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هَببیلی بب درجِ استحکبم ًظبهی رًٍوبیی شذ

رًٍوبیی اس ۴گَشی جذیذ ایسَس


علم
ی فناوري

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -ایػَظ اعالفبخی زا ز هَز زْبز گَؾی خندیند خنَ ز ٍة غنبینک
فساًػَیؽ هٌ ؿس کس .ثِ گصازؼ هْس ثِ ًق اش ٍزجا  0ZenFoneازای ًوبیؿرس  1.1ایٌسنی full HD
AMOLEDا پس اشًدُ 203Snapdragonا  0گجربثبیک زم ّوساُ ثب  20گجربثبیک ضبفؾِ اخلیا ثبخسی
 0033هجلی آهپسیا ٍزثجي ٍگبًِ  4 ٍ 5۰هربپجکػلی ٍ ٍزثجي غلفی  4هربپجکػلی ثَ ُ ٍ قجوک آى 055
یَزٍ اغک Selfie 0ZenFone .یرس گَؾی ایي هندنونَفنِ ازای پنس اشًندُ 003Snapdragonا
ًوبیؿرس  1.1ایٌسی ثب قک  5۰43ز 3۰3ا  0گجربثبیک زم ٍ  20گجربثبیک ضبفؾِ اخلیا ثبخسی  0333هجلی
آهپسیا ٍزثجي ّبی ٍگبًِ  4 ٍ ۰3هرپجکػلی ز خلَ ٍ ٍزثجي  52هربپجکػلی ز فقت ثَ ُ ٍ قجوک آى
ز فننساًػننِ  ۰55یننَزٍ اغننک Selfie Pro 0ZenFone .یننرننس گننَؾننی اینني هنندننوننَفننِ ازای
پس اشًدُ 2۰1Snapdragonا ًوبیؿرس  1.1ایٌسی full HD AMOLEDا  0گنجنرنبثنبینک زم ٍ 20
گجربثبیک ضبفؾِ اخلیا ٍزثجي ّبی ٍگبًِ  1 ٍ ۰0هربپجکػلی ز خلَ ٍ ٍزثجي  52هربپجکػلی ز فقت
اغک .قجوک ایي ٍزثجي ّن  055یَزٍ اغک .ز ًْبیک Max 0ZenFoneهدْص ثِ ًوبیؿرس  1.۰ایٌسی ثنب
قک  5۰43ز 3۰3ا  0گجربثبیک زم ٍ  0۰گجربثبیک ضبفؾِ اخلی قبث افصایؽا ثبخسی  0533هجلی آهنپنسیا
ٍزثجي ٍگبًِ  1 ٍ 50هربپجکػلی ز کٌبز ٍزثجي غلفی  4هربپجکػلی ثَ ُ ٍ  ۰۰5یَزٍ قجوک از .



غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-یی ؾسکک فنٌنبٍزی خنلنفني
َّؾوٌدی ثب فٌبٍزی ؾٌبغبیی قَزت ٍ زخنِ اغن نطنکنبم
خدْجصات ًؾبهی ز ٌّد زًٍوبیی کس .ثِ گصازؼ هْس ثِ ًنقن
اش گدک ًَا ؾسکک ال خی ثِ خبشگی ً ػ جي هَثبی اش خلفي
ّبی َّؾوٌد غسی Qزا ز ٌّد زًٍوبیی کس .
ایي هَثبی کِ ً 2LGQبهجدُ هی ؾَ ا هبُ خَیی ز کنسُ
فسضِ ؾد ٍ ازای فٌبٍزی ؾٌبغبیی قَزت ٍ زخِ اغ طکبم
خدْجصات ًؾبهی اغک 2LGQ.ازای قفطِ ًوبیؽ  1.1 .ایٌسی (ثب ٍضَش فَل اذ ی ۰523
ز  5343پجکػ )ا پس اشؾرس اغٌپ زاگَى  001کَالکبم اغک .غجػ ن فبه آى ًجنص غن نرنبُ
اًدٍزید ًَقب  3.5.5اغکّ.وسٌجي هؿ كبت یرس غ ربُ ٍزثجي پؿ ی ٍ ٍ 50زثجي خلَیی 1
هربپجکػلیا  0RAMگجربثبی ی ٍ ضبفؾِ اخلی آى ًجص  0۰گجربثبیک افالم ؾدُ اغک .ز ایني
غ ربُ ثبخسی ّ 0صاز هجلی آهپسی ثِ کبز زف ِ ٍ ثب ؾجکِ ّبی G0ا ٍ ٍLTEای فبی قنبثنلنجنک
ّو َاًی از .

آشٌبیی بب هیتسَبیشی لٌسز ارائِ جذیذتزیي دستبٍردّبی علوی حَسُ دًذاًپششکی در کشَر

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-لٌػس )(LANCERکنِ
ز شثبى اًرلجػی ثِ هقٌبی غَازُ ًؾبم اغک ًبم خَ زٍیی
ضاپٌی ثِ ًبم هج ػَثجؿی لنٌنػنس evolutionثنَ ُ کنِ
عسفدازاى شیب ی زا ثِ ًجبل خَ کؿبًدُ اغک.
ثِ گصازؼ ثبؾربُ خجسًربزاى خَاى لٌػس )(LANCER
کِ ز شثبى اًرلجػی ثِ هقٌنبی غنَازُ ًنؾنبم اغنک ًنبم
خَ زٍیی ضاپٌی کِ کوپبًی آى ز اث دا ثِ غبخک کؿ نی
هؿنَل ثَ ُ ٍ لَگَی ایي ؾسکک ّن اش پسٍاًنِ کؿن نی
الْبم گسف ِ ؾدُ اغک .هج ػَثجؿی لنٌنػنس Evolution
خَ زٍیی ثب ؽبّس ٍ ًوبیی اغپست ٍ خٌد ٍ خجص اغنک کنِ
ز ثبشاز خَ زٍّبی غداى اغپست عسفدازاى شیب ی زا ثنِ
ًجبل خَ کؿبًدُ اغک.
نکات مثبت:
ّننٌنندلننجننٌننم ٍ ّنندایننک پننریننسی هننٌننبغننت
ثِ ًؾس هی زغد کِ ثجؿ س ثصزگػبیى ثِ هدل غنبل خنبزی
(فنننجنننع لنننجنننفنننک) فنننالقنننِ هنننٌننند ّػن ن نننٌننند
غجػ ن خوبم زْبز هطسک ) (AWDز ایي خنَ زٍ ز
اغننننننننننننننک
غنننننننننننننن ننننننننننننننسظ
زاض ی قٌدلی ّبی خلَ
نکات منفی:
غنننَازی غن ن نننک ٍ پنننسغنننسٍقننندا ز خنننب ُ
کننبثننجنني اقننالش ًؿنندُا هنن ننسیننبل ازشاى قننجننوننک
فدم هغبثقک هجصاى هكسف ثٌصیي ثب زقن افالم ؾدُ
الج ِ یشم ثِ ذکس اغک کِ هج ػَثجؿی لٌػس فجعلجفک خجپ
 0هدل ۰352ا ثِ عنَز اغن نبًنداز اش  3فند کنجنػنِ
َّا ثسخَ از اغک.

پزتبة فضبپیوب بب هَشک ّستِای

غننسٍیننع خننجننسی
زٍشًبهِ ازک -هَخَز
خدیدی کِ ثسای ًبغب
عساضی ؾندُ اغنکا
هنجلنِ ّننبی غنَخننک
کنننَزُ اٍزاًنننجنننَم
غٌیؾدُ زا اغن نفنب ُ
هیکٌد .ثِ گصازؼ ایساى اکًََهجػک ثِ ًق اش گجصهما
ٌّربهی کِ اٍلجي هبهَزیک غفس اًػبى ثِ هنسینا اًندنبم
گجس ا هوکي اغک اش یی هَخَز هَؾنی اخنونی ثنْنسُ
گسف ِ ؾَ  .فٌبٍزی زقبث ی هطكَیت ٍ اهکبًبت فضبینی
ز ًبغبا ثقد اش اهضبی قنساز ا آضاًنع پنسٍاش فضنبینی
هبزؾبل ز ّبغک ٍی آیثبهب ثب هسکص اًنسضی ّػن نِ ای
""BWXTثسای خَغقِ ٍ ثِ زٍش زغبًی هفبّجن پجؿساًنِ
ضسازخی ّػ ِای ) ٍ(NTPفٌبقس غَخک خدید ثنسای
قنندزت آًننْننبا هننی خننَاًنند زننبز یننی زًػننبًننع
ؾَ  .هبهَزیکّبی آپَلَ ثِ هبُ ثػجبزی اش زجصّب زا ًؿنبى
ا  .آًْب اث کبزاتا فصت ٍ ؾدبفک اًػبى زا ًؿبى ا ًد.
آًْب ًؿبى ا ًد کِ هٌْدغی ٍ قٌقک آهسیکبیی هیخَاًد
ز شهبًی کَخبُ ثِ ّدف ثسغد ٍ ًؿبى ّد کِ اًػبى ًجبید
خٌْب ثِ یی غجبزُ هطدٍ ؾَ  .ه بغفبًِا ایي زا ًجص ًؿنبى
ا کِ هَؾی ّبی ؾجوجبیی ز پجنونبینؽ فضنبا ازای
هطدٍ یکّبی فٌی ّػ ٌد.
زغک اغک کِ آًْب هیخَاًػ ٌد فضبًنَز اى زا ثنِ هنبُ
ثفسغ ٌدا اهب خٌْب ثب اغ فب ُ اش ینی هنَؾنی ینی ثنبز
هكسفا یقٌی یی آغوبىخساؼ کِ فقظ یی کپػَل ثنب
ؽسفجک ""SUVثَ ٍ ّنجنر کنبزثنس ینرنسی خنص
قسازگجسی ز هَشُ ًداؾک.

کشف دٍ سیبرُ بب احتوبل حیبت

غسٍیع خجسی زٍشًبهنِ
ازک -اًؿونٌنداى ٍ
غجبزُ ثب اثقب ثصزگ س اش
شهجي ثب اض ونبل ٍخنَ
ضجبت کؿف کس ُ اًد.
ایي غجبزُ ّب ٍز غ نبزُ
ای ثب فبقلِ  5۰غبل ًَزی اش خَزؾجد هداز هی شًٌد.
ثِ گصازؼ هْس ثِ ًق اش اغپجعا اًؿوٌداى ٍ غجنبزُ ثنب
اض وبل ٍخَ ضجبت کؿف کس ُ اًد کِ ٍز غ بزُ tau
Cetiهداز هی شًٌد.
ایي غ بزُ ز فبقلِ  5۰غبل ًَزی ثب خَزؾجد قنساز از ا
ثِ فجبزت یرس ثِ اًداشُ ای ًص یی اغک کِ هنی خنَاى
آى زا ثب زؿن غجس هػلص ید.
ثِ ّسضبل ٍ غجبزُ کؿف ؾدُ اش شهجي ثصزگ س ّػن نٌند.
آًْب ز هٌغقِ ای اش هداز غ بزُ قساز ازًد کِ اش ضنجنبت
پؿ ججبًی هی کٌد .ثِ ّوجي لج اًؿوٌداى هق نقندًند ز
ایي ٍغجبزُ آ"ة ّبی غغطی ًجص هَخَ از .
ایي هٌغقِ اش هداز غ بزُ ًGoldilocks zoneنبم از
ز ضقجقک فضبیی ثب آة ٍ َّای ًِ زٌداى غس ینب گنسم
اغک .ثٌبثسایي آة ّبی غغطی ٍ اض وبی ضجبت ز آًنْنب
ٍخَ خَاّد اؾک.
ایي کؿف خدید ا اهِ خطقنجنقنبت زثنبزُ غن نبزُ tau
Cetiاًدبم ؾدُ اغک .اًؿوٌداى ز هساض قج ه َخنِ
ؾدًد  1غجبزُ ٍز ایي غ بزُ هداز هی شًٌد.

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -هندینس اخنساینی
کٌرسُ ًداى پصؾکی ًنقنؽ خنْنبى اش ازائنِ
خندیندخننسیني غن ننبٍز ّنبی فننلنوننی ضننَشُ
ًداًپصؾکی ز کؿَز خجس ا .
ثِ گصازؼ ثبؾربُ خنجنسًنرنبزاى خنَاى ّنب ی
غلجوی ز آغ بًِ ثسگصازی کٌرسُ ًداًپصؾکنی
ًقؽ خْبى اؽْبز کس  6هَضَفنبخنی ّنونسنَى
ًطَُ خساؼ ٍ ًکبت کلجٌجکی زهبى ثب اظ اظ
کساٍى ز ًنداى ّنبی ؾنجنسیا زٍؼ ّنبی
پسکس ى کبًبل ز اًدٍ ً جکع ٍ آؾٌبیی ثب اًَاؿ
غوبى ٍ زٍؼ ّبی کبزثس آى ز ایي کٌرسُ اش
عسیق کبزگبُ ّبی فولی خَغظ اغبخجد ثسخػ نِ
ایي زؾ ِ ّب ازائِ هی ؾَ .
ٍی افصٍ  6کبزثس هؽ خج بًجَهی ّنونصهنبى ثنب
ایوپلٌک ز ثبشغبشی فسضی اغ َاىا کنبزثنس
لجصّبی ایَ ز زهبى یپروٌ جؿي ٍ ثلجسجٌنم
ّوسٌجي هساض ثبًند کنس ى یهنجنٌنجنک ّنبی

غساهجکی اش عسیق کبزگبُ ًجص ازائِ هی ؾَ .
هدیس اخسایی کٌرسُ ًداًپصؾکی ًقنؽ خنْنبى
ا اهِ ا  6قساز ا ى فَزی ایوپنلنٌنک ز هنطن
ًداى کؿجدُ ؾدُ ّوسٌجي فَازل ٍ هقضالت
ایوپلٌک ز ایي کٌرسُ خَغظ اغبخجند ثنسخػن نِ
هَز ثطث ٍ گفک ٍ گَ قساز هی گجس .
ثِ گف ِ غلجوی هؿکالت زایح ز ًداى پصؾکی
اعفبلا هفبّجن خدید ز کٌ سل زف بزی کَ کبى

اهکبى ببسیببی حبفظِ هبتالیبى
آلشایوز ببپزٍتئیي جذیذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک
 هطققبى پسٍخئجي خدیدی زاؾٌبغبیی کس ًد کِ ز فسآیٌد
اقلی ؾک گجسی ضبفؾنِ ز
ثجوبزاى هنجن نال ثنِ آلنصاینونس
هداخلِ هیکٌد .ؾٌبغبیی ایني
پسٍخئجي اهکبى ازائِ زٍؼّبی
زهبًی هَثسخس ٍ ض ی ثبشیبثی کبه ضبفؾِ زا ثسای ثجوبزاى هنجن نال ثنِ
آلصایوس فساّن هیکٌد.
ثِ گصازؼ ایساى اکًََهجػک ثِ ًق اش غبیٌنع النستا ثنِ افن نقنب
هطققبى MITا ز ثجوبزاى هج ال ثِ آلصایوس ثسخی اش ضىّبی زگجس ز
فسآیٌد ؾک گجسی ضبفؾِ غجسفقبل هیؾًَد ٍ اض وبی هدوَفِ ای اش
آًصین ّنب هنَغنَم ثنِ HDACهػنئنَل ایني زخندا ّػن نٌند.
ز ٍاقـ آًصیوی هَغَم ثِ  HDAC2ز هنص ثجوبزاى هج ال ثِ آلصایونس
ؾٌبغبیی ؾدُ اغک کِ ثِ فٌَاى کلجد اقلی فولکس ضىّبی هػنئنَل
خؿکج ضبفؾِ فو هیکٌد .ثِ فجبزت غنب ُ خنس آًنصینن HDAC
هَخت هیؾَ پسٍخئجٌی هَغَم ثِ histoneثِگنًَنِ ای DNAزا
هػدٍ کٌد کِ کدّبی ذخجسُ ؾدُ ز آى قبثن ثنبشینبثنی ًنجنبؾند.
ز ایي خطقجقبت هطققبى پسٍخئجٌی هَغَم ثِ Sp3زا ؾٌبغبیی کس ًند
کس ى فولکس ضىّب کوی هیکٌد.
کِ ثِ آًصین  HDA2ز ه
آًْب اهجدٍازًد ؾٌبغبیی ایي پسٍخئجي شهجٌِ زا ثسای خَلجد ازٍّبی هَثس
ز زهبى آلصایوس ٍ ثبشیبثی ضبفؾِ هج الیبى ثِ ایي ثجوبزی فساّن کٌند.
ثجوبزی پجؿسًٍدُ آلصایوس ؾبیق سیي ًَؿ شٍال فق اغنک کنِ ثنبفنث
اخ الل ز ضبفؾِا خفکس ٍ زف بز فس هی ؾَ  .ایي ثجوبزی اش یندگنبُ
فلوی ثس اثس کبّؽ هب ُ ؾجوجبیی غسٍخًَجي ز هنص ثسٍش هی کٌد ٍ ثنِ
هی ؾَ .
ایي خسخجت اً قبل پجبم ّبی فكجی ه

ز ًداًپصؾکی ٍ فضب ًرْداز یب فولکس هؿبثنِ
ًداى خْک خبیرصیٌی ًنداى ؾنجنسی شٍ اش
غک زف ِ ّوسٌجي ضَا ث ضجي زهنبى ّنبی
اًدٍ ً جکعا فل ٍ زٍؼ ّبی پجؿرجسی ًجص ز
ایي کٌرسُ ز قبلت کبزگبُ ازائِ خَاّد ؾد.
ٍی فٌَاى کس  6خدیدخسیي غ بٍز ّبی فلونی
ز ضَشُ ًداًپصؾکی ز کٌرسُ ًداى پصؾکنی
ًقؽ خْبى هغسش خَاّد ؾد ٍ پجؽ ثجٌنی هنی
ؾَ ضدٍ یی ّصاز ًفس ز ایي کٌرسُ ؾسکک
کٌٌد 03 .خب  03غ ٌساى اخلی ٍ خنبزخنی ز
ایي کٌرسُ خَاّجن اؾک ٍ ایي کٌنرنسُ ثنسای
ؾسکک کٌٌدگبى  51اه جبش ثبشآهَشی از .
هدیس اخسایی کٌرسُ ًداًپصؾکی ًقؽ خْبى ثنب
ثجبى ایٌکِ ًوبیؿرنبّنی اش خندنْنجنصات ًنداى
پصؾکی ز ضبؾجِ ایي کٌرسُ ثسگصاز هی ؾنَ ا
خبعسًؿبى کس  6ایي کٌرسُ اٍل خب غَم ؾْسینَز
ز ّ فجبغی اقفْبى ثسگصاز خَاّد ؾد.

حَلِ آًتی ببکتزیبل ًبًَ
ٍارد ببسار شذ

غسٍیع خجنسی زٍشًنبهنِ
ازک -هطققنبى ز ینی
ؾسکک اًؽ ثٌجبى هنَفنق
ثِ خَلجد ضَلِ ّبی آًن نی
ثنبکن ننسیننبل ؾنندًنند .اینني
هطكَل ثب فٌبٍزی ًبًَ ثنِ
خَلجد زغجدُ ٍ ّن اکنٌنَى
ٍاز ثبشاز ؾدُ اغک.
ثِ گصازؼ هْسا ثسزغی هطكَیت ًبًَ ٍ ازائِ خبیجدیِ ًبًَ هقجبظ ثنِ
آًْب اش خولِ فقبلجک ّبی هْن غ ب خَغقِ فٌنبٍزی ًنبًنَ اش  0غنبل
گرؾ ِ ثَ ُ اغک .ز ٍاقـ ثسزغی هَا ٍ هنطنكنَیت خنَلنجند ٍ
فسضِؾدُ ز ضَشُ فٌبٍزی ًبًَا غجت ؾفبفجک ثبشاز هطكَیت ًبًنَ
ؾدُ ٍ ثِ ازخقبی کجفی ایي هطكَیت ٍ افصایؽ افن نونب هكنسف
کٌٌدگبى کوی هیکٌد.
یکی اش ایي هطكَیت کِ خَغظ یی ؾسکک اًؽ ثٌجبى ثِ خنَلنجند
زغجدُا ضَلِ آً یثبک سیبل اغک.
خوبهی هس م ثسای ضوبما فقبلجک ّبی ٍزشؾی یب فب ی زٍشاًِ شًدگنی
ًجبش ثِ خؿی کس ى ثدى خَ ازًد .اش عسف ینرنس ضنَنلنِ ّنبی
هقوَلی ز عَل فقبلجکّبی هقوَل ز هَاخِ ثب زعَثکا خدوـ فس
ثدى ٍ ثبلغجـ فَازل ًبؾی اش زؾد ٍ خنکنثنجنس ٍ فنقنبلنجنک اًنَاؿ
هجکسٍازگبًجػنّب هی ؾًَد.
ایي هَضَؿ فالٍُ ثس ایدب ثَی ثد ز ضنَنلنِ ثنبفنث ثنسٍش اًنَاؿ
ضػبغجک ّبی پَغ ی ٍ ثجوبزیّبی قبززی ز پَغک ث كنَـ ز
ًقبط ضػبظ خَاّد ؾد .اش ایي زٍ ٍخَ خَاـ ضدثبک سینبینی ز
ضَلِ هیخَاًد خب ضدٍ ی اش اً قبل ٍ گػ سؼ ثجوبزی ٍ آلنَ گنی ّنب
خلَگجسی ثِ فو آٍز .

رٍشی ًَیي بزای تشخیص علت بزخی جزائن
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -هطققبى هَفق ثِ
کؿف زٍؾی ًَیني ثنسای خؿن نجنف ٍخنَ
ازٍّبیی هَغَم ثِ ازٍی خدنبٍش ز افنسا ی
ؾدًد کِ قسثبًی خسائوی هبًٌد خدبٍش ؾدُاًد.
ثِ گصازؼ ایػٌب ٍ ثِ ًقن اش گنجنصهنماگنبهنب
ّجدزٍکػی ثنَخنجنسینی اغنجند کنِ ثنجنؿن نس
ثِ GHBؾٌبخ ِ هیؾَ ا ازٍئنی اغنک کنِ
ثبفث خَاة آلَ گی افسا ؾدُ ٍ هنی خنَاًند
ثبفث "یب ش ٍ گی" )(amnesiaؾَ .
ثِ ّوجي لج اغک کِ ایي ازٍ ثِ هقسٍفن نسیني
ازٍی خدبٍش خجدی ؾدُ اغک.
ازٍی خدبٍش )Date rape drugیب ازٍی
زًدُ (predator drugثِ ّس ازٍیی گفن نِ
هیؾَ کِ ثِ فٌَاى فبه ًبخَاى کنٌنٌندُ زٍی
ؾ ف پریسًدُ فو کس ُ ٍ اٍ زا هنٌنفنقن ٍ

هػ ن ننقنند خنندننبٍش ٍ آشاز خننٌننػننی اش زاُ
ازٍ )(DFSAهیکٌد.
زایح خسیي ًَؿ ازٍّبی خندنبٍشا هن ندزّنبی
خفسیطی ّوسَى ًَؾجدًیّبی الکلی ّػ ٌد کنِ
ثب زضبیک قسثبًی ثِ اٍ خَزاًدُ هیؾًَد.
ه بغفبًِ ایي ازٍ خٌْب زنٌند غنبفنک پنع اش
هكسفاخَغظ هقبهبت قبًًَی هیخَاًد ز ثندى
ؾٌبغبیی ؾَ  .ثب ایي ٍخَ ا ثب خَخِ ثِ خطقجقبت
خدید اًدبم ؾدُ خَغظ اًؿوٌداى اغپبًجبینی ٍ
ثسی بًجبییا هوکي اغک ثِ شٍ ی ؾجَُ ینرنسی
ثسای اثجبت ایٌکِ ثِ فنس قنسثنبًنی  GHBا ُ
ؾدُ ٍخَ اؾ ِ ثبؾد.
ز ایي هغبلقِ کِ خَغظ هجسیبم پسش خسگَیلنَ اش
اًؿربُ خَ گس اى ثبزغلًَب زّجسی ؾندُ ثنَ ا
افسا ثِ قَزت آشهبیؿی ٍش کوی اش ایي ازٍ

ایي کبغذ اعضبی بذى را احیب هی کٌذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -هطققبى ًَفی ثبفک کبغری اًقغبف پریس
غبخ ِ اًد کِ قبثلجک اضجبی افضبی آغجت یدُ ثدى هبًٌد زضنا کجند ٍ
کلجِ زا از .ثِ گصازؼ هْس ثِ ًق اش ییَ غبیٌعا هطققبى ثبفک کبغری
ًبشک ٍ اًقغبف پریسی غبخ ِ اًد کِ هی خَاى ثِ کنونی آى افضنبی
آغجت یدُ ثدى زا اضجب کس .هطققبى اًؿربُ ًَزث ٍغ سى ثب اغ فب ُ اش
افضبی ثدٍى اغ فب ُ ثدى خَک ٍ گبٍ ثبفک ّبی کبغری غبخ ِ اًد کِ
قبثلجک اضجبی زضنا کجدا کلجِا هبّجسِ یب پسٍخئجي ّبی قلت ز اًػنبى زا
از  .ثبزیکِ ای اش ایي کبغر هی خَاًد ز ثدى ثجوبزاى غسعبًی ینب شًنبى
یبئػِا ثِ خَلجد ٍثبزُ َّزهَى ّب کوی کٌدّ .وسٌجي ز افنسا ی کنِ
زبز خساضک ّبی فوجق ٍ هؿکالت هب زشا ی ّػ ٌدا ایي کنبغنر ثنِ
زؾد غلَل ّبی هبّجسِ ای کوی هی کٌد .هطققبى ثسای خَلجد کبغر اش
غلَل ّبی خقججي کٌٌدُ غبخ بز ٍ ؾک فضَ ثدى ضنجنَاًنبت اغن نفنب ُ
کس ًد .آًْب ثب اغ فب ُ اش هبیـ ّبی ؾَیٌدُ ه كَـ غلَل ّنب زا خندا
کس ًد .پع اش ایي زًٍد پسٍخئجي ّبی غبخ بزی عججقی (کِ هنبخنسینکنع
ّبی خبزج غلَلی ًبهجدُ هی ؾًَد) ثبقی هبًدًد .غپع ایي هَا ثِ پنَ ز
خجدی ؾدًد خب اش آًْب ثبفک کبغری غبخ نِ ؾنَ ّ.نس کندام اش ثنبفنک
ّبی کبغری غبخ ِ ؾدُ ازای زغَة شیػ ی ٍ غنبخن نبز پنسٍخنئنجنٌنی
فضَی اغک کِ اش آى خَلجد ؾدُ اغک .کبغر هرکَز اش زؾد غلَل ّبی
ثٌجب یي ز ثدى ثصزگػبیى پؿ ججبًی ٍ ثِ اضجبی افضبی خنبقنی اش ثندى
کوی هی کٌدّ .وسٌجي هی خَاى آًْب زا ثِ زاض ی ثسیدا لَلِ ینب اًنجنبز
کس  .خبلت آًکِ ایي کبغر ثِ عَز کبهال خكب فی کؿف ؾد.

زا زیبفک کس ًد .غپع ًوًَِّبی خَى ٍ ا زاز
ز فَاق هٌؾن عی  03غبفک آیٌدُ اش آًنْنب
گسف ِ ؾد.
ٌّربهی کِ ًوًَِ ّب ثب اغ فب ُ اش عجف غنٌندنی
زشًٍبًع هنننٌنبعنجنػنی خندنصینِ ٍ خنطنلنجن
ؾدا GHBخٌْب ز ًوًَِ ّبی گسف ِ ؾدُ خب ٍ
غبفک پع اش هكسف خؿ جف ا ُ ؾد .ثقد اش
آىا ایي ازٍ ثِ ٍغجلنِ ثندى ثنِ عنَز کنبهن
ه بثَلجصُ ؾد.

ببتزیّبی کبشتٌی در بذى

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -اًؿوٌداى ثبخسی ثبزیکنی خنَلنجند
کس ُاًد کِ فالٍُ ثس اغ فب ُ اش آى ز کبؾکّبی پصؾکنیا هنی
خَاى ز زهبى غسعبى ًجص اش آى ثْسُ ثس .
ثِ گصازؼ آًب ثِ ًق اش ScienceAlertا اًؿنونٌنداى ثنبخنسی
ثبزیی ٍ قبث اًقغبفی خَلجد کس ُاًد کِ هَا ؾجوجبیی خغنسًنبک
زا ًبثَ هی کٌد ٍ آًْب زا ثب هبیقبت غنبشگنبز اش ًنؾنس ثنجنَلنَضی
خبیرصیي هیکٌد.
ایي ثبخسیّبی خن ؾًَدُ اش هبیقبت غدیوی کِ ًنَفنی هنطنلنَل
ًوکی ٍ ًجص غبیس کؿک ّبی غلَلی ّػ ٌدا اغ فب ُ هیکٌٌد .ایني
اثداؿ زرًَری خأهجي اًسضی ٍغبی پَؾجدًی ٍ ض ی کبؾک ّنبی
پصؾکی زا خنججس هی ّد.
ثبخسی ّبی هقوَل هبًٌد ثبخسیّبی لج جَهی کِ ز ایوپنلنٌنک ّنبی
پصؾکی هَز اغ فب ُ قساز هیگجسًدا ثِ عَز کلیا ثِ ؾک غ ک
خَلجد هیؾًَد .ثجؿ نس ثنبخنسی ّنبی قنبثن اًنقنغنبف ثنس پنبینِ
الک سٍلجک ّبی اٍزگبًجی قبث اؾ قبل ٍ خَزًدُ خؿکج هیؾًَد
کِ خغسات ایوٌی ٍ غبشگبزی ضقجف ثِ لطبػ شیػ نی زا ثنسای
کبزثس ز غ ربُّبی پَؾجدًی ه طو هیؾًَد.
خقبضب ثسای اؾ ي غ ربُّبی قبث کبؾک پَؾجدًی هبًٌد غ جٌدا
ضػرسّبی پَؾجدًی ٍ قسـّبی الک سًٍجکی ثبفث ؾدُ اغک خنب
اًؿوٌداى ث َاًٌد ثب خالؼّبی ثجؿ سی ًجسٍی ثبخسیّبی هجٌجبخَزی
زا خأهجي کٌٌد.

هقبلِ
 ۷هعجشُ پششکی در سبل ۶۹

ا اهِ اش ؾوبزُ قج 6
ژن های ویرایش شده
ز ّس ِّ ایدُ ّبی اًدکی هقسفی هی ؾَ کِ هی خَاًد
خطَل اًقالثی ز فلَم ٍ فٌبٍزی ایدب کنٌند اهنب زٍؼ
ٍیسایؽ ضً جیا یکی اش ایدُ ّبیی اغک کِ پن نبًػنجن
ایدب اًقالثی ز فلَم پصؾکی ٍ زٍؼ ّبی زهنبًنی زا
از  .ثسای هثبل ٍیسایؽ ضى ّبی غجػ ن ایوٌی هی خَاًد
پجؿسفک خَثی ز پجؿرجسی اش ثسٍش غسعبى ثبؾند .ایني
زٍؼ هی خَاًد ز هجبزشُ ثب اًَاؿ غنسعنبى ّنب ٍ زیؿنِ
کي کس ى ثجوبزی ّبی ضً جی هَثس ثبؾدّ .وسٌجي هنی
خَاى فلک ثسٍش آلصایوس ٍ یرس ثجوبزی ّبی فكجی زا ثب
ایي زٍؼ هغبلقِ کس  .کؿف فل اًقسال ثقضی گًَنِ
ّبی شیػ یا خبهجي هٌبثـ کبفی غراّبی غبلنن ٍ کؿنف
زٍؼ ّبیی ثسای غبخک ازٍّبی ًَیي ًوًَِ ّنبینی اش
ثْسُ ثس ازی خبًجی اش ایي خکٌجی اغک .ز کنٌنبز ایني
هَاز ا اگس قساز ثبؾد خساضی پجنًَند غنس ثنِ ٍاقنقنجنک
ثپجًَد ا ایي زٍؼ ًقؽ هْوی ز ایني فنون خنَاّند
اؾک.یکی یرس اش اثنصازّنبی ایني زٍؼ کنسایػنپنس
)ً(CRISPRبم از کِ هسثَط ثِ غ کبزی ٍ اقالش
ضى ّبی خٌجي اغکٍ .یسایؽ ی اى ای خٌجي اًػبى هنی
خَاًد اش ثسٍش ثجوبزی ّبی ضً جی ز کنَ ک خنب ضند
شیب ی خلَگجسی کٌد .الج ِ اًدبم زٌجي کبزی ثبید یی
ه قبفدکٌٌدُ اؾ ِ ثبؾد ٍ ثب ًؾبزت قجق اًندنبم ؾنَ .
ثسای هثبل ایي زٍؼ هی خَاًد ز هَز خٌجي شٍج ّبینی
کِ ثجوبزی ّبی خدی ضً جی ازًد ثِ کبز گسف ِ ؾنَ ا
اهب ٌَّش هَفقجک ایي زٍؼ کبه ًؿدُ ٍ ثنطنث ّنبی
اخالقی ًجص ٍخَ از  .ثب ٍخَ ّوِ خس یدّبیی کنِ ز
ایي شهجٌِ ٍخَ از ا ثٌؾس هی زغد غبل آیٌدُ خنب ضند
شیب ی خَغقِ پجدا کٌد.
ترمیم طبیعی دندان ها
کجػک کِ اش پس کس ى ًداى خبعسُ خَثی اؾ ِ ثبؾد؟!
ثدخس ایني کنِ گنبّنی هندنجنَز ثنِ پنس کنس ى زنٌند
ثبزُ ًداى هی ؾَین .اهػبل هی خَاًد آغبش فك خبشُ ای
ز زهبى پَغجدگی ًداى ثبؾد .هطققبى ضَشُ خنَغنقنِ
فٌبٍزی ّبی فلَم پصؾکی ٍ ازٍیی هب ُ خبشُ ای غبخ ِ
اًد کِ هی خَاًدپَغجدگی ًداى زا ثِ قَزت عنجنجنقنی
ثبشغبشی کٌد .ایي هب ُ ه كَـ پنسکنس ى ًنداىا ثنِ
زیؿِ خصزیق هی ؾَ ٍ غلَل ّبی زیؿِ ًنداى زا ثنسای
زؾد ز فنبج ًنداى خنطنسینی هنی کنٌند .ثنِ ایني
خسخجت ًداى خسهجن هی ؾَ ٍ ًجبش ثنِ پنس کنس ى آى ثنب
هَا یرس ٍ اًدبم زهبى ّبی زیؿِ ًداى هَخَ ًجػنک
ٍ اش ّوِ هْن خس ًداى ّبی کو سی اش غک هنی زٍ .
ّوسٌجي هطققبى کبلح غلغٌ ی لٌدىا خنکنٌنجنکنی ثنسای
خصزیق کلػجن ٍ فػفبت ثب خنسینبى ضنقنجنف ثنس ثنِ
زیؿِ ًداى عساضی کس ُ اًد کِ الج ِ ثقجد ثِ ًنؾنس هنی
زغد خب غبل آیٌدُ ً جدِ ّد.
پرونده الکترونیک سالمت
ثننسای ثػننجننبزی اش افننسا ی کننِ ز ضننَشُ ّننبی
ه لف پصؾکی فقبلجک هی کٌٌدا ازخجبط ثنب ینکندینرنس
ثسای اًػ ي غَاثق ثجوبزی ّنب ٍ ًنطنَُ زهنبى افنسا
هَضَؿ هْوی اغک .ایي ا ُ ّب هی خَاًد ثِ فساخَز ًجبش
ز زًٍد ثْجَ ثجوبزی ّبی ثنقندی ینب پنجنؿنرنجنسی اش
ثسٍش ثجوبزی ّب اثس هثجک اؾ ِ ثبؾدا اهب ثِ عَز هقونَلا
غ سغی ثنِ ایني اعنالفنبت ثنسای ازائنِ ّنٌندگنبى
خدهبت ثْداؾ ی زهبًی ٍ پصؾکبى ثِ آغنبًنی هنقندٍز
ًجػک.فٌبٍزی اعالفبت ثِ کوی ایي زؾ ِ آهدُ اغک ٍ
پسًٍدُ الک سًٍجکی غالهکا کبز زا ثسای ثنْنجنَ زًٍند
زهبى ٍ پجؿرجسی اش ثجوبزی غب ُ خس کس ُ اغک .ز ایي
پسًٍدُا فالٍُ ثس غَاثق ثجوبزیا ازٍّبی خدَیص ؾندُا
اًَاؿ خكبٍیس پصؾکی ٍ خَضجطبخنی زاخنـ ثنِ غنجنی
شًنندگننی ٍ ضػننبغننجننک ّننبی اض ن ننوننبلننی فننس ثننِ
ثسخی ازٍّب ز عَل شًدگی ذکس هی ؾَ  .ایي پسًٍندُ
الک سًٍجکی ز هَاقـ اضغسازی هی خنَاًند ثنِ ًندنبت
شًدگی ثجوبز کوی ثصزگی کٌدّ .وسٌجي ز آیٌدُ ای
ًِ زٌداى ٍز ٍخَ زٌجي اعالفبخنی ز ینی ثنبًنی
اعالفبخی ثصزگ هی خَاًد ثنِ اًندنبم پنطٍّنؽ ّنبی
ضَشُ غالهک ز خكَـ کؿف زاثغِ ثجنونبزی ّنب ٍ
هَاز یرس کوی کٌد .پسًٍدُ الک سًٍجکی غالهنک ز
ایساى ًجص ز ضبل خَغقِ اغک ٍ ثنب ضنفنؼ هنطنسهنبًنِ
اعالفبت ثسای اًدبم هساقجک ّبی ثْداؾ ی ٍ زهبًی ثنِ
کوی افسا هسخجظ هی آید .هنطن نَینبت ایني پنسًٍندُ
ؾبه اعالفبت ثنْنداؾن نی ٍ زهنبًنی فنس اش شهنبى
خَلدا ازٍّبی هكسف ؾدُا آشهبینؽ ّنبا اعنالفنبت
ضً جکی فس ا فکع ّبی پصؾکنی ٍ ینرنس اعنالفنبت
هسخجظ اغک .ایي پسًٍدُ الک سًٍجکی هنی خنَاًند فنبقند
هطدٍ یک شهبًی ٍ هکبًنی ز خؿن نجنف زغنک ٍ
ثنونَقنـ ثنجنونبزی ّنب خنبثننجنسگنراز ثنبؾند .ثنب ٍخننَ
پسًٍدُ غالهک الک سًٍجکی ًجبشی ثِ خکساز آشهبینؽ ینب
ثقضی فکػجس ازی ّبی غجسضسٍزی ً َاّد ثَ .

