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ابذاع یک باتری قلوی کِ ّیچگاُ خالی ًویضَد



فرهنگ  ،هنر و فن آوري

عزٍیظ خثزی رٍسًاهِ ارک-یک ؽزکت آهزیکایی هقن هاره
تا عزمِ یک تاتزی تی عین کِ ًیاسی تِ تعَیزل ًزناره ،اس هٍر
ریختي عایًِ تاتزی ّا رلَگیزی کٌن.تِ گزشارػ آًزا ،ؽززکزت
آهزیکایی اٍعیا )(Ossiaرٍی اختزاعی تِ ًام تاتزی ّویزؾزگزی
کَتا )(Cota Forever Batteryکار کزهُ اعت .تزای تَرِ
تیؾتز تِ ایي هیقَلً ،یاس تِ تَمیزح تزیزؾزتززی اعزت .تزاتززی
ّویؾگی ٍ فٌاٍری هزتثو تا آى کِ کَتا ًام گزفتِ ،هر ًوایؾزگزاُ
 ،CESتَرِ سیاهی را تِ خَه رلة کزه .فیثت اس تاتزیای اعت کِ ؽزایزن ّززگزش ًزیزاس تزِ
رایگشیي کزهى آى ًثاؽن.هارک اعپًَاٍر ،عزهتیز ؽزکت تاهش گایزن ،گزفزت :هزَمزَا تغزیزار
هاًعکٌٌنُای هرتارُ اینُ تاتزی ّویؾگی ٍ عیغتوی کِ ًیزٍ را تِ فافلِ هٍر اًتقال هیهّنٍ ،رزَه
هاره.ایي تاتزیً ،یزٍی خَه را اس کاؽی کَتا هیگیزه .ایي ؽزکت ،کاؽی کَتا را یک فززعزتزٌزنُ
هنرت تیعین هر هالة یک کاؽی عقف کاذب تعزیف هی کٌن.اعپًَاٍر هر تَمیح تزیزؾزتزز ایزي
هیقَل افشٍه :ایي فزعتٌنُ هر خاًِ هَره اعتفاهُ هزار هیگیزه ٍ ؽاین رٍی یک هیَار ًقة ؽَه
ٍ ًیزٍی تز را رٍی ىیف  2/4گیگاّزتش ،تِ یک گیزًنُ کَچک هر تاتزی هیرعاًن .

اس تیواراى آعیة هینُ فزاّن خَاّن کزه.
تافت ّای عِ تعنی کِ تِ ایي ؽک تْیِ ؽنُ اًزن
اس ًزهی کافی کِ هؾاتِ تا تافت ّای افزلزی تزنى
افزاه اعت ،تزخَرهار ّغتٌن ٍ اس آًْا هی تَاى هر
رزاحی ّای پشؽکی اعتفاهُ کزه .تَلزیزن تزافزت
ّای هذکَر ًیش ًغثتا عاهُ اعت ٍ تزای رایگشیٌی
آًْا تنٍى هؾک خافی هی تَاى اهنام کزه.
هاًؾوٌناى اهینٍارًن هر آیٌنُ تتَاى تا تَععِ ایزي
ؽیَُ هرهاًی سهیٌِ رؽن هزنه علَل ّای آعزیزة
هینُ را هر هغش ٍ ریِ اًغاى فزاّن آٍره ٍ کزاری
کزه تا تنٍى اًزام رزاحی ّای هؽَار تتَاى سخزن
ّا ٍ آعیة ّای خيزًاک را التیام تخؾین.
یکی هیگز اس هشایای پیؾثزه ایزي رٍػ هرهزاًزی
اهکاى کاؽت ٍ رؽن هاهى علَل ّای هرهزاًزی اس
ىزیق چاج تزخی تافت ّای عِ تعنی اعزت کزِ
فعال رٍػ هذکَر تز رٍی تزخی حیَاًات هر حال
آسهایؼ ؽنى اعت.



عزٍیظ خثزی رٍسًاهِ ارک-تِ تاسگی اًتؾار تقَیزی اس تغتِ تٌنی یزک
هَتای پزچونار ًؾاى هی هّن ایي هعتگاُ هاتلیت تقَیزتزهاری اعلَهَؽي
تا ّشار فزین هر حاًیِ را هاره.تِ گشارػ هْز تِ ًق اس عاى ،عاهغًَگ اعالم
کزهُ هَتای ّای گلکغی  9Sٍ 9Sپزچوناراى رنینػ یک هاُ هیگز تزِ
تاسار عزمِ هی ؽًَن .اها تِ تاسگی عکغی اس تغتِ تٌنی هَتای هر فنزای
هزاسی هٌتؾز ؽنُ ٍ هؾخقات ایي هَتای را فاػ کزهُ اعت.ایي هَتزایز
کِ هات آیفَى ایکظ لقة گزفتِ هر کٌگزُ رْاًی هَتای رًٍوایی خَاّن ؽن .تِ ّزحال تقَیز تغتزِ
تٌنی ایي هَتای هر Redditهٌتؾز ؽنُ اعت.ایي هَتای تا ًوایؾگزی  5.8ایٌچی تِ تاسار عززمزِ هزی
ؽَهّ .وچٌیي تقَیز ًؾاى هی هّن ًوایؾگز AMOLEDهارای کیفیت Quad HD+اعت .هٍرتیي
رلَیی هعتگاُ  8هگاپیکغ ٍ هٍرتیي پؾتی آى  12هگا پیکغ اعتّ.وچٌیي ًَؽتِ ّای رٍی رزعزثزِ
حاکی اس آى اعت کِ هَتای هارای ٍیضگی Slow-moاعت .اس عَی هیگز تزخی گشارػ ّا حاکزی
اس آى اعت کِ هعتگاُ هی تَاًن ٍینئَّای اعلَهَؽي تا ّشار فزین هر حاًزیزِ را فزیزلزوزثززهاری کزٌزن.
عاهغًَگ ٌَّس هیوت ایي هعتگاُ را اعالم ًکزهُ اعت.

اضطراب بیص از حذ باعث آلسایور هیضَد

چاپ سِ بعذی بافت ّایی کِ عولکرد هغس ٍ ریِ را تقلیذ هی کٌٌذ

عزٍیظ خثزی رٍسًاهِ ارک -هیزقزقزاى کزالزذ
لٌنى هَفق تِ چاج عِ تعنی عاختارّای سیغزتزی
پیؾزفتِ ای ؽزنُ اًزن کزِ هزاهر تزِ تزقزلزیزن اس
عولکزهّای حیاتی هغش ٍ ریِ ّای اًغاى ّغتٌن.
تِ گشارػ خثزگشاری هْز تِ ًق اس اعیي ایذ ،ایي
هعتاٍره سهیٌِ را تزای رایگزشیزٌزی تزافزت ّزای
آعیة هینُ تنى اًغاى ٍ کوک تِ تْثَه تغزیزاری

هَبایل »قاتل آیفَى ایکس «رًٍوایی هی ضَد

عزٍیظ خثززی رٍسًزاهزِ ارک -هاًؾزوزٌزناى
هیگَیٌن تا تزرعیّای اًزام ؽنُ هر هَره هیشاى
اميزاب هر افزاه هثتال تِ سٍال عزقز هزی تزَاى
چٌیي ًتیزِ گزفت کِ ایي پنینُ ًقؼ هْوی هر
اتتال تِ آلشایوز ایفا هیکٌن.
تِ گزشارػ آًزا ،هزیزقزقزاى آهززیزکزایزی هر
پضٍّؼ ّای تاسُ خَه تِ ایي ًتیزِ رعینُاًن کزِ
تؾنین هیشاى اميزاب هر افزاه هثتال تِ آلشایوز اس

 ٍ 10حتی  20عال هث اس اتتال تِ ایي تیواری هات
هؾاّنُ اعت ٍ تا تزرعی ایي الگزَّزا هزی تزَاى
احتوال ٍهَا تیواری سٍال عق هر افزاه هغي را
پیؼ تیٌی کزه .تزٌزاتززایزي اگزز پزشؽزکزاى هر
تزرعی ّای خَه تِ ایي ًتیزِ تزعٌن کزِ هزیزشاى
اميزاب هر گذر سهاى هر فزهی رٍ تِ افزشایزؼ
اعت هی تَاًٌن تا ههت تزاییزی سهزاى ٍ ؽزنت
اتتالی یک فزه تِ تیواری آلشایوز را پیؼ تزیزٌزی
کٌٌن .آىّا تز ایي تاٍرًن کِ اگز عالئن هزتَه تِ
تؾنین اميزاب هر افزاه تِ عزعت ؽٌاعایی ؽَه
هی تَاى تزای هقاتلِ تا ایي رًٍن تزالػ کززه تزا
آعیة ّای ٍارهُ تِ عیغتن عقثزی ؽزخزـ تزِ
حناه تزعن .هر حال حامز تشرگتزیي چالزؼ
تز عز راُ هرهاى تیواری آلشایوز ایزي اعزت کزِ
تیواری هذکَر تغیار هیز تؾخیـ هاهُ هیؽَه ٍ
هر سهاى تؾخیـ آعیةّای غیزهات تاسگؾتی تِ
عیغتن عقثی هغش ٍاره ؽنُ اعت.

ًجات جاى بیواراى اٍرشاًسی با َّش هصٌَعی

سرآضپسی
سَپ هرغ هکسیکی
*الٌازاضراقی
هَاد الزم:

هزغ  1کیلَ گزم ،پیزاس خززه ؽزنُ
یک هٍم فٌزاى ،عیز  1حثِ ،گَرِ فزًگی خزه ؽزنُ 3
فٌزاى ،کٌغزٍ فلف هزهش تٌن هٍ عَم فٌزاى ،لَتیا چیزتزی
پختِ  2فٌزاىً ،وک تِ هقنار یسم
طرز تْیِ:

اتتنا پَعت ٍ اعتخَاى هزغ را رنا کزهُ ٍ تِ تکزِ ّزای
تشرگ تقغین هی کٌین .تکِ ّای هزغ ٍ پیاس را هر هقزنار
کافی آب ٍ ًوک حنٍه  30ههیقِ هی پشین .عپظ هززغ
ّا را اس آب خارد کزهُ ٍ ریؼ ریؼ هی کٌین .تعن هزغ
ریؼ ؽنُ ،لَتیا ،گَرِ فزًگی ،فلف هزهش ٍ عزیزز خززه
ؽنُ را تِ آب هزغ امافِ کزهُ ٍ  15ههیقِ هزی پزشیزن.
عَج را هر ظزف هَره ریختِ ٍ عزٍ هی کٌین.

آرری ّا از عاضیق الر
استقبال کردًذ

عزٍیظ خثزی رٍسًزاهزِ ارکً -زیززٍّزای
اٍرصاًظ تزای کوک تِ تیواراًی کزِ تزِ ىزَر
ًاگْاًی تا حوالت هلثی هَارِ ؽزنُ اًزن کزار
هؽَاری پیؼ رٍ هارًن ٍ تاین تا ىزح عزَایت
تلفٌی راّی تزای ًزات راى آًْا تیاتٌن.
تِ گشارػ خثزگشاری هْز تِ ًق اس اًزگزززت،
پیؾزفت َّػ هقٌَعی هقاتلِ تا ایي هؾکز را
ّن عاهُ تز کزهُ ٍ عیغتن پیؾزفتِ ای هَعَم تِ
کَرتی کِ تَعو هیققاى ّلٌنی ىزاحی ؽزنُ
هی تَاًن تا هرک فیثت ّای ًشهیزکزاى یزک
تیوار هر هعزك خيز کِ تزا هززاکزش اٍرصاًزظ
تواط گزفتِ اًن ،علت تیواری ًاگزْزاًزی ٍ تزِ
خقَؿ حولِ هلثی را تؾزخزیزـ هّزن ٍ تزِ

کارکٌاى اٍرصاًظ کوزک کزٌزن تزا عزَایت
هٌاعة تزی تزای تؾخیـ ههیق تز علت افلزی
هؾک هيزح کٌٌن.
ایي عیغتن َّػ هقٌَعی کارکزهّای هیگزی
ًیش هاره ٍ اس رولِ تِ عَاه اٍرصاًظ یزاهآٍری
هی کٌن تا حتوا آهرط ههیق هی حنَر تیوزار
را عَال کٌٌن ٍ ّزوزچزٌزیزي هغزیزز حززکزت
آهثَیًظ تِ هی هذکَر را ًیش تزرعی هی کٌن
تا اس اًیزاف اس هغیز هٌاعة رلَگیزی ؽَه.
ایي عیغتن َّػ هقٌَعی تِ هزٍر سهزاى ٍ تزا
ذخیزُ عاسی اىالعات تیؾتزی هر هزَره اًزَاا
تیواری ّا تاَّػ تز هزی ؽزَه ٍ هزی تزَاًزن
تؾخیـ ّای ههیق تزی ارائِ کٌزن تزا اس ایزي

کتاب استاد داًطگاُ تبریس
بِ عٌَاى برتر اًتخاب ضذ

عزٍیزظ خزثززی رٍسًزاهزِ ارک-
کتاب ىزاحی ٍ تْزُ تزهاری ؽثزکزِ
َّایی کات فافلِ هار فؾار هتزَعزو
تِ عٌَاى کتاب تزتز فٌعت تزز هر
عال  96اًتخاب ؽن.
تِ گشارػ رٍاتو عوَهزی هاًؾزگزاُ
تثزیش ،کتاب ىزاحی ٍ تْزُ تززهاری
ؽثکِ َّایی کات فافلِ هار فؾار هتَعو تالیف هزْززهاه ىززفزنار
حق ،اعتاه گزٍُ آهَسؽی تز هنرت هاًؾکنُ هزْزٌزنعزی تزز ٍ
کاهپیَتز هاًؾگاُ تثزیش هر رؾٌَارُ پضٍّؼ ٍ فٌاٍری ٍسارت ًزیززٍ
تِ عٌَاى کتاب تزتز فٌعت تز هر عال  96اًتخاب ؽن.
تز پایِ ّویي گشارػ ،لَح تقنیزی اس عَی آرػ کززهی ،رئزیزظ
ّیات هنیزُ ٍ هنیزعاه ؽزکت هنیزیت تَلین ،اًتزقزال ٍ تزَسیزع
ًیزٍی تز (تَاًیز) فاهر ٍ هر هغوتی اس آى تَرزِ تزِ هزعزیزارّزای
ارتثاه هیتَای کتاب تا فٌعت تز  ،ارتزثزاه عزٌزَاى تزا هزیزتزَا،
پزهاختي تِ ٍیضگی ّای فٌی ٍ تخققی هَمَعی فٌعزت تزز ٍ
کیفیت هٌاعة هتي ٍ چاج را اس رولِ ؽاخـ ّای اًتخاب کزتزاب
تزتز فٌعت تز ذکز کزهُ اعت.

ىزیق راى تیواراى اس هزگ ًزات یاتن.
ّوچٌیي کَرتی هاهر تِ ارائِ هعتَرالعو ّزای
چٌن هزحلِ ای تزای تْثَه ٍمعیت حزاه افززاه
اعت .هزار اعت عیغتن یاهؽنُ هر آیزٌزنُ هر
تعناهی اس کؾَرّای ارٍپایی ٍ آهزیکزا هزَره
اعتفاهُ هزار تگیزه.

قرارداد »دعَتٌاهِ «قطعی ضذ
اکراى یک فیلن جذیذ

عزٍیظ خثزی رٍسًزاهزِ ارک-
عخٌگَی ؽَرای فٌفی ًوایؼ تا
اؽارُ تِ ایٌکِ اس ایي ّفتِ کوزنی
اًغاًی هر عیٌواّای کؾَر اکزاى
هی ؽَه ،تیاى کزه هزارهاه فزیزلزن
هعَتٌاهِ ًیش هيعی ؽن.غالهززمزا
فزری عخٌگَی ؽَرای فزٌزفزی
ًوایؼ هر گفتگَ تزا خزثززًزگزار
هْز تا اؽارُ تِ رزلزغزِ ؽزَرای
فٌف ًوایؼ گفت :هر رلغِ اهزٍس تقوین گزفتِ ؽن کزِ عززگززٍُ
فیلن هات اّلی تِ کارگزهاًی هغعَه کیویایی تعَیل ٍ فیلن کزوزنی
اًغاًی تِ کارگزهاًی هیونّاهی کزیوی اس چْارؽزٌزثزِ  27هی هزاُ
رایگشیي هات اّلی ؽَهٍ.ی اهاهِ هاهّ :وچٌیي هزارهاه اکززاى فزیزلزن
هعَتٌاهِ تِ کارگزهاًی هْزهاه فزین هر گزٍُ عیٌوایی اعتقزالل تغزتزِ
ؽن کِ تعن اس آییٌِ تغ تِ کارگزهاًی هٌَچْز ّزاهی هر ایزي گززٍُ
عیٌوایی اکزاى هی ؽَه.فزری هر پایاى گفت :فیلن ّای هیگزی کِ هر
حال اکزاى اعت ّوچٌاى اس کف فزٍػ تاییی تزخَرهارًن ٍ تِ اکزاى
هر گزٍُ ؽاى اهاهِ هی هٌّن.

آغاز پیص فرٍش بلیتّای جطٌَارُ فیلنفجر از ۰1دی
عزٍیظ خثزی رٍسًاهِ ارک -کٌغزت عاؽزیزق یر هر
تزد هیاله تزگشار ٍ تا اعتقثال هخاىثاى آذری هَارِ ؽن.
تِ گشارػ خثزًگار هْز ،کٌغزت آذری عاؽزیزق یر تزِ
عزپزعتی عاؽیق احن هلکی علیؾاُ هر پٌززوزیزي رٍس اس
عی ٍ عَهیي رؾٌَارُ هَعیقی فزز  24هی هر تزد هیاله
تزگشار ؽن.
هر ایي کٌغزت کِ تا اعتقثال هخاىثاى آذری ستاى ّوززاُ
تَه ،احن هلکی علیؾاُ ًَاسًزنُ هزَپزَس ٍ خزَاًزٌزنُ ٍ
عزپزعت ،عتار تاتایی ًَاسًنُ هَپَس ٍ خَاًزٌزنُ ،عزثزاط
رعَل ساهُ ًَاسًنُ هَپَس ٍ خَاًٌنُ ،فزاهزس گزلزشار فززه
ًَاسًنُ تایتاى ،تاهز حینری ًَاسًنُ تایتاى ،فزین عزتگزی
ًَاسًنُ هَؽا ًاهارٍ ،حین عززتزگززی ًزَاسًزنُ ًزاهزار ٍ
تارٍرهی حینری ًَاسًنُ هاٍال حنَر هاؽتٌن.
هر اتتنای ایي کٌغزت هززی تزًاهِ رٍی فیٌِ آهزن ٍ
موي گزاهیناؽت یاه هزتاًیاى حاهحِ ًفتکؼ عاًچی تیاًیِ
رؾٌَارُ را هزائت کزه کِ هر تخؾی اس آى آهنُ تَه ایزي
حاهحِ هیلیَى ّا ّوَىي را هاغنار کزهُ اعت تٌاتزایي تزا
اهای احتزام تِ هزتاًیاى عاًچی ،تززًزاهزِ ّزای رؾزٌزَارُ
هَعیقی فزز را پیؼ هی گیزین.
عپظ ایي هززی اس حنار خَاعت تا تزخیشًزن ٍ چزٌزن
لیظِ ای را تزای احتزام ٍ گزاهیناؽت یاه هزتاًیاى عاًچی
عکَت کٌٌن.
هر اهاهِ تشرگ ًیا هززی هیگز ایي تزًاهِ تِ هعزفی گززٍُ
عاؽیق یر پزهاخت ٍ تیاى کزه :اس ىزف خَهم ٍ هزنیزز
رؾٌَارُ هَعیقی فزز خنهت ؽوا خَؽاهن هی گزَیزن،
اهزٍس یکی اس گزٍُ ّای تا افزالزت تززک تزِ ارززای
هَعیقی هی پزهاسًن .پیؼ اس ایي گزٍُ ّای هَعیزقزی تزا
عٌَاى عاؽیق هر هزاعن ّای عزٍعی ٍ هَُْ خاًِ ّزا تزِ
ارزای هَعیقی هی پزهاختٌن اها حای کوتز حنَر آًزْزا
هر چٌیي هزالغی تِ چؾن هی خَره.
تشرگ ًیا اظْار کزه :ایي هَعیقی تز اعزاط هزَعزیزقزی
عاؽیقی اعت ٍ تخؾی اس آى را هِیؾوَِ تؾکی هزی هّزن
کِ حاٍی تیج ّای هیاٍرُ ای اعت.
عپظ عاؽیق احن هلکی علیؾاُ تِ ستاى تزکی عٌَاى کزه:
ای هختزاى ٍ پغزاى ٍىي تِ ایي کٌغزت خَػ آهنین.
ٍی هر اهاهِ تِ ّوزاُ گزٍّؼ تِ ارزای هيعِ عیشُ عالم
گتیزهیؾن پزهاخت کِ تا اعتقثال هخاىثاى هَارِ ٍ عپزظ
هيعات ارهٍتاهی ،اٍٍؽاری ٍ لؾگزی تَعو ایي گززٍُ
ارزا ؽن.

عزٍیظ خثزی رٍسًاهِ ارک -عشتاهلل علیزشاهُ
هعاٍى ارزایی رؾٌَارُ فیلن فزز اس پیؼفززٍػ
تلیت ّای عیٌواّای هزههی عزی ٍ ؽزؾزوزیزي
رؾٌَارُ فیلن فزز اس ؽٌثِ  30هیهاُ خثز هاه.
تِ گشارػ فارط ،هعاٍى ارزایی رؾٌَارُ فیزلزن
فزز تا اعالم ایي خثز گفت :عزالهزِ هزٌزناى تزِ
حنَر هر عی ٍ ؽؾویي رؾٌَارُ فیزلزن فزززز

هیتَاًٌن اس عاعت  10فثح ؽٌثِ  30هی هاُ تزا
تززززززززززِ
هزززززززززززارززززززززززعززززززززززِ
عزززایزززت (Fajr.Cinematicket.orgتزززا
پؾتیثاًی عایت عیٌواتیکت) ًغزثزت تزِ پزیزؼ
خزین تلیت ّزای رؾزٌزَارُ هر عزاًزظ ّزا ٍ
عیٌواّای هَره عالهِ خَه اهنام کٌٌن.
عشتاهلل علیشاهُ اهاهِ هاه :پیؼفزٍػ تلیتّزای
رؾٌَارُ اس عاعت  10فثح رٍس ؽٌثزِ  30هی
هاُ آغاس هیؽَه ٍ هر عاعت  24هٍؽزٌزثزِ هٍم
تْوي هاُ تِ پایاى خَاّن رعین.
ٍی افشٍه :تز اعاط هرخَاعت هتقامیاى ،ؽؾزن
ٍ ّفتن تْوي هاُ ،تلیتّای خزیناری ؽنُ یا اس

ىزیق پیک ٍ یا تِ فَرت حنزَری تزیزَیز
خَاّن ؽن.
علیشاهُ تا اؽارُ تِ پیزؼ فززٍػ تزلزیزت تززای
عاسهاىّا ٍ ًْاهّا گفتً :وایٌنگاى عاسهاىّا ٍ
ًْاهّای هتقامی هیتَاًٌن هر تاریخ چْارؽٌزثزِ
چْارم ٍ پٌزؾٌثِ پٌزن تْوي هاُ تا ارائزِ ًزاهزِ
رعوی اس ًْاه یا عاسهاى هزتزثزَا تزا هززارزعزِ
حنَری تِ هی پیؼفزٍػ ٍاهع هر پززهیزظ
هلت ،تلیت ّای هَره ًظز خزَه را خززیزناری
ًوایٌن.عی ٍ ؽؾویي رؾٌَارُ فیلن فزز اس  12تا
 22تْوي هاُ  1396تِ هتیزی اتزاّین هارٍغِساهُ
تزگشار خَاّن ؽن.

سردیس استاداى ٌّرّای تجسوی رًٍوایی هیضَد

ًقاضیّای هلکالطعرا صبا ثبت هلی ضذ

عزٍیظ خثزی رٍسًاهِ ارکً -گارخاًِ فززّزٌزگ عززای اًزنیؾزِ
عزهیظ چْار تي اس اعتاهاى ٌّزّای تزغوی را رًٍوایی هیکٌن.
تِ گشارػ هْز تِ ًق اس رٍاتو عوَهی فززّزٌزگ عززای اًزنیؾزِ،
علیزما پَیایی هْز کارؽٌاط هزغوِ عاس ٍ کارؽٌاعی ارؽن ىزاحی
فٌعتی عزهیظ  4تي اس اعتاهاى ٌّزّای تزغوی را عاخزتزِ ٍ هززار
اعت ىی هزاعوی رًٍوایی ٍ اّنا کٌن.
پَیایی هْز (هزغوِ عاس) فعالیت خَه را اس عال  1383آغاس کززهُ ٍ
هارای ًَسهُ ًوایؾگاُ هزغوِ عاسی گزٍّی هاخلی ٍ ً 2زوزایؾزگزاُ
اًفزاهی تَهُ کِ هتزیال ًوایؾگاُ ّای ٍی تیؾتز اس رزٌزظ عزفزال،
آّي ،فایثز ،چَب ،تزًش اعتٍ .ی تیؼ اس فن تٌنیظ ؽْنای ارتزؼ
روَْری اعالهی ایزاى را عاختِ کِ تزخی اس آًْا هر عزيزح ؽزْزز
ًقة ؽنُ اعت.
ایي هزغوِ عاس رَاى عالٍُ تز ایي آحار ،تَاًغتِ عزهیزظ  4تزي اس
اعتاهاى ٌّزّای تزغوی ؽاه هیونعلی رٍح الْی اعتزاه ًزقزاؽزی،
کوال هیزىیثی اعتاه هعز  ،عثاط هؾْنی ساهُ اعتاه ًقاؽی ٍ تْززٍس
تلَری اعتاه هعواری را تْیِ ٍ اّنا هی کٌن.
هر حاؽیِ ایي هزاعن تْزٍس تلَری هر ًؾغتی عیز تیَل ٌّز ًقاؽی را
هر تکٌیک ّای هعواری تزرعی هی کٌن.
عالهِ هٌناى تزای ؽزکت هر ایي هزاعن هی تَاًٌن تِ فززّزٌزگزغززای
اًنیؾِ ٍاهع هر خیاتاى ؽزیعتی ًزعینُ تِ پ عینخٌناى تَعتاى ؽْیزن
هٌفزه ًیاکی(اًنیؾِ) هزارعِ کٌٌن.

عزٍیظ خثزی رٍسًاهِ ارک 27 -احز ًقاؽی هیوَهخاى هلکالؾعززا
(فثا) کِ هر کاخ گلغتاى ًگْناری هیؽَه هر فْزعت هیزاث هٌقَل
کؾَرهاى حثت هلی ؽن.تِگشارػ ایزًا اس رٍاتوعزوزَهزی هزززوزَعزِ
فزٌّگیتاریخی گلغتاى ،هغعَه ًقزتی هنیز هزوَعِ هیزاث رْزاًزی
کاخ گلغتاى رٍس یکؾٌثِ گفت :هیوَهخاى هلکالؾعزا (فزثزا) 200
عال پیؼ هر تْزاى هتَلن ؽن ٍ هر عي  80عالگی هرگذؽت ،پزنرػ
هیون حغیي خاى هتخلـ تِ عٌنلیة ٍ پنرتشرگ اٍ فتیزعزلزی خزاى
فثای کاؽاًی ،ؽاعز ٍ هلکالؾعزای هرتار فتیعلی ؽاُ هارار تَه.
ٍی افشٍه :فثا اس هٍراى کَهکی پیؼ عوَی خَه هیونهاعزن خزاى
هلقة تِ فزٍغ تِ تیقی پزهاخت ٍ هر ًَرَاًی ؽیفتِ ٌّز ؽزن ٍ تزِ
یاهگیزی فٌَى ،افَل ٌّزّای عٌتی ٍ فٌایع ظزیفِ پززهاخزت .اٍ اس
پنر ٍ پنرتشرگ خَه لقة هلکالؾعزایی را هر هرتار هیونؽاُ هارار
تِ ارث تزه ٍ هر پاییي توام ًقاؽیّایؼ تٌنُ هرگاُ هیوَه ًَؽتِ ؽنُ
اعت کِ اهنای آحار ًقاؽی فثا هیغَب هیؽَه.
هنیز هزوَعِ هیزاث رْاًی کاخ گلغتاى افشٍه :هیوَهخاى گذؽزتزِ
اسٌّز ًقاؽی هر في ؽعز ًیش اعتاه تَهُ ٍ هر فزٌزَى پزیزکزز تززاؽزی،
هٌثتکاری ،خَؽٌَیغی ٍ هَعیقی اس کنًظیزاى عقز خَه تزِ ؽزوزار
هیرٍه ،اس هیوَه فثا  27احز ارسؽوٌن ؽاه ًقاؽزی ّزای آتززًزگ،
رًگ ٍ رٍغي ،هلوناى ،هاکت ٍ کَیص توثز هر کاخ گلغتزاى تزززای
هاًنُ اعت .تیؾتز تاتلَّای ًقاؽی ایي ٌّزهٌن اس عوارتّا ،فنزاّزای
تیزًٍی ٍ هرًٍی کاخّای عليٌتی هارار تِ تقَیز کؾینُ ؽنُ اعت.

هقالِ علوی
هْوتریي پیطرفت پسضکی
سال 7102

هرهاى تیخَاتی ،هرهاى ّپاتزیزت  ،Cهرهزاى عززىزاى
کَهکاى ،هرهزاى  ٍHIVپزیزًَزن عزز هزْزوزتززیزي
پیؾزفتّای پشؽکی عال ّ 2017غتٌن.
عال  2017هر حَسُ پشؽکی تغیار پزتزار تزَه .هر ایزي
گشارػ هْوتزیي پیؾزفتّزای پزشؽزکزی عزال 2017
هیالهی را تِىَر هختقز هَره تزرعی هزار هیّین.
 -1درمان بی خوابی
هیققاى صًی را کؾف کزهًن کِ عاعت ىثیعی تزنى را
کٌتزل هیکٌن ٍ تَاًغتٌن هکاًیشهی را کِ صى هذکَر تزا
اعتفاهُ اس آى عولکزه تنى را کٌتزل هیکٌن ،تیاتٌن.
 -2درمان هپاتیت C
هیققاى یک گیزًنُ علَلی کؾف کزهًن کِ هزاهر تزِ
تؾخیـ ّپاتیت Cاعت ٍ یک عاه کزلزیزنی تززای
عاخت ٍاکغي یا هارٍّای هَحزز تززای ایزي تزیزوزاری
هیغَب هی ؽَه .اٍلیي هارٍیی کِ تا اعزتزفزاهُ اس ایزي
گیزًنُ عاختِ ؽنُ ٍ ًMavyretزام هاره ،هر هزاُ
آگَعت  2017هَره تایین عاسهاى غذا ٍ هارٍی آهزیکا
هزار گزفت.
 -3درمان سرطان سینه
هیققاى اًگلیغی تا تزکیة هٍ هارٍی ٍHerceptin
Tyverbکِ ّزهٍ تزای هرهاى عزىاى عیزٌزِ کزارتززه
هارًن ،هارٍی رنینی را تَلین کزهًن کزِ هزاهر اعزت
اًناسُ تَهَرّای ایزاه ؽنُ هر احز اًَاا هْارن عززىزاى
عیٌِ را کاّؼ هّن.
 -4نوآوری درحوزه پارکینسون
هر عال  2017هیالهی هارٍی رنینی تِ ًام Xadago
تزای پارکیٌغَى عاختِ ؽن .ایي هارٍ تِ عٌَاى هزکزوز
تزای آى هعتِ اس تیواراى کِ تاحیز هيلَب را اس هارٍّای
هقزفی خَه تِ هعت ًوی آٍرًن ،تَلین ؽزنُ ٍ هزَره
تایین عاسهاى غذا ٍ هارٍی آهزیکا ًیش هزار گزفتِ اعت.
 -5دورنمای جدید کلسترول
هیققاى هریافتٌن تا ٍرَه ایي کِ تِهٌظَ رلزَگزیززی اس
آحار هنز کلغتزٍل ،تزای هیشاى آى هر خزَى عزقزف
تعییي ؽنُ اعت ،تعییي حناه تزای کلغتزٍل مزٍرتزی
ًناره ٍ ّزچِ هیشاى آى کوتز تاؽن ،خيز اتتال تِ عکتِ ٍ
تیواریّای هلثی ًیش کاّؼ هییاتن.
 -6تعریف جدید فشار خون
تز اعاط تعزیف رنین کارگزٍُ هعتَرالعو ّای تالیٌی
اًزوي هلة آهزیکا اس فؾار خَىّ ،ز ؽخقی کِ فؾزار
عیغتَلیک  230رٍی هیاعتَلیک  30هاؽتِ تاؽن ،هارای
فؾار خَى هیغَب هیؽَه.
 -7درمان سرطان کودکان
هر عال  2017هارٍی رنینی هزَعزَم تزِ CAR T-
Cellعاختِ ؽن کِ هاهر اعت هتناٍلتزیي ًَا عزىزاى
هر کَهکاى یعٌی لَعوی را هرهاى کزٌزن .ایزي هارٍ اس
ىزیق ّنایت عیغتن ایزوزٌزی تززهى تززای حزولزِ تزِ
علَلّای عزىاًی عو هیکٌن.
 -8پیشرفت روشهای درمانی سرطان پانکراس
هر عال  2017چْار پیؾزفت هزْزن هر سهزیزٌزِ هرهزاى
عزىاى پاًکزاط حاف ؽن:
 ؽٌاعایی یک تاکتزی هر رٍهُ کِ هارٍّای ؽیویزایزیرا تزززززشیززِ کزززهُ ٍ احززز آى را اس تززیززي هززی تزززه
 ٍرَه ارتثاه تیي ؽزٍا هیاتت ٍ عزىزاى پزاًزکززاط ؽٌاعایی یک رْؼ صًتیکی هر  90هرفن اس تیزوزاراىهززززثززززتززززال تززززِ عزززززىززززاى پززززاًززززکزززززاط
 احزگذاری ؽیَُ هرهاًی ایزوزًَزَتززاپزی تزز عززىزاىپاًکزاط
 -9شناسایی ژن مرتبط با اوتیسم
هیققاى هاًؾگاُ کالفیزًیای رٌزَتزی صًزی هزَعزَم تزِ
TRIOرا ؽٌاعایی کزهًن کِ تز رْؼّای صًزتزیزکزی
هٌزز تِ تزٍس تیواری اٍتیغن تاحیزگذار اعت.
 -11درمان  :HIVهیققاى هاًؾگاُ یَ عزی ال ای
رٍػ رنینی را تزای هرهاى HIVاتناا کزهًن کِ هر
آى توام ٍیزٍطّای خاهَػ هر تنى فعال ؽنُ ٍ ؽزٍا
تِ تَلین هخ هیکٌٌن ٍ تنیي تزتیة اهکاى ًزاتزَهکززهى
آىّا فزاّن هیؽَه.
 -11حل مشکل کمبود اعضای پیوندی
هر عال  2017راّکار رنینی تززای هزٌزززوزنکززهى
اعنای تنى اتناا ؽن کِ اهکاى اعزتزفزاهُ اس اعنزای
هٌزون را هر ىَل یک تاسُ سهاًی ىَیًی فزاّن کزهُ ٍ
هَرة حفظ راى هیلیَى ّا تیوار ًیاسهٌن تِ پیًَن عنزَ
هیؽَه.
 -12پیوند سر:هر عال  2017هزتزخزقزقزاى هزغزش ٍ
اعقاب ایتالیایی ٍ چیٌی سهیٌِ را تزای اًزام اٍلیي عوز
پیًَن عز رْاى فزاّن کززهًزن .هر آسهزایؾزات اٍلزیزِ
هتخققاى تزَاًغزتزٌزن ًزخزاا هزيزع ؽزنُ  9هزَػ
آسهایؾگاّی را تا هَفقیت پیًَن تشًٌن ٍ توام آى ّزا تزِ
غیز اس یکی تَاًغتٌن تِ هنت  30رٍس پظ اس آسهایؼ تِ
سًنگی خَه اهاهِ هٌّن.

