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 قرارگاه محروميت زدايي س�پاه پاس�داران 
حاال به روس�تاي سيمون در حاش�يه استان 
تهران رس�يده اس�ت و ب�ا ت�اش جمعي از 
تاش�گران و خيرين، روستاي مخروبه بدون 
امكانات اوليه زندگي بازس�ازي ش�ده است 
و 49 واح�د مس�كوني آن به اهال�ي تحويل 
داده شد. فرمانده س�پاه در اين مراسم يكي 
از اقدام�ات اصلي س�پاه را محروميت زدايي 
و توج�ه ب�ه مس�تضعفان عن�وان ك�رد و از 
كم كاري ه�ا در توج�ه به محروم�ان طي 38 
س�ال گذش�ته از مردم ع�ذر خواه�ي كرد. 
اقتص��اد مقاومتي، اق��دام و عمل در بخش��ي از 
حاش��يه تهران نم��ود عملي پيدا ك��رد و تالش 
براي محروميت زدايي حاال به محله محروم قلعه 
سيمون در حاشيه اس��تان تهران رسيده است ؛ 
محله اي كه كم كاري و خأل اقدامات مس��ئوالن 
در آن موج مي زند. س��اكنان 49 خانواده در آن 
دو دهه در بدترين شرايط زير سقف هاي چوبي 
و پالستيكي و ديوارهاي ساخته شده از حلبي، 
گلي و كوچه هاي خاكي بدون داشتن آب، برق 
و گاز به اميد فردا ي بهتر فقط زنده بودند. اينجا 
نه از بهداشت خبري بود و نه از مسائل فرهنگي 
و اجتماعي. روستاي مخروبه اي كه در هياهوي 
شهري گم ش��ده بود . حاال در راس��تاي اجراي 
فعاليت ه��اي محروميت زدايي و س��ازندگي و 
عمل به فرمان رهبر معظم انقالب در رسيدگي 
به محرومان ، س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
با شناس��ايي17 محله محروم اس��تان تهران و 
اولويت بندي، محله واقع ش��ده در قلعه سيمون 
اسالمشهر را براي محروميت زدايي مد نظر قرار 
داد و با شناسايي محروميت ها و بسيج امكانات 
نونوا س��ازي اين محله، با تالش خيرين، بس��يج 
سازندگي سيد الشهداي اس��تان تهران، اميد به 
زندگي بهتر به تك تك س��اكنان آن هديه شد . 
فعاليت هاي شناس��ايي و عمليات��ي در چندين 
جبهه كاري با توان و بس��يج امكان��ات و حضور 
برخي خيرين در كمتر از پنج ماه جواب داد. روز 
دوش��نبه با حضور فرمانده كل س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي مراس��م واگ��ذاري 49 واحد 
مس��كوني به س��اكنان درد و رنج كشيده محله 

سيمون با هزينه 40 ميليارد ريالي برگزار شد . 

   كار اصلي انقاب اس�امي رسيدگي به 
محرومان است 

سرلشكر محمدعلي جعفري با اش��اره به اينكه 
يك��ي از اقدامات اصلي س��پاه محروميت زدايي 
و توجه به مس��تضعفان اس��ت، مي گويد: يكي 
از اقدام��ات اصلي س��پاه پاس��داران فعاليت در 
زمينه هاي محروميت زدايي و سازندگي است و 
سپاه همواره در ميدان هاي نياز انقالب اسالمي 
حضور داشته اس��ت. وي مي افزايد: رسيدگي به 
محرومان و مستضعفان و توجه به آنها كار اصلي 
انقالب اسالمي است؛ چراكه هدف اصلي انقالب 
و نظام مقدس جمهوري اس��المي بر پايه ايجاد 

عدالت اجتماعي است. 
فرمانده كل س��پاه با ابراز تأسف از وجود مناطق 
محروم در ۳۸ سال پس از انقالب اسالمي اعالم 
كرد: گرچه جمهوري اسالمي طي سال هاي پس 
از استقرار خود درگير جنگ و تحريم و مشكالتي 
ديگر بود، اما در موضوع رس��يدگي به محرومان 

آنطور كه بايد عمل نكرده است. 
وي ب��ا تأكيد بر اينكه رس��يدگي ب��ه محرومان 
وظيفه همگان است، به وضعيت روستانشينان 
قلعه سيمون در سال هاي پس از سيل گلستان 
و تخريب اين روستا اش��اره كرد و مي گويد:  من 
از طرف هم��ه دولت هاي بعد از جن��گ از مردم 
روستاي قلعه س��يمون كه پس از سيل گلستان 
زندگي ناخوش��ايندي را تحمل كردند و كسي 
زودتر به آنها فكر و مشكالتشان را برطرف نكرد، 

عذرخواهي مي كنم. 
سرلش��كرجعفري با اش��اره به اقدامات سپاه در 
حوزه محروميت زدايي مي گويد: از ابتداي انقالب 
حركاتي توسط جهاد سازندگي انجام شد، اما در 
سال هاي پس از جنگ همزمان با سازندگي در 
عرصه هاي مختلف كش��ور با انح��الل مجموعه 
جهاد سازندگي و به فراموشي سپردن كمك به 
محرومان مواجه بوديم. در سال هاي گذشته سپاه 
پاسداران بنا بر تأكيدات رهبري انقالب حركت 
خود در عرصه هاي سازندگي و محروميت زدايي 

را آغاز كرد. 
فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه يكي از اقدامات 
اصلي س��پاه پاس��داران فعاليت در زمينه هاي 
محروميت زداي��ي و س��ازندگي اس��ت، تأكيد 

مي كند: سپاه همواره در ميدان هاي نياز انقالب 
اسالمي حضور داشته است و در مسائلي كه خأل 
وجود دارد، ورود و به دستگاه هاي مربوطه كمك 
مي كند. سپاه در دوران جنگ زماني كه نياز بود، 
به كمك نيروهاي نظامي رفت و پس از جنگ نيز 
در حوزه هاي فرهنگي و محروميت زدايي اقدامات 

خود را از سر گرفت. 
سرلشكر جعفري با بيان اينكه بيشترين فراواني 
مناطق محروم در حاش��يه تهران اس��ت، خاطر 
نش��ان كرد: با توجه به فراوان��ي مناطق محروم 
در حاشيه تهران فرصتي براي مسئوالن استان 
تهران فراهم شده كه در محروميت زدايي از اين 

مناطق حاشيه اي از يكديگر سبقت بگيرند. 
وي معتقد است كه مشكل و نياز مناطق محروم 
صرفاً مربوط به مسائل زيرساختي و تأمين مسكن 
نمي شود، بلكه الزم است پس از تأمين سالمتي 
مردم اين مناطق، اشتغالزايي نيز در دستور كار 

مسئوالن قرار بگيرد. 
سرلشكر جعفري با بيان اينكه اميدواريم با توسعه 
محروميت زدايي و س��ازندگي، ش��اهد حركت 
س��ريعي در رفع بي عدالتي اجتماعي در سطح 
كشور باشيم، خاطرنش��ان كرد: ان شاءاهلل قلعه 
سيمون به الگوي اس��المي- ايراني پيشرفت و 

آباداني تبديل شود. 
  اق�دام و عمل بس�يجيان ب�راي تحقق 

اقتصاد مقاومتي
 بازسازي و نوس��ازي محله سيمون در مساحت 
۵ هزار متر مربع در قال��ب 17 بلوك دو طبقه و 
پنج بلوك سه طبقه ساخته شده است و ساكنان 
آن از محرومان و سيل زدگان سال 1۳71 استان 
گلستان هستند كه در آن زمان مجبور به ترك 
خانه و كاشانه خود و س��كونت در روستاي قلعه 
سيمون شدند. فرمانده سپاه سيدالشهدا استان 
تهران ، در خص��وص فعاليت هاي صورت گرفته 
در باز سازي و آماده س��ازي واحد مسكوني قلعه 
س��يمون اسالمش��هر در گفت و گو با خبرنگار 
»جوان« مي گويد:كار شناس��ايي نقاط محروم 
اس��تان ته��ران از س��ال گذش��ته آغ��از و طي 
بررسي هاي به عمل آمده روستاي قلعه سيمون 
اسالمش��هر به عنوان يكي از مناط��ق محروم و 
داراي اولويت براي رفع محروميت و آسيب هاي 

اجتماعي انتخاب شد . 
سردار پاسدار علي نصيري مي افزايد: به منظور 
رفع محروميت از اين روستا، هماهنگي هاي الزم 
با دستگاه هاي مختلف و خيرين آغاز شده است 
و زمين مورد نياز براي احداث سرپناه و نهايتاً با 
همكاري سه نفر خير كه دونفر آنها از خانواده هاي 

معظم شهدا بودند ، تأمين شود. 
  پيشگامي خيرين 

حض��ور پر رنگ م��ردم و حمايت ه��اي خيرين 
در جهت رف��ع محروميت از اقداماتي اس��ت كه 
با هم��كاري بنياد بري��ن، بنياد برك��ت، كميته 
امداد امام خميني )ره(، بنياد مس��كن، خيرين 
مسكن س��از، فرمانداري و بخش��داري مركزي، 
ش��هرداري و ادارات خدمات رس��ان آب، برق و 
گاز به اتمام پروژه بازس��ازي كمك كرد. در اين 
خصوص فرمانده س��پاه سيدالش��هدا مي گويد: 
عالوه بر رفع محروميت از اين روس��تا، توجه به 
معيشت خانوارها و ايجاد اشتغال پايدار براي آنها، 
برنامه ريزي الزم براي ايجاد كارگاه هاي اقتصاد 
مقاومتي انجام و برنامه هاي فرهنگي و مذهبي 

نيز تدارك ديده شده است. 
  جهاد ادامه دارد 

كلنگ زني براي احداث و آباداني فضاهاي خدماتي 
و فرهنگي و اشتغالزايي از اقدامات ديگري است 
كه براي ادامه جه��اد و محروميت زدايي در اين 

منطقه صورت گرفت. 
 ويزيت رايگان و ارائه خدمات پزش��كي، تأمين 
نيازمندي هاي اوليه خانوارها، اعطاي تسهيالت 
براي احداث واحدهاي مسكوني ، ساخت مسجد، 
خانه عالم و يك مدرسه هش��ت كالسه از ديگر 
برنامه هايي است كه در فاز دوم در اين روستا به 
اجرا در خواهد آمد تا س��اكنان قلعه سيمون كه 
حاال نام فرزند يك شهيد خير )شهيدجعفري ( را 
بر روستاي خود به يادگار دارند، با اميد به زندگي 

ادامه دهند. 
روستاي سيمون كه به نام شهيد جعفري تغيير 
نام داده، از محل كمك ه��اي خيرين در زميني 
به وس��عت 7 هزار متر مربع در كمتر از پنج ماه 
و با بهره گي��ري از تكنولوژي هاي جديد صنعت 
س��اختمان احداث و با نصب انشعابات مورد نياز 

تحويل مالكان آنها شد. 

عذرخواهي سرلشكر جعفري از محرومان براي كم كاري ها

مخروبه قلعه سيمون اسامشهر با ساخت 49 واحد مسكوني نونوا شد

روستای نوساز بسیج  برای حلبی آباد  اسالمشهر

زهرا چيذري 

خبر افزايش 2/5 برابري پهناي باند اينترنت 
ت�ا پاي�ان امس�ال در حال�ي از س�وي وزي�ر 
ارتباطات بيان ش�ده كه اساس�ًا ضرورت اين 
افزايش به علت تعلل دول�ت در بهره برداري 
از ش�بكه مل�ي اطاعات زير س�ؤال اس�ت. 
بعد از 11 سال از آغاز طرح شبكه ملي اطالعات 
بود كه باالخره فاز نخس��ت اين ش��بكه تابستان 

امسال عملياتي و طي مراسمي افتتاح شد. 
ش��بكه ملي اطالعات كشور، ش��بكه اي مبتني 
بر پروتكل اينترن��ت )IP( به همراه س��وئيچ ها، 
مسير ياب ها و مراكز داده اي است، به صورتي كه 
درخواست هاي دسترسي داخلي و اخذ اطالعاتي 
كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي ش��وند به 
هيچ وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود. 

در حالي كه قرار بوده اس��ت فاز دوم شبكه ملي 
اطالع��ات كه طي اي��ن س��ال ها عناويني چون 
»اينترن��ت مل��ي«، »ش��بكه مل��ي اينترنت« و 
»اينترانت ملي« را به خود ديده اس��ت، در قالب 
فاز رشد در دهه فجر 9۵ و فاز سوم در قالب بلوغ 
در ارديبهشت 96 روز جهاني مخابرات راه اندازي 
ش��ود تا مردم كش��ور ايران نيز طعم ارتباطاتي 
پرسرعت، ارزان و امن را همچون ساير كشورهاي 
دنيا بچشند، اخيراً محمود واعظي، وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات گفته است: پهناي باند اينترنت 
تا پايان امس��ال به 10 هزار گيگاباي��ت در ثانيه 

معادل 2/۵ برابر وضعيت فعلي افزايش مي يابد. 
  چه ضرورت�ي براي افزاي�ش پهناي باند 

خارجي وجود دارد؟ 
به رغم وعده هاي وزارت ارتباطات به عنوان متولي 
شبكه ملي اطالعات در كشور مبني بر راه اندازي 

فاز هاي بعدي، اين سؤال پيش مي آيد كه اساساً 
از لحاظ فني چه ضرورتي ب��راي افزايش پهناي 
باند خارجي وج��ود دارد؟ آيا گس��ترش پهناي 
باند خارجي مفيد و مؤثر اس��ت؟ مزيت سرعت، 
كيفيت، هزينه و امنيت كه هر روز از آن صحبت 
مي ش��ود در افزايش پهناي باند خارجي ميس��ر 
خواهد ش��د ؟ اما اگر افزايش پهن��اي باند مؤثر و 
پركاربرد بوده، پس دليل راه اندازي ش��بكه ملي 

اطالعات چيست؟ 
ابوذر منتظر القائم، كارشناس فضاي مجازي در 
گفت وگو با »جوان« اظهار داشت: خريد پهناي 
باند از خارج مساوي با خروج ارز از كشور، انهدام 
كارآفريني داخلي، تقويت سرويس دهنده خارجي، 
منفي شدن تراز به سمت س��رويس دهنده هاي 

داخلي و از بين بردن مزيت رقابت است. 
وي با اش��اره به ضرورت راه اندازي ش��بكه ملي 
اطالعات در كشور ادامه داد: شبكه ملي اطالعات 
اصل نياز ارتباط خارج��ي را كاهش مي دهد كه 
اين امر از طريق نياز مردم به سرويس هاي داخلي 
تحقق خواهد يافت، يعني راه اندازي شبكه ملي 
اطالعات نيازهاي م��ردم در فض��اي مجازي را 
تأمين مي كند.  منتظر القائ��م ضمن انتقاد از دو 
برابر كردن پهناي باند خارجي در كش��ور يادآور 
ش��د: دو برابر كردن پهناي بان��د خارجي يعني 
اينكه به ميزان كارآفرين��ي موجود در حوزه نرم 
افزارها و ابزارهاي برخط داخلي بيش از دو برابر 
ضربه وارد كرده ايم و نه تنها محيط را براي داخل 
مساعد نكرديم، بلكه ضربه به كارآفريني داخلي 

هم وارد كرده ايم. 
  علل تعلل دولت در راه اندازي شبكه ملي 

اطاعات
اين كارش��ناس فضاي مجازي ضم��ن رد مزيت 
افزاي��ش پهناي بان��د خارجي در كش��ور، چهار 
دليل را علت تعلل دولت در راه اندازي شبكه ملي 

اطالعات به ترتيب زير معرفي كرد:
1-  نبود آگاهي ي��ا جهل و نادان��ي كه عمليات 
منحرف بيروني و فريب دش��من را نيز به دنبال 

دارد. 
2-   بي عالقگي مديران، تصميم گيران و مجريان 
به حركت هاي اصالحي، جدي��د و تغيير دهنده 
زير س��اختي كه گويي ب��ه حفظ وض��ع موجود 
عالقه مند هستند و قدرت ريسك پذيري ندارند. 
۳- برخي افراد دخيل در شكل  نگرفتن شبكه ملي 
اطالعات، تابع منافع مالي هستند و كسب منافع 

اقتصادي قدرت تحرك را از آنان سلب مي كند. 
4- برخي افراد كه در فضاي رسانه اي موضع گيري 
در مورد ش��بكه ملي اطالعات دارد، وابس��تگي 

سياسي و امنيتي به قدرت بيگانه دارند. 
مهجوريت و بي توجهي مسئوالن به رغم تأكيدات 
مقام معظم رهبري بر جدي گرفتن فضاي مجازي 
و راه اندازي ش��بكه ملي اطالع��ات، در حالي هر 
روز بيش از پيش زير سؤال مي رود كه مشخص 
نيست، علت اين تعلل از كجا نشئت مي گيرد و با 
توجه به وعده هاي بيان شده مبني بر بهره برداري 
فاز دوم شبكه ملي اطالعات در دهه فجر 9۵، چه 
مبنا و ادله قانع كننده اي براي افزايش پهناي باند 
خارجي وجود دارد؟ آيا پ��اي قراردادي جديد با 

خارجي ها در ميان است ؟

گام ديگر دولت در انهدام كارآفريني داخلي و رخنه در امنيت ملي

افزايش دو برابري پهناي باند خارجي به جاي راه اندازي شبكه ملي اطالعات

    تعطيل�ي مدارس ب�ه روند آموزش�ي دانش آم�وزان لطمه 
مي زند

 يك ش�هروند از تهران:  تعطيلي پي در پي ب��ه بهانه هاي مختلف 
همچون آلودگي هوا به روند آموزش كودكان در مدارس لطمه مي زند، 
چرا مسئوالن با كوتاهي و كم كاري خود زمينه هاي آلودگي هوا را از بين 
نمي برند و هزينه كم كاري خود را از بس��ته آموزشي مدارس پرداخت 

مي كنند.

    رسيدگي به فضاي سبز غربي بوستان نهج الباغه
 رضايي منش- تهران: چرا مس��ئوالن بوستان نهج البالغه به بخش 
غربي فضاي س��بز در حوالي خيابان ش��هيد ش��كراللهي رس��يدگي 
نمي كنند. متأسفانه فضاي س��بز اين بخش نياز به هرس و  رسيدگي 
دارد. اين بخش گويا جدا از س��اير بخش هاي اين بوس��تان اس��ت كه 
مسئوالن اين بوستان آن را فراموش كرده اند، قسمت جنوبي پله تازه 
احداث شده در غرب بوستان خيابان شهيد شكراللهي نياز به رسيدگي 

و ترميم فضاي سبز دارد.

س�ام برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 88498440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
دعوتنامه اي براي »صد عن سبیل اهلل«اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

حدود يك هفته پيش بود كه خبر ارسال دعوتنامه عربستان براي حج 
سال آينده به كشورمان رسانه اي و اما از س��وي سازمان حج و زيارت 
تكذيب ش��د. حاال حجت االسالم قاضي عس��گر، نماينده رهبر معظم 
انقالب در سازمان حج و زيارت از دريافت اين دعوتنامه خبر مي دهد؛  
دعوتنامه اي كه مجالي ش��د تا دوباره پرونده فاجعه منا،  حادثه سقوط 
جرثقيل و فاجعه تعرض به دو نوجوان ايراني در اذهان عمومي گشوده 
ش��ود و اما و اگرهاي فراواني را در برابر پاس��خي كه قرار است ايران به 
اين دعوتنامه داشته باشد، پيش رو بكش��د. در اين بين شكي نيست 
كه دعوتنامه عربس��تان براي برگزاري ديداره��ا و مذاكرات دو جانبه 
درخصوص حج در ادامه مانور رس��انه اي عربس��تان براي ارائه چهره 
موجهي از خود به دنياي اس��الم اس��ت؛ چهره اي كه بي هيچ تفاوت و 
تبعيضي دعوتنامه حج را براي تمامي كش��ورها ارسال مي كند. بر اين 
اساس اگر كشوري زوار خود را به عربستان نفرستد، آن كشور مسلمانان 
خود را از بجا آوردن حج محروم كرده است و عربستان سعودي وظيفه 

خود را براي بجا آوردن اين فريضه الهي بجا آورده است. 
اين درست همان سياستي است كه سال گذش��ته نيز از سوي حكام 
سعودي اتخاذ شد و با وجود كارش��كني هاي متعدد نظير تأخير چند 
ماهه براي صدور رواديد،  پاسخگو نبودن نس��بت به موضوعاتي نظير 
فاجعه منا،  صدور ويزاي حج براي زوار ايراني از كش��ور ثالث و تضمين 
نكردن تأمين امنيت زائران و حفظ عزت و كرامت حجاج ايراني باز هم 
تالش كردند تا با استفاده از ظرفيت رسانه هاي غربي خود را موجه جلوه 

بدهند و تقصير ماجرا را به گردن ايران بيندازند. 
عربستان مدعي شد اين كشور هرگز از حضور هيچ مسلماني در سرزمين 
وحي جلوگيري نكرده است و مس��ئول اعزام نش��دن حجاج ايراني به 
حج، مقام هاي ايراني بوده و آنها در اين زمينه، در مقابل خداوند و همه 
جهانيان مسئول هستند. عربستان سعودي با تالش هاي ايران با هدف 
سياسي كردن فريضه حج مخالف است. اين در حالي است كه سعودي ها 
سال گذشته در كنار عدم احقاق حقوق ش��هداي منا و سقوط جرثقيل 
از مجازات مأموران خاطي فرودگاه جده در تعرض به دو نوجوان ايراني 
سرباز زدند. آن هم در ش��رايطي كه به لحاظ حقوقي فقه شيعه و سني 
روي مجازات چنين خطايي اتفاق نظر دارند. از سوي ديگر نيز اين كشور 
با تأخير سه ماهه در صدور ويزاي حجاج ايراني و همچنين صدور ويزا از 
كشور ثالث و استفاده از دستبند الكترونيكي براي حجاج ايراني به بهانه 
حفظ امنيت نه فقط عزت و كرامت زوار ايراني را زير پا گذاشتند، بلكه با 
كشتن زمان، فرصت برنامه ريزي براي حضور حجاج كشورمان را گرفتند 
و با سياسي كردن فريضه عبادي حج »صد عن سبيل اهلل« كردند و مانع 

از بجا آوردن اين فريضه الهي از سوي حجاج ايراني شدند. 
با بازخواني عملكرد سال گذشته س��عودي ها در حج سال گذشته، به 
روشني نش��ان مي دهد دعوتنامه حج امس��ال هم در امتداد سياست 
فرار رو ب��ه جلوي عربس��تان و انداختن تقصير صد عن س��بيل اهلل به 
گردن طرف ايراني است و همين نكته مواجهه مسئوالن حج و زيارت 
كشورمان را براي پاس��خ به اين دعوت پيچيده تر مي كند؛  پاسخي كه 
بتواند مانور رسانه اي س��عودي ها را براي اقناع جامعه جهاني مبني بر 
تبرئه خود از اتهام صد راه خدا را خنثي كن��د و در عين حال با احقاق 
حقوق حقه شهداي فاجعه منا و سقوط جرثقيل و همچنين درخواست 
جدي براي مجازات مأموران خاطي فرودگاه جده همراه باشد؛  حوادثي 
كه هر چند بخشي از آنها با انفعال وزارت امور خارجه ايران و كم كاري 
س��ازمان حج و زيارت براي احقاق حقوق حجاج ايراني همراه بوده اما 
مطالبه همين حقوق مي تواند ماهيت حقيقي دولت س��عودي را براي 

جامعه جهاني روشن تر كند. 

    ضريح مطهر حضرت اميرالمؤمنين علي)ع( در نجف اش��رف كه 
پس از گذشت هش��ت دهه مورد ترميم و بازس��ازي قرار گرفته بود، 

رونمايي شد. 
   مجتبي شاكري، رئيس كميسيون نامگذاري شوراي شهر تهران از 
بررسي نامگذاري خياباني به نام آيت اهلل هاشمي رفسنجاني خبر داد. 
    مدير كل دفتر تربيت بدني و تندرس��تي وزارت آموزش و پرورش 
گفت: معلمان از دانش آموزان تست اوليه ورزش مي گيرند و در طول 
ماه نيز آزمون هاي س��المت و آمادگي جس��ماني از دانش آموزان به 

عمل مي آيد. 
   ي��ك متخص��ص ژنتي��ك گف��ت: اس��تفاده از كود ش��يميايي و 
دستكاري هاي ژنتيكي روي سبزي و ميوه ها منجر به توليد محصوالتي 

مضر و سرطان زا خواهد شد. 
    مديركل امور فرهنگي هنري وزارت آموزش و پرورش از برگزاري 
برنامه متعدد فرهنگي و فضاي سازي براي نقد مؤدبانه در ايام دهه فجر 
خبر داد و گفت: آيين »گلبانگ انقالب« به مناسبت ورود امام خميني 

)ره( ساعت 9 و ۳۳ دقيقه 12 بهمن برگزار مي شود. 
    عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيان داشت: ساخت 
و  سازي در اردوگاه شهيد باهنر تهران انجام نخواهد شد و اين اردوگاه 
همچنان براي فعاليت هاي فرهنگي، آموزش��ي و پرورش��ي استفاده 

مي شود. 
    كارشناس ارشد س��ازمان غذا و دارو، ارتباط بين آنتي بيوتيك و 
خواب آلودگ��ي را رد و تأكيد كرد كه براي مص��رف دارو حتماً بايد با 

پزشك مشورت كرد. 
    تازه ترين مطالعات محققان در انجمن سرطان امريكا نشان داده 
اس��ت، افرادي كه به س��رطان س��ينه مبتال بودند، مراحل درماني را 
پشت سر گذاش��ته    و از اين بيماري جان سالم به در برده اند با مصرف 
گوشت كبابي و گريل شده، خطر مرگ خود را تا يك چهارم افزايش 

مي دهند. 
    معاون فرهنگي و اجتماعي س��ازمان اوقاف و امور خيريه افزود: با 
برنامه ريزي س��ازمان اوقاف و امور خيريه، 1/۵ ميليون نفر طي چهار 

سال آينده در كشور حافظ قرآن مي شوند. 
    رئيس مركز كنترل ترافيك شهرداري تهران اعالم كرد: شهر را با 
هزار و ۵00 دوربين نظارت تصويري كنترل مي كنيم و ۳۳2 دستگاه 

دوربين ثبت تخلف سرعت نيز در بزرگراه ها نصب شده است. 
    مش��اور وزير آموزش و پرورش در خصوص فاصله بين خانواده و 
دانش آموز اعالم داشت: يكي از راهكارها براي كاهش اين فاصله، انتشار 
260 عنوان كتاب آم��وزش خانواده و در ادام��ه برگزاري كالس هاي 

آموزشي ارتباط والدين با فرزندان بود. 
    معاون تنوع زيستي محيط زيست از تداوم ممنوعيت شكار پرندگان 

وحشي تا رفع كامل خطر آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان خبر داد. 
    سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به اينكه افزايش تعرفه ها تصميم 
درستي بود و در هزينه سالمت تأثير زياد و غيرقابل جبراني نداشت، 

گفت: پرداخت هاي غيرقانوني به پزشكان كاهش يافته است. 
    مدير كل پيش بيني و هشدار س��ريع سازمان هواشناسي افزود: تا 
اواخر هفته جاري تداوم غبار در شهرهاي بزرگ و صنعتي به ويژه تبريز، 

اروميه، تهران، كرج، اصفهان، اراك، قم و مشهد انتظار مي رود. 
    پژوهش��گر اعتياد مركز تحقيقات سوء مصرف و وابستگي به مواد 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي بيان كرد: سن 17 تا22 سالگي، 
بيشترين سن شروع و 2۵تا۳۵ سالگي بيشترين شيوع وابستگي به سوء 

مصرف مواد در كشور است. 
    نشس��ت مش��ترك حمايت از تدوين پرونده نامزدي جنگل هاي 
هيركاني براي ثبت در سايت ميراث طبيعي جهاني يونسكو در محل 

معاونت محيط زيست طبيعي برگزار شد. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

 چه كسي معاونت علمي رياست جمهوري را
 از آمارسازي باز مي دارد؟

گزارش هاي غلط براي مثبت نشان دادن 
وضعیت علمي كشور تمامي ندارد

ايران نه تنها از عربستان و مصر بلكه اخيراً از كشورهايي 
مانند قطر، ارمنستان، عمان، امارات و كويت هم در 

مرتبه علمي عقب مانده است
در ميان عملكردسازي و بازده بازي مس�ئوالن كه اين روزها و به 
مناسبت نزديك شدن به رقابت هاي انتخاباتي بيش از پيش فراگير 
شده، ارائه آمارهاي غيرقابل استناد به واسطه انتخاب شاخص هاي 
نادرست در عرصه علم و فناوري نيز براي خود جا باز مي كند. مانور 
مسئوالن روي جايگاه برتر كش�ورمان در ميان كشورهاي منطقه 
CSA به ج�اي منطقه مورد نظر س�ند چش�م انداز 1404 از جمله 
انحرافاتي است كه مولود انتخاب شاخص هاي غلط آماري هستند. 
شاخص هاي ضعيف رتبه بندي در CSA از جمله مخاطرات در نظر 
گرفتن اين رتبه بندي در سياستگذاري ها است. اين در حالي است 
كه كشورمان براي رسيدن به جايگاه مورد نظر سند 1404 در كمتر 
از 9 سال آينده بايد از 25 كشور منطقه آسياي جنوب غربي شامل 
آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه پيشي بگيرد. 
 با وجودي كه جايگاه هر كش��وري در ميزان اثرگذاري آن در توس��عه 
مرزهاي دانش و فناوري دنيا مؤثر است، با اين حال در كشور ما برخي 
از كارگزاران دان��ش و آموزش تالش دارند اين جاي��گاه و رتبه بندي و 
اهميت آن را تنها يك رقم نش��ان دهند كه مانور روي آن يك رويكرد 
صرفاً سياسي براي تقويت يا تضعيف عملكرد دولت ها در عرصه علم و 

فناوري در برابر افكار عمومي است. 
بنابراين با اينكه از توسعه اقتصاد دانش بنيان سخن مي گويند، توجيه 
مناسبي براي شيب نزولي شتاب رشد علمي در گزارش هاي پايگاه هاي 
استنادي جهاني ندارند.  اين رويكرد كه بازسازي تمدن ايراني- اسالمي 
را تحت تأثير قرار داده و از طرفي جايگاه كشورمان در چشم انداز 1404 
را نيز متزلزل كرده كار را به جايي رس��انده كه به رغم تأكيد مسئوالن 
علمي و آموزشي كشور از جمله سورنا ستاري معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهور بر صعود رتبه علمي ايران، گزارش هاي رس��مي ناظران 
بين المللي نشان مي دهد ايران نه تنها از تركيه، عربستان، مصر، مالزي، 
بلكه اخيراً از كشورهايي مانند قطر، ارمنستان، عمان، امارات و كويت 

نيز در مرتبه علمي عقب مانده است. 
  انتخاب داوطلبانه شاخص هاي غلط 

اين تفاوت آماري چنانچه عمدي باشد به فتواي رهبر انقالب گناه كبيره 
است، محصول تعيين شاخص هاي غلط در تحليل داده هاي آماري است 
كه در نهايت نتيجه آن به ارائه ديدي نادرست از شرايط موجود مي شود 

و تصميمات مبتني بر چنين گزارش هايي را متأثر مي كند. 
شهريور ماه گذشته ستاري از صعود 42 پله اي ايران در اقتصاد دانش 
بنيان طي سال هاي 2014 تا 2016 خبر داد. وي در شرح گزارش خود 
به افزايش تعداد ش��ركت هاي دانش بنيان و س��هم آنها از كل اقتصاد 
كشور اشاره كرد و افزود: به ش��كلي كه در سال 1۳92، ۵۵ شركت در 
سال 1۳9۳، هزار و 142 شركت در سال 1۳94، 2 هزار و ۳27 شركت 
و در شش ماه اول سال جاري 2 هزار و ۵90 شركت ايجاد شده است كه 
با ميزان فروشي معادل 110 هزار ميليارد ريال و ايجاد اشتغال مستقيم 

40 هزار نفر همراه بوده اند. 
فارغ از اينك��ه آماري كه مع��اون علم��ي رئيس جمه��ور از تعداد 
ش��ركت هاي دانش بنيان ارائه مي كند، ش��ركت هايي است كه بر 
اس��اس ش��اخص هاي تعيين ش��ده در اين معاونت در طول دولت 
يازدهم حائز شرايط دانش بنياني شده اند، نخستين نشانه از برگزيدن 
ش��اخص هاي آماري متفاوت براي بهره برداري عملكردي، در اين 

گزارش نشان داده شده است. 
  برتري در منطقه اي كه »منطقه« نيست

اما مس��ئله از جايي جالب تر مي ش��ود كه گزارش ه��ا و آمارها مبناي 
خارجي مي گيرند. به عن��وان نمونه ارتقاي ش��اخص جهاني نوآوري 
كش��ورمان كه طبق ادعاي ستاري در عرض يك س��ال 2۸ پله صعود 
داشته و از كشورهايي مانند هندوستان و قزاقستان در منطقه پيشي 

گرفته است. 
اين در حالي است كه كش��ورهاي ياد شده از س��وي اين عضو كابينه 
يازدهم در منطقه اي كه طبق اهداف چشم انداز بايد سرآمد آنها باشيم، 

قرار نگرفته اند. 
طبق سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 كشورمان 
بايد دس��ت يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در س��طح 
منطقه آسياي جنوب غربي شامل آس��ياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و 
كش��ورهاي همس��ايه با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم رشد 
پرشتاب و مستمر اقتصادي ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن 

به اشتغال كامل باشد. 
اين در حالي است كه معاون علمي رئيس جمهور مدام از جايگاه سوم 
ايران در منطق��ه ياد مي كند. در حالي كه منطق��ه اي كه وي از آن ياد 
مي كند، موسوم به منطقه CSA اس��ت كه با نظام تقسيم بندي سند 
چشم انداز مغايرت دارد و شامل بسياري از همسايه هاي خاورميانه اي 
نمي شود.  تعريف اين پايگاه از كشورهاي آسياي مركزي- غربي شامل 
كش��ورهاي هند، قزاقس��تان، ايران، تاجيكستان، س��ريالنكا، بوتان، 
قرقيزستان، نپال، بنگالدش و پاكستان است. در اين تعريف از منطقه 
ايران رتبه سوم را در شاخص هاي جهاني نوآوري به خود اختصاص داده 
است. اما فاصله معناداري در شاخص هاي سند چشم انداز با همسايگان 
خود دارد. تركيه، عربس��تان، امارات، قطر در زمره 2۵ كش��ور منطقه 
هستند كه كشورمان بايد در افق 1404 از آنها پيشي بگيرد، اما اكنون 
از آنها عقب است و شتاب منفي اين عقب ماندگي از سوي كارشناسان 

نگران كننده ارزيابي مي شود. 
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