
روزنامه س�يدني مورنينگ هرالد در مقاله اي 
با اش�اره ب�ه اينك�ه اي�ران در تولي�د علم به 
جايگاه ش�انزدهم جهان ارتقا يافته از توسعه 
همكاري هاي مؤسسات دانش بنيان ايران و چين 
خبر داده اس�ت. اين روزنامه معتبر در آستانه 
آغاز نمايش�گاه بين الملل�ي دانش بنيان هاي 
جهان�ي در چي�ن به گس�ترش رواب�ط علمي 
اي�ران و چي�ن اش�اره ك�رده و موفقيت هاي 
چش�مگير ايراني ه�ا را برش�مرده اس�ت. 
11دس��امبر ش��ركت هاي  از روزگذش��ته 
دانش بنياني كه متقاضيان حضور در نمايشگاه 
ب��زرگ دانش بنيان هاي چين CBN هس��تند، 
مي توانند درخواست پذيرش به چيني ها بدهند؛ 
درخواستي كه بس��ياري از كشورها در صف آن 

ايستاده اند. 
  باالتر از كانادا و آلمان

به گزارش روزنامه س��يدني مورنين��گ هرالد از 
اولويت هاي مهم چين در سال هاي اخير افزايش 
سهم واردات ش��ركت هاي توليدكننده فناوري 
س��طح باال بوده اس��ت. ش��ركت در نمايشگاه 
CBN امتياز خوبي ب��راي ورود محصوالت هاي 
تك به چين اس��ت.  ايران و چين قصد دارند از 
پيچيدگي هاي روابط ش��ان براي افزايش سهم 

تبادل محص��والت دانش بنيان اس��تفاده كنند. 
چند نمونه از دانشگاه هاي ايران همچون دانشگاه 
تهران در رتبه بندي هاي جهاني جايگاهي باالتر 
از دانشگاه هايي همچون »سايمون فريزر« كانادا 

و »اسن« آلمان داشته است. 
  از تفاهمنامه تا حمايت از متخصصان

اين رسانه اس��تراليايي تأييد كرده كه هم اكنون 
ش��ركت هاي ايراني در چند حوزه مهم در چين 
فعالي��ت دارند و حوز ه هاي وس��ايل پزش��كي، 
داروي��ي، تجهي��زات نانو فن��اوري، برنامه هاي 
آي تي، پژوهش هاي محيط زيستي و به خصوص 
پروژه هاي مقرون به صرفه تصفيه آب و فاضالب 
را در س��يطره خود دارند.  تاكنون ش��ركت هاي 
دانش بنيان ايراني موفق شده اند تا قراردادهايي 
با مؤسسات چيني مستقر درش��هر هاي ژنگژو، 

جينان، شنزن و سوژو منعقد كنند. 
در س��ال هاي اخي��ر ايراني ه��ا موفق ش��ده اند 
حدود 50تفاهمنامه فعالي��ت دوجانبه علمي و 
فناوري، مش��اركت در دهها نمايشگاه تخصصي 
در شانگهاي و پكن، برگزاري حداقل20 جلسه 
دوطرفه تجاري و حمايت از صدها نفر متخصص 
شركت هاي دانش بنيان و پژوهشگر دانشگاهي را 

با چيني ها به سرانجام برسانند. 

  افزايش دانشجويان ايراني در چين
روزنامه س��يدني مورنينگ در ادامه با تأكيد بر 
فعالي��ت دوجانبه علمي اي��ران و چين به عالقه 
پژوهشگران ايراني براي سفر به چين هم اشاره 
كرده است. به نحوي كه كالس هاي آموزش زبان 
چيني در ايران رونق گرفته اند و فارغ التحصيالن 
ايراني براي ورود به بازار هاي استارت آپي چين 
تالش مي كنند و از س��وي ديگر ه��م نهادهاي 
دولتي ايران هم به شركت هاي دانش بنيان براي 

ورود به بازار چين كمك مي كنند. 
اين رسانه استراليايي با تحسين از پژوهشگران 
ايراني ورود به بازار كشوري كه خود تمام بازار هاي 
جهان را قرق كرده، بسيار قابل تأمل دانسته است. 
ضمن اينكه ش��ركت هاي دانش بني��ان چيني 
هم براي رقابت با ديگ��ر كمپاني هاي اروپايي و 
امريكايي تالش مي كنند تا از پتانس��يل علمي 
ديگر كشورها هم اس��تفاده كنند و همكاري با 

متخصصان ايراني را بسيار مهم مي دانند. 
گفتني است حدود سه هفته قبل معاون علمي 
رئيس جمهوري كه به دعوت وزير علوم چين به 
اين كشور سفر كرده بود، در ديدارش از اين كشور 
با اشاره به پروژه هاي مشتركي كه ايران با چين در 
زمينه فناوري دارد، گفت: اين پروژه ها بايد توسعه 

پيدا كند و تعداد دانشجويان ايراني در چين هم 
افزايش يابد. در اين راس��تا در اين سفر عالوه بر 
امضاي چند تفاهمنامه توسط شركت هاي ايراني 
با بخش خصوصي، يك تفاهمنامه هم با وزارت 
علوم چين امضا شد. بايد كمك كنيم شركت هاي 
ايراني هم بتوانند سرمايه گذار جلب كنند و هم 
پايگاه صادراتي مناسبي در چين داشته باشند.«

  همكاري با قدرت اول آينده
سورنا س��تاري با بيان اينكه س��فر به چين سفر 
خيلي مهمي بود و دستاوردهاي زيادي خصوصاً 
براي ش��ركت هاي دانش بنيان در حوزه صادرات 
و افزايش تعداد دانشجويان ايراني در اين كشور از 
طريق امضاي توافقنامه با مقامات وزارت علوم چين 
داشت، افزود: »در اين سفر امكان تقويت و توسعه 
روابط علمي ايران با چين فراهم ش��د. چين رشد 
قابل توجهي در سال هاي گذشته در حوزه فناوري 
داشته و همه ما مي دانيم اين كش��ور به زودي به 
قدرت اول دني��ا در اين زمينه تبديل مي ش��ود. 
بنابراين بايد از همين حاال روابط علمي و فناوري 
را با چين گس��ترش دهيم تا به توس��عه صادرات 
محصوالت فناوري ايران به چين و سرمايه گذاري 

شركت ها در زمينه استارت آپ ها منجر شود.«
ستاري با اش��اره به حضور ۷0 شركت ايراني در 
نمايش��گاه فناوري هاي پيش��رفته شنجن هم 
گفت: در اين نمايش��گاه تعداد زي��ادي قرارداد 
با طرف چيني بس��ته ش��د و دفاتر صادراتي ما 
در چين كه توس��ط بخش خصوصي تأس��يس 
ش��ده اس��ت، فعال هس��تند. چين بازار بزرگي 
براي ش��ركت هاي دانش بنيان اس��ت و شرايط 
براي كاركردن با چيني ها فراهم اس��ت وبايد از 
هم اكن��ون پل هاي ارتباطي با چين را بس��ازيم 
و ش��ركت ها و دانشجويان دو كش��ور بتوانند به 

راحتي با يكديگر همكاري و كار كنند.«
  انتخاب هوشمندانه ايراني ها

گفتن��ي اس��ت ش��هرهايي ك��ه ش��ركت هاي 
دانش بني��ان ايراني براي فعاليت خ��ود انتخاب 
كرده اند، شهرهايي با پتانس��يل هاي فراواني در 
حوزه فناوري هاي پيشرفته هستند. شهر ژنگژو 
در زمينه فناوري اطالع��ات و ارتباطات، صنايع 
مخابراتي، فناوري هاي نانو زمينه مساعدي دارد. 
شهر سوژو هم در حوزه گسترش زير ساخت هاي 
زيس��ت محيطي براي دانش بنيان هاي خارجي 
س��رمايه گذاري زيادي كرده است. شهر شنزن 
هم محيط هايي شبيه به آنچه در ايران به عنوان 
پارك هاي عل��م و فناوري اس��ت، س��اخته و با 
دانشگاه هاي خارجي همكاري مي كند. در واقع 
مي توان گفت كه دانش بنيان هاي ايراني انتخاب 
هوش��مندانه اي در اين زمينه براي همكاري با 

چيني ها داشته اند. 
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سورپرايز امروز وزير ارتباطات همان شبكه ملي اطالعات است؟!

رئيس جمهور: با تقويت شبكه ملي اطالعات، اينترنت جهاني قطع نمي شود

روايت استراليا از صادرات چشمگير 
دانش بنيان هاي ايراني به چين

روزنامه سيدني مورنينگ هرالد در گزارشي به موفقيت هاي بزرگ پژوهشگران ايراني در چين پرداخته است

چند روز پيش بود 

زهرا چيذري 
كه وزير ارتباطات   گزارش  2

در همايش ش�هر 
هوشمند خبر رونمايي از يك سوپرايز يا همان 
شگفتانه را براي مردم رس�انه اي كرد. از همان 
لحظه  كه محمدجواد آذري جهرمي پشت تريبون 
درباره اين سوپرايز حرف زد، گمانه زني هاي مردم 
و كاربران شبكه هاي اجتماعي درباره سوپرايز 
وزير جوان كابينه آغاز شد؛ سوپرايزي كه قرار 
است امروز اعالم شود، اما مي شود حدس زد از 
جنس اينترنت و شبكه ملي اطالعات است. اين 
گمانه زني ها وقتي به واقعيت نزديك تر شد كه 
پاي شبكه ملي اطالعات به جلسه هيئت دولت 
هم باز ش�د و روزگذش�ته رئيس جمهور در اين 
جلسه با تأكيد بر تقويت شبكه ملي اطالعات به 
مردم اطمينان خاطر داد:»تقويت ش�بكه ملي 
اطالعات به معناي قطع اينترنت جهاني نيست.«

قطع ايننرنت جهاني در آشوب هاي اخير آزموني 
جدي براي ش��بكه ملي اطالعات و شبكه هاي 
اجتماعي داخلي بود؛ آزموني ك��ه نقاط قوت و 
ضعف شبكه ملي اطالعات در كشورمان را نشان 
داد و ضرورت تقويت اين ش��بكه ملي براي ارائه 
خدمات در بستر اينترنتي امن، سريع و ارزان را 
گوشزد كرد. به بيان ديگر اگر شبكه ملي اطالعات 
به درس��تي كار مي كرد، قط��ع اينترنت جهاني 
به ش��كل پديده اي نامحس��وس در مي آمد، اما 
وابستگي بسياري از زيرساخت ها و كسب و كارها 
به اينترنت جهاني موجب شد تا قطع چند روزه 
آن ميلياردها تومان خسارت به بار بياورد. هر چند 
ارتباط كاربران با خدمات آنالين بومي به واسطه 
شبكه ملي اطالعات برقرار بود، اما به هر تقدير اين 
آزمون چند روزه مسئوالن كشور را هم به اين باور 
رساند كه شبكه ملي اطالعات بايد تقويت و نقاط 
ضعف آن برطرف شود و همين ماجرا هم موجب 
شد تا اين بار حتي رئيس جمهور در مقام تقويت 
شبكه ملي اطالعات بربيايد و در عين حال تأكيد 
كند:»قصد داريم در كنار اينترنت خارجي، شبكه 
ملي اطالعات قوي و توانمند داشته باشيم تا مردم 

بتوانند از هر دو استفاده كنند.«

 تقويت ش�بكه ملي اطالع�ات به معناي 
قطع اينترنت نيست

تقويت شبكه ملي اطالعات اتفاقي است كه اگر 
رخ بدهد خود به خود مردمي كه خدماتشان را 
از طريق ش��بكه ملي اطالعات با سرعت بيشتر، 
ارزان تر و ايمن تر درياف��ت مي كنند، رفته رفته 
خودش��ان از اينترنت جهاني به ج��ز در مواقع 
ضرورت اس��تفاده نخواهن��د كرد، ام��ا بديهي 
است با ادامه اش��كاالت اين شبكه و نقاط ضعف 
مهمي كه در ش��بكه هاي اجتماعي و موتورهاي 
جست وجوگر وجود داشت نه فقط اقبال عمومي 
نسبت به آنها وجود نداشت بلكه مردم از قطعي 
و اختالل در اينترنت جهاني نگران خواهند شد. 
اما انگار تقويت اين شبكه جدي تر از گذشته در 

دستور كار دولت است. 
حجت االس��الم حس��ن روحاني روزگذشته در 
جلسه هيئت دولت بعد از سخناني درباره تالش 
دولت در جهت اشتغال و فقرزدايي و ارتباط دادن 
اين صحبت ها با اجراي طرح اصالح قيمت بنزين 
و صرفه جويي 20ميليون ليتري در مصرف آن 
گريزي هم به شبكه ملي اطالعات داشت و براي 
عوض كردن مسير صحبت از مباحث اقتصادي 

به مبحث شيرين اينترنت، بحث شايعه سازي را 
دنبال كرد. وي با تأكيد بر اينكه مردم به شايعات 
نبايد توجه داشته باشند، گفت:»اگر اعالم كنيم 
كه به دنبال تقويت شبكه ملي اطالعات هستيم، 
دش��منان چنين تبليغ مي كنند كه دولت قصد 
دارد اينترن��ت خارجي را قطع كنن��د، در حالي 
كه اصاًل چنين نيس��ت بلكه قصد داريم در كنار 
اينترنت خارجي، ش��بكه ملي اطالعات قوي و 
توانمند داشته باش��يم تا مردم بتوانند از هر دو 

استفاده كنند.«
 دستاورد دولت يازدهم و دوازدهم

روحاني توسعه ش��بكه ملي اطالعات را يكي از 
دستاوردهاي دولت يازدهم و دوازدهم بود، عنوان 
كرد و افزود:»در اين دول��ت پهناي باند افزايش 
پيدا كرده و توس��عه اينترنت، نس��ل هاي جديد 
و گوشي هاي هوش��مند با گذشته قابل مقايسه 
نيست. امروز بسياري از مشاغل و خدمات رفاهي 

مردم از طريق فضاي مجازي انجام مي شود.«
ب��ه گفت��ه رئيس جمه��ور همچني��ن دولت به 
وعده هايي كه به مردم در زمينه هاي مختلف از 
جمله آزادي مردم، فضاي مجازي، علم و فناوري، 
ش��ركت هاي دانش بنيان، خودكفايي در زمينه 

كشاورزي و انرژي، توس��عه رفاه مردم و افزايش 
خطوط ريل��ي داده و در حد توان هم عمل كرده 
اس��ت و چنانچه تحريم نبود و شرايط سال هاي 
95 و 96 وجود داشت، بي ترديد سرعت اقدامات 

دولت نيز بيشتر بود. 
وي با تأكيد بر اينكه نباي��د هيچ چيزي از مردم 
مخفي بماند و بايد هر كاري كه انجام مي ش��ود 
براي مردم توضيح داده شود، اظهار داشت:»اگر 
مش��كل تحريم داريم بايد خيلي صريح ابعاد آن 
براي مردم شرح داده شود و دروغ نگوييم كه همه 
چيز گل و بلبل است و واقعيت ها را هر آنچه است 

و هر چه درست است، به مردم بگوييم.«
 س�ال آينده ۵ واكسن انس�اني ساخته 

مي شود
رئيس جمهوري در س��خنان روزگذش��ته خود 
خبرهايي از جنس سالمت و توسعه فناوري هاي 
نوين هم داشت. به گفته وي تا پايان سال آينده 
پنج واكس��ن انساني س��اخته خواهد ش��د و از 
واردات در اين زمينه بي نياز خواهيم ش��د. وي 
از رسانه ملي، روزنامه ها و فضاي مجازي خواست 
واقعيت ها و پيشرفت هاي علمي را براي جهانيان 
و مردم كشورمان بيان كنند؛ چراكه مردم نياز به 
نش��اط دارند و يكي از راه هاي ايجاد نشاط براي 
مردم، مشاهده پيشرفت جوانان و دانشگاهيان 
است.  روحاني افزود:»وقتي در زمينه تجهيزات 
پزشكي و دارويي از رده 1۸به رده 16رسيديم و از 
لحاظ علمي در رده قابل مالحظه اي قرار داريم و 
در برخي از علوم جزو 10 رده اول هستيم، اين به 
معناي آن است كه كشور در مسير پيشرفت و علم 
و فناوري قرار گرفته و در سال هاي اخير تحوالت 

بسيار بزرگي در اين زمينه ايجاد شده است.«
رئيس جمهوري با بيان اينكه اش��تغال به سمت 
فناوري هاي نو و هاي تك سوق پيدا كرده است، 
گفت:»در س��ال هاي اخير ۳00 هزار اشتغال در 
فناوري هاي نو ايجاد ش��ده و معتقدم اش��تغال 
در اين حوزه بايد جايگزين اشتغال سنتي شود 
چراكه جهان امروز نيازمند پيش��رفت در علوم 
جديد به ويژه فناوري نو، آي تي، زيست فناوري 

و فضايي است.« 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 محمد صفايي با انتشار اين عكس نوشت: كنايه جالب كاربران 
فضاي مجازي به روزنامه حامي دولت!

-----------------------------------------------------

 آرش كرم بيگي با انتشار اين عكس عجيب نوشت: تصوير اتاق 
آقاي نوربخش، معاون مالي جديد همراه اول ك��ه چند روزيه با حكم 
مهدي اخوان مديرعامل جديد اين ش��ركت به سمت قبلي برگشتند. 
وي پيش از اين و در زمان مديريت عاملي وحيد صدوقي در همراه اول 

هم معاون مالي اين شركت بود. 
-----------------------------------------------------

  تكتم با انتشار عكسي اين متن را توئيت كرد: اين باشه براي 
اون كسايي كه مي گفتن خوب بنزين گرون شد با مترو بريد ديگه! چرا 
حس مي كنيد همش بايد با ماشين بريد؟! عكس: ايستگاه مترو دروازه 

دولت روز گذشته.
-----------------------------------------------------
 محسن پورعرب با هشتك تبعيض اين توئيت را باز نشر كرد:  
باور  مي كنيد اگر دو نفر هم كالسي رشته حقوق از يك دانشگاه در كنار 
هم باشند، كسي مي تواند سردفتر شود كه يا پدرش اين شغل را داشته 
يا وضع مالي بسيار خوبي دارد و مي تواند چند ميليارد تومان پول بدهد 

تا روي صندلي سردفتري بنشيند؟!
-----------------------------------------------------

 سيداحسان حسيني با انتشار اين عكس نوشت: شازده رضا 
پهلوي براي چندمين بار به سازمان ملل نامه نوشته كه به ايران فشار 
بيار و حتي شده از شوراي امنيت هم استفاده كن. فشاري كه فقط براي 

مردمه! كي بود ميگفت اين خاندان مردمي نيستن؟!

 با اب��الغ اداره كل خدمات الكترونيك قضايي مرك��ز آمار و فناوري 
اطالعات قوه قضائيه ارائه »دادخواست اعتراض ثالث« در شوراي حل 
اختالف از تاريخ 12 آذرماه در همه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي 
قابل ثبت است و شهروندان ديگر نياز نيست براي ثبت اين دادخواست 

به شورا هاي حل اختالف مراجعه كنند. 
 وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به پرسش��ي درباره وضعيت ش��يوع بيماري آنفلوآنزا در كشور گفت: 

آنفلوآنزا سير نزولي پيدا كرده و در حال ريشه كن شدن است. 
 سرپرس��ت س��تاد معاينه فني ش��هرداري ته��ران اع��الم كرد كه 
خودرو هاي سواري در توليد مستقيم ذرات معلق ۳درصد نقش دارند، 
اما در توليد آاليندگي هاي ثانويه از جمله گاز هاي س��رطان زا، نقش 

اساسي دارند. 
 محمدرضا جوادي يگانه با بيان اينكه موتورسواران عامل بيشترين 
آمار مرگ و مير در ايران و جهان به شمار مي روند، عنوان كرد: آمارها 
مي��زان نارضايتي از ش��يوه هاي موتورس��واري را ح��دود ۷0 درصد، 
نارضايتي از ميزان دزدي و سرقت را ۳۴ درصد، رضايت از موتورسيكلت 
به عنوان وس��يله كار را 56 درصد و رضايت از موتورسيكلت به عنوان 
وسيله نقليه را ۸۴ درصد بازگو مي كند كه نشان مي دهد بايد براي اين 

قشر از جامعه برنامه جدي در حوزه فرهنگي در نظر گرفته شود. 

دانش آموزان ايراني مقام اول
مسابقات ربوتكس جهاني را كسب كردند

دانش آم�وزان ايراني مقام اول ليگ FOLK RACE و مقام س�وم 
ليگ كارآفريني مسابقات ربوتكس جهاني)۲۰۱۹( را كسب كردند. 
در مسابقات ليگ كارآفريني مس��ابقات ربوتكس جهاني)2019( كه 
از 29 اكتبر تا يكم دسامبر در كشور استوني ش��هر تالين برگزار شد، 
دانش آموزان ايراني از بين ۴9 تيم موفق به كسب مقام اول ليگ شدند.  
داوود جعفري مدير آموزش��گاه فني و حرفه اي چيس��تا رباتيك صدرا 
اصفهان، با بيان اينكه مسابقات ربوتكس جهاني يك جشنواره رباتيك 
ش��امل مس��ابقات، كنفرانس ها، نمايشگاه ها، جلس��ات و كارگاه هاي 
آموزشي مي باشد كه از سال 2001 سازماندهي شده و به بزرگ ترين 
جشنواره رباتيك در اروپا تبديل شده اس��ت، خبر داد: امسال در اين 
 FOLK روي��داد بين المللي ش��ركت كنندگان ايراني مق��ام اول ليگ

RACE و مقام سوم ليگ كارآفريني را كسب كردند. 
جعفري با تأكيد بر اينكه آموزشگاه فني و حرفه اي چيستا رباتيك صدرا 
پيشرو و پيشقدم در آموزش رباتيك در سطح ملي است، اظهار داشت: 
امسال ربوتكس ايران موفق به اعزام 16 كارآموز در قالب 10 تيم از چهار 

شهر اصفهان، يزد، گناوه و سنندج به كشور استوني شده است. 
وي تصريح كرد: در مسابقات استوني بين المللي ربوتكس هزارو99 تيم 
شركت كرده بودند كه از اين تعداد 590تيم از كشور استوني و 509تيم 
از كش��ورهاي ديگر بودند ك��ه در مجموع ۳۸كش��ور در اين رقابت ها 
شركت كرده اند.  مدير آموزشگاه فني و حرفه اي چيستا رباتيك اصفهان 
گفت: در ليگ FOLK RACE، ۴9 تيم شركت داشته اند كه تيم ايران 
موفق به كسب رتبه اول در اين ليگ ش��د و با افتخار پرچم جمهوري 
اسالمي ايران را در اين مسابقات برافراشتند. تيم نروژ و كلمبيا به ترتيب 
مقام دوم و سوم اين ليگ را كسب كردند.  وي افزود: در ليگ كارآفريني 
نيز تيم ايران كه از ش��هر يزد در اين رقابت ها شركت داشتند موفق به 

كسب مقام سوم شدند. 
جعفري اظهار داشت: كشورهاي اس��توني، ايران، تركيه، كره جنوبي، 
فنالند، لتوني، ليتواني، هلند، روماني، قبرس، سوئد، لهستان، آذربايجان، 
بالروس، كلمبيا، چين، دانمارك، اتيوپي، يونان، هند، ايتاليا، اندونزي و 

چندين كشور ديگر در اين رقابت ها حضور داشتند. 
مدير آموزشگاه فني و حرفه اي چيس��تا رباتيك اصفهان خاطرنشان 
كرد: مقام آوران ايران با حضور در اين مسابقات با هدف حمايت از كاالي 
ايراني از محصوالتي اس��تفاده كردند كه توليدات ايران مي باشد، اين 

محصوالت با نام SRC و آريانا مورد استقبال هواداران قرار گرفت. 
 -----------------------------------------------------

رئيس انجمن تاالسمي ايران :
مرگ ۶۰بيمار تاالسمي در سال جاري

 به دليل كمبود دارو و قصور نظام درماني
رئي�س انجمن تاالس�مي اي�ران از م�رگ ۶۰ بيمار تاالس�مي در 
س�ال جاري به دليل كمب�ود دارو و قصور نظام درمان�ي خبر داد. 
يونس عرب در رابطه ب��ا كمبود منابع خوني مورد ني��از براي بيماران 
تاالسمي گفت: بيماران تاالسمي كش��ور در گروه هاي مختلف خوني 
با كمبود خون مواجه هس��تند، در چنين ش��رايطي الزم است اهداي 
خون جدي گرفته شود. در برخي از مراكز اهداي خون كشور، بيماران 
تاالسمي منبع خوني الزم را دريافت نمي كنند.  عرب با اشاره به اينكه 
2۳ هزار بيمار تاالسمي نيازمند به فرآورده هاي خوني در كشور داريم، 
گفت: اين افراد به طور مداوم و 20 روز يك ب��ار نيازمند دريافت خون 
هستند. سازمان انتقال خون در فصل س��رما با كاهش اهداكنندگان 

خون مواجه مي شود.  
رئيس انجمن تاالسمي ايران در تش��ريح نياز خوني بيماران تاالسمي 
اظهار كرد: درخواست ما اين است كه بانوان و جواناني كه در بازه سني 
25 تا ۳5 سال هستند، براي اهداي خون و كمك به بيماران تاالسمي 
اقدام كنند. سازمان انتقال خون كمبود فرآورده هاي خوني را به پالسما 
محدود مي كند، ام��ا بيماران ما كه خون كام��ل دريافت مي كنند نيز 
با كمبود روبه رو ش��ده اند. براي رفع نياز بيماران تاالس��مي الزم است 
بيماران در مراكز انتقال خون، خون كامل اهدا كنند؛ به عبارت دقيق تر 
اگر از آنها خواسته ش��د پالكت اهدا كنند، اعالم كنند كه قصد اهداي 
خون كامل را دارند.  وي در خص��وص جغرافياي كمبود فرآورده هاي 
خوني كامل در كشور به ايلنا گفت: در وضعيت كنوني تهران، اصفهان 
و بخش هايي از جنوب كش��ور، كمبود خون براي بيماران تاالس��مي 
داريم و در اين مناطق بيماران با مش��كل روبه رو هستند. البته كمبود 
خون به صورت مقطعي پيش مي آيد، اما بالغ بر دو هفته اس��ت كه ما 
با كمبود خون روبه رو هس��تيم.  عرب در ارتباط ب��ا آمار مرگ  و مير در 
بيماران تاالسمي گفت: سال گذش��ته حدود 90بيمار تاالسمي فوت 
كردند و امسال اين آمار به 60 نفر رسيده است. دارو و درمان استاندارد 
مي توانست از فوت آنها جلوگيري كند. بنابراين بخشي از اين مرگ و 
مير به خاطر قصور نظام درماني است، چراكه توان پزشكي امروز اجازه 
مي دهد يك بيمار تاالسمي عمر كاماًل عادي داشته باشد و به عبارت 
ديگر پذيرفته نيست بيماري به دليل تاالسمي فوت كند و عمده اين 
مرگ و مير به خاطر كمبود دارو اس��ت كه اگر اي��ن كمبودها را جدي 

نگيريم مرگ و مير افزايش مي يابد.
-----------------------------------------------------

رانندگان متخلف  در تصادفات
 ديه مي گيرند

هيئ�ت عموم�ي دي�وان عال�ي كش�ور، ب�ا ص�دور رأي وحدت 
رويه خ�ود اعالم ك�رد كه رانن�دگان متخل�ف ني�ز در تصادفات 
دي�ه خواهن�د گرف�ت، زيرا ش�خص ثالث محس�وب مي ش�وند. 
يداهلل عليزاده رئيس شعبه ۴2 ديوان عالي كشور در اين خصوص گفت: 
با تصميم هيئت عمومي ديوان عالي كشور، راننده  متخلف در تصادف  
هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او ديه داده مي شود و در صورت 

فوت به خانواده او ديه تعلق مي گيرد. 
وي با بيان اينكه دادگاه ها در مورد اعمال قانون مصوب س��ال 1۳90 
قانون برنامه پنجم توسعه و قانون 1۳95 بيمه در مورد پرداخت ديه به 
راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختالف نظر داشتند، 
افزود: در هيئت عمومي ديوان عالي كش��ور، استدالل بر آن شد كه به 
دليل حاكم بودن قانون برنامه پنجم توس��عه بر همه قوانين كش��ور، 
قوانين مخالف با آن بايد متوقف شود.  عليزاده گفت: همه رانندگاني كه 
از سال 90 تا 95 متحمل خسارت جاني يا مالي شدند، به عنوان شخص 

ثالث مي توانند از شركت بيمه خسارت و ديه دريافت كنند. 
بر اساس اين رأي چنانچه از سال 90 به بعد رانندگاني كه پرونده شان 
مختومه شده باشد و خسارت راننده را دريافت نكرده اند ولو اينكه راننده 
خودش هم بيمه ثالث نشده باشد، خواهند توانست درخواست دريافت 

ديه خود را ارائه كنند.

عليرضا سزاوار
  گزارش و ترجمه

اختراع خودرو با تغذيه انرژي تجديد پذير
 اولين خ�ودرو چهارچرخ بدون نياز به بنزين توس�ط عضو هيئت 
علمي دانش�گاه آزاد اس�المي واحد خرم آباد اختراع شده است. 
هاجر باقري طوالبي در حاشيه نمايشگاه دستاوردهاي هفته پژوهش 
كه در دانشگاه لرستان در حال برگزاري است، به ايسنا گفت: اين خودرو 
چهارچرخ بدون نياز به بنزين و هيچ گونه سوخت فسيلي با قابليت تغذيه 

از سه انرژي تجديدپذير ساخته شده است.  
وي با اشاره به مش��خصات كلي خودرو ادامه داد: سرعت حداكثر اين 
خودرو ۸0 كيلومتر بر ساعت اس��ت.  اين خودرو داراي سيستم ترمز 
ديس��كي دوبل، چهار فنره، سيس��تم تعليق كامل دو جناقي در جلو، 

ديفرانسيل عقب، شاسي بادشكن و آئروديناميك است. 
باقري طوالبي عنوان كرد: منابع تغذيه اين خودرو، برق شهري، آب، باد 
و خورشيد است.  اين خودرو با عنوان »كيو« توسط دكتر هاجر باقري 
طوالبي عضو هيئت علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد 

و مهندس علي عباسي زاده دانشجوي همكار اختراع شده است. 


