
سپري امنيتي، توان دفاعي ما در برابر حمالت 
س�ايبري به زير س�اخت ها و كس�ب و كارها را 
بيش از 30 برابر مي كند. سپر امنيتي شبكه ملي 
اطالعات به همراه سه پروژه ديگر روز گذشته در 
حالي با كليك وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
رونمايي ش�د كه برخي كارشناس�ان معتقدند 
هنوز زير س�اخت هاي اي�ن ش�بكه راه اندازي 
نشده است. آذري جهرمي اما از رشد 80 درصدي 
در حوزه زير س�اخت ش�بكه مل�ي ارتباطات 
خبر مي ده�د و تأكي�د مي كند:» توانس�ته ايم 
شبكه اي امن و ارزان و با كيفيت فراهم كنيم! «

در براب�ر اي�ن ام�ا محم�د ج�واد مطه�ري، 
كارش�ناس فن�اوري اطالعات معتقد اس�ت 
»رونماي�ي از س�پر دفاع�ي ب�راي ش�بكه 
مل�ي اطالع�ات مانن�د آن اس�ت ك�ه هنوز 
ماش�ين را نس�اخته برايش سپر بس�ازيم!«

روز گذشته به مناس��بت گراميداشت روز جهاني 
ارتباطات چهار پروژه ملي ارتباطي رونمايي شد. 

دژفا يا همان سپر امنيتي شبكه ملي اطالعات،  سروا 
يا مركز تبادل اطالعات دولت با بخش خصوصي با 
هدف به اشتراك گذاش��تن اطالعات دولتي براي 
اس��تارتاپ ها، اتصال بيش از 7200 روستا به پهن 
باند ش��بكه ملي اطالعات همچنين طرح توسعه 
زيرساخت هاي مخابراتي با اس��تفاده از تجهيزات 
كاماًل بومي در چهار اس��تان كشور توسط شركت 
مخابرات ايران، با سرمايه گذاري ۳۱۶ ميليارد توماني 
و با استفاده از تجهيزات توليد داخل، از جمله طرح 
هايي است كه روز گذشته با كليك وزير جوان كابينه 

راه اندازي شد. 
 خودكفايي 70 درصدي

در اين مراسم وزير ارتباطات تأكيد كرد:»طي 2/5 
سال گذشته وزارت ارتباطات با همكاري سنديكاي 
مخابراتي و ش��ركت هاي توليد كنن��ده تجهيزات 
مخابراتي توانستيم به خودكفايي 70 درصدي در 
توسعه تجهيزات مورد نياز براي پهن باند ثابت در 

كشور برسيم.«
به گفته وي به رغم افت شاخص هاي اقتصادي در 
ساير بخش ها، ش��ركت هاي توليد كننده خدمات 
مخابراتي به توانمندي قابل توجهي رسيده اند و ما 
امروز مي توانيم ۳0 درصد تجهيزات مورد نياز براي 

پهن باند موبايل را در داخل كشور توليد كنيم. 
آذري جهرمي با تأكيد بر آزاد سازي داده هاي دولتي 
اين اتفاق را ملي ش��دن داده ه��اي دولتي خواند و 
افزود:»صنعت فضايي كشور ساليان سال اطالعاتي 
را در مراكز داده ه��اي خود نگهداري مي كرد بدون 

آنكه از اين داده ها استفاده اي شود. امروز اين داده ها 
را به صورت آزاد در اختيار همه اس��تارتاپ ها قرار 
داده ايم.« به گفته وزير ارتباطات در پروژه »سروا« 
خدمات دولت به اين كسب و كارها تسهيل مي شود 
و اين شركت ها مي توانند كاربراني كه به آنها مراجعه 
مي كنند را با اس��تفاده از داده هاي موجود در بانك 

اطالعاتي اپراتورها تصديق هويت كنند. 
 رشد 30 درصدي توان دفاعي 

آذري جهرمي با اشاره به افزايش مخاطرات امنيتي 
با توسعه خدمات ديجيتال تأكيد كرد:»ما به عنوان 
حاكميت موظف هستيم كه امنيت اقتصاد ديجيتال 
را تأمين كنيم. اين مسئله در سند تبيين الزامات 
شبكه ملي اطالعات مورد تأكيد قرار گرفته است. 
ما زنجيره اي حفاظت��ي ايجاد كرده و اس��مش را 

گذاشته ايم »دژفا« يا دژ فناوري اطالعات.«
وزير جوان دولت تدبير و اميد افزود:»اكنون ۱0 پروژه 
زير مجموعه »دژفا« مورد بهره برداري قرار مي گيرد 
كه 20 ميليارد تومان هزينه پژوهشي براي آن صرف 
شده است و نزديك به ۳0 ميليارد تومان هم هزينه 
عملياتي دارد و براي تأمين امنيت زير ساخت هاي 
شبكه ملي اطالعات امر مهمي محسوب مي شود.«

آذري جهرم��ي تأكيد كرد:» »دژف��ا« هفت پروژه 
جاري ديگر ه��م دارد و هنوز به اتمام نرس��يده اما 
ميزان شناس��ايي و توان دفاعي ما در برابر حمالت 
سايبري به زير ساخت ها و كسب و كارهاي ما بيش 

از ۳0 برابر افزايش پيدا كرده است.«
 رشد 80 درصدي شبكه ملي اطالعات 

وزير ارتباطات گريزي هم به انتقادات وارد ش��ده 

درب��اره ناتواني اين وزارتخانه از ايجاد ش��بكه ملي 
اطالعات پرداخت و اينگونه توضيح داد:»شبكه ملي 
اطالعات سه اليه خدمات، محتوا و زير ساخت دارد. 
توسعه زير س��اخت هاي فضاي مجازي وظيفه ما 
است. شبكه ملي اطالعات در اليه زير ساخت ديگر 
يك كليد واژه فضايي نيس��ت؛ قابل ارزيابي است 
كه چه ميزان از اهدافش پيش رفته اس��ت و ما در 
گزارشي كه ارائه كرديم در اليه زير ساخت مطابق با 
سند در ۱8 ماه گذشته 80 درصد رشد داشته ايم.«

وي با اشاره به موفقيت ۱42 آزمايش و مانور براي 
راستي آزمايي اس��تقالل ش��بكه اينترنت تأكيد 
كرد:»ما توانسته ايم يك شبكه امن و ارزان با كيفيت 

فراهم كنيم.«
آذري جهرمي با اشاره به اينكه اگر جرمي در فضاي 
مجازي رخ دهد مس��ئوليت آن با وزارت ارتباطات 
نيست، تأكيد كرد:»بايد قدرت انتظامي ناجا را به 
منظور برخورد با تخلفاتي كه در فضايي مجازي رخ 

مي دهد افزايش دهيم.«
سعيد رضا عاملي، دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي 
نيز در اين مراسم با تأكيد بر پيشرفت 80 درصدي 
ش��بكه ملي اطالعات افزود: »اگر به اين شبكه به 
صورت دانش يكپارچه نگاه كنيم وزارت ارتباطات 
به وظيفه خود كه تأمين زيرس��اخت ها بوده عمل 
كرده است، اما هنوز زنجيره كامل نشده زيرا تأمين 
محتوي و خدمات محقق نشده و اين حلقه مفقوده 

اين زنجيره است.«
 ساخت سپر براي ماشين نساخته !

محمد جواد مطهري، كارشناس فناوري اطالعات 
اما در گفت وگو با »جوان«  درباره سپر دفاعي شبكه 
ملي اطالع��ات اينگونه توضيح مي دهد»ش��بكه 
ملي اطالعات ما زير ساخت ندارد كه بخواهد سپر 
امنيتي داشته باشد.« از نگاه وي عالوه بر اين امنيت 
را بايد تعريف كرد،  يك وقت امنيت را تنها در دفاع 
از حمالت س��ايبري مي دانيم، اما بخش هاي ديگر 
امنيت فرهنگي،  اجتماعي و رواني است كه به آنها 
پرداخته نمي شود. اين كارشناس تأكيد مي كند: » از 
سوي ديگر به دليل فقدان زيرساخت هاي مناسب 
بسياري از اپليكيش��ن  هاي داخلي ما از سرورهاي 
خارجي استفاده مي كنند. هزينه هاي بسيار باالي 
ترافيك پهناي باند يك سرور داخلي تقريباً مساوي 
يا حتي بيشتر از سرور خارجي است و براي كسب 
و كارها و اپليكيشن هاي داخلي نمي ارزد سرورشان 
داخل باشد.« مطهري معتقد است: »ساخت سپر 
امنيتي ش��بكه ملي اطالعات مصداق آن است كه 

هنوز ماشين را نساخته برايش سپر بسازيم!«
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متهم رديف اول پرونده پديده، ضمن قبول ايرادات و اشتباهات خود از سهامداران و مقامات قضايي عذرخواهي كرد

پهلواِن ديپلم ردي، اعمال غير قانوني پديده را گردن گرفت

اصالح الگوی مصرف عامل کاهش توليد پسماند پايتخت

شبكه ملي اطالعات هنوز نيامده سپر امنيتي اش رونمايي شد!
كارشناسان در گفت و گو با »جوان«: 

شبكه ملي اطالعات ما زيرساخت ندارد كه بخواهد سپر امنيتي داشته باشد!

متهم�ان  دادگاه 

نيره ساري
پديده ب�ه مرحله   گزارش  2

هفتم رسيده است؛ 
پرونده اي با 130 هزار س�هامدار شاكي كه طبق 
گفته رئيس دادگاه رسيدگي به جرائم اخاللگران 
در نظام اقتصادي كشور مستقر در مشهد براي 
اعالم ش�كايت عليه متهمان پرونده ش�ركت 
پديده، نيازي به مراجعه حضوري س�هامداران 
نبوده و دادگاه ويژه و همچنين دادستاني مشهد 
به عنوان مدعي العموم راساً حافظ منافع تمامي 
شكات، س�هامداران و مالباختگان بوده است. 
طبق آنچ�ه دادس�تان عمومي و انق�الب مركز 
خراسان رضوي مي گويد برخي به دنبال جوسازي 
هستند، اما غالمعلي صادقي به اين افراد هشدار 
داد، دس�ت از اقدامات خود بردارند و در مسير 
اجراي قانون سنگ اندازي نكنند و در كنار آن به 
س�هامداران اين پرون�ده اطمين�ان خاطر داد 
دستگاه قضايي تحت تأثير اينگونه جوسازي ها و 
فضاسازي ها قرار نخواهد گرفت و به وظيفه خود 

عمل خواهد كرد.
 دادگاه پديده در حال حاض��ر در مرحله هفتم به 
دفاعيات محس��ن پهلوان، متهم ردي��ف اول اين 
پرونده رس��يده اس��ت. وي ضمن قبول ايرادات و 
اش��تباهات خود از س��هامداران و مقامات قضايي 
عذرخواهي كرد و گف��ت: چنانچه خالفي صورت 
گرفته به گردن من اس��ت. اين اظهارات در حالي 
اس��ت كه بنا به اقارير بعضي از متهمان در دادگاه، 
چنانچه اقدامات پيشگيرانه دستگاه قضايي نبود؛ 

فاجعه اي به مراتب بزرگتر رقم مي خورد. 
رئيس دادگاه رس��يدگي به جرائ��م اخاللگران در 
نظام اقتصادي كشور مستقر در مشهد متذكر شده 
است: همانگونه كه قباًل نيز اعالم شده براي اعالم 
شكايت عليه متهمان پرونده شركت پديده، نيازي 
به مراجعه حضوري سهامداران نبوده و دادگاه ويژه 
و همچنين دادستاني مشهد به عنوان مدعي العموم 
راس��اً حافظ منافع تمامي شكات، س��هامداران و 

مالباختگان خواهد بود. 
نمايندگان تعدادي از ش��كات با تشريح صدمات 
مادي و معنوي كه به دليل تخلفات متهمان متوجه 

آنان شده است، با ابراز رضايت از روند پيگيري هاي 
مسئوالن قضايي، خواستار مجازات متهمان شدند. 
بار ديگر قاضي به بدهكاران پديده و كس��اني كه 
اموالي از اين شركت در اختيار دارند، تذكر داد كه 
با نظارت دادگاه نسبت به بازگرداندن اين اموال و 

بدهي ها اقدام كنند. 
دادگاه هفتم به دفاعيات محس��ن پهلوان رسيده 
است. مس��تنداتي با موضوع نحوه عملكرد متهم 
رديف اول در صحن علني دادگاه پخش شد، پس 
از پخش مستندات پرونده در صحن علني دادگاه، 
حس��ابرس ويژه پرونده به ارائه مدارك مربوط به 

تخلفات صورت پذيرفته در شركت پديده توسط 
متهم رديف اول پرداخت. 

محسن پهلوان با حضور در جايگاه متهم گفت: 
ديپلم ردي هس��تم، تبليغات را خودمان انجام 
مي داديم و چنانچه منع قانوني داش��ته برعهده 
من اس��ت، روزانه بالغ بر هزار فق��ره چك صادر 
مي كردي��م، چنانچه خالفي ص��ورت گرفته به 
گردن من است. من اشتباه كردم و مردود شدم و 
از مردم، سهامداران و مقامات قضايي عذرخواهي 
مي كنم، ايراداتي داشتم و قبول دارم. متهم رديف 
اول گف��ت: با پذيرش اش��تباهات و عذرخواهي 
مجدد از مردم و مقامات قضايي به دليل مشكالت 
متعددي كه براي آنها به وجود آوردم؛ از دادگاه 

محترم پوزش مي طلبم. 
وي در حالي ادعا مي كند كه اشتباهات را پذيرفته و 
گردن گرفته است كه طبق نظر كارشناسي، اقدامات 
متهمان عمدتاً به نفع خودشان ساماندهي شده بود 
و بنا به اقارير بعضي از متهمان در دادگاه، چنانچه 
اقدامات پيشگيرانه دستگاه قضايي نبود، فاجعه اي 

به مراتب بزرگتر رقم مي خورد. 
برگزاري دادگاه متهمان پديده در حالي به قوت 
خود ادامه مي دهد كه غالمعلي صادقي، دادستان 
عمومي و انقالب مركز خراسان رضوي با اشاره به 
تالش عده اي براي اخالل در روند احقاق حقوق 
شكات مي گويد: با كساني كه به دنبال جوسازي 
هس��تند اتمام حجت مي كنيم و به آنها هشدار 
مي دهيم كه دست از اقدامات خود بردارند و در 

مسير اجراي قانون سنگ اندازي نكنند. 

دو  روز پيش خبري ازسوي سازمان مديريت 
پس�ماند منتش�ر ش�د ك�ه اذع�ان مي كرد 
باالرفت�ن ن�رخ ارز باع�ث كاه�ش 1000تني 
تولي�د زباله ش�ده اس�ت؛ اما حاال س�ازمان 
مديريت پس�ماند ش�هرداری ته�ران   علت 
كاهش يك هزار تنی زبال�ه در 9 ماهه پايانی 
س�ال 1397 را تغيي�ر در س�بك زندگ�ی و 
توجه هرچه بيش�تر ش�هروندان ب�ه اصالح 
الگوی مص�رف اعالم ك�رد، هرچن�د در اين 
مطلب اشاره مستقيمی به علل اصلی كاهش 
توليد زباله به واس�طه گرانی ارز نشده است. 
در پی درج خبر »كاهش ه��زار تنی زباله در تهران 
پس  از گرانی دالر«   رضا عبدلی، مديرعامل سازمان 
مديريت پسماند شهرداری تهران با اشاره به كاهش 

بيش از يك هزار تنی ميانگين توليد پس��ماند در 9 
ماهه پايانی سال ۱۳97 نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، در توضيح اين موضوع گفت: سال گذشته بنا 
بر دستور يزدانی، معاون خدمات شهری و محيط 
زيست شهرداری تهران از ورود چوب و سرشاخه، 
پسماندهای حجيم، الستيك های فرسوده خودرو 
و پسماندهای الكتريكی و الكترونيكی به مجتمع 
پردازش و دفع آرادكوه جلوگي��ری به عمل آمد و 
مقرر شد كه اين دسته از پسماندها در سطح مناطق 
بيس��ت و دوگانه جداس��ازی و به صنايع تبديلی و 
بازيافت تحويل داده شود.  وی افزود: مناطق موظف 
شدند كه چوب و سرشاخه ها را جمع آوری كنند و 
پس از تبديل به چيپس چوب به مصارف مختلف 
همچون توليد نئوپان و غيره برس��انند. همچنين 

الس��تيك های فرس��وده نيز پس از جمع آوری به 
كارخانه های تبديل��ی و توليدكننده های كفپوش 
و غيره تحويل داده ش��ود.  عبدلی تغيير در سبك 
زندگی و توجه هرچه بيش��تر شهروندان به اصالح 
الگوی مصرف را يكی ديگر از داليل كاهش توليد 
پس��ماند طی 9 ماهه پايانی س��ال ۱۳97 عنوان 
كرد و گفت: خوش��بختانه در پی فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی سازمان مديريت پسماند و همچنين 
افزايش توجه ش��هروندان نسبت به محيط زيست 
و رعايت اقدامات س��اده ای از قبيل خريد به اندازه، 
اس��تفاده از مواد باكيفيت و لوازم چند بار مصرف 
پسماند كمتری توليد شد. عالوه بر اين، پسماندهای 
خشك ارزش��مند به خوبی تفكيك شده و توسط 
ش��هروندان به غرف بازيافت ي��ا خودروهای وانت 

ملودی تحويل گرديد، به طوری كه تمامی عوامل 
مذكور از جمل��ه علل كاهش توليد پس��ماند طی 
ماه های انتهايی سال گذشته بوده است. مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند با بيان اينكه »مشاركت 
اجتماعی شهروندان« حلقه مفقوده مديريت پسماند 
شهر تهران اس��ت، خاطرنش��ان كرد: ركن اصلی 
مديريت صحيح پسماند و رش��د صنعت بازيافت 
اين است كه شهروندان نقش خود را به درستی ايفا 
كرده و پسماندهای تر و خش��ك را در بدو توليد با 
دقت تفكيك كنند. در واقع بهبود وضعيت پسماند 
پايتخت تنها در شرايطی ممكن است كه تفكيك 
پسماندهای خشك ارزشمند در مبدأ انجام شود كه 
اين امر منتج به حفظ بيش از پيش محيط زيست و 

كاهش هزينه های مديريت شهری خواهد شد.

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. 
-----------------------------------------------------

  نويد كمالي توييت كرد: در ماه هاي گذشته اپراتورها به بهانه هاي 
گوناگون به صورت صعودي بر تعرفه هاي اينترنتي خود افزودند و حاال 
مي خواهند يك گيگ اينترنت سپاس به همه هديه كنند... آقاي اپراتور 

شما خيلي خوبي ! مرسي. 
-----------------------------------------------------

  مجيد رفيعي با انتشار اين عكس توييت كرد: آذري جهرمي: 
شصت و هفت درصد روستاهاي باالي بيست خانوار كشور به اينترنت 
متصل ش��ده اند. يه جمعه بيا بريم چند تا روس��تا اط��راف تهران كه 
نزديك تر از روس��تاي مرجان طالقان هم هس��ت نش��ان شما بدم كه 

اينترنت ندارند!يه جوج هم مي زنيم و صفا. 
-----------------------------------------------------
  فاطم�ه تركاش�وند توييت كرد: م��ن نمي دون��م چطوريه كه 
برخورد با بي حجابي شامل مصرف كننده مي شه اما شامل واردكننده و 
توليدكننده نمي شه! مسئوالن يه سر بزنيد به مغازه ها ببينيد از چند تا 
مغازه شلوارفروشي مي تونيد شلوار بلند و از چندتا مانتوفروشي، مانتوي 

جلوبسته مناسب تهيه كنيد!
-----------------------------------------------------

  عليرضا وهاب زاده با انتشار اين عكس توييت كرد: فاطمه 
شريفي دختربچه هشت ساله افغانستاني كه دو هفته قبل مفقود شده 
بود پيدا شد؛ فاطمه توي مترو گم مي ش��ه كه مأموران مترو بچه رو 
تحويل نيروي انتظامي و در نهايت به بهزيستي منتقل مي كنند، خبر 
گم شدنش رو همه صفحات مجازي و رسانه هاي داخلي و خارجي كار 

كردن اما دريغ از انتشار اين خبر خوب. 
-----------------------------------------------------
  محس�ن مقدس زاده توييت ك�رد: يكي از باوره��اي عاميانه و 
اش��تباه هاي رايجي كه بين مردم رواج دارد اين است كه اگر اندازه ماه 
بزرگ باشد يا ماه ارتفاع و روشنايي زيادي داشته باشد يا مطوق باشد 
تصور مي كنند كه ماه شب دوم است. همچنين تصور مي كنند ماه بدر 

حتماً در شب چهاردهم ديده مي شود. 
-----------------------------------------------------

  سيد راضيه حسيني با انتشار اين عكس توييت كرد: »زنان 
و م��ردان برابرند؛ حتي اگر ب��ه  كتك كاري در زمين فوتبال باش��د«. 
فمينيستا با هيجان درباره درگيري تو مسابقه فوتبال زنان مي نويسند 
و خوش��حالن كه تو كتك كاري ب��ه پاي مردا رس��يدن. مبتذل ترين 
تعريف برابري رو شاهديم؛ »ش��باهت« به مردها حتي تو موضوعات 

ضدفرهنگي. 
-----------------------------------------------------
  مهدي پور توييت كرد: آيا مي دانيد در ۱0 س��ال اخير بيش 
از ۶0 ميليارد دالر ارز به واسطه مسافرت هاي شخصي )خارجي( 
از كشور خارج شده است!؟آمار مي گويد كمتر از 5 درصد ايراني ها 
در ۱0 سال اخير به مسافرت هاي خارجي رفته اند. چه نتيجه اي 

مي گيريد؟!
-----------------------------------------------------

  عطيه همتي با انتشار اين عكس توييت كرد: عكس هاي افطاري 
توي مسجداالقصي رو ديدم دلم رفت قدس، قدس زيبا.

-----------------------------------------------------
  علي رجبي توييت كرد: بعد از پروژه خس��ارت بار الحاق سازمان 
بيمه_سالمت به وزارت بهداش��ت حاال نوبت به فتح بزرگترين بيمه 
كشور توسط جرياني شده كه منفعت كشور برايش مهم نيست. آقاي 
م و وابستگان، آقاي ت و همشهريان به شما كه اميدي نيست. الاقل تو 

دقت كن آقاي شريعتمداري!
-----------------------------------------------------

  هديه با انتشار اين عكس توييت زد: به حال روستاييا كه نگاه 
مي كنم غبطه مي خورم! حال اونا از حال همه شهريا، تو آپارتمان هاي 

گرون بهتره. ما حال خوب رو كنار پريز برق گم كرديم. 

عليرضا سزاوار

 رئيس س��ازمان اجتماعی كش��ور گفت: بيش از ۱۱ ميليون نفر در 
مناطق حاشيه نشين كش��ور زندگی می كنند و 8 ميليون نفر در بافت 
فرسوده و تاريخی ساكن هستند كه در مجموع جمعيت زيادی را شامل 
می شوند و حدود ۱9 ميليون نفر از جمعيت ۶0 ميليون نفری شهرنشين 

در محالت حاشيه ای زندگی می كنند.
-----------------------------------------------------

   رئيس شورای اسالمی شهر تهران گفت: پس از دو سال بايد بگوييم 
كه سران قوا همكاری الزم را با شورای پنجم ندارند.

-----------------------------------------------------
  رئيس هيئت امنای تأمين اجتماعی گفت: رئيس جمهور بعد از شش 
ماه بيدار شود، چراكه تأمين اجتماعی در مرز بحران قرار گرفته و تكليف 

مديريت آن بايد مشخص شود.
-----------------------------------------------------

   مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت گفت: شيوع فشارخون 
باال در ايران حدود ۱8 درصد گزارش شده و مصرف زياد نمك يكي از 

داليل اصلي آن به شمار می رود.
-----------------------------------------------------
  رئيس كميسيون حمل ونقل و ترافيك شورای شهر تهران با اشاره 
به اينكه استفاده از اتوبوس های كهنه برای جابه جايی مسافران در حال 
حاضر فقط در حد ايده است، گفت: از شهردار خواسته ايم به جای اين 

كار به موضوع اتوبوس های برقی توجه كنند.
-----------------------------------------------------
  بخش��نامه اجرای درس كارآم��وزی و كارورزی پايه های يازدهم و 
دوازدهم ش��اخه تحصيلی فنی وحرفه ای و كاردانش س��ال تحصيلی 

98-۱۳97 برای اجرا در دوره تابستان ابالغ شد.
-----------------------------------------------------

  زهرا اعظم صدرنوری، عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران با بيان اينكه 
هزينه كرد در بخش ه��ای غيرعمرانی بايد كاهش يابد، گفت: در س��ال 97 
شهرداری تهران توانسته 4/4هزار ميليارد تومان از مطالباتش را وصول كند.
-----------------------------------------------------

  وزير آموزش و پرورش گفت: به رغم اينكه برای مهرماه امسال در كل 
كشور كسری نيروی انسانی در مدارس وجود دارد، ولی اجازه نخواهيم 

داد كه كالس های درس بدون معلم بمانند.
-----------------------------------------------------
  رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماری های وزارت بهداشت از 
تدوين پروتكل ترابری عضو در كشور خبر داد و گفت: در آينده و در وهله 
اول اعضای اهدايي از سمت شهرس��تان ها به سمت تهران برای مراكز 

پيوند منتقل می شوند.

سرانه ايرانيان در مطالعه و ورزش 
خيلی هم سياه نيست!

تازه ترين گزارش »سبك رفتاری خانواده ايرانی « كه از سوي دبيرخانه 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تهيه ش��ده، اطالعات جالبي را نشان 
می دهد. نتايج اين طرح كه در نقاط ش��هری و روس��تايی و برای افراد 
۱5 سال به باال اجرا ش��ده، معطوف به س��نجش رفتارهای اجتماعي 
خانواده هاست و شامل رفتارهايی مثل سرانه مطالعه، چگونگی انتخاب 
پوشاك و نظرات در مورد ازدواج جوانان، چگونگي انتخاب برخي كاالها 
و غيره می شود. بارها شنيده ايم كه مثاًل 80 درصد مردم اصاًل مطالعه 
نمی كنند يا 90 درصد مردم فقط اطالعاتشان را از شبكه های اجتماعي 

به دست می آورند!
 اينها شبه آمارهايي غيرعلمي اس��ت كه بعضاً با برخی غرض ورزی ها 
منتشر می ش��ود. حال آنكه نهادهای مختلفی وجود دارند كه در بازه 
زمانی مختلف آمار تهيه می كنند و در اين بين در بسياری از موضوعات 
مركز رس��می آمار می تواند يكی از بهترين و مطمئن ترين درگاه های 

كسب آمار باشد.
در رصد دبيرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی بر رفتارهاي اجتماعي 
خانوارها، اطالعات و آماری منتشر شده كه در بسياری از موارد خالف 
آن تصوری است كه تاكنون نسبت به محبوبيت و وجود اين موضوعات 
بين مردم داشته ايم. حدود ۱۶ درصد افراد ۱5 ساله و بيشتر )معادل ۳0 
ميليون و 829 هزار و ۳75 نفر( اعالم كرده اند كه ورزش می كنند. سرانه 

انجام ورزش افراد ۱5 ساله و بيشتر 27 دقيقه در روز بوده است.
اولويت ۳4/4 درصد از افراد ۱5 ساله و بيشتر در خريد پوشاك، پوشاك 
توليد داخل و 7/۶ درصد پوشاك خارجی بوده و برای 58 درصد افراد 
نيز اولويت خاصی بين پوش��اك داخلی و خارجی وجود نداشته است. 
8۱/5 درصد از افراد ۱5 ساله و بيشتر اعالم كرده اند كه پوشاك خود را با 
توجه به ويترين فروشگاه های پوشاك انتخاب می كنند. همچنين ۱/۳ 
درصد بر اساس تبليغات محيطی، 7 درصد بر اساس پيشنهاد دوستان 
و نزديكان و بقيه هم با توجه به مد و شبكه های اجتماعي پوشاك خود 

را انتخاب می كنند. 
برخالف تصورات موجود در ارتباط با آمار ميزان مطالعه روزنامه توسط 
مردم كه اعداد عجيب و غريب مطالعه روزنامه توسط يك درصد مردم 
را نشان می دهد، آمار شورای عالی فرهنگی بيانگر اين است كه چيزی 
حدود ۳0 درصد افراد ۱5 س��اله و باالتر اهل مطالع��ه روزنامه ها )چه 

مكتوب و چه الكترونيكی( هستند. 
تفكيك آماری ديگری نيز بين مطالعه كنندگان روزنامه ها وجود دارد 
كه بر اساس آن از بين ۱5 ميليون و 795 هزار و 84۱ نفر مطالعه كننده 
روزنامه، حدود 70 درصدشان يعنی بيش از ۱0 ميليون نفر روزنامه های 
چاپی و بيش از 9 ميليون نفر هم روزنامه ه��ای الكترونيكی را مطالعه 
مي كنند.  در كنار آمار ميزان مطالعه روزنامه، آمار موضوعات مورد اقبال 
مردم هم مسئله جالبی است. بر اس��اس همين آمار حدود ۳7 درصد 
مطالعه كنندگان روزنامه ها عالقه مند به موضوعات سياسی، ۳۶ درصد 

موضوعات اجتماعی و ۳۶ درصد عالقه مند به حوادث هستند.
مهم ترين علت ازدواج نكردن جوانان از ديدگاه افراد ۱5 ساله و بيشتر 
هم به ترتيب نداشتن شغل دائم با ۳۳ درصد، بيكاری با ۳0/۳ درصد، 
وضع نامناسب مالی سرپرس��ت با ۱2/7 درصد، مشكل تهيه مسكن با 

۶/2 درصد و ساير معضالت نيز با ۱7/8 درصد بوده است.
 بر اساس اطالعات موجود 5۳ درصد افراد ۱5 ساله و بيشتر عضو يكی از 
شبكه های اجتماعی هستند و 47 درصد هم عضو هيچ شبكه اجتماعی 
نيس��تند. طبق اطالعات موجود س��رانه روزانه حضور در شبكه های 
اجتماعی يك ساعت و چهار دقيقه اس��ت.  اين اطالعات از آمارگيری 
بين ۶0 ميليون نفر انجام شده كه از اين تعداد بيش از ۳۱ ميليون عضو 
شبكه های اجتماعی بوده اند و حدود 28 ميليون هم عضو هيچ كدام از 
شبكه های اجتماعی نبوده اند. تماش��ای تلويزيون داخلی و همچنين 
گوش دادن به موسيقی هم حدود 55 درصد باالي ۱5 ساله ها را پوشش 
داده، به خصوص تماشای سيمای جمهوری اس��المی ايران كه غالب 

كبري فرشچي 
  گزارش  یک

  از شهر


