
کاهش صدای هواپیمای جت در حد سشوار!
گروه علمی و آموزشی- محققان موفق به ساخت ماده جدیدی شده اند که 
در صورت استفاده در موتور هواپیماها عالوه بر کاهش وزن آنها می تواند صدای 

آنها را نیز به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
اگر در یک شهر بزرگ زندگی می کنید، احتماالً کاماًل از غرش هواپیماها 
در باالی ســر خود آگاه هســتید. طی قرن گذشته صدای هواپیماها به شکلی 
باورنکردنی بلند شده است، تا این حد که قیمت خانه در محله هایی که نزدیک 
فرودگاه کالن شــهرها هســتند پایین می آید.اما اکنون یک ماده جدید ممکن 
اســت همه اینها را تغییــر دهد و کاهش قابل توجه صــدای هواپیماها را در 
پی داشــته باشد. بر اســاس یک مطالعه تازه منتشر شده در مجله "ساینتیفیک 
ریپورتس")Scientific Reports(، تیمی از دانشــمندان یک ماده بســیار 
ســبک را ابداع کرده اند که در صورت عایق بندی موتورهای هواپیما با آن، با 
کاهش سر و صدای موتور هواپیما تا ۱۶ دسی بل و کاهش جیغ ۱۰۵ دسی بلی 
موتورهای جت تا حد یک سشــوار مواجه خواهیم شد. ضمن اینکه این مواد 
عایق جدید می تواند ظرف ۱۸ ماه آینده به تولید انبوه برسد.این ماده جدید یک 
هواژل گرافن اکسید-پلی وینیل الکل است و فقط ۲.۱ کیلوگرم به ازای هر متر 
مکعب وزن دارد که به طور قابل توجهی سبک تر از سایر مواد عایق صوتی است.
ساختار این هواژل به شکل یک کیک النه زنبوری است که باعث می شود 
آنقدر سبک باشد که بتواند به عنوان یک عایق از داخل موتور هواپیما کار کند و 

تقریباً هیچ وزنی به آن اضافه نکند.

این مطالعه در "مرکز مواد و سازه های دانشگاه بث")MAST( انجام شده 
و می تواند صنعت هواپیمایی را تقویت و بهینه کند.پروفسور "میشل مئو" مدیر 
این پروژه گفت: این به وضوح یک ماده بسیار هیجان انگیز است که می تواند 
به روش های مختلفی مورد اســتفاده قرار گیرد. اولین اســتفاده آن در هوافضا 
است، اما به طور بالقوه در بسیاری از زمینه های دیگر مانند حمل و نقل زمینی 
و دریایی و همچنین در ساخت و ساز ساختمانی کاربرد دارد. وی افزود: ما با 
استفاده از ترکیبی مایع از اکسید گرافن و یک پلیمر موفق به تولید چنین چگالی 
بسیار کمی شدیم. این ماده جامد است اما حاوی هوای زیادی است، بنابراین 
وزن کم و کارایی زیادی برای دستیابی به پیشرفت های بزرگ در کاهش نویز 

و سر و صدا دارد.
محققان می گویند، این مــاده می تواند برای بالگردها یا حتی موتورهای 
اتومبیل نیز مفید باشــد. تمرکز بعدی محققان روی همکاری با شــرکت های 
هوافضــا برای اجرای آزمایشــات روی این ماده جدید به عنوان عایق صوتی 
کاربردی برای موتورهای جت واقعی است. آلودگی صوتی قابل سکونت بودن 
زمین را تهدید نمی کند، اما برای گوش انســان مضر است و همچنین نشنیدن 
صداهای ظریف طبیعت که می تواند بر سالمت روان و رفتار نه تنها انسان، بلکه 
حیوانات نیز تأثیر بگذارد، آســیب رســان است. این ماده جدید با کاهش قابل 
توجه صدای موتورها می تواند جامعه را به مکانی کمی زیباتر و قابل تحمل تر 

برای زندگی تبدیل کند.
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گروه علمی و آموزشی- فاطمه 
زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش 
آموزش کشور درباره روزهای برگزاری 
کنکور سراسری در گروه های مختلف 
اظهار کرد: با توجه به مصوبه شــصت 
و هشــتمین جلسه ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، آزمون سراســری روز 
چهارشنبه، پنج شــنبه، جمعه و شنبه 
)بــه ترتیب ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تیر( برگزار 

خواهد شد.
سخنگوی سازمان سنجش ادامه 
داد: بر این اساس کنکور گروه آزمایشی 
هنــر در صبح روز چهارشــنبه، ۹ تیر، 
کنکور گروه آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی و همچنین گروه آزمایشــی علوم 
انســانی در صبح روز پنجشنبه ۱۰ تیر، 
کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی در 
صبح روز جمعه، ۱۱ تیر و کنکور گروه 
آزمایشــی زبان های خارجی در صبح 

روز شنبه، ۱۲ تیر برگزار می شود.
نحوه و زمــان پرینت برگ 

راهنما و کارت شرکت در آزمون

مدیرکل روابط عمومی ســازمان 
سنجش گفت: متقاضیان الزم است از 
روز یکشنبه، ۶ تیر برای دریافت کارت 
ورود به جلســه آزمون خود به سایت 

سازمان سنجش مراجعه کنند.
زریــن آمیزی ادامــه داد: کارت  
شــرکت در آزمون همــه متقاضیان به 
همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز 
یکشنبه، ۴ تیر لغایت روز سه  شنبه، ۸ تیر 
برای مشــاهده و پرینت بر روی درگاه 
اطالع  رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشور قرار خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان 
شــرکت در آزمون، برای پرینت کارت 
شــرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین 
شده به شرح فوق به درگاه اطالع رسانی 

مذکور مراجعه کنند.
مدیرکل روابط عمومی ســازمان 
ســنجش ادامه داد: داوطلبــان با وارد 
کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت 
نام )۱۲ رقمی( و شــماره شناسنامه و یا 
شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام )۱۶ 
رقمی( و نــام و نام  خانوادگی، کدملی 

و ســریال شماره شناسنامه یک نسخه 
پرینت از راهنما و کارت شــرکت در 
آزمون تهیه کنند. متقاضیانی که در ۲ یا 
۳ گروه آزمایشی متقاضی شده اند باید 
عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون 
گروه آزمایشــی اصلی، برحسب مورد 
نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی 
دوم و یا گروه های آزمایشی دوم و سوم 
)گروه های آزمایشــی هنر و زبان های 

خارجی( خود نیز اقدام کنند.سخنگوی 
سازمان سنجش افزود: متقاضیان برای 
پرینت کارت شــرکت در آزمون باید 
منحصراً به روش فوق اقدام و براساس 
تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت 

شــرکت در آزمون، به حوزه امتحانی 
مربــوط مراجعه کنند. برای شــرکت 
در جلســه آزمون همراه داشتن پرینت 
کارت شــرکت در آزمون و هم چنین 
اصل کارت ملی و یا اصل شناســنامه 
عکــس  دار و ارائــه آن الزامی اســت. 
متقاضیان درصورت مشــاهده نقص 
احتمالی در کارت شــرکت در آزمون، 
بایــد به حوزه  هــای رفع نقص کارت 

مندرج مراجعه کنند.سخنگوی سازمان 
سنجش افزود: چنانچه متقاضی به دلیل 
در اختیار نداشــتن اطالعات مربوط به 
شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، 
موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون 

خود نمی شود، الزم است با مراجعه به 
درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و 
ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب 
نــام آزمون و تعییــن موضوع پیگیری 
نســبت به دریافت اطالعات مربوط به 
شماره پرونده و یا کد پیگیری ثبت نام اقدام 
کننــد و به هیچ وجه به باجه رفع نقص 

مراجعه نکنند.
سخنگوی سازمان سنجش ادامه 

داد: ایــن امکان برای متقاضیانی فراهم 
است که در سیستم پاسخگویی دارای 
عضویت باشــند؛ لذا ضــرورت دارد 
متقاضیانی که اطالعات فوق را مفقود 
کــرده اند با عضویت در این سیســتم 

نســبت به بازیابی این اطالعات اقدام 
کنند.

محل رفع نقص کارت شرکت 
در آزمون

زریــن آمیزی گفــت: محل رفع 
نقص کارت شرکت در آزمون متقاضیان 
گروه  های آزمایشــی علــوم ریاضی و 
فنی، علوم انســانی، علوم تجربی، هنر 
و زبان های خارجی بر مبنای شهرستان 

انتخابی آنان است. 
او ادامه داد: به منظور ارائه خدمات 
به آن دسته از متقاضیان آزمون سراسری 
ســال ۱۴۰۰ که دچار بیمــاری کرونا 
شده اند )اعم از بیمارانی که در بیمارستان 
بستری و یا در منزل قرنطینه هستند( این 
سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت 

تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده است.
ســخنگوی ســازمان سنجش 
توضیح داد: متقاضیانی که عالئم بیماری 
آن ها از تاریخ ۲۴ خرداد بصورت قطعی 
تایید شده، الزم است از روز یکشنبه، ۳۰ 
خرداد با مراجعه به درگاه اطالع رسانی 
این ســازمان )بخش آزمون سراسری( 
فــرم خوداظهاری را تکمیــل کنند و 
گواهی مبنی بر داشــتن بیماری کرونا 
)تاییدیه بیمارستان و یا نتیجه تست یا 
آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس 
کرونا( را در بخش مورد نظر بارگذاری 

کنند.
زرین آمیزی افــزود: متقاضیانی 
کــه این فرم را تکمیل کنند براســاس 
دســتورالعمل های وزارت بهداشت از 
سایر متقاضیان جدا شده و آزمون آن ها 
در یکی از بیمارســتان های تعیین شده 

صرفاً در شهر های محل آزمون به همراه 
ســایر متقاضیان مبتال به بیماری کرونا 

برگزار خواهد شد.
تکمیل فرم خوداظهاری ویژه 

همه متقاضیان آزمون
زریــن آمیزی ادامه داد: متقاضیان 
این آزمون الزم اســت از روز دو شنبه، 
۳۱ خرداد به سامانه خودارزیابی بیماری 
کرونا )قسمت ســامانه خود ارزیابی 
بیماری کرونا( مراجعه کرده و نســبت 
به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام کنند. 
اطالعات متقاضیان در ســامانه مذکور 

نزد وزارت بهداشت محفوظ است.
دســتورالعمل و الزامــات 

بهداشتی کنکور سراسری ۱۴۰۰
اطالعات  آخریــن  براســاس، 
درباره راه  های انتشــار ویروس کرونا 
و مخاطرات احتمالی آن در حوزه  های 
برگــزاری آزمون، انتظار می رود موارد 

زیر را مدنظر قرار داده و رعایت کنند.
- زمان مناســب منــزل تا حوزه 
امتحانی را بــرآورد و به موقع در محل 

آزمون حضور پیدا کنند.
- حوزه برگزاری آزمون از ساعت 
۶:۳۰ صبــح روز برگزاری آزمون آماده 

حضور داوطلبان خواهد بود.
- بــرای پیشــگیری از تجمــع، 

حضور به دقایق پایانی موکول نشود.
- از تردد بی مورد در محل آزمون 

جداً خودداری شود.
- هنگام ورود و خروج به حوزه با 
دیگر متقاضیان فاصله مناسب )حداقل 

یک متر( را حفظ کنند.
- همراه داشــتن ماســک ۳ الیه 

معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح 
از آن )از بــاالی بینی تــا زیر چانه(، از 
ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا 
پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه 

امتحانی الزامی است.
- در زمان استقرار در محل صندلی 
از صحبــت کردن با ســایر متقاضیان 

مجاور جداً خودداری شود.
- بــرای بازرســی بدنی و تطبیق 

عکس با فرد متولی همکاری کنند.
- از تماس دســت ها با چشم، دهان 
و بینــی در حین آزمون جداً خودداری 

شود.
- هنگام عطســه یا ســرفه کردن 
از دســتمال کاغذی اســتفاده شود. در 
صورتی که دســتمال وجود نداشت از 

قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.
- درصــورت داشــتن ســوال 
ضــروری از عوامــل اجرایی در طول 
برگزاری آزمون حتما با رعایت فاصله 
مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت 

کنند.
- در پایان آزمــون تا زمان اعالم 
خروج از ســالن توسط عوامل اجرایی 

همچنان بر صندلی خود مستقر باشند.
- به پیام هایی کــه حاوی نکات 
اجرایی و بهداشــتی است و درجلسه 
آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت 

گوش کرده و به آن عمل شود.
- سعی شــود از تماس دست با 
سطوحی که اغلب لمس می  شود نظیر 
صندلی  ها، دستگیره درب   ها و شیرآالت 
سرویس بهداشتی و... خودداری کرده و 

از دستمال کاغذی استفاده شود.

 از سوی سخنگوی سازمان سنجش؛

زمان دریافت کارت ورود به جلسه 
کنکور ۱۴۰۰ اعالم شد

سخنگوی سازمان سنجش درباره تاریخ برگزاری، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در
 آزمون سراسری ۱۴۰۰ توضیحاتی داد.
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چنانچــه متقاضــی به دلیــل در اختیار نداشــتن اطالعات مربوط به شــماره پرونــده و یا کد 
پیگیــری مورد نیــاز، موفق بــه پرینت کارت شــرکت در آزمون خود نمی شــود، الزم اســت 
بــا مراجعه به درگاه ســازمان ســنجش آموزش کشــور و ورود به سیســتم پاســخگویی و 
انتخــاب نام آزمــون و تعیین موضوع پیگیری نســبت به دریافت اطالعات مربوط به شــماره 
پرونــده و یا کد پیگیــری ثبت نام اقدام کنند و بــه هیچ وجه به باجه رفع نقــص مراجعه نکنند.

گروه علمی و آموزشــی- آی 
اکس در حالت استاندارد در پیشرانه ۲ 
لیتری ۳۰۳ اسب بخاری توربوشارژ 
اســتفاده می کند اما نسخه حاضر در 
ویدئــو مذکور از تپنده ۴ ســیلندری 
استفاده می کند که جراحی عمیقی را 

پشت سر گذاشته تا میزان خروجی به 
7۰۶ اسب بخار برسد.

میتسوبیشی لنسر اوولوشن از آن 
گروه خودروهایی است که نمی توان 
زمان پایانی برایش متصور شد، دقیقا 
حالتی شبیه به تویوتا سوپرا، سوبارو 

دبلیو آر اکس و...
اوولوشــن از سال ۱۹۹۲ 
تــا ۲۰۱۶ روی خــط 

تولید قرار داشــت و ۱۰ نسل آن ارائه 
شــد. تمامی مدل های آن با موتور ۲ 
لیتری دو میل ســوپاپ توربوشــارژ 
روانه بازار شــد. این خــودرو برای 
طرفــداران صنعــت تیونینگ و البته 
بازی هــای ویدیوئی یک قهرمان بی 

همتا محسوب می شود. 
به رغم آنکه ۶ سال از توقف تولید 
آن می گذرد اما همچنان بسیاری یک 
نمونه سرحال آنرا به محصوالت روز 
ترجیح می دهند زیرا بستر مناسبی را 
نیز برای شخصی سازی های هیجان 
انگیز در اختیار مالک خود قرار می 

دهد.
اخیرا یک ویدیــو کوتاه از 
لنسر اوولوشــن آی اکس)نسل 
نهم( منتشر شده که مورد استقبال 
بــاالی مخاطبان در شــبکه  های 

اجتماعی قرار گرفته است.
آی اکس در حالت اســتاندارد 
در پیشــرانه ۲ لیتــری ۳۰۳ اســب 
بخاری توربوشــارژ استفاده می کند 
اما نســخه حاضر در ویدئو مذکور از 
تپنده ۴ سیلندری استفاده می کند که 
جراحی عمیقی را پشت سر گذاشته 
 تا میزان خروجی به 7۰۶ اســب بخار 

برسد.
ایــن مجموعه با جعبــه دنده ۵ 
ســرعته دستی و ســامانه تمام چرخ 
محرک هماهنگ شــده اســت. در 
آزمایش ها خــودرو طی ۳.۱ ثانیه از 
حالت توقف به سرعت ۱۰۰ کیلومتر 
برساعت رسیده و در ادامه طی ۲۳ ثانیه 
نیز از سرعت ۴۸ کیلومتر برساعت به 
۲7۳ کیلومتر برساعت، رکورد خاص 

خود را ثبت کرده است.

گــروه علمی و آموزشــی- 
محققان روی زیست شناسی عجیب 
ماهی هایی با حــدود یک قرن عمر 
متمرکز شــده اند و تصور می کنند که 
طول عمر این ماهی ها ممکن است با 

تغییر محیط گره خورده باشد.
عموما در نظر ما این طور است 
که بیشتر انسان ها عمر بیشتری نسبت 
به ماهی هــا دارند و یک گونه از آنها 
موســوم به "تهی خارها" که عمری 
نســبتا طوالنی دارد، تقریباً ۲۰ سال 

عمر می کند.
امــا یک تحقیق جدیــد که در 
مجله Current Biology منتشر 
شده است، نشان داد که "تهی خارها" 
نیز مانند کوســه های اعماق دریا در 
واقع می توانند یک قرن هم عمر کنند 
و روند پیری آن می تواند با تغییرات 

آب و هوایی مرتبط باشد.
دانشــمندان عالئم موجود در 
مقیاس نمونه های موجود در موزه را 
مورد بررسی قرار دادند که بی شباهت 
به ارزیابــی حلقه های درخت برای 
تعیین ســن درختان نبــود. محققان 
فکر می کنند که این ماهی های دارای 
طــول عمر صد ســاله تنها در اواخر 

میانسالی تولید مثل می کنند.
محققان پس از بررسی دو جنین 
دریافتند که هر دو تقریباً پنج ســاله 
هستند! درست خواندید، جنین های 
"تهی خار" می توانند پنج سال قبل از 

تولد زندگی کنند.
تهــی  خــار یــا ســیَلکانت 
)Coelacanth(  راسته ای کمیاب 

از ماهی ها اســت که باســتانی ترین 
ماهی های گوشتی باله زنده را تشکیل 
می دهنــد. از آنجا که تهی خارها تنها 
دو گونه زنده دارند و هر دو گونه نیز 
با انقراض روبرو هستند این راسته در 
معرض خطرترین راسته جانوری در 

جهان دانسته شده  است.
پیــش از این باور بر این بود که 
تهی خارها در کرتاسه پسین منقرض 
شــده اند، تــا اینکه در ســال ۱۹۳۸ 
گونه ای از آنها در نزدیکی کرانه های 

آفریقای جنوبی یافت شد. 
تهی خارهــا طی حــدود ۴۰۰ 
میلیــون ســال گذشــته تغییر کمی 
کرده انــد و بــه این خاطــر پیش از 
این آنها را یکی از فســیل های زنده 
به شــمار می آوردند اما پژوهش های 
اخیر نشان داده که تفاوت های زیادی 
 در بدن تهی خارهای مختلف وجود 

دارد.
"کلیگ ماهه" دانشــمند واحد 
تحقیقات شــیالت دریای شــمال 
در فرانســه گفت: به نظر می رســد 
که "تهی خــار" یکــی از کندترین 
روندهای پیــری را در میان ماهی ها 
و نزدیک به کوسه های دریای عمیق 

داشته باشد.
ایــن روند کند پیری در ســایر 
موجــودات دارای عمــر طوالنــی 
معمول اســت، اما در ماهی ها عادی 

نیست.
"ماهــه" توضیح داد: گونه های 
دارای عمر طوالنی که با پیری آهسته 
و باروری نسبتاً کم شناخته می شوند، 

به دلیل میزان جایگزینی بسیار پایین 
در معــرض اغتشاشــات طبیعی یا 

انسانی بسیار آسیب پذیر هستند.
یکــی از دالیل افزایش ســن 
در انســان به تکثیر دی ان ای مربوط 
می شــود. "تلومرها" درپوشــی در 
انتهای هر رشته دی ان ای هستند که از 
کروموزوم های ما محافظت می کنند 
و آنها بخشــی حیاتی از سلول های 
انسان هستند. رشــته های دی ان ای 
بــدون این درپوش، آســیب دیده و 
این آســیب موجب کاهش کارایی 

سلول ها می شود.
هر بار که سلول انسانی خود را 
کپی می کند، تلومرها از بین می روند. 
بنابرایــن به طور طبیعــی، یک ایده 
بــرای طوالنی کردن یا افزایش عمر، 
شــامل کند کردن فرسایش تلومرها 
و در نتیجه کاهش میزان فرســایش 

دی ان ای است.
ایــن مطالعه جدیــد، دی ان ای 
"تهی خــار" را مورد بررســی قرار 

نــداد، در عوض شــواهد خارجی 
شامل بررسی سن و تجزیه و تحلیل 
گردش خــون در ایــن موجودات 
را بــررس کــرد. "ماهــه" گفت: 
بررسی های ما نشان داد که طول عمر 
تهی خارها حداکثر پنج برابر بیشتر از 
آنچه قبال تصور می شد، است و عمر 
ایــن موجودات می تواند به یک قرن 
هم برســد. دلیل آن نیز این است که 
یک عامــل بیولوژیکی در طول عمر 
غیرمعمولی این موجودات می تواند 

تلومرهای آن را درگیر کند.
"ماهه" افزود: اطالعات جدید 
ما در مورد زیست شناسی و تاریخچه 
زندگــی تهی خارها برای حفاظت و 
مدیریــت این گونه حیاتی اســت. 
تجزیه و تحلیل میکروشــیمیایی این 
موجودات ممکن است رابطه ای بین 
پیری کند و دما)تغییرات اقلیمی( را 
مبنی بر اینکه عوامل محیطی به طور 
بالقوه در روند پیری تأثیر می گذارد، 

نشان دهد.

گــروه علمی و آموزشــی- 
گوشــی های پرچمداری که ســال 
آینــده به بــازار می آینــد برخالف 
گوشیهای امسال مجهز به نمایشگری 
با یک سوراخ خواهند بود که دوربین 

سلفی در آن تعبیه شده است.
در حــال حاضر اخبار متعددی 
درباره فعالیت تولیدکنندگان موبایل 
برای توســعه فناوری دوربین سلفی 
زیر نمایشــگر منتشر می شود. با این 

وجود طبق گزارشــی جدید بیشتر 
دســتگاه های پرچمداری که ســال 
آینده به بازار می آیند همچنان مجهز 
به نمایشگری با یک سوراخ خواهند 
بود که دوربین سلفی در آن تعبیه شده 

است.
طبق اطالعات حساب کاربری 
»دیجیتــال چت استیشــن« در ویبو 
)میکروبــالگ چینی( بیشــتر تولید 
کنندگان موبایل های رده باال در سال 

آینــده همچنان از فناوری ســوراخ 
روی نمایشــگر بــرای قــراردادن 
دوربین ســلفی در دســتگاه استفاده 

می کنند.
هرچنــد پیش بینی می شــود 
موبایل هایی با فناوری نصب دوربین 
زیر نمایشــگر در ســه ماهه ســوم 
ســال جاری رونمایی شوند، اما در 
دســتگاه های رده باال از این فناوری 

استفاده نخواهد شد.

به عبــارت دیگر هرچند برخی 
شــرکت ها از این فناوری اســتفاده 
می کننــد، اما به کارگیری آن در بازار 
موبایل گسترده نخواهد بود. در حال 
حاضر یک تولید کننده چینی مشغول 
توسعه دســتگاه هایی با دوربین زیر 
نمایشگر اســت. پیش بینی می شود 
سامسونگ نیز در ماه آگوست از یک 
موبایل با دوربین سلفی زیر نمایشگر 
رونمایی کند که وضوح باالیی دارد.

میتسوبیشی لنسر اوولوشن و ثبت رکورد افزایش سرعت 225 کیلومتر 
برساعت طی 23 ثانیه

زیست شناسی عجیب یک ماهی با عمر یک قرن!

موبایل های پرچمدار بدون فناوری دوربین زیر نمایشگر عرضه می شوند

کیفیت و تنوع کاال 

را در فروشگاه ما 

تجربه کنید محصوالت  شوینده
 بهداشتی آرایشی مهدی
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