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تبدیل ۸۷۵هزار کارت بانکی
به کارت سوخت

مهر-معاون وزیر ارتباطات از مراجعه آنالین هفت میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت خبر داد و گفت :کارت بانکی  ۸۷۵هزار نفر از این مراجعه
کنندگانبهکارتسوختمتصلشد.ناظمی گفت:ازشروعاجرایطرحثبتناموصدورکارتسوخت،از ۵تا ۱۵آذر،هفتمیلیوننفرازطریقوبسایت
دولتموبایل(،)Mob.gov.irاپلیکیشندولتهمراهوکددستوری*#۴برایدریافتکارتسوختبه این سامانههایغیرحضوریمراجعهکردند.

...

علمیوفناوری
معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد :

درآمد اپراتورها از پیامک
موبایل به صفر رسید
حاجیان  -رئیس سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی با اعالم این که کاهش
درآمد اپراتورهایی که سرویس به روز نشده
دارند در دنیا مشهود است گفت  :هم اکنون
درآمد اپراتورهای موبایل در سرویسی مانند
پیامک ،به صفر رسیده و در حوزه مکالمه نیز
درآمد اپراتورها روند کاهشی دارد.حسین
فالح جوشقانی صبح روز گذشته در همایش
تخصصی هفته دیجیتال ایــران ،با اشــاره به
رونــد تحوالت اقتصادی مبتنی بر فناوری
دیجیتال در دنیاخاطر نشان کرد  :در دنیای
امروز اپراتورها باید با توجه به شرایط روز باز
طراحیشوندوبرایتحولجدیدآمادهباشند
چراکهبررسیهانشانمیدهدکاهشدرآمد
اپراتورهایی که سرویس به روز نشده دارند در
دنیا مشهود است به نحوی که اپراتورهایی
که سرویس مشابه قدیمی ارائــه می کنند
با کاهش درآمــد  ۵۰تا  ۹۰درصــدی مواجه
هستند .همچنین درآمد اپراتورهای موبایل
در سرویسی مانند پیامک ،به صفر رسیده و در
حوزهمکالمهنیزدرآمداپراتورهاروندکاهشی
دارد.وی با تاکید براین که استراتژی حوزه
کسب وکــار باید مبتنی بر تحول دیجیتال
تغییرکندافزود:اینتغییراتازسال-2012
 2013در بعضی از کشورهای دنیا آغاز شده
اســت وطبق آمــار مجمع جهانی اقتصاد،
کشورهایی که استراتژی تحول دیجیتال
را اجرا کردند با افزایش ۹درصــدی درآمد،
افزایش ۱۲درصدی حجم بازار و افزایش ۲۶
درصدی سودآو ری شرکت ها همراه بودند.
همچنین آمارها نشان می دهد که در بازه
زمانی سال ۲۰۱۶که تحول دیجیتال به طور
اساسی مطرح شد ،ارزش افزوده در صنعت
 ۱۰هزارمیلیارددالربودوپیشبینیمیشود
که تنها در بخش محتوا و سرگرمی این رقم به
 ۷۰۰میلیارددالربرسد.اینرقمهمچنیندر
صنعت برق  ۱۵۰۰میلیارد دالر ،لجستیک
دو هزار و  ۱۰۰میلیارد دالر ،حمل و نقل دو
هزارو ۶۰۰میلیارددالروتجارتالکترونیکی
سه هزار و  ۱۰۰میلیارد دالر پیش بینی می
شــود .وی با بیان ایــن که وزارت ارتباطات
همگام شدن با تحول دیجیتال را آغاز کرده
اســت گفت :در ایــن زمینه مقرراتگذاری
برای ایجاد فضا در راستای تحول دیجیتال
و تسهیلگری و مقرراتزدایی در حوزه ICT
و همچنین همزمان با ورود نسل پنجم تلفن
همراه ،ایجاد رگوالتوری مشارکتی نیز در
دستور کار قرار دارد.

معاون امور فضای مجازی
دادستانی کل کشوراعالم کرد:

بودجهالزمیکپیامرسان
داخلیبرایرقابتباتلگرام؛
حداقل 300میلیاردتومان

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل
کشور بــا بیان ایــن کــه فیلترینگ تلگرام
موفقیت آمــیــز بـــود ،گــفــت :بـــرای آن که
سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخ گو
باشد بایدحداقل معادل  300میلیارد
تومان بودجه و امکانات داشته باشد.به
گزارش مهر  ،جاویدنیا تأکید کرد :صنعت
شبکههای اجتماعی هر کشوری که بتواند
کل آن کشور را پوشش دهد بــدون کمک
هــای دولــت شکل نگرفته و هرجایی که
موفقیتی بــوده حتی در خــود آمریکا ،با
حمایت دولت این کار انجام شده است .وی
با بیان این که تلگرام سه هزار سرور برای
خدمات دهی به ایرانیها دارد گفت  :آیا
تسهیالت اعطایی از سوی وزارت ارتباطات
به پیام رســان های داخلی در فعالیت آن
ها مؤثر بوده است؟  10سرور یا کمک پنج
میلیارد تومان چقدر توانسته به آن ها کمک
کند ،در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که
سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخ گو باشد
باید حداقل معادل  300میلیارد تومان
بودجه و امکانات داشته باشد.

تذکر جدی پلیس فتا به مدیران  ۲سایت دیوار و شیپور
پلیس :مردم از واریز هرگونه وجه حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند

افزایش کالهبرداری ها از طریق درج آگهی
دروغین در بعضی سایت ها ،پلیس فتا را مجبور
کرد تا به طور جدی دربــاره استفاده از این دو
سایت به مردم تذکر بدهد و البته مدیران این دو
سایت را تهدید به برخورد قضایی کند.آگهی های
خرید و فروش پایین تر از نرخ بازار ؛ کالهبرداری
از افرادی که به دنبال فروش اجناس خود هستند
 ،دریافت بیعانه بدون آن که کاالیی در میان باشد
یا حتی در برخی موارد نشر آگهی های خالف
اخــاق و عفت عمومی از جمله ایــن مسائل و
کالهبرداری هاست  .در این خصوص رئیس
پلیس فتای ناجا ضمن اشاره به تذکر به مدیران
سایت های دیــوار و شیپور گفت :مدیران این
سایت ها بیش از توجه به بحث امنیت ،به درآمد
توجه میکنند.بنابرخبر تسنیم ،ســردار سید
کمال هادیانفر درباره فعالیت سارقان و مجرمان
برای خرید و فروش اموال مسروقه و  ...در سایت
هایی مانند دیوار و شیپور اظهار کرد :متاسفانه
با وجود استفاده مردم از این سایت ها (دیوار،
شیپور و )...تخلفات و خالف هایی در آن روی
میدهد ،از بحث خرید و فروش اموال مسروقه
توسط مالخران بیهویت گرفته تا فــروش کد
و کــارت ملی ،موضوعات ضداخالقی و  ...که
به مدیران آن ها تذکرات الزم ارائه شده است.
رئیس پلیس فتای ناجا با بیان این که تخلفاتی
که در سایت دیوار صورت میگیرد ،بیشتر از بقیه
سایت هاست ،یادآور شد :مردم صرفا به سایت
هایی این چنینی اعتماد نکنند زیرا مدیران این

سایت ها بیش از توجه به بحث امنیت ،به درآمد
توجه میکنند .هادیانفر متذکر شد :به مدیران
این سایت ها (دیوار و شیپور) اعالم کردیم اگر
اصالحات الزم را صورت ندهند ،با آن ها برخورد
قضایی میشود.
▪افزایش کالهبرداری در سایت های دیوار
و شیپور

این تذکر جدی رئیس پلیس فتا در حالی است
که چندی پیش نیز رئیس اداره اجتماعی پلیس
فتای ناجا از افزایش کالهبرداری با درج آگهی
دروغین روی سایتهای دیوار و شیپور خبرداد.
سرهنگ رامین پاشایی در این خصوص اظهار
کرد :متاسفانه مسئوالن این سایت ها نظارت
دقیق و مناسبی بر آگهیهایی که روی سایت
خود قــرار میگیرد ،ندارند .وی افــزود :مردم

باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه به سایت
دیــوار و نمونههای مشابه آن به راحتی اعتماد
نکنند و مراقبتهای احتیاطی و امنیتی الزم را
در نظر بگیرند .وی ادامه داد :شهروندان پس از

انتخاب کاال یا خدمات در سایتهای واسطهگر
اینترنتی و قبل از هرگونه واریــز وجــه ،از کم و
کیف خدمات یا کاال و نیز هویت فروشنده مطلع
شوند و از واریــز هرگونه وجه حتی مبالغ کم به
عنوان بیعانه خودداری کنند.وی به شهروندان
توصیه کرد :مراقب آگهیهای فروش کاال روی
سایت های شیپور و دیوار و ...و نیز در خواست
های واریز آنالین وجه باشند البته به محض واریز
وجه ،آگهیدهنده کالهبردار دیگر پاسخ گوی
تما سهای خریدار نخواهد بــود .رئیس اداره
اجتماعی پلیس فتای ناجا از شهروندان خواست
در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در
فضای مجازی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا
به آدرس  www.cyberpolice.irبخش مرکز
فوریت های سایبری لینک ثبت گزار شهای
مردم اعالم کنند.

فرا خبر
خرید آنالین و سایتهایی که این امکان را برای کاربران فراهم کردهاند ،چند سالی است که جای
خود را در کشور پیدا کرده و حاال به یک روش مرسوم برای تهیه لوازم مورد نیاز تبدیل شده است.
این رویه دیگر تنها محدود به خرید لوازم دیجیتال نیست ،بلکه کاالهایی از قابلمه و تابه گرفته تا
سس کچاپ و میوه ،همه در سایتهای اینترنتی قابل تهیه هستند و کاربران هم از آن استقبال
میکنند .اما موضوع قابل توجه در وبسایتها و اپلیکیشنهای خرید آنالین که به صورت یک
واسطه میان فروشنده و خریدار عمل میکنند ،این است که امکان حضور افراد کالهبردار در آن
وجود دارد و زمانی که سایت مد نظر نتواند بر این افراد آن گونه که باید کنترل داشته باشد ،مشکل
بزرگی درجامعه رقم می خورد.

از میان خبرها
کاهش 40هزار نفری تعداد داوطلبان کنکور دکترای 98

برای اولین بار در تاریخ ؛نیمی از جمعیت کره زمین آنالین شدند

  آمارها نشان می دهد میزان استقبال داوطلبان از کنکور دکترای سال  98در مقایسه با سال
گذشته 40 ،هزار نفر کاهش یافته است .به گزارش ایرنا ،با پایان یافتن مهلت ثبت نام در آزمون
دکترای  98دانشگاه ها ،تعداد  193هزار و  454داوطلب در این بازه زمانی ثبت نام کردند.
یادآور می شود که تعداد  234هزار و  454نفر در کنکور دکترای سال  97شرکت کردند اما بر
اساس آمار سازمان سنجش آموزش کشور ،امسال تعداد کمتری از داوطلبان در کنکور دکترای
 98ثبت نام کرده اند .یادآور می شود :کنکور دکترای سال  98دانشگاه ها ،روز جمعه سوم
اسفندماه امسال در هفت گروه آموزشی و  245کد رشته امتحانی برگزار خواهد شد.

سازمانمللدرگزارشیبهبررسیتعدادکاربراناینترنتپرداختهکهبراساسآننیمیازجمعیت
کره زمین آنالین شدند.به گزارش دیجیاتو؛بر اساس برآوردهای «آژانس فناوری اطالعات و
ارتباطات سازمان ملل» ،ITUتا پایان سال جاری میالدی حدود 51.2درصد از جمعیت کره زمین
که برابر با  3.9میلیارد نفر است ،از اینترنت استفاده خواهند کرد« .هولین ژائو» ،دبیر کل ITU
با اعالم این خبر آن را گامی مهم در راستای ایجاد جامعه اطالعات جهانی گسترده تر قلمداد می
کند.مطالعات این گروه حاکی از این است که کشورهای توسعه یافته از میانگین  51.3درصدی
استفاده از اینترنت در سال  ۲۰۰۵حاال به رقم قابل توجه  80.9درصدی رسیده اند.

پیش بینی2هزارمیلیارد برای رتبهبندی
معلماندر بودجه ۹۸

وزیر علوم خبر داد:

طبق اعــام ســازمــان برنامه و بــودجــه کشور،
اعتبارات ادارات کل آموزشوپرورش استانها از
 ۳۳هزار میلیارد تومان به ۴۳هزار میلیارد تومان
در الیحه بودجه  ۹۸افزایش و دو هزار میلیارد
تومان به رتبهبندی معلمان اختصاص یافت.
به گــزارش سازمان برنامه و بودجه کشور ،در
الیحه بودجه سال  98کل کشور اعتبار هزینهای
ادارات کل آموزش و پرورش استانها از  33هزار
میلیارد تومان به  43هزار میلیارد تومان رسیده
و از افزایش 28درصد برخوردار شده است .در
بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای
در الیحه بودجه  ، 98مبلغ دوهزار میلیارد تومان
برای اجرای طرح رتبهبندی معلمان تامین اعتبار
شده است.سعید طاهری رئیس امور آموزش و
پرورش عمومی و فنی و حرفهای سازمان برنامه
و بودجه کشور نیز درباره جزئیات الیحه بودجه
 98آموزش و پرورش به باشگاه خبرنگاران جوان
گفت :امسال دولت برای اولین بار تمام منابع
مالی مورد نیاز آمــوزش و پــرورش را مورد توجه
قرار داده است و  42هزار و 500  میلیارد تومان
برای این دستگاه در نظر گرفتیم که با توجه به
این منابع در نظر گرفته شده مشکالت مالی در
حوزه پرداخت پاداش پایان خدمت ،تامین شیر

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از حذف مرحلهای
کنکور از مهرماه سال ۹۸بر اساس قانون سنجش
و پذیرش دانشجو خبر داد.به گزارش خراسان
از روابطعمومی وزارت علوم ،منصور غالمی
در خصوص حذف کنکور گفت :پذیرش حداقل
 ۸۵درصد کلیه ظرفیتهای آمــوزش عالی در
دانشگا ههای دولتی ،آزاد اسالمی ،پیا منور،
مؤسسات غیرانتفاعی ،فنیوحرفهای و جامع
علمی کاربردی بر اســاس سوابق تحصیلی به
دانشگاههای فوق واگذار میشود و داوطلبان
متقاضی رشته محلهای اعالمی ضرورتی برای
ثبتنام و شرکت در کنکور سراسری ندارند.
فهرسترشتهمحلهایدانشگاهیتاآخردیماه
قبل از ثبتنام کنکور سراسری از طریق سازمان
سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.

مــدارس و مــواردی دیگر از ایــن قبیل بر طرف
میشود .امسال برای رتبهبندی دوهزار میلیارد
تومان در نظر گرفتیم و با توجه به این که اجرای
رتبهبندی معلمان فقط شامل افزایش حقوق
نیست باید نظام صالحیت حرفهای هم در قالب
بودجه سنواتی با رویکرد کیفیت آموزشی مورد
توجه قرار گیرد .همچنین سید محمد بطحایی
وزیر آموزشوپرورش در توئیتی درباره رتبهبندی
معلمان گفت« :باالخره بعد از فراز و نشیب زیاد
و علی رغم سختیهای بودجه برای سال ،98
با حمایت آقــای رئیس جمهور و پیگیر یهای
مجدانه شخص آقای نوبخت اعتبار رتبه بندی در
الیحه گنجانده شد .به عنوان عضوی از خانواده
آموزشوپرورش صمیمانه سپاس گزارم».

حذف مرحلهای کنکورازمهرسال ۹۸

▪ کنکور رشتههای پر متقاضی فعال حذف
یشود
نم 

گزارش خراسان حاکی است ،پیش از این معاون
آموزشی وزارت علوم از طراحی فاز اول حذف
کنکور برای رشته های کم متقاضی در سال ۹۸
خبر داده بود .دکتر مجتبی شریعتی نیاسر گفته
بود :امیدواریم وزارت علوم بتواند طرح بدون

کنکور را در فاز اول برای رشتههای کم متقاضی
با تدابیری که با همکاری دستگاههای دیگر از
جمله آموزش و پرورش و وزارت بهداشت برای
آن میاندیشند ،اجرایی کند ،البته رشتههای
پرمتقاضی به دلیل وجود رقابت سنگین در آن ها
ممکن است که تا مدتها در قالب کنکور دانشجو
پذیرش کنند ،هر چند که من معتقدم در رشته
های پرمتقاضی نیز می توان به تدریج پذیرش
را به دانشگاه ها واگذار کرد .امیدواریم بتوانیم
آن درصد از جمعیت کنکوری را که میتوانند
با سوابق تحصیلی وارد دانشگاه شوند ،بدون
حضور در فرایند کنکور پذیرش کنیم .در صورت
هماهنگی دستگاهها این تغییرات برای سال۹۸
اعمال خواهد شد.

پاسخ فیروزآبادی به گالیه مدیران پیام رسان های حذف شده از گردونه حمایت
نگرفته است و مشخص نیست که تصمیم گیری
براساس چه شاخص هایی انجام شده است .
دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی
فضای مجازی در گفت وگو با خراسان در پاسخ
به این انتقاد مطرح شده از سوی مدیران برخی
پیامرسانهایداخلی،چنینادعاییراازاساس
رد کرد و گفت  :این حرف به هیچ وجه درست
نیست  .چرا که ما قبل از اتخاذ چنین تصمیمی ،
وضعیت تمامی پیام رسان ها را ارزیابی و جلسات
مختلفی برگزار کردیم و بازدید هایی را نیز از آن
ها به عمل آوردیم ،از دستگاه های منصوبه شان
در دیتا سنتر های مخابراتی بازدید شده است و

این طور نیست که مدیران برخی پیام رسان ها
بیان می کنند و هر تصمیمی در این زمینه گرفته
شده با آگاهی کامل از عملکرد آن ها بوده است
.دبیر شــورای عالی فضای مجازی همچنین
در پاسخ به این که به نظر می رسد برخی از پیام
رسان های حذف شده از جمله پیام رسان های
بله و ایتا در مقایسه با پیام رسان های منتخب،
با اقبال مناسبی از سوی کاربران مواجه شده
بودند گفت :طبق بــرآوردی که از عملکرد این
پیام رســان ها داشتیم  ،بررسی های ما نشان
داد که قابلیت توسعه این پیام رسان ها محدود
است  .از جمله درباره پیام رسان ایتا این مسئله به

...
اخبار

درنامه کمیسیون آموزش مجلس
به نوبخت تاکید شد ؛

لزوم تامین فوری اعتبار
پروژه آب های ژرف
در سیستان و بلوچستان

زهــــرا حــاجــیــان – انـــجـــام مــطــالــعــات
برای اکتشاف واستحصال آب های ژرف
در سیستان و بلوچستان از سال گذشته
از سوی معاونت علمی وفناوری ریاست
جمهوری و با هماهنگی وزارت نیرو آغاز
شده است  .اما برخی محدودیت ها نظیر
کمبود اعتبار و نبود برخی هماهنگی های
بین دستگاهی ؛ هم اکنون روند پیشرفت
این پروژه را با کندی همراه کرده است.
آب های ژرف ،به منابع آبی اتالق می شود
کــه در عمق بیش از هــزار متری از سطح
زمین قرار دارند.
امروزه برخی کارشناسان براین باورند که
استخراج این آب ها راهکار مهم و موثری
برای حل بحران کم آبی و رفع محدودیت
های منابع آبی است .به تازگی کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس ،طی مصوبه ای
بر ضرورت مطالعه و تحقیقات برای توسعه
فناوری آ بهای ژرف ،تاکید کرده است .
در پی این مصوبه ،دکتر محمدرضا عارف،
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شــورای اسالمی طی نامه ای خــطــاب به
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور خواستار تامین اعتبار فوری
تکمیل مطالعات طرح اکتشافاتی سیستان
و حفاری چاه های تمدیدی به تعداد سه
حلقه در مــحــدوده مطالعاتی سیستان و
بلوچستان شده است .
به گــزارش مهر ،عــارف در این نامه ضمن
تاکید بر ضرورت مطالعه و تحقیقات برای
توسعه فناوری آبهای ژرف ،مصوبات این
کمیسیون را تشریح کرده است «:الف) کار
مطالعات تا مرحله نهایی بنابر صالحدید
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ادامــه یــابــد.ب) ســازمــان برنامه و بودجه
نسبت به تأمین منابع اعتبار طرح اقدام
الزم را مبذول نماید.ج) باتوجه به ماهیت
وظیفهای معاونت علمی و فناوری برای
توسعه فناور یها ،نسبت به تغییر و تحول
چــاه اکتشافی سیستان  ،۱بــه معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری اقــدام
شــود.د) بهمنظور تکمیل مطالعات اولیه
الزم است معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری نسبت به حفاری سه حلقه چاه
تمدید(توصیفی) در محدوده مطالعاتی
سیستان اقدام نماید».
▪نشست  ۳جانبه

در گفت وگو با خراسان مطرح شد :

زهرا حاجیان  -با گذشت یک ماه ونیم از حذف
پنج پیام رســان بومی از گردونه حمایت های
دولتی که بر اساس تصمیم شورای عالی فضای
مجازی انجام شد؛ همچنان انتقاداتی از سوی
مدیران برخی پیام رسان های حذف شده مطرح
می شود که از شفاف نبودن مواردی که بر مبنای
آن ایــن تصمیمات اتخاذ شــده اســت گله مند
هستند از جمله این گالیه ها می توان به اظهارات
مدیر عامل پیام رسان ایتا اشاره کرد که به تازگی
گفته است؛ مرکز ملی فضای مجازی در شرایطی
این تصمیم را اتخاذ کرده که حتی یک بار هم از
نزدیک در جریان عملکرد این پیام رسان قرار
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طور جدی دیده می شد .در واقع این پیام رسان
ها چه در ارائه خدمات و چه در جذب مخاطب
بیشتر ،امکان توسعه نداشتند از این رو تصمیم
براین شد تا   از گردونه حمایت ها حذف شوند.
وی در خصوص حمایت های جدیدی که از پیام
رسان های منتخب به عمل خواهد آمد نیز گفت :
حمایت هایی که از دوپیام رسان منتخب به عمل
خواهد آمد عمدتا سخت افزاری است به طوری
که طبق تصمیم شورای عالی فضای مجازی این
پیام رسان ها ضمن اعطای امکاناتی مانند دیتا
سنتر ،از سایر نیازهای سخت افزاری و حمایت
های فنی هم بهره مند خواهند شد .

ابراهیمی دبیرستاد توسعه فناوری های
آب ،خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
گفت وگو با خراسان خاطرنشان کرد  :قرار
است به زودی نشست سه جانبه ای بین
سازمان برنامه وبودجه  ،معاونت علمی و
وزارت نیرو برگزار شود و طی آن درخصوص
فاز های بعدی ومیزان اعتبار مورد نیاز برای
مراحل مختلف پروژه تصمیم گیری شود .

تولید دستگاه درمان سریع
تنبلی چشم در کشور
مجری طرح دستگاه درمــان سریع تنبلی
چشم از یکی از مجموعه های مراکز رشد
دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت :دستگاه
درمان سریع تنبلی چشم ()CAMبا تالش
محققان ساخته و در حد محدود وارد بازار
کشور شده است.
مهدی زارع بیدکی به ایرناگفت :کاهش
دوره درمان بیماری تنبلی چشم ،افزایش
کارایی و درمــان بیماران در سنین باالتر
از هفت سالگی از مهم ترین مزایای این
دستگاه اســـت.وی افـــزود :ایــن دستگاه
برای اولین بار در ایران و خاورمیانه ساخته
شده و به طور محدود در اختیار همکاران
اپتومتریست قرار گرفته است.
به گفته وی هم اکنون درمان تنبلی چشم
تــا سنین شــش تــا هــفــت ســالــگــی انــجــام
میشود ،اما با استفاده از این دستگاه تقریبا
محدودیت سنی برداشته می شود و حتی
فرد  50ساله هم امکان درمان این بیماری
را دارد .همچنین دوره درمان بیماری با این
دستگاه به طور متوسط 10تا 17جلسه20
دقیقه ای است.

