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خبر
ت سال۹۴
ت سال۹۱به ۵۸۶شرک 
جهش دانشبنیانها؛ از ۴۱شرک 

استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان
جریانی که در دولت روحانی رشد کرد

آمارها نشــان میدهد تعداد پارک های علم و فناوری در کشور از  ۲۸پارک در سال
 ۱۳۸۹به  ۳۶پارک در سال  ۱۳۹۴رسیده است.
به گزارش خبرانالین ،دانشــگاه طی چهار ســال اخیر روند آهســته و پیوستهای در
اصالح زیرساختهای خود دارد .در واقع آنچه از دولتهای نهم و دهم در وزارت علوم
باقی ماند بر هم زدن نظم منطقی دانشگاهها بود.
به این معنا که وزارت علوم در این دو دولت بیشتر سعی در نزدیک کردن دانشگاه به
مدل حکومتی آن بود و همزمان به نظم جهانی دانشــگاه و رعایت آن در دانشگاههای
ایران بی توجه بــود .عالوه بر این کمیتگرایی وزارت علوم در دولتهای نهم و دهم
باعث شد تعداد مقاالت علمی مورد توجه قرار گیرد و نه کیفیت آنها ،تعداد صندلیهای
دانشــگاهی ،تعداد پژوهشهای علمی ،تعداد مراکز آموزشی و پژوهشی ایجاد شده و...
مورد توجه و کیفیت به حاشیه برود .اما یکی از اتفاقات رخداده در دولت یازدهم تفویض
بسیاری از اختیارات به دانشگاهها بود.
این تفویض اختیار یک برکت بزرگ برای دانشــگاهها ایجاد کرد و آن اندیشه تولید
ثروت از علم با اســتفاده از تجربههای جهانی بود .تولید ثروت از علم مخالفان خاصی
دارد و موافقانــی هم دارد ،اما آنچه جایز اهمیت اســت اینکه نظم جهانی تولید ثروت
از علم را با تبصرههایی که اصالت علم ضربه نخورد را میپذیرد .از سال  ۱۳۹۲به بعد
در واقع دانشــگاههای ایران به دلیل چالشهای مالی به سمت تقویت پارکهای علم
وفناوری ،شــرکتهای دانش بنیان و برگزاری استارتآپها افتاند .این خیز دانشگاه با
حمایت وزارت علوم همراه شد و زمینه ساز این اتفاق شد که وزارت علوم بخش زیادی
از بودجههای حمایت پژوهشی خود را صرف شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم
و فناوری کند.
این اتفاق باعث شــد،آمار های دولتی نشان می دهد تعداد پارک های علم و فناوری
در کشور از  ۲۸پارک در سال  ۱۳۸۹به  ۳۶پارک در سال  ۱۳۹۴رسیده است .همچنین
تعداد شــرکت های دانش بنیان مســتقر در پارک های علم و فناوری از  ۴۱شــرکت
در ســال  ۱۳۹۱به  ۵۸۶شــرکت در ســال  ۱۳۹۴رسیده اســت .عالوه بر این بودجه
مصوبه پارک های وابســته به وزارت علوم از  322681میلیون ریال در سال  ۱۳۸۹به
 1483536میلیون ریال در ســال ۱۳۹۴رسیده است که نشان از توجه به این موضوع
در دولت یازدهم دارد.
چرا اقتصاد دانش بنیان؟
ســخنی معروف در علم امروز دنیا وجود دارد که مــی گوید«:علم کاروانی جهانی»
اســت .هم اکنون بزرگترین یافته های علمی در دنیا ،با کار گروهی  ،فرامرزی و بعضا
فرا قاره ای بدســت می آید و یکی از مصادق تایید کننده آن « جایزه نوبل» است که
طی چند سال اخیر جوایز خود را کمتر به یک فرد ،بلکه بیشتر به گروهی از دانشمندان
اعطا می کند .این اتفاق یعنی کاروان جهانی علم حاال همه کشورها را مجاب به توجه
به دو نکته مهم کرده ،کار گروهی و دیپلماسی علمی.
همچنیــن به تعبیری عامیانه زیاد بودن دســت در این کاروان جهانی باعث شــده،
گروهی بیش تر موفق تر شــوند که خالق ترند و ایده های ناب تری برای تبدیل علم
به ثروت دارند.یکی از اولین تالش ها برای تبدیل علم به ثروت در دنیا و در آمریکا آغاز
شــد در منطقه به نام « دره سیلیکون» .این منطقه در کشور آمریکاست که از طرفین
به ایالت های سانفرانسیســکو ،کالیفرنیا و پنینســوال محدود می شود و دانشگاه معتبر
استنفورد نیز در جوار آن قرار گرفته است .از قسمت شرق ،خلیج کوچک سانفرانسیسکو
این منطقه را محدود می کند و در قســمت غرب نیز رشــته کوه های سانتاکروز آن را
احاطه کرده است.
تاریخچه ایجاد «دره ســیلیکون» را گاراژی میدانند که در دهه سال  ۱۹۳۰میالدی
دو دانشــجوی مهندسی دانشگاه اســتنفورد به نامهای دیوید هیولت و ویلیام پاکارد یا
همان بنیان گذاران شــرکت اچ.پی فعالیت خود را در آن آغاز کرده بودند .اما حاال دره
ســیلیکون همچنان به عنوان نخســتین و بزرگ ترین پارک فناوری جهان محسوب
می شود.
حــاال جدای از چگونگی آغاز ایده تبدیل علم به ثروت ،بحث بســتر های این اتفاق
مطرح می شــود .هم اکنون کشور های دنیا به روشــنی دریافته اند که تبدیل علم به
محصول یا ثروت در محیط های به اســم پارک های علم و فناوری صورت می گیرد.
فضایی که از فضای آکادمیک دانشگاه تا حد زیادی فاصله می گیرد و راه برای تبدیل
ایده ها به محصوالت آغاز می شــود .کشــور آمریکا حدود  ۶۵سال پیش ،فرانسه ۵۵
ســال پیش و ژنی ها  ۴۵سال پیش اولین پارک های علم و فناوری خود را راه اندازی
کردنــد و اگر بخوانیــد بدانید یکی از علت های عقب ماندگی کشــور ما در این مورد
چیســت ،بد نیست بدانید اولین پارک علم فناوری ما به صورت محدود حدود  ۱۲سال
پیش راه اندازی شد.
پارک های علم و فناوری بستر تبدیل علم به ثروت
حــاال جدای از چگونگی آغاز ایده تبدیل علم به ثروت ،بحث بســتر های این اتفاق
مطرح می شــود .هم اکنون کشور های دنیا به روشــنی دریافته اند که تبدیل علم به
محصول یا ثروت در محیط های به اســم پارک های علم و فناوری صورت می گیرد.
فضایی که از فضای آکادمیک دانشگاه تا حد زیادی فاصله می گیرد و راه برای تبدیل
ایده ها به محصوالت آغاز می شــود .کشــور آمریکا حدود  ۶۵سال پیش ،فرانسه ۵۵
ســال پیش و ژنی ها  ۴۵سال پیش اولین پارک های علم و فناوری خود را راه اندازی
کردنــد و اگر بخوانیــد بدانید یکی از علت های عقب ماندگی کشــور ما در این مورد
چیســت ،بد نیست بدانید اولین پارک علم فناوری ما به صورت محدود حدود  ۱۲سال
پیش راه اندازی شد.
براساس آخرین درجه بندی های صورت گرفته ،دره سیلیکون در آمریکا ،مرکز سوفیا
آنتی پولیس فرانســه در اروپا و شهرک علمی ســوکوبای ژن در آسیا به ترتیب بزرگ
ترین پارک های فناوری دنیا محسوب می شوند.
دره ســیلیکون و در اصل پارک علمی دانشگاه استنفورد در اوایل دهه  1950تاسیس
شــد و پارک های فناوری سوفیا آنتی پولیس و شهرک علمی سوکوبای ژن به ترتیب
در دهه  1960و  1970فعالیت خود را آغاز کردند .طبق آمارهای رســمی منتشر شده،
هــم اکنون بیش از  500پارک علمی در دنیا وجود دارد که البته این تعداد با ســرعتی
زیاد رو به افزایش است.
آمریــکا با بیش از  150پارک علمــی در صدر مراکز معتبر علمی جهان قرار دارد که
پس از آن ژن با  111پارک در رتبه دوم قرار گرفته اســت .چین نیز کوشــش خود را
برای توســعه پارک های علمی در اواسط دهه  1980آغاز کرد و هم اکنون حدود 100
پارک در این کشور ایجاد شده است.

واکنش کمیته امداد به خبر اعالم
حمایترئیس این کمیته از یکی
از نامزدها

روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص انتشار یک پست تلگرامی
به نقل ازرئیس کمیته امداد و حمایت وی از یکی از کاندیداهای انتخابات ریاســت
جمهوری ،اطالعیه ای صادر کرد.
روابط عمومی کمیته امداد در اطالعیهای اعالم کرد« :با توجه به انتشار یک پست
انتخاباتی در برخی کانالهای تلگرامی به نقل از مهندس سید پرویز فتاح با مضمون
حمایت از یکی از نامزدهای انتخاباتی که با تقطیع سخنان وی در سال گذشته و با
قلب محتوای مصاحبه رئیس کمیته امداد صورت گرفته است ،به آگاهی مردم شریف
کشــورمان میرساند با هدف جلوگیری از تاثیرگذاری رفتارهای سیاسی و انتخاباتی
بر عملکرد کمیته امداد در خدمترسانی به اقشار آسیبپذیر جامعه ،هیچگونه اقدام،
موضعگیری و مصاحبهای از ســوی امدادگــران و از جمله رئیس کمیته امداد ،له یا
علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در طول ماهههای گذشته صورت نگرفته
اســت و بر همین منوال نیز تا پایان فرآیند انتخابات آتی ریاســت جمهوری ،رئیس
و همــکاران این نهاد مردمی از هرگونه دخالــت و اظهار نظر در این زمینه اجتناب
خواهند کرد».

آغاز ساخت بیمارستان هستهای
با حضور مسئوالن ایرانی و اتریشی

مراسم آغاز به ساخت بیمارستان هستهای (پروتون تراپی و کربن تراپی) روز دوشنبه با حضوررئیس سازمان
انرژی اتمی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسووالن اتریشی در مرکز کشاورزی هستهای
و سالمت استان البرز برگزار شد.
پروتونتراپی و کربنتراپی برای شناسایی سرطان و جلوگیری از نابودی سلولهای سالم استفاده میشود.
با ورود ایران به این عرصه ،ششمین کشور جهان هستیم که از این تکنولوژی برخوردار میشویم.

اجتماعی

وزیر بهداشت:

طرح تحول سالمت متعلق به روحانی است

تمام ادیان و مذاهب بر آمدن موعود و نجات دنیا از ظلم و
ستم و گسترش عدل و داد ،وحدت نظر دارند.
وزیر بهداشت با بیان این مطلب در آیین افتتاح پروژه های
مهم درمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(بیمارستان
امام حسن(ع) بجنورد و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شیروان)
اظهار کرد :انتظار دو نوع است یکی انتظار منفی است که با
خمودگی و تنبلی همراه اســت و در سالهای پیش از انقالب
رواج داشت و عدهای تبلیغ میکردند که نباید حرکت کرد و
باید صبور بود تا جهان ،پر از ظلم ،جور ،جنایت و فحشا شود
تا خدا صاحب ما را بفرستد.
دکتر سید حسن هاشــمی طرح تحول سالمت را متعلق
بــه دکتــر روحانی دانســت و گفت :با عنایــت خدا ،همت
رئیسجمهور ،کمک و همکاری مجلس و حمایت های مقام
معظم رهبری ،طرح تحول سالمت توانست به موفقیت نسبی
برســد و حمایت مقام معظم رهبری از این طرح ،بدان جهت
بود که اقدامات طرح تحول سالمت برای فقرا ،محرومین و
درماندگان انجام شد اما ما اعتقاد داریم که این طرح ،دیر آغاز
شــد و ای کاش از ابتدای انقالب اسالمی چنین طرح هایی
شروع می شد.
وزیر بهداشــت ضمن ابراز خرسندی از ایجاد  88هزار متر
مربع فضای بهداشــتی ،درمانی و آموزشی ،توسط دانشگاه
علوم پزشــکی خراسان شمالی در سه ســال گذشته ،افزود:
ایجاد  80هزار متر مربع فضای بهداشتی ،درمانی و آموزشی
در مقایســه با  110هزار متر مربــع فضای موجود از چندین
دهه تا سال  ،92بسیار ارزشــمند است البته چنین اقداماتی
در کل کشــور بویژه مناطق محــروم و در مناطقی که آب و
هوای مناسبی ندارند ،نیر اتفاق افتاده که اقدامات بسیار مهم
و اثرگذاری بوده است.
دکتر هاشــمی اضافه کرد :دو روز پیش به جنوب اســتان

کرمان سفر کردم که محروم ترین منطقه ایران است و برای
اولین بار ،مردم اسم ام آر آی و سی تی اسکن را می شنیدند
و بیمارستانی را افتتاح کردیم که ساخت آن با زیربنای  3هزار
متر مربع از  18سال پیش آغاز شده بود و تا دو سال پیش 40
درصد پیشرفت فیزیکی داشت و خوشحالیم که در این دولت،
 3بیمارستان را در منطقه جنوب استان کرمان افتتاح کردیم
تا مردم این مناطق به خدمات بهداشــتی و درمانی دسترسی
بیشتری داشته باشند.
وزیر بهداشت با اشاره به سفر سه روز پیش خود به استان
سیستان و بلوچستان ،نیز گفت :فرماندار ایرانشهر می گفت
که در دولت یازدهم ،تعداد پزشــکان ایــن منطقه از  27به
 150پزشک افزایش یافته اما برخی افراد در تلویزیون سخنان
نادرستی را در خصوص عدم توجه دولت به مناطق محروم به
زبان می آورند که تاسف می خوریم.
دکتر هاشــمی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت
شاخص های سالمت در اســتان خراسان شمالی را مناسب
ارزیابــی کرد و اظهار داشــت :بــه زودی شــاهد ارتقای

آبرو ریزی و تخریب همدیگر باشد ،ارزش دارد؟
هاشمی خاطرنشان کرد :متاسفانه شاهدیم که برای بدست
آوردن رای ،انقالب اسالمی و نظام را زیر سوال می برند نمی
دانم چرا تا این حد سیاه نمایی و بداخالقی می شود در حالی
که انقالب اســامی ارزان به دست نیامده و باید از آن نگه
داری و مراقبت کنیم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اعتقادی به برگزاری مناظرات
به این شکل ندارم ،افزود :متاسفانه در این مناظره ها ،اخالق
و نظام جمهوری اسالمی ایران آسیب می بیند سالها است که
از نفوذ صحبت می کنیم اما زمانی که شورای نگهبان  6نفر
را تاییــد صالحیت می کند و باید فرد اصلح را انتخاب کنیم،
شاهدیم که با نشــان دادن اسناد مختلف آبروی همدیگر را
می برند و این همان کاری اســت که ترامپ و کلینیتون در
انتخابات اخیر انجام دادنــد و این چیزی جر نفوذ فرهنگ و
سیاست غرب نیست.
به گزارش وبدا ،دکتر هاشــمی در پایان یادآور شــد :شاید
با نشان دادن اســناد مختلف تصور کنیم که تسویه حساب
کــرده ایم اما مردم و جوانان ،ما را از هم جدا نمی دانند و آن
را به پای نظام جمهوری اســامی ایران می گذارند بنابراین
امیدواریــم که مناظره ها در دوره هــای بعدی انتخابات به
نحوی برگزار شــود که با اعصاب و روح و روان مردم بازی
نکند و به آن آسیب نزند.
 50نفر از مصدومان زلزله به بیمارستان تازه افتتاح شده امام
حسن (ع)منتقل شدند
همچنینرئیس دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با
اشاره به زلزله اخیر خراسان گفت 50 :نفر از مصدومان زلزله
دیروز به بیمارســتان امام حسن(ع) که ساعاتی قبل از زلزله
توسط وزیر بهداشــت افتتاح شده بود منتقل و تحت درمان
قرا گرفتند.

بیمارســتانهای مانه و ســلقمان و جاجرم از  32به  64تخت
بیمارســتانی خواهیــم بــود و اقدامات الزم بــرای احداث
بیمارستانی در راز و جرگالن نیز انجام خواهد شد.
وزیر بهداشــت تصریح کرد :در مناظرات تلویزیون یکی از
آقایــان بهرئیس جمهور می گفت که چرا اقدامات خود را از
اواخر دولت شروع کردید باید بگویم که در شروع به کار دولت
با کاهش یک چهارمی قیمت نفت روبرو شدیم و بسیاری از
روزنامه های زنجیره ای و رســانه های دوستان ،به تخریب
دولت می پرداختند و زمان پرداخت یارانه ها به مردم ،سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور با مشکالتی مواجه می شد اما
یارانه ها بطور کامل به حساب مردم واریز می شد در حالیکه
بسیاری از کشــورهای منطقه مانند عربستان ،کویت و قطر
در زمــان کاهش قیمت نفت ،با مشــکالت جدی اقتصادی
روبرو شدند.
هاشــمی ادامه داد :همان برجامی که برخی دوســتان به
آن نســبت ناروا می دهند ،باعث شد تا فروش و قیمت نفت
ایران افزایش پیدا کند و پول آن سر سفره های مردم برود و
موجب افزایش تولید و اشــتغال شود .متاسفانه می گویند که
دولت یازدهم پر خرج است اما دکتر جهانگیری چندماه پیش
مــی گفت که بودجه وزارت آموزش و پرورش در ابتدای این
دولــت  14هزار و  200میلیارد تومــان بود که به  31هزار و
 700میلیارد تومان افزایش یافت و نمی توان حقوق کارمندان
دولت را با این بهانه که مخارج دولت زیاد می شود ،افزایش
نداد.
وزیر بهداشت تاکید کرد :هزینه های زیادی برای انقالب
اسالمی شده و انقالب اسالمی گران به دست آمده و فرزندان
ایران در مقاطع مختلف تاریخ انقالب اســامی ،به شهادت
رســیدند و فرزندان این بزرگواران یتیم شدند اما آیا پست و
مقــام وزارت ،وکالت ورئیس جمهوری اگر با دروغ ،تهمت،

انقراض چای ،به زودی

چای دومین نوشیدنی محبوب جهان بعد از آب در معرض
تهدید قرار گرفته است.
همــه دنیا به خوبی میدانــد که بر اثر تغییــرات اقلیمی،
محصوالت اصلی کشاورزی مانند گندم ،ذرت و برنج به طور
جدی تهدید میشوند اما تاثیر این اتفاق بر روی چای در آینده
یکی از مباحثی است که بر آن تمرکز جدی شده.
بنا به گزارش ســیانان تحقیقات اخیر نشــان داده است
کشت چای در برخی از مناطق قاره آسیا به دلیل خشکسالی
و گرمــا تا حدود  55درصد کاهش یافته و این در حالیســت
کــه افت کیفیت چای هم نکته قابل توجهی در همین زمینه
محسوب میشود.
شدت استفاده از سموم (آفتکشها) و کودهای شیمیایی در
مزارع چای باعث تخریب خاک ،ساالنه به میزان نرخ میانگین
 2.8درصد رسیده است.
این مسئله همچنین باعث سرریز روانآبهای شیمیایی به
آبراهها شده اســت که خود سبب بروز ایجاد مشکالت جدی
برای سالمت انسان و محیط زیست خواهد شد.
 DNAناجی میشود
با همه این تفاســیر همچنان جای امیدواری باقیست؛ چه
اینکه دانشمندان در موسسه کونمینگ گیاهشناسی در آکادمی
علوم چین توالی کل ژنوم چای را تعیین کردهاند.
نقشــهبرداری از توالی دقیق  DNAدر این مسیر  ،زمینه
اساسی برای استخراج تمام اطالعات ژنتیکی مورد نیاز جهت
کمک به نژاد و سرعت دادن به بسط گونههای جدید از بوته
چای را مهیا میکند و همچنین به ارتقای ارزش غذایی و عطر

و طعم این نوشیدنی هم کمک خواهد کرد.
بخصوص کل ژنــوم درخت چای ،اســاس ژنتیکی برای
تحمل چــای در برابر تنشهای محیط زیســتی  ،آفتها و
مقــاوت در برابر بیماریها  ،عطر و طعم  ،بهرهوری و کیفیت
را آشکار میکند.
پرورشدهنــدگان میتوانند به طور دقیقتر گونههای بهتر
چای و بازدهی بهتر محصول را تولید و ایجاد کنند .و همچنین
از آب و مواد مغذی اســتفاده مناسبتر و تاثیرگذارتری بکنند.
آنها میتوانند در حین گسترده کردن تنوع ژنتیکی گیاه چای ،
سالمت کلی این گونه گیاهی را بهبود بخشند.
همچنین این تحــوالت مرحله مهمی برای دانشــمندان
محسوب میشود چه اینکه آنها به درک عمیقتری از تکامل
پیچیده و کارکرد ژنهای کلیدی در ارتباط با آســتانه تحمل
نسبت به تنش محیط زیستی  ،عطر و طعم چای و انطباق آن
دست پیدا میکنند.
وسیعتر از قهوه
ژنوم جدید چای بسیار وســیع است ؛ یعنی چیزی نزدیک
به  37هزار ژن و بیش از چهار برابر ژنوم گیاه قهوه .پروســه
تکامل به وســیله انتخاب طبیعی (انتخاب اصلح در طبیعت)
کمک شایانی به توسعه صدها ژن چای با قابلیت مقاوم بودن
در برابر تنشهای محیط زیســتی  ،خشکسالی و بیماریها
کرده است.
در واقع این ژنها مانند نشــانگرهای مولکولی هستند که
دانشــمندان هنگام انتخاب گیاهان برای استفاده در پرورش
دادن  ،آنها را شناسایی میکنند.

این اتفاق به آنها اجازه میدهد تا درباره ژنها و ویژگیهای
نســل بعدی گیاهانی که پــرورش خواهنــد داد به قطعیت
بیشتری برســند و با این اطالعات به پروســه پرورش آنها
سرعت بیشتری بدهند.
توالــی ژنوم همینطور امکان اســتفاده از اصالح ژنتیکی را
افزایــش میدهد .تکنولوژی برای رونــق یا تقویت ژنهای
مطلوب در این مســیر مورد اســتفاده قرار میگیرد( یا توقف
نمونههــای نامطلوب) همین اصــول میتواند جهت ارتقای
ارزش غذایی و دارویی گونههای خاص چای مورد اســتفاده
قرار بگیرد.
توالی ژنوم شــامل ژنهای مرتبط با بیوسنتز میشود .این
تولیدی از پروتئین و آنزیمهایی اســت که شــامل ترکیباتی
مانند فالوونویدها  ،ترپنها و کافئین که چای را قابل نوشیدن
میکنند میشود .همچنین این موضوع ارتباط نزدیکی با عطر،
طعم و کیفیت چای دارد و بنابراین اســتفاده از تکنیکهای

پــرورش و تولید ژنها میتواند به باال بــردن کیفیت مزه و
ارزش غذایی و طعمی چای کمک کند.
به عنوان مثال میتوان ژن بیوسنتز کافئین را از گیاه چای
حذف کرد تا به تولید انــواع چای کم یا بدون کافئین کمک
کرده باشیم .در عین حال با تقویت ترکیبات خاص در همان
زمان ما میتوانیم چای را سالمتر کرده و طعمهای جدیدی به
چای کافئین دار اضافه کنیم.طبق مطالعات سال  ،2014برآورد
میشود  5.56میلیون تن چای در بیش از  3.8میلیون هکتار
زمین رشــد و پرورش داده میشود .این موضوع نشاندهنده
اهمیت عظیم فرهنگی به همان شدت ارزش اقتصادی چای
است بدین معنا که تامین امنیت آیندهای پایدار برای گیاه چای
به عنوان یک ضرورت برای میلیونها نفر در جهان محسوب
میشود .اولین موفقیت توالی ژنوم چای قدم مهمی به سمت
تولید چای قویتر با بهرهوری بیشتر و قابلیتهای آشامیدنی
بهتر در مواجهه با چالشهای گسترده محیط زیستی است.

تأثیر پیادهروی تفریحی بر بهبود خلق و خو
بررســیها نشــان میدهد پیادهروی تفریحی میتواند
خلق و خوی افراد را تقویت کرده و بهبود بخشد.
مرتب ورزش کردن نکته کلیــدی برای ارتقاء و حفظ
سالمت جسمی است .اما وقتی صحبت از سالمت روان
بــه میان میآید طبــق مطالعات جدید حتــی پیادهروی
تفریحی نیز میتواند به بهبود خلق و خو کمک کند.
متخصصان آمریکایی دریافتهانــد پیاده روی تفریحی

موضوع طراحی ،ساخت و کاربردی کردن خودروهای برقی
یکــی از موضوعات مورد بحث در آخرین مناظره کاندیدهای
ریاست جمهوری بوده که با تالشهای صورتگرفته ،طراحی
و ســاخت ایــن خودروها به عنوان گامــی در جهت کاهش
گازهای گلخانهای از ســالها قبل در دانشــگاههای کشور
آغاز شــده و با تالش معاونت علمی ریاستجمهوری موانع
شمارهگذاری این خودروها رفع شــده است .خودروی برقی،
خودرویی اســت که از باتری جهــت نیروی محرکه ب ه جای
موتور درونسوز اســتفاده میکند .اولین خودروهای برقی در
قرن نوزدهم تولید شــدند ولی با تولید اتومبیلهای احتراقی،
تولید این گونه خودروها دچار افت شــدید شــد .در دهههای
 ۱۹۷۰تا  ۱۹۸۰میالدی با وقوع بحران انرژی مجددا خودروی
برقی مورد توجه قرار گرفت ،ولی این عالقهمندی سبب تولید
انبوه و ایجاد بازار رقابتی نشد .از سال  ۲۰۰۸میالدی با توجه
به پیشــرفت فناوری باتریها ،مدیریت شبکه برق ،نگرانیها
در خصوص قیمت نفت و نیاز به کاهش گازهای گلخانهای،

بــرای تقویت خلق و خو و احســاس آرامش به خصوص
در بزرگساالنی که به طور طبیعی بیتحرک هستند مفید
است.
در حالیکــه در مطالعات متعددی نشــان داده شــده
که فعالیت جســمی بر ســامت روان تاثیــر مثبت دارد
متخصصــان آمریکایی تاکید کردند تا کنون مشــخص
نبوده چه میزان فعالیت جســمی بر احساس آرامش افراد

تاثیرگذار است.
در این بررسی متخصصان تصمیم گرفتند تا این رابطه
را با مطالعه روی  ۴۱۹فرد ســالم و میانسال مورد ارزیابی
قرار دهند.
متخصصــان به بررســی فعالیت جســمی شــرکت
کنندگان پرداخته و همچنین پرسشهایی در مورد توالی
ورزشهای روزمره ،آرامش روانی و میزان افسردگی آنان

مطرح کردند .به گزارش مدیکال نیوز تودی ،متخصصان
دریافتند بزرگساالنی که کمتحرک هستند از پایینترین
ســطح آرامش برخوردارند و باالترین سطح افسردگی در
آنان مشاهده میشــود .این وضعیت نشان میدهد عدم
فعالیت جسمی برای سالمت روان مضر است.
همچنین افرادی که فعالیت جســمی دارند از احساس
آرامش بیشتری بهرهمندند.

تصادف شدید
خودروهای
برقی ایرانی
 ۶دستگاه
در مسیر
خودرو در جاده
کاربردیسازی
خاوران

تحولــی اساســی در تولید خودروهای برقــی صورت گرفته
اســت .از مزایای خودروی برقی نسبت به خودروی احتراقی
میتوان به کاهش قابل مالحظه آلودگی هوا ،کاهش گازهای
گلخانهای و کاهش وابســتگی به نفت اشاره کرد و این مزایا
موجب شــده که برخی از کشورها و دولتها به منظور ترویج
و گســترش بازار خودروهای برقی مشوقهایی برای استفاده
از خودروهای برقی در نظر بگیرند؛ چراکه بر اســاس پروتکل
"کیوتو" گروه کثیری از کشورهای جهان متعهد شدند سطح
انتشار دی اکســید کربن ( )CO۲خود را تا حدود  ۵درصد
کمتر از میزانی که در ســال  ۱۹۹۰انتشــار مییافته ،کاهش
دهند .بر اساس آمارهای جهانی  ۱۱کشور با بیشترین میزان
تولید دیاکسید کربن در ســال  ۲۰۱۵شناخته شدند که ۱۰
کشــور جهان حدود  ۶۷درصد از گاز دیاکسید کربن سراسر
جهان را تولید میکنند و این در حالی اســت که کشور چین
به تنهایی  ۲۸٫۰۳درصد از دیاکســید کربن جهان را تولید
میکند .ایران در این لیست در رتبه  ۹جهانی قرار دارد.

تصادف شــدید  6دستگاه خودرو ســبک و سنگین با یکدیگر،
مصدومیت  7شهروند را به دنبال داشت.
به گزارش خبرآنالین و به نقل از پایگاه اطالع رسانی آتشنشاني،
بعــد از اطالع به ســامانه  ۱۲۵از ســوی راننــدگان خودروهای
عبــوری ،آتش نشــانان ایســتگاههای  ۷۸ ، ۱۲۱و  ۶۶به همراه
گــروه امداد و نجات  ۱۵بی درنگ با هماهنگی ســتاد فرماندهی
سازمان آتش نشانی تهران ســاعت  ۱۶:۳۵روز گذشته خود را به
جاده خاوران(مســیر غرب به شرق) ،حوالی شــهرک خاور شهر
رساندند.
به گفته حســین کوکبی افسر آماده منطقه هشت عملیات آتش
نشــانی تهران ،در محل حادثه چهار دستگاه خودرو سواری و دو
دســتگاه کامیونت به شدت با یکدیگر برخورد کردند که درپی آن
ترافیک شدیدی دراطراف صحنه تصادف ایجاد شد.
وی با اشــاره به اینکه شدت این حادثه به حدی بود که یکی از

دو کامیونت واژگون شد ،افزود ۷ :نفر سرنشین یکی از خودروهای
سواری دچار مصدومیت شده و دو نفر از آنان داخل اتاقک متالشی
شده این وسیله نقلیه گرفتار شدند.
این افسر آماده اضافه کرد :با توجه به ترافیک شدید ،آتشنشانان
به ناچار از مسیر مخالف ،خود را به محل حادثه رساندند و به سرعت
پس از قطع برق خودروها ،نصب عالئم هشــداردهنده در اطراف
محل حادثه و ایمن سازی کامل ،با استفاده از تجهیزات مخصوص
هیدرولیکی بدنه خودرو سواری را برش دادند و با تالش فراوان دو
نفر زن  ۳۲و  ۵۸ساله را از داخل اتاقک این وسیله نقلیه خارج کرده
و به همراه پنج نفر مصدوم دیگر تحویل امدادگران اورژانس دادند.
کوکبیدرپایانگفت:آتشنشانانباکمکجرثقیلکامیونتواژگون
شده را به حالت اولیه بازگرداندند و پس از پاکسازی آثار باقی مانده از
تصادف ،محل حادثه را برای بررسی علت تحویل کارشناسان راهور
دادند.

