
در حال�ي كه روز گذش�ته با م�رگ 154 بيمار 
ديگر، مجم�وع جانباخت�گان ايراني ويروس 
كرونا به 11 ه�زار و 260 بيمار رس�يد، واكنش 
رئيس جمهور به شرايط بحراني كشور، پرهيز از 
برگزاري تجمعات غيرضروري همچون عروسي 
و ع�زا و انتقاد از رعايت نش�دن فاصله گذاري 
نس�بي در حم�ل و نقل ه�اي عموم�ي ب�ود! 
حجت االسالم روحاني پس از درخواست هاي 
متعدد پزش�كان عضو س�تاد ملي كرونا براي 
بازنگ�ري در بازگش�ايي ها و تأكيد ب�ر تأثير 
منفي بازگشايي ها بر الگوي ش�يوع كرونا در 
كشور، در جلس�ه س�تاد ملي مقابله با كرونا 
آب پاكي را روي دس�ت همه ريخ�ت و تأكيد 
كرد:» قرار نيست محدوديت ها به شكل كلي 
و وسيع برقرار باش�د و اعمال محدوديت هاي 
جديد منطبق بر محيط هاي شناسايي ش�ده 
و مبتني بر روش هاي مؤث�ر در افزايش ابتال و 
شيوع بيماري است كه براساس اين مصوبه به 
استانداران اختيارات الزم براي شهرستان هاي 
قرم�ز آن اس�تان واگ�ذار خواه�د ش�د.« 
روند افزايشي ابتال، مرگ و بستري بيماران كرونايي 
همچنان ادامه دارد؛ روندي كه پس از بازگشايي ها 
به طرز چش��مگيري افزايش داشته و جاي هيچ 
شبهه اي باقي نمي گذارد كه بخش مهمي از افزايش 
ابتال و مرگ و همچنين شدت بيماري در افراد به 
ماجراي بازگشايي ها باز مي گردد. ناوگان حمل و 
نقل عمومي هم با همان ظرفيت سابق كار مي كند 
و اين مسئله اتوبوس هاي شركت واحد و مترو را به 
كانون تجمع مردم و كانوني براي انتشار ويروس 
كرونا تبديل كرده اس��ت. در عين حال بخشي از 
مردم هم در رعايت دستور العمل هاي بهداشتي 
كوتاهي مي كنند و ش��اهد برگزاري مراسم هاي 
عروسي و عزا هستيم. با تمام اينها به نظر مي رسد 
چه براي كنترل و ممانع��ت از برگزاري تجمعات 
غير ضروري همچون عروس��ي و ع��زا و چه براي 
كنترل اوضاع حمل و نقل عمومي به عنوان كانون 
انتشار كرونا، دولت مي تواند با ابزارهاي نظارتي و 
مقررات سختگيرانه تري وارد شود، اما از اظهارات 
رئيس جمهور مي توان دريافت دولت تنها به توصيه 
بس��نده كرده و نه بناي بازنگري در بازگشايي ها 
را دارد و نه افزايش زيرس��اخت هاي حمل و نقل 
عمومي. حتي شاهد توجه و پياده سازي تدابيري 
همچون دوركاري براي بخش��ي از مشاغل را كه 
امكان دور كاري دارند، ش��اهد نيستيم. از سوي 
ديگر معلوم نيست مخاطب انتقاد دكتر روحاني 
از رعايت نشدن فاصله گذاري اجتماعي در وسايل 
حمل و نقل عمومي چه كس��ي است! مردمي كه 
پس از دقايق طوالني انتظار براي اتوبوس يا مترو 
ناگزيرند با تمام ازدحام جمعيت براي حضور در 
محل كارشان از اين وسايل استفاده كنند يا خود 
دولت كه به رغم قول مساعد براي افزايش تعداد 

اتوبوس ها و ايجاد تسهيالت رفت و آمد اين كار را 
نكرده يا شهرداري كه بي توجه به مرگ روزانه 150 

انسان طرح ترافيكش را اجرايي مي كند؟!
 ويروس قاتل همچنان قرباني مي گيرد

طي ۲4 ساعت گذشته۲هزارو 5۶۶ بيمار جديد 
مبتال به كوويد1۹ در كش��ور شناس��ايي شد كه 
هزارو 4۸۳ مورد بستري شدند و مجموع بيماران 
كوويد1۹ در كشور به ۲۳5 هزار و 4۲۹ نفر رسيد. 
همچنين با مرگ 154 بيمار كوويد1۹، مجموع 
جانباختگان اين بيماري ب��ه 11 هزار و ۲۶0 نفر 
رسيد. عالوه بر اين آمار بيماران در وضعيت وخيم 
بيماري هم با رشد مواجه بوده است.  طبق اعالم 
وزارت بهداشت، استان هاي خوزستان، كردستان، 
كرمانشاه، هرمزگان، بوش��هر، خراسان رضوي و 
ايالم در وضعيت قرمز و استان هاي تهران، فارس، 
مازندران، همدان، زنجان، سيستان و بلوچستان و 
البرز در وضعيت هشدار قرار دارند.  آمار مبتاليان 
كوويد1۹ در دنيا از 11 ميليون نفر فراتر رفت كه 
بنا بر اعالم سازمان جهاني بهداشت، ۶0 درصد از 

مبتاليان مربوط به يك ماه اخير بوده است. 

 افزايش 7/9 درصدي آمار بس�تري هاي 
كرونايي در تهران

اوضاع پايتخت همچنان بحراني اس��ت. عليرضا 
زالي، فرمانده ستاد مقابله كرونا در تهران با اشاره به 
افزايش 7/۹ درصدي آمار بستري هاي كرونايي در 
تهران از ارائه پيشنهادهايي براي اعمال محدوديت 
در اين ش��هر خبر مي دهد.  به گفته وي 7 درصد 
از مراجعان س��رپايي به بخش هاي بهداش��تي و 
درماني در ۲4 ساعت گذش��ته نياز به بستري در 
بيمارستان داشتند كه نسبت به روزهاي گذشته 
رشد داشته است و همچنين شاهد رشد ۶ درصدي 
مجموع بيماراني هستيم كه به بخش هاي سرپايي 
مراجعه كردند.  زالي تصري��ح مي كند:»  به دليل 
تغييرات آم��ار مبتاليان روز گذش��ته در نامه اي 
شش بندي به ستاد ملي مقابله با كرونا خواستار 
اعمال محدوديت هاي جديد سختگيرانه در استان 
تهران شديم و امروز نيز در معيت استاندار تهران 
در وزارت كشور حضور يافتيم و به تبيين داليل 
و مس��تندات الزم براي اعمال اين محدوديت ها 

پرداختيم كه مورد بحث قرار گرفت.«

 پيشنهاد اعمال محدوديت در تهران 
فرمانده س��تاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران 
درباره اعم��ال احتمالي محدوديت ه��ا اينگونه 
توضيح مي دهد:» طبيعتاً متناس��ب با ش��رايط 
تهران و تغييرات ايجاد شده الگوي نويني در زمينه 
مداخالت اعمال خواهد شد. محدوديت ها طبق 
مصوبات س��تاد ملي در هر اس��تان يا شهرستان 
حدود يك هفته اجرا مي شود و در پايان آن هفته 
تحليل و آناليز آمارها صورت مي گيرد و براساس 
استمرار، تعميق يا تقليل مداخالت محدود شونده 

تصميمات مقتضي گرفته مي شود.«
به گفته وي پيشنهاد اعمال محدوديت هاي جديد 
در ش��هر تهران متأثر از تغيي��رات آماري صورت 
گرفته در طول هفته اخير در وضعيت مبتاليان، 
مراجعان به بخش هاي بهداشتي و درماني، بستري 
شدگان و مرگ و مير است. محدوديت ها براساس 
تصميمات ستاد ملي ابالغ مي شود و به مدت يك 
هفته اجرا مي شود و در پايان يك هفته وضعيت 
آم��اري در تهران يا هر شهرس��تان ديگري مورد 
تحليل و آناليز قرار مي گيرد و براس��اس آن ستاد 
ملي كرونا مجدداً در خصوص استمرار، تمديد يا 
تشديد محدوديت هاي پيشنهادي تصميم گيري 
خواهد كرد.  محدوديت در خصوص تردد در سطح 
شهر، برگزاري مراسم و اجتماعات نظير مجالس 
عروس��ي و ع��زا، محدوديت در س��اعات كاري و 
تقليل ظرفيت هاي كاري از جمله پيشنهادات ارائه 
شده بوده است كه به محض ابالغ ستاد ملي، ساز و 

كار اجرايي آن در تهران اعمال مي شود. 
 فرصت كنترل اوضاع تا آغاز فصل سرما

قاسم جان بابايي، معاون درمان وزيربهداشت هم 
با تأكيد بر ضرورت برنامه ريزي مدون براي كنترل 
كرونا مي افزايد:»  اگر چنانچ��ه در اين بازه زماني 
نتوانيم اين ويروس را كنترل كنيم، قطعاً در فصول 
سرد س��ال با بحران هاي جدي تر مواجه خواهيم 
ش��د.« به گفته وي اين بيماري تا آخر امس��ال با 
ماس��ت، اگر مهار بيماري اتفاق نيفت��د، هر چه 
زيرساخت ها را زياد كنيم، وقتي بار بيماري زياد 
شود، قدر مطلق مرگ و مير و سوز و داغ خانواده ها 
بيشتر مي شود.  رضا ملك زاده، معاون تحقيقات 
وزير بهداشت در حال نزديك شدن به پيدا كردن 
درمان بيماران بد حال كرونايي هستيم از مردم 
خواس��ت تا از حضور در تجمع��ات غير ضروري 
همچون عروسي و عزا پرهيز كنند و ماسك بزنند. 
به گفته وي استفاده از ماس��ك حدود 50 تا 70 

درصد مي تواند خطر ابتال را كم كند. 
وي در رابطه ب��ا اظهارات رئيس جمه��ور درباره 
محدودي��ت هوش��مند ه��م گفت:» محدوديت 
هوشمند يعني همان استفاده از ماسك و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي است كه ما بايد اطالعات 
و آگاه��ي باالتري داش��ته باش��يم و در حقيقت 

مي خواهد زندگي كردن را تسهيل كند.« 
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معاون وزير كشور وعده داد

افشاي اطالعات ساحل خواران در همين هفته

کنترل کرونا به مردم واگذار شد!
ستاد ملي كرونا اعالم كرد كه قرار نيست محدوديت ها به شكل كلي برقرار باشد

مردم از تجمعات غيرضروري پرهيز و از ماسک استفاده كنند

در سال هاي گذشته 

بيژن يانچشمه 
اراض�ي   گزارش  2 بيش�تر 

كش�ور  س�احلي 
تصرف شده است، طوري كه يک وجب هم جاي 
خالي باقي نمانده، مگر خياباني كه به دريا ختم 
ش�ود! غال�ب اراضي س�احلي تغيي�ر كاربري 
داده ش�ده و س�اخت و س�از در آن توس�عه 
يافته اس�ت. در اين خصوص معاون وزير كشور 
مي گويد،دوران نصب »تابلوي ساحل اختصاصي 
اس�ت، ورود ممنوع« در س�واحل كشور به سر 
آمده اس�ت ! و دس�تگاه هاي متص�رف باي�د 
مس�تندات خود را ارائه دهن�د و در اين زمينه 
اتم�ام  ب�ه  ه�م  ماه�ه  ش�ش  فرص�ت 
رسيده است؛ گزارش نهايي اين اقدامات هفته 
آينده اعالم خواهد ش�د«. اين مقام مس�ئول 
همچنين آمارهاي جالبي از ساحل خواري ارائه 

كرده است. 
سال هاس��ت با افزايش مهاجرت به اس��تان هاي 
شمالي و افزايش زمين خواري عالوه بر زمين هاي 
حاصلخيز، سواحل نيز به اشغال دستگاه هاي دولتي 
درآمده است. مطابق برخي آمار منتشر شده، ۸0 
درصد ساحل هاي كشور در تصرف است.  اگر براي 
تفريح و گردشگري به ش��هرهاي ساحلي شمال 
سري بزنيد يا با در بسته محوطه هاي وياليي يا با 
حصار هاي ديواري و محصور شده روبه رو مي شويد. 
گويا درياي شمال در همه بخش ها در اختيار عده اي 
معدود از افراد و دستگاه ها و ارگان ها قرار گرفته است 
و مابقي جمعيت ميليوني كشور حق استفاده از اين 
موهبت خ��دادادي را ندارند. وج��ود چند ده پالژ 
ساحلي براي انبوه جمعيت گردشگر و مسافر نه تنها 
جوابگو نيست، بلكه در اين مكان ها به دليل كمبود 
امكانات بس��ياري از افراد ويال دار، مسافران را تور 
مي كنند ! ساماندهي سواحل سال هاست در حال 
اجراست، اما تاكنون اقدام خاصي براي آزاد سازي 
س��واحل صورت نگرفته و فقط نام��ي از اين طرح 
باقي مانده است. عقب نشيني ۶0 تا100 متري از 
خط سواحل فقط روي كاغذ به اجرا در آمده است 
و عماًل به دليل كم كاري و ناكارآمدي دستگاه هاي 
ذيربط و وجود بوروكراسي اداري، سواحل همچنان 

در تصرف ع��ده اي از افراد يا دس��تگاه هاي دولتي 
قرار دارد. 

  اراده اي براي آزادس�ازي س�واحل وجود 
ندارد

 افزايش قيمت ها و ارزش افزوده مناطق س��احلي 
س��بب شده اس��ت تا دولت عماًل نتواند كاري در 
خصوص رفع تصرف ها انجام دهد. معاون وزير كشور 
با اشاره به اينكه، با وجود همكاري مثبت برخي از 
دستگاه ها، متأسفانه تعداد ديگري از دستگاه ها با 
ارائه بهانه هاي واهي فعاًل از اج��راي قانون در اين 
رابطه س��رباز زده اند، گفت: پيگيري ه��اي وزارت 
كش��ور براي آزاد سازي سواحل ش��مال و جنوب 
كش��ور تا حصول نتيجه قانوني نهايي و آزادسازي 
تصرفات غيرقانوني، بي وقفه و بدون تبعيض ادامه 

خواهد يافت. 
بابك دين پرست، معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه منطقه اي وزير كشور كه در رأس هيئتي به 
منظور بررسي آخرين وضعيت اجراي اولويت هاي 
س��ي گانه اقتصادي وزارت كش��ور در سال جاري 
و بررس��ي مسائل و مش��كالت واحدهاي توليدي 
استان گلستان به گرگان سفر كرده بود، در خصوص 
دس��تگاه هايي كه به موج��ب قانون و ب��راي ارائه 

خدمت در سواحل مستقر هس��تند، خاطر نشان 
كرد: مستندات قانوني اس��تقرار اين دستگاه ها در 
سواحل درخواست ش��ده و اين مستندات در حال 

بررسي است. 
 53 درصد از تصرفات غيرقانوني سواحل 

در اختيار دستگاه هاي دولتي است 
معاون وزير كشور خاطر نشان كرد: دوران نصب 
تابلوي »ساحل اختصاصي است، ورود ممنوع« 
در سواحل كش��ور به سر آمده اس��ت. تصرفات 
ساحلي غيرقانوني را در شمال كشور شناسايي 
كرده ايم كه شامل 1۸0 كيلومتر از۸۹0 كيلومتر 
از كل نوار ساحلي درياي خزر، معادل ۲0 درصد 
و با وس��عتي بالغ ب��ر 4۶0 هكتار مي باش��د كه 
۹۶ كيلومتر از آن مع��ادل 5۳ درصد در اختيار 
دستگاه هاي دولتي است، هزارو۲14 متر معادل 
۶7 صدم درصد در اختيار دستگاه هاي تابعه قوه 
قضائي��ه، ۲۲0 متر معادل 1۲ ص��دم درصد در 
اختيار دس��تگاه هاي تابعه قوه مقننه، ۲۸ كيلو 
متر مع��ادل 5/15 درصد در اختي��ار نيروهاي 
مس��لح، 5/1۸ كيلومت��ر مع��ادل 17 درصد در 
اختيار ش��هرداري ها، ۳۳ كيلومت��ر معادل 1۸ 
درصد در اختيار اش��خاص حقيق��ي و حقوقي 

بخش خصوصي و ۶ كيلومتر معادل ۲ درصد نيز 
در اختيار ساير نهادها قرار دارد. 

دين پرست افزود: در خصوص سواحل شمال كشور 
فرصت شش ماهه ارائه شده به دستگاه ها براي رفع 
تصرفات غيرقانوني از س��واحل و ارائه مستندات 
قانوني مرتبط با تصرفات انجام شده به پايان رسيده 
و تا هفته بعد گزارش اقدامات دستگاه ها در راستاي 
اجراي قانون و دستورات رئيس جمهور، در جهت 
آزادسازي تصرفات غيرقانوني، براي طرح در دولت و 

اقدام قانوني، به رئيس جمهوري ارائه خواهد شد. 
وي در خصوص نوار ساحلي جنوب كشور، سواحل 
درياي عمان و خليج فارس، شامل نوارهاي ساحلي 
در استان هاي بوش��هر، سيس��تان و بلوچستان، 
خوزستان و هرمزگان نيز با اش��اره به اينكه 15۹ 
كيلومتر از مجموع ۲ ه��زار و 77۸ كيلومتر طول 
سواحل جنوبي و معادل ۶ درصد، با وسعتي بالغ بر 
۳ هزار و ۸۸۲ هكتار، در تصرف غيرقانوني اشخاص 
حقيقي و حقوقي است، اظهار داشت: ۹7 كيلومتر 
معادل ۶1 درصد در اختيار دس��تگاه هاي دولتي 

قرار دارد. 
دين پرست تصريح كرد: از مجموع كل، ۳1 كيلومتر 
مع��ادل ۲0 درصد در اختيار نيروه��اي نظامي، ۶ 
كيلومتر معادل 4 درصد در اختيار شهرداري ها و 
۲5 كيلومتر معادل 15 درصد نيز در اختيار اشخاص 

حقيقي و حقوقي بخش خصوصي قرار دارد. 
معاون اقتصادي وزير كش��ور خاطر نشان كرد: در 
خصوص آزاد س��ازي تصرفات غيرقانوني سواحل 
جنوب كشور نيز با دس��تور رئيس جمهور  از هفته 
گذشته، يك فرصت شش ماهه به تمامي متصرفين 
داده شده است، تا نسبت به رفع تصرفات غيرقانوني 
از سواحل جنوبي كشور يا ارائه مستندات قانوني 

اقدام كنند. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي 
وزير كش��ور در پايان تأكيد كرد: از آبان ماه س��ال 
قبل، صدور هرگونه مجوز تغيير كاربري در حريم 
۶0 متري كد امن ارتفاعي نوار ساحلي كشور، اعم از 
شمال يا جنوب كشور ممنوع شده است و در مورد 
آزادسازي تصرفات غيرقانوني نيز بدون كوچك ترين 

تبعيض و اغماضي تصميم گيري مي شود. 

 با افزايش بيماران در اپيدم��ي كوويد 1۹ و لزوم مديريت مجدد 
تخت هاي بيمارستاني، انجام اعمال جراحي كه صرفاً جنبه زيبايي 
و غيردرماني داشته از سوي وزارت بهداشت تا اطالع ثانوي ممنوع 

شد. 
 رئيس اداره مراقبت بيماري  هاي واگير وزارت بهداشت گفت: واكسن 
آنفلوآنزا به هيچ عنوان براي بيماري كوويد1۹ ايمني ايجاد نمي كند، اما 
با شروع فصل سرد سال در پاييز، احتمال همزماني آنفلوآنزا و كوويد1۹ 

وجود دارد. 
 زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيس��ه شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
اينكه تخلفات انجام گرفته در ساختمان س��ينا اطهر به بازپرس ويژه 
و دادستاني تهران ارسال شده بود، گفت: ۳50 س��اختمان ناايمن در 

پايتخت شناسايي شده است. 
 رئيس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن وزارت بهداشت 
نسبت به كاهش حدود 5 درصدي پوشش واكسيناسيون در كشور از 
ابتداي بحران كرونا هش��دار داد و گفت: اگر دامنه اين پوشش تقويت 
نشود، منجر به از دس��ت دادن درصدي از دس��تاوردهايمان در حوزه 

واكسيناسيون خواهد شد. 
 جانشين معاون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزشكي تهران اعالم كرد: 
اگر كاالي وارداتي در بازار و فروشگاه ها برچسب اصالت نداشته باشد، 

قطعاً قاچاق است. 
 رئيس دبيرخانه ستاد مناسب سازي كشور گفت: در گذشته وضعيت 
مناسب س��ازي در كش��ور ۲7 الي ۲۸ درصد بود كه در حال حاضر به 

حدود 40 درصد رسيده است. 

نابغه ايراني
 به جمع ۱۰ جوان برتر جهان راه يافت

وحي�د رجبلو، مدي�ر عامل ش�ركت دانش بني�ان توانيت�و گفت: 
ب�ه عن�وان اولي�ن معل�ول، اولي�ن ايران�ي و تنه�ا كارآفري�ن 
روي�داد JCI ب�ه جم�ع 10 ج�وان برت�ر جه�ان راه پي�دا كردم. 
رجبلو ضمن ابراز خرس��ندي از كس��ب اين افتخار ملي گفت: مراسم 

اهداي جوايز در آبان امسال، طي نشستي در ژاپن برگزار مي شود. 
او بيان كرد: اين پيروزي و حضورم در اتاق بين المللي جوانان جهان را 
به تمام افراد داراي معلوليت تقديم مي كنم، زيرا اين موفقيت را مديون 
حمايت و همراهي آنها هس��تم.  گفتني است، JCI هر ساله 10 جوان 
 JCI برجسته زير 40 سال را انتخاب مي كند كه توانسته اند مأموريت
را به روش هاي خارق العاده اي به انجام برسانند.  امسال اتاق بين الملل 
جوانان ايران )JCI IRAN( در اولين سال شركت در رويداد انتخاب 10 
جوان برتر جهان، موفق به راهيابي به مرحله نهايي اين رويداد شده بود 
و نام وحيد رجبلو به عنوان نماينده ايران در بي��ن ۲0 نفر برتر جهان 
مي درخش��يد. اين ۲0 جوان در حال رقابت براي قرار گرفتن در بين 
10 جوان برتر جهان بودند كه رجبلو موفق شد به جمع 10 جوان برتر 
جهان راه يابد.  وحيد رجبلو جوان باهوش كرجي است كه با وجود ۹۸ 
درصد معلوليت يك استارتاپ ويژه براي معلوالن توليد كرده است كه با 

توسعه آن، معلوالن مي توانند دنياي آرام تر و راحت تري داشته باشند.
 ---------------------------------------------------

دوره آموزش رزم مقدماتي سربازي
 از يك ماه به 2 ماه افزايش يافت

مع�اون تربي�ت و آم�وزش ناج�ا از تغيي�ر دوره آم�وزش 
داد.  خب�ر  م�اه  دو  ب�ه  م�اه  ي�ک  از  مقدمات�ي  رزم 
حبيب اله جان نثاري اظهار داشت: به دليل ضرورت استفاده از كاركنان 
وظيفه در مأموريت هاي محوله و نيز كيفي س��ازي آموزش ها، با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از 1۲ تيرماه، دوره آموزش رزم مقدماتي سربازي 
از يك ماه به دو ماه تغيير يافت.  وي افزود: به تمام مراكز آموزشي نيروهاي 
مسلح ابالغ شده است ضمن رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي اجراي 
دقيق و كامل آموزش به س��ربازان را در دس��تور كار قرار دهند.  رئيس 
اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح تأكيد كرد: هرگونه 
تصميم گيري در خصوص ادامه اين روند به ش��رايط بهداش��تي كشور 
و ميزان شيوع ويروس كرونا به مهر س��ال جاري منوط خواهد شد.  در 
همين رابطه، رئيس ستاد كل نيروهاي مس��لح نيز در خبر ديگر اعالم 
كرد: به تمامي جوانان ذكور 15 سال به باال توصيه مي كنيم كه حتماً در 
سامانه س��رباز ماهر ثبت نام كنند تا در اعزام، حين خدمت و بعد از آنكه 

اطالعات شان وارد سامانه ماهرسان مي شود بتوان به آنها كمك كرد. 
كمالي تأكيد كرد: البته درست است كه بعد از سن 15 سالگي شرايط 
و وضعيت هاي مختلفي تا 1۸ سالگي و زمان اعزام براي افراد به وجود 
مي آيد؛ يك عده در دانشگاه قبول ش��ده و تحصيل مي كنند و تا چند 
س��الي با س��ربازي كاري ندارند، اما در خصوص افرادي كه بناست به 
س��ربازي بيايند با توجه به اطالعاتي كه در سامانه س��رباز ماهر ثبت 
كرده  اند، مي توانيم مشاوره شغلي الزم را ارائه دهيم. به آنهايي كه مهارت 
ندارند مشاوره شغلي داده مي شود و در جهت ادامه خدمت آنها را هدايت 
مي كنيم، اما در مورد مش��موالني كه مهارت خاص��ي دارند با ارزيابي 
اطالعات و مندرجات در سامانه سرباز ماهر به آنها نمره مي دهيم و بر 

اساس امتيازات كسب كرده مشوق هايي را به آنها ارائه مي دهيم. 
 وي افزود: در قرارگاه مركزي مهارت  آموزي همه مهارت هاي مشاغل 
موجود در كشور، نيروهاي مسلح و حتي دنيا را جمع آوري كرده و در 
نهايت بعد از مطالعات انجام شده به 500 مهارت رسيديم؛ اين مهارت ها 
را نيز با چندين فاكتور در بين استان هاي مختلف تقسيم كرديم، به طور 
مثال بعضي از استان ها شامل ۳0 تا 40 مهارت شده و برخي ديگر 100 

مهارت را در خود جاي دادند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  يک

حسين سروقامت

ايران پانزدهمين قدرت علمي جهان
در تازه ترين رتبه بندي علمي

چين جاي امريكا را گرفت و اول شد
تازه ترين رتبه بندي مؤسس�ه سايمگو اس�پانيا نشان مي دهد كه 
ايران با ثبت 65 هزار مقاله پژوهشي نسبت به سال قبل با يک پله 
صعود به جايگاه پانزدهمين قدرت علمي جهان دست يافته است. 
نظام رتبه بندي سايمگو SCImago توسط يكي از گروه هاي پژوهشي 
دانشگاه گرانادا در اسپانيا انجام مي شود. اين نظام رتبه بندي براساس 
تعداد مقاالت علمي مؤسسات آموزش عالي كشورهاي مختلف كه در 
بانك اطالعاتي اسكوپوس)بزرگ ترين ناشر علمي جهان( موجود است، 

ارزيابي و رتبه بندي مي كند. 
 پايان اقتدار امريكا

در سال گذشته هم ايران براساس آمار مؤسس��ه سايمگو با توجه به 
حدود 5۸ هزار مقاله پژوهشي ارائه ش��ده در جايگاه شانزدهم دنيا از 
نظر سطح علمي قرار داشت. جهش ايران به رتبه پانزدهمين قدرت 
علمي جهان در واقع حاصل رشد حدود 14 درصدي مقاالت علمي- 
تخصصي در كشور بوده است.  از سال ۲010 تاكنون )به جز يك سال( 
امريكا صدر نشين قدرت هاي علمي جهان بود كه اين اقتدار را امسال 
از دست داد. امسال كشور چين موفق شده تا مقام نخست كشورهاي 
علمي جهان را به خود اختصاص دهد. هرچند كه در سال ۲01۶ هم 
انگليس موفق شده بود مقام نخست را تصاحب كند، اما صدرنشيني 
چين حكايت از ظهور رشد علمي- پژوهشي شرق در برابر كشورهاي 

هميشه مدعي غربي دارد. 
 ايران در كنار بزرگان

چين هم اكنون با ح��دود ۶۸5 هزار مقاله علمي- پژوهش��ي موفق 
شده اياالت متحده را كنار بزند و رتبه نخست جهان را از نظر علمي و 
تعداد مقاله پژوهشي به خود اختصاص دهد.  براساس اين رتبه بندي 
اياالت متحده با ۶77 هزار مقاله كه نسبت به سال قبل حدود ۲۲0 
مقاله كاهش داش��ته در جايگاه دوم قرار گرفته است. چيني ها اما با 
710 هزار مقاله نسبت به عملكرد س��ال قبل نزديك به هزار مقاله 

رشد داشته اند. 
در رده بندي امس��ال بعد از چين و امريكا، انگليس با حدود ۲10 هزار 
مقاله علمي در رده سوم جهان قرار گرفته است. انگليس سال گذشته 
هم در همين مقام سومي جا خوش كرده بود. كشورهاي هند، آلمان، 
ژاپن، ايتاليا، فرانسه، كانادا و روسيه هم مقام هاي چهارم تا دهم را از آن 
خود كردند. كشورهاي هلند، بلژيك، كره جنوبي، اوكراين و ايران هم 

رتبه هاي يازدهم تا پانزدهم را به خود اختصاص دادند. 
 ايران باالتر از دانمارك و سوئد

يكي از شاخص هايي كه سيستم رتبه بندي سايمگو امتياز زيادي براي 
آن قائل است و موجب رشد جايگاه يك كشور مي شود، تعداد ارجاعات 
به مقاله هاي پژوهشي يك كشور است. امسال چين موفق شده با حداقل 
5۶5هزار استناد، باالترين ارجاع مقاله هاي علمي را به خود اختصاص 
دهد و بعد از آن امريكا با حدود 550هزار ارجاع علمي در جايگاه بعدي 
قرار گرفته است.  هر چند كه سال گذشته اياالت متحده از نظر ارجاعات 
به مقاله هاي علمي با بيش از ۲ ميليون ارجاع، در جايگاه نخست قرار 
داش��ت. چين هم فقط با حدود ۲00 ارجاع كمتر در جايگاه دوم سال 
قبل قرار گرفته بود.  ارجاع به مقاالت علم��ي ايراني ها هم با حدود ۶0 
هزار ارجاع نسبت به س��ال قبل افزايش 10 درصدي را نشان مي دهد. 
سال گذش��ته حدود 54 هزار ارجاع به مقاالت پژوهشي ايران صورت 
گرفته بود. همين موجب شده تا كشورمان باالتر از سوئد، برزيل، روسيه، 

دانمارك، لهستان و تركيه قرار گيرد. 
 ايران در جايگاه پنجمي آسيا

بررسي مؤسسه اسپانيايي سايمگو نشان مي دهد كه شش كشور آسيايي 
موفق به حضور در جمع ۲0 قدرت نخست علمي جهان شده اند.  چين با 
شكستن سلطه يك دهه اي اياالت متحده در جايگاه نخست جهان و نيز 
آسيا قرار دارد. بعد از آن كشورهاي هند در رده چهارم، ژاپن در رده ششم، 
كره جنوبي در رده سيزدهم و نيز ايران در رده پانزدهم دنيا قرار گرفته اند.  
كشورمان براساس اين رده  بندي، باالتر از كشورهاي قدرتمندي چون 
تركيه، عربستان، تايوان و سنگاپور قرار گرفته است. تركيه در رده 1۸، 
اندونزي در رده ۲1، تايوان در رده ۲۲ و مالزي در رده ۲۳، عربستان در 
رده ۲5 و سنگاپور در رده ۲7 جاي گرفته اند. جالب اينكه ايران در سال 

گذشته هم در سكوي پنجمي قاره آسيا جاي گرفته بود. 
  ايران اول در غرب آسيا

ايران بر اس��اس همي��ن رتبه بندي موفق ش��ده تا در جايگاه نخس��ت 
كشور هاي غرب آسيا قرار گيرد؛ موفقيتي كه براي چهارمين سال پياپي 
تكرار شده اس��ت. بعد از ايران، به ترتيب تركيه با حدود 50 هزار مقاله، 
عربستان س��عودي با حدود ۲۸ هزار و مصر با بيش از ۲۶ هزار مقاله در 
رتبه هاي دوم تا چهارم قرار گرفته اند. كشورهاي عراق، بحرين، امارات 
متحده عربي، اردن، قطر، لبنان، عمان و كويت هم با توجه به تعداد مقاالت 

علمي و ارجاعات به مقاالت شان در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 

» به جوان فرصت هشت بار شكست خوردن بدهيد.«
اين عبارت از ماندني ترين عبارات شهيد مظلوم آيت اهلل بهشتي 

است؛ استاد تربيت نسل تشكيالتي!
وقتي سروكار ما با جوان است، ناگزيِر از فرصت دادن و تحمل 

كردنيم؛ 
اما فرصت هشت بار شكست. . . كمي عجيب است. نه؟

شكست آموزشگاه پيروزي اس�ت؛ چنانچه در فرهنگ برخي 
كشورها رايج ش�ده كه هنگام شكس�ت نمي گويند شكست 

خورديم، با افتخار مي گويند ياد گرفتيم. 
شكست نگاه دقيق به دست حريف است؛ ناپلئون بناپارت گفته 

بود: آنقدر شكست خوردم كه راه شكست دادن را ياد گرفتم!
همچنين شكست معدن تجربه است؛ تجربه اي كه چون سخت و 

گران به دست آمده، ساده و ارزان از دست نخواهد رفت!
آه؛ داش�ت يادم مي رفت. . . مهم تر از همه شكست منزِل اوِل 

تغيير نيز هست؛
به قول سنايي بزرگ:

تا مهيا نش�وي حال تو نيكو نش�ود/ تا پريشان نش�وي كار به 
سامان نشود
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اعطاي تسهيالت بالعوض
 به »مددجويان مستأجر«  بهزيستي

معاون مشاركت ها و توانمندس�ازي سازمان بهزيس�تي با اشاره 
به اينك�ه 105 ميليارد توم�ان كمک از طرف بنياد مس�تضعفان و 
صندوق ام�داد واليت براي مددجويان مس�تأجر تحت پوش�ش 
اين س�ازمان در نظر گرفته شده اس�ت، گفت: تسهيالت بالعوض 
ب�ا در نظ�ر گرفت�ن اف�راد داراي اولوي�ت پرداخت خواهد ش�د. 
ذوالفقار يزدان مهر، معاون مشاركت ها، مؤسسات، توانمندسازي و امور 
مجلس سازمان بهزيستي اظهار داشت: مبلغ 105 ميليارد تومان كمك 
از طرف بنياد مستضعفان و صندوق امداد واليت براي مددجويان تحت 
پوشش بهزيستي در نظر گرفته شده كه ۳0 ميليارد تومان از اين كمك 
به صورت بالعوض است و از طرف بنياد مستضعفان تأمين شده است. 

وي با بيان اينكه 75 ميليارد تومان در قالب تسهيالت قرض الحسنه 
پرداخت مي شود، ادامه داد: از اين ميزان تسهيالت قرض الحسنه، 
50 ميليارد تومان را بنياد مستضعفان و ۲5 ميليارد تومان را صندوق 
امداد واليت پرداخت مي كند.  معاون مش��اركت ها، مؤسس��ات و 
توانمندس��ازي سازمان بهزيس��تي اضافه كرد: دس��تورالعمل اين 
تسهيالت در سازمان بهزيستي تهيه شده و سعي مي كنيم تا امروز 
به ادارات بهزيستي استان ها ابالغ كنيم.  يزدان مهر با اشاره اعطاي 
كمك هاي بالعوض خاطر نش��ان كرد: پيش بيني اين است كه در 
شهرهاي مراكز استان ها به افراد مستأجر تحت پوشش بهزيستي 
مبلغ ۶ ميليون تومان كمك كنيم؛ براي س��اير شهرها 4 ميليون و 
۸00 هزار تومان و براي روستا و حاشيه شهرها نيز ۲ ميليون و 400 

هزار تومان پرداخت مي شود. 
وي با اش��اره به گروه هاي هدف پرداخت تس��هيالت ابراز داشت: اين 
كمك شامل افرادي مي ش��ود كه داراي پرونده در سازمان بهزيستي 
باش��ند و تحت پوش��ش كمك هاي مس��تمر و غير مس��تمر باشند و 
تاكنون از طرح هاي دولتي تأمين مسكن مانند زمين، واحد مسكوني، 
كمك هاي بالعوض يا تس��هيالت يارانه اي خريد و س��اخت مس��كن 
استفاده نكرده باشند.  معاون مش��اركت ها، مؤسسات و توانمند سازي 
سازمان بهزيستي متذكر شد:  بايد اجاره به نام فرد تحت پوشش بوده 
و جزو سه دهك آخر درآمدي باشد؛ اولويت ما در پرداخت اين كمك 

بالعوض با زنان سرپرست خانواده داراي معلوليت است. 
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