات مخککابراتی و اینترنیتککی نیککز، ایککن شککرکت تککال  مککی کنککد و برنامککه 

 جدی روی دست دارد

 



 

 موانع سمنتی اطراف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برداشتن 

محمککد فهککیم هاشککمی سرپرسککت و نککامزد وزیککر 

یکشککنبه  بککه روزمخککابرات و تکنککالوژی معلومککاتی، 

عقکککرب، هکککدایت داده اسکککت تکککا دیوارهکککای  26

سککمنتی از اطککراف سککاختمان ایککن وزارت برداشککته 

 .شکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککود

آقای هاشکمی در برنامکه آغکاز ایکن رونکد، برداشکتن 

دیوارهککای سککمنتی را از اطککراف سککاختمان وزارت 

 تکنککالوژی را گککامی در راسککتای زیبککامخککابرات و 

 سککککککککازی شککککککککهر کابککککککککل خوانککککککککد.

نامزد وزیکر مخکابرات و تکنکالوژی معلومکاتی افکزود: 

بککا برداشککتن دیوارهککای سککمنتی از اطککراف وزارت "

مخکابرات و تکنککالوژی معلومککاتی نشکان بککدهیم کککه 

 "شود.هیچ تهدیدی باعث از بین بردن زیبایی شهر کابل نمی

 

مصونیت کارمندان وزارت »  آقای هاشمی افزود:

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مهم است و با 

 ".ساخت دیوار سنگی به آن توجه کرده ایم

الوژی کنسرپرست و نامزد وزیر مخابرات و ت

معلوماتی برداشتن سنگ های سمنتی را گامی در 

راستای تقویت روحیه مردم، کاهش ازدحام 

 .ترافیکی و زیبایی شهر عنوان کرد

وارم وزارت  امید"ای هاشمی همچنان گفت: آق

خانه ها، ادارات و افراد دیگر به این نکته پی ببرنند 

که زیبایی شهر کابل با روحیه خوب مردم و زیبایی 

 ".شهر رابطه مستقیم دارد

ساخت دیوار سنگی وزارت مخابرات و تکنالوژی 

 .دیوار نیز کمتر از ده میلیون افغانی بوده استماه زمان برده است و هزنیه ساخت این  6معلوماتی نزدیک به 

 

 

 



 

  8.1آموز  تصویری نصب ویندوز 

بوت شدن از دی وی  را با 8.1ندوز نصب وی را از ابتدا نصب کنید، 8.1خود را پاک کنید و ویندوز  کمپیوتراگر می خواهید ویندوز 

عات و برنامه های به روزرسککانی کنید و می خواهید اطال 8.1به ویندوز  7انجام دهید. اگر قصککد دارید از ویندوز  USB دی یا درایو

 .خود را دست نخورده نگه دارید، ارتقاء آنالین را انجام دهید

بپردازید ، نصکککب کننده  Win8.1 بیتی 64به  Win7 بیتی 64یا  Win8.1 بیتی 32به  Win7 بیتی 32زمانی که به ارتقاء  

 .آنالین بسیار عالی عمل می کند

شما باید از کلیه داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید ، تمام رمزهای عبور خود را بنویسید )مگر اینکه آنها در جایی در فضای  

ی ها و دی وی دی های نصب نرم افزار خود را تهیه کنید ، و قبل از شروع این ذخیره شوند( ، تمام سی د LastPass محلی مانند

 .فرآیند یک نسخه پشتیبان دیگر درست کنید

تهیه می کنید که آماده بهره برداری  (USB یا احتماالً درایو) DVDخریداری می کنید ،  8.1اگر یک نسخه کوچک پیچیده ویندوز 

ستفاده از یک  ست با ا ست. ممکن ا ستفاده ، کمپیوتر خود را طوری تنظیم کنید که از DVD یا USB درایوا  DVD یا USB قابل ا

 .بوت شود

 :می دهیمدر اینجا چگونگی طی کردن کل روند را توضیح 

 .وارد کنید USB نصب را در یک پورت USB یا DVD با اجرای نسخه قدیمی ویندوز، دیسک نصب ویندوز را در درایو - 1

 Start→Shut Down را انتخاب کنید تا سیستم خامو  شود. 

 Cancel دهد. اگر این کار را انجام داد ، روی دکمه ارایهدر حالی که می خواهید خامو  شوید ویندوز ممکن است نصب خود را  

 .کلیک کنید

  

https://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/video-windows8-1-tutorials.html


 

 .را خامو  کنید ، حداقل یک دقیقه کامل صبر کنید و سپر کمپیوتر را روشن کنید کمپیوتر -  2

شود (، روی صفحه متنی  USB شخصی بتواند از درایو دی وی دی یا درایو کمپیوتراگر  ا می بینید که رشروع به کار کند )یا بوت 

 .فشار دهید CD می گوید دکمه ای را برای راه اندازی از

 .کلید مورد نظر را فشار دهید  - 3 

ستفاده از درایو  کمپیوتراگر  صی امکان ا صحیح را در بایوس را ندارد USB یا DVDشخ صی خود در شخ کمپیوتر، باید تنظیمات 

خصی خود ش کمپیوترشخصی خود آشنایی ندارید ، برای سازنده  کمپیوتر BIOS شخصی خود جستجو کنید. اگر با کمپیوتراسناد 

  .به وب سایت بروید و شرایط تغییر دنباله بوت را جستجو کنید

شو کمپیوترهنگامی که  - 4  صی بوت می  شویشخ شود که آیا می خواهید آنالین  سؤال  شما  ست از  د تا آخرین به د، ممکن ا

 .روزرسانی ها را دریافت کنید

 .نیدکلیک ک Next را بزنید تا به روزرسانی های جدید نصب شود و روی Go Online اگر این کار را انجام دادید ، گزینه

   Install ر رویبکلیک کنید و سپر  Next زبان را تغییر دهید ، روی، در صورت تمایل ،  Windows در صفحه تنظیمات  - 5 

Now کلیک کنید. 

 .ن را بپذیریدآشماره سریال را می خواند ، آن را وارد کنید. وقتی صفحه نمایش مجوز ظاهر می شود ،  ،هنگامی که نصب کننده

 .کدام نوع نصب را می خواهید؟ کادر گفتگو ظاهر می شود

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

کلیک  Custom Install Windows Only (Advanced) ، روی گزینه 8.1برای پاک کردن همه چیز و نصککب ویندوز  - 6

 .کنید

 .نصب کننده از شما می پرسد ویندوز را کجا می خواهید نصب کنید

 

 

ید ، روی هر انتخاب کن را choose Drive Options (Advanced) اگر بیش از یک ورودی در کادر باال وجود دارد ، گزینه - 7

 شکککد ، روی کلیک کنید. وقتی کارتان تمام Delete ورودی در کادر باال ، یک به یک کلیک کنید و بر روی لینکی که می گوید

Next  کلیک کنید. 

باز کنید ، ممکن اسککت به وضککعیت عجیبی  USB یا DVD از درایو بوت کامپیوترخود را برای سککاختن  BIOS اگر مجبور شککدید 

شما فقط در آنجا است و منتظر است تا دوباره شروع کنید. اگر چنین  کمپیوتربرسید که دوباره صفحه تنظیم را مشاهده کنید ، و 

شکاف آن بیرون آورده و  USB یا DVD اتفاقی افتاد ، درایو شروع به  کمپیوتررا از  صب کننده  را مجدداً راه اندازی کنید. بار دیگر ن

  .کار می کند

 .تا زمانی که نصب کننده پخش می کند، شما می توانید نسخه شخصی ویندوز خود را شخصی سازی کنید

ست تغییر  -  8  سان ا شید ، بعداً آ شی انتخاب کنید )نگران نبا شروع کا صفحه  هید( ، یک نام برای دیک رنگ پر زمینه را برای 

 .را بزنید Next شخصی تایپ کنید ، کلیک کنید و کمپیوتر

 

https://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/repair-boot3-amenities.html
https://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/repair-boot3-amenities.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سافت اعتماد دارید، از گزینه  - 9 ست ،  Express Settings اگر به مایکرو ستفاده کنید. اگر اینطور نی را انتخاب  Customizeا

 .کنید

 :ال را به شما منتقل می کند. در اینجا آنچه شما باید انجام دهیدورا انتخاب کنید ، نصب کننده یک سری س Customize اگر

 sharing را روشن کنید. به بروزرسانی ویندوز بگویید “Don’t set up Windows Update (not recommended).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

را  SmartScreenبه صورت خودکار درایورها و برنامه های دستگاه جدید را دریافت کنید )هر دو روی روشن تنظیم شوند(. فیلتر 

سال کنید. این و سایت هایی که بازدید می کنید ار ست های ردگیری را به وب  شن کنید. انتخاب کنید که درخوا اقعاً هیچ کاری رو

 .در این مرحله انجام نمی دهد ، اما ممکن است روزی چنین شودرا 

ستفا ستفاده کنید. اجازه ندهید مایکروسافت هنگام ا سازگاری انترنت اکسپلورر ا ده از برنامه های از لیست خطاهای گزار  دهی و 

شما را جمع آوری کند )آن را خامو ضعف واقعی در   کنید(. تنها نقآگاه از موقعیت مکانی، اطالعات مربوط به موقعیت مکانی  اط 

شگاه ویندوز ست  apps Maps and Weather برنامه های فرو شما می تو -ا شروع آن برنامه ها ، و  صورت تمایل به  انید در 

 .ردیابی موقعیت مکانی را فعال کنید

نتایج وب را از  وپیشنهادات جستجو  است. مایکروسافت می پرسد که آیا می تواند 8.1بعدی آزار دهنده ترین تنظیمات در ویندوز  

شما نمی خواهید شش کن.  ستجوی ویندوز دریافت کند. خامو س IE بینگ برای ج سافت ار ال کنید سابقه مرور خود را به مایکرو

 .خامو  است

ستفاده کنند   شما ا صویر حساب  شما را و برنامه  Windows وشن. اجازه ندهید کهر -به برنامه ها اجازه دهید از نام و ت ها مکان 

صاص دهید. اما ست کنند ، مگر اینکه بعداً به آن اخت شن کنید ، Microsoft Active Protection Service درخوا زیرا  را رو

 .می دهد ارایهیک سرویر ارزشمند را 

 .را به روزرسانی کرده اید ، رمزعبور حساب خود را تهیه کنید 7اگر ویندوز   - 10 

صب جدید انجا سوء ااگر یک ن سافت  ساب مایکرو ستفاده از یک ح شما را به ا نام  .ستفاده کندم داده اید، اجازه ندهید که ویندوز 

  .حساب )و نوع( را که دوست دارید وارد کنید

 11 - SkyDrive را تنظیم کنید. 

سکرانجام ، به شکما فرصکتی داده می شکود تا 

SkyDrive  .را بطور خودکککار تنظیم کنیککد

فاده از ید SkyDrive اسکککت یک کن  .را کل

SkyDrive  را نصب می کند و آن را به عنوان

سیاری از برنامه های  مکان پیش فرض برای ب

ند یک پیو هد. همچنین  ما قرار می د  شککک

SkyDrive  به کتابخانه اسناد شما اضافه می

 .کند

کلیک کرده و  Finish بر روی گزینه  - 12 

 .منتظر بمانید

هر می شود ، صفحه استارت کاشی ویندوز ظا

 .و کار نصب تمام شد



 

 آشنا شوید DVD با انواع 

 

رمت ا، تاکنون پسوند های متعددی بر این فبازار شدند وارد  DVD رمتی به ناماکه دیسکهای ذخیره اطالعات با ف 1996ز سال ا

 .اشاره کردR,+R,-RW,+RW,+R DL- جمله آنها می توان به پسوندهای اضافه شده که از

 .در واقع افزوده شدن این پسوند ها از زمانی آغاز شد که دیسکهای دی وی دی با قابلیت رایت کردن وارد بازار شدند

ردها تا نداست یناردهای متفاوتی برای ساخت یک دیسک دی وی دی وجود دارد و گوناگونی نداست ،هامتاسفانه بر خالف سی دی 

 شود.  حدودی باعث سر درگمی مشتریان برای خرید دستگاهی مناسب می

نام  DVD FORUM که عبارت ازرد های پیشرفته تر با یکدیگر رقابت دارند نداست دو اتحادیه عظیم که در زمینه دستیابی به

 .ارنددلوژی دیسکهای دی وی دی همکاری اتکن نی بزرگ است که در زمینه پیشرفتکمپ 200اتحادیه ای شامل بیش از 

رد های نداست ثبت ، سونی و پایونیر اشاره کرد. این اتحادیه وظیفهمیتسوبیشی ،به هیتاچی نی ها می تواناز جمله این کمپ

 دارد. را بر عهده، ه می شودیجدیدی که از طرف شرکت های عضو ارا

 از طرف دیگردر کنار پسوند دی وی دی هستند. ه می کند همگی دارای یک عالمت منفییردهایی که این اتحادیه ارانداست

DVD+RW Alliance  دیگری است که در رقابت شدید با نام اتحادیه DVD FORUM است. 

اشاره کرد. در  hp و DELL ،نی بزرگ هستند که از جمله آنها می توان به یاماها، سونیکمپ 200بالغ بر  اعضای این اتحادیه نیز

 .اتحادیه است نی سونی در هر دواین میان نکته جالب حضور کمپ

ر واقع می توان وجود دمشخص می شود با یک عالمت مثبت همراه است.  رائه شده این اتحادیه همانطور که از نام آنردهای انداست

  محصوالت جانبی ردها فروندوضع این است ردهای متفاوت را نتیجه رقابت این دو اتحادیه دانست که سعی دارند بانداست این

 .انحصاری نمایند مربوط را نیز

 :عبارتند از DVD FORUM ی اتحادیهرمت هااف 

DVD-R:  در اینجا حرف R مخفف کلمه RECORDABLE دستگاه رایتر دی  است. به این ترتیب شما میتوانید با استفاده از یک

 .وی این دیسک ذخیره نماییداطالعات را بر ر وی دی
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آن دیسک یک بار رایت می شود و می توان  است که در CD-R ردندرد بسیار شبیه به فناوری استندبکار رفته دراین است فناوری

 .آن را بارها خواند

 .رایت نمایند DVD-R رد هستند تنها می توانند بر روی سی دی هاینددستگاههای که دارای این است

 

DVD-RW DVD-R/W : نیز قابل رایت هستند وفن آوری به کار رفته در آنها بسیار شبیه  ردنداست های دارای این دیسک

 .استCD-RW دیسک های

، را دارند.در مقابل  DVD-R و DVD-RW قابلیت پخش و رایت بر روی دیسک هایهستند  ردنداستکه دارای این  دستگاههایی

مثبت قرار دارند که می توان گفت از چند جهت بر مدلهای منفی  رمت هایابا ف DVD+RW Alliance دیسک های اتحادیه

 -بر روی دیسک رایت شده  اتازجمله می توان به امکان اضافه کردن ، پاک کردن وهمچنین جابجا کردن اطالع برتری دارند ،

همچنین عمل فاینالیزه کردن دیسک نیز به نحوی انجام می شود که سرعت  .اشاره کرد بدون تاثیر گذاشتن براطالعات دیگر

 .اطالعات از روی دیسک باال می رود خواندن

 DVD+R:  توانند اطالعات را  هستند تنها می ردنداست نیز قابل رایت هستند. دستگاههایی که دارای این ردنداستدیسک های این

 .رایت کنند DVD+R رمتابر روی دیسک هایی با ف

DVD+RW:  ردنداسترمت باشد می تواند بر روی دیسک هایی با ادستگاهی که دارای این ف DVD+R و DVD+RW ات را اطالع

  .ندارند DVD+R عملکرد تفاوتی با مدل رایت کند و دیسک های این استاندارد نیز از نظر

 قرار دارند dvd 10 یا dvd 5 با نام dvd های باال در رده ای از ردنداستدیسک های با  این نکته الزم به ذکر است که تمامی

dvd 5   4.7دیسکهایی با یک الیه و یک لبه و ظرفیتGB  های هستند و دیسک dvd10 9.4 دارای یک الیه ودو لبه وGB 

 .ظرفیت هستند

DVD+R DL: های فن آوری دیسک دیسک ها از همان این نوع DVD+RW  بهره می برند با این تفاوت که دارای دو الیه می

ها جزو رده ای از دیسک ها با  ست. این دیسکترتیب ظرفیت این دیسک ها نسبت به مدل های قبلی دو برابر شده ا باشند. به این

 dvd هستند و دیسک های  8.5GBدارای دو الیه و یک لبه و ظرفیت  DVD 9 هستند. دیسک های DVD 18 و DVD 9 نام

دی وی دی  دستگاههای پخش اند. تمامی دیسک های ذکر شده در باال دراکثر  15.9GBالیه و دو لبه وظرفیت  دارای دو 18

 .رایج در بازار قابل خواندن هستند

 یسکها بر مدلهای قبلی امکاناست که مزیت این نوع د DVD-RAM ه شده استایار دیگری که توسط اتحادیه آلیانر ردنداست

ابل پخش نیستند و برای دستگاههای موجود دربازار ق چند بار رایت اطالعات بر روی آنها است. از طرف دیگر این نوع دیسک ها در

 .دستگاهی متفاوت است استفاده از آنها تیاز به

 

 

 

 

https://www.beytoote.com/computer/sundries-web/kinds-dvd-learn.html
https://www.beytoote.com/computer/sundries-web/kinds-dvd-learn.html
https://www.beytoote.com/computer/sundries-web/kinds-dvd-learn.html
https://www.beytoote.com/computer/sundries-web/kinds-dvd-learn.html
https://www.beytoote.com/computer/sundries-web/kinds-dvd-learn.html


 

 کشف ذرات آلوده هوا در مغز

سی موجود در ستان دریافتند ذرات مغناطی ستِر انگل شگاه لَنک شگران دان شوند. ابعاد این می آلودگی هوا بر اثر تنفر وارد مغز پژوه

 .نانومتر است، یعنی کمتر از ضخامت تار موی انسان ۱۵۰از  به مَگنِتیت کمتر ذرات مغناطیسی موسوم

 

ناطیسککی قپژوهشککگران سککطح م .های مغککزی تهیککه شککدشککهروند مکزیکوسککیتی و منچسککتر نمونککه ۳۷در ایککن پککژوهش، از 

تر سککنجی مککورد مطالعککه دقیککقتر را بککه رو  طیفناطیسککیقذرات م هککا را بررسککی کککرده و سککپر ذرات موجککود در ایککن نمونککه

هککای آزاد انتشککار رادیکال پککذیری آسکان ومگنتیککت در واقکع شکککل معککدنی فلکز آهککن اسکت کککه بککه دلیکل واکنش  .ار دادنککدقکر

 .بککککردها را از میککککان میو ایککککن سککککلول های مغککککزی شککککدهموجککککب بککککروز اسککککترس ا کسککککیداتیو در سککککلول

دار و زاویککه ننککد. مگنتیککت نککوع اول،های مغککزی داوطلبککان شناسککایی کمگنتیککت را در نمونککه پژوهشککگران توانسککتند دو نککوع

هکا در داخکل نکوعی غشکا یکا پوشکش سکلولی قکرار مگنتیت شکود. ایکندار است و بکه طکور طبیعکی از خکود مغکز ناشکی میدندانه

داخکل  تکر اسکت و در دمکای بکاال مکثال درشکود. امکا مگنتیکت نکوع دوم، کرویپکذیری شکان می دارند که موجب ککاهش واککنش

فکرد اسکت. پژوهشکگران معتقدنکد ایکن  دوم منحصکر بکه شود. شککلِ  بافکت، ترکیکب و انکدازه مگنتیکت نکوعلید میتو موترموتور 

 شککود. بککه منظککور اثبککات ایککن ادعککا، خصوصککیات ایککن نککوعدوم از آلککودگی هککوا ناشککی می دهککد مگنتیککت نککوععالئککم نشککان می

 .مگنتیت با ذرات موجود در آلودگی هوا انطباق داده شد
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شده بودند، به در نمونه شانی مغز تهیه  شر پی سمت ق صد مگنتیت  ازای هر مگنتیت زاویه های مغزی داوطلبان که از ق دار حدود 

شد. پژوهشگران برای ارد شدند. گفته و ینمونه برداری از طریق پیاز بویایی واقع در قسمت فوقانی بینی به قشر پیشان کروی یافت 

 مغزی وجود ندارد. در نتیجه، اینککک شوند. در این مسیر، هیچ سد خونی می های آلوده از همین مسیر به مغز وارد شود مگنتیتمی

سمتراحتی میه ذرات ب شوند و همچنین، به دلیلتوانند به ق ست در داخل پرزها  های مختلف مغز وارد  ابعاد ناچیز بندرت ممکن ا

 .شکککونککددردسکککر وارد جریککان خون و سکککپر مغز میعبککارت دیگر، این ذرات بی ینی بککه دام بیفتنککد. بککهیککا موکوس ب

شگران ست به بیماری پژوه شی از آلودگی هوا به مغز ممکن ا شود معتقدند ورود مگنتیت های نا شان آلزایمر نیز منجر  . مطالعات ن

های ناشی از مگنتیت ن کهمغزی با احتمال ابتال به آلزایمر در ارتباط است. با توجه به ای هایها در سلول داده است سطح مگنتیت

 لزایمر نقش دارند. در حالهای مغزی در آرود این ذرات در تخریب سکککلولمی کنند، گمانهای آزاد تولید میآلودگی هوا رادیکال

بندی دهنده خطر ابتال به آلزایمر دسککتهافزایش دیف عوامل محیطیهای آلوده باید در ر حاضککر، پژوهشککگران بر این باورند مگنتیت

 .نتایج هنوز قطعی نیست شوند. اما تأکید شده است این

 

 

 

شگران ادعا می کنند اردر این میان، عده ست. این  تباط میان مگنتیت هایای از پژوه ضعیف ا سیار  شی از آلودگی هوا و آلزایمر ب نا

 اکن مناطق کمی سآلزایمر ابتدا الزم است وضعیت بیماران آلزایمری ساکن شهرهای پرجمعیت و بیماران کنندمحققان توصیه می

شود تا بهتر بتوان ارتباط سه  سی کر جمعیت با یکدیگر مقای شار خبر فوق،یا عدم ارتباط بین غلظت مگنتیت و آلزایمر را برر  د. انت

شهرهای پرجمعیت و آلوده جهان به ساکنان  شگران موج جدیدی از نگرانی ها را برای  ست. اما پژوه شته ا شوند یادآور می همراه دا

ورود  پژوهش های تکمیلی ادامه خواهد داشکککت. چنانچه در نهایت به طور قطعی ثابت شکککود پژوهش قطعی نیسکککت ونتایج این 

ی با جدیت به معضککل ترافیک و آالینده های جو های ناشککی از آلودگی هوا به مغز آسککیب رسککان خواهد بود، الزم اسککت مگنتیت

 .بیشتری توجه شود

 

 



 

 تکنالوژی جدید

مکک و لول هکای تخبرای اولین بکار، محققکان سکاختارهای جنینکی را بکا اسکتفاده از سکلول هکای بنیکادی وبکدون اسکتفاده از سک

ای درک فرصکت جدیکدی را بکر اسکت ککه لوژی هکای جدیکدااسپرم ساخته انکد. جنکین هکای مصکنوعی بکه عنکوان یککی از تکنک

د ا نیکز بوجکواینکه چگونه زندگی به وجکود مکی آیکد بکاز مکی کنکد، امکا بکه وضکوخ مشککالت اخالقکی حیکاتی و حتکی فلسکفی ر

 .می آورد

جنکین هکای مصکنوعی مکی تواننکد یکک ابکزار علمکی ارزشکمند بکرای درک اینککه چگونکه زنکدگی را “مجله بکین المللکی فکوربز: 

امکا آنهکا در نهایکت امککان ایجکاد زنکدگی را بکه سکادگی از یکک سکلول بنیکادی گرفتکه شکده از  ؛مکی کنکدتوسعه دهکیم، فکراهم 

جنین دیگکری فکراهم مکی کننکد. بکدون اسکپرم و بکدون تخمکک. ایکن یکک ایجکاد غیکر طبیعکی از زنکدگی اسکت ککه در دسکت 

 ” .محققان آزمایشگاهی قرار می گیرد

  

 

 

 

 



 

  دانشمندانتوسط مزه ششم  کشف کردن

اند که نشان می دهد انسان می تواند یک مزه ششم  نشاسته ای؟ دانشمندان شواهدی را کشف کرده …و  شور، شیرین، تر ، تلخ

 اضافه شده به لیست مزه ها  کربوهیدرات دریافت کند. این کشف نه تنها می تواند نشان دهنده یک طعم جدید را از غذاهای غنی از

ضر حال در که شد می تلخ و تر  شیرین، شور، شامل حا ضیح تواند می بلکه ،با سته غذاهای ما چرا که دهد تو شا دار را آنقدر  ن

 .دوست داریم

جویکککون لکککیم سرپرسکککت 

 مکن» تحقیقات می گویکد:

بککاور دارم کککه بککه همککین 

دلیککل اسککت کککه مککردم 

کربوهیککککککدرات هککککککای 

 پیچیکککده را تکککرجیح مکککی

دهنککد. شککیرینی در کوتککاه 

مکککدت طعکککم عکککالی ای 

دارد، امککا اگککر بککه شککما 

پیشککنهاد  شکککالت و نککان

شککود، احتمکککاال مقکککداری 

       کمی شکالت می خورید 

خواسکتند تکا گروهکی از  نفکر را گکرد هکم آوردنکد و از آنهکا ۲۲لکیم و همککارانش « انتخکاب خواهیکد ککرد. اما مقدار بیشتری نان

شکده بودنکد را مکزه کننکد. سکپر از آنهکا خواسکته شکد تکا  محلول هکای مختلکف ککه از سکطوخ مختلکف کربوهیکدرات تشککیل

 .چگونکککککککککه مکککککککککزه ای را داشکککککککککته اسکککککککککت رزشکککککککککیابی کننکککککککککد ککککککککککه هکککککککککر ککککککککککداما

 

نامیدنککد. آسککیایی هککا گفتنککد کککه طعککم آن شککبیه بککرنج اسککت، در حککالی کککه سککفید  آنهککا طعککم را نشاسککته ای» لککیم گفککت: 

یبککی در مرحلککه ی بعککد، بککه افککراد ترک «.توصککیف کردنککد. ایککن مثککل خککوردن آرد اسککتآن را طعمککی شککبیه بککه بککرنج  پوسککتان

کننکده شکرینی زبکان را مختکل مکی ککرد، سکپر ترکیبکی دیگکر داده شکد ککه  داده شد که به طور خاص گیرنده هکای دریافکت

 .کردن آنزیمی بود که کربوهیدرات های بلند زنجیره ای را تجزیه می کند کار آن مختل

کککه انسککان هککا نمککی تواننککد طعککم  آنکککه تککاکنون، نظککر عمککوم بککر ایککن بککود ایککن مرحلککه بسککیار حککائز اهمیککت بککود. بککه دلیککل 

سکریع تجزیکه مکی شکوند،  یکدرات هکا بسکیاراربوهاها را شناسایی کننکد. تصکور بکر ایکن بکود ککه بکه دلیکل آنککه ک یدراتاربوهاک

 .آنهککککا را سککککاخته اسککککت کول هککککای قنککککدی بککککاقی مککککی ماننککککد کککککهیلاتنهککککا طعمککککی شککککیرین از مکککک

 

وز هکم قکادر بکه مکزه ککردن و توصکیف طعکم نشاسکته ای بودنکد، ککه افکراد هنک بعد از آنکه مختل کننده ها به کار گرفته شکدند،

را مکزه کننکد. لکیم مکی گویکد:  یکدرات هکااربوهااین داشت تا نتیجه بگیرد ککه انسکان هکا مکی تواننکد بکه طکور خکاص ک لیم را بر

م را مکزه پیچیکده مکی باشکد. ایکن نظکر ککه مکا نمکی تکوانیم آنچکه مکی خکوری یکدراتاربوهاهر فرهنگی دارای منبع مهمکی از ک»
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ککه مکی توانکد دلیلکی باشکد بکر  نتایج همچنکین اشکاره دارنکد ککه طعمکی جدیکد را کشکف ککرده ایکم« منطقی نمی باشد. کنیم،

یکدرات مثکل نکان و بکرنج دارنکد. عالقکه ای ککه تاریخچکه اربوهااز ک عالقه ای ککه بسکیاری ککه مکردم بکه خکوردن غکذاهای غنکی

 .داردعنوان بخشی از فرهنگ بشریت  دور و درازی به

 

ست که بتواند گیرنده ستفاده از نظریه ای محکم، این تیم امیدوار ا شم را بر عهده های خاص روی زبان که دریافت م حال، با ا ش زه 

ا مدارکی مبنی محققان در کشور آمریکتنها مزه ای نیست که دانشمندان بررسی می کنند. ” نشاسته ای“ .دارند را شناسایی کنند

سب ه چربی می تواند یک مزه خاصبر این ک شف کردند. آنها گفتند که چربی به طور جداگانه، مزه ای ن شد را ک ست، اما  تا راکدبا ا

 .اسکککککت کککار آن تککقککویککت دیککگککر مککزه هککا بککه شکککککیککوه ای کککه تککلککخککی آن را انککجککام مککی دهککد،

 

انه هستند. صرف و اسیدها مزه های جداگمانند کلسیم، خون و آمین یک تیم دیگر نیز در حال بررسی این امکان است که مزه هایی

سبت به دهان و نهنوز هم دانش کمی  های جدید وارد لیست رسمی می شوند یا خیر، واضح است که ما” مزه“آیا این  نظر از اینکه

 ی مانای زندگروزی به طور کامل، همه چیز را درباره یکی از اسکککاسکککی ترین بخش ه حر هایمان داریم. می توان امیدوار بود که
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