
نشس�ت خبري درباره »م�اده واحده تكميل 
و اص�اح م�وادي از سياس�ت ها و ضواب�ط 
س�اماندهي س�نجش و پذي�رش متقاضيان 
ورود ب�ه آم�وزش عال�ي« در دبيرخان�ه 
ش�وراي عالي انق�اب فرهنگي برگزار ش�د. 
منص��ور كبگانيان، عضو ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگي در نشست خبري با موضوع »ماده واحده 
تكميل و اص��الح موادي از سياس��ت ها و ضوابط 
ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به 
آموزش عالي« كه در حاشيه جلسه يكصد و شصت  
و پنجمين شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع 
علمي كشور برگزار شد با اشاره به اهميت مصوبه 
 افزايش دستيار تخصصي پزشكي تأكيد كرد: اين 
مصوبات را رها نمي كنيم و به طور دائم آن را رصد 

خواهيم كرد. 
دبير ستاد نقش��ه جامع علمي كشور همچنين با 
اشاره به اهميت سند امنيت غذايي كشور خاطر 
نشان كرد: كارهايي اساسي در اين خصوص بين 
شوراي عالي و وزارت جهادكشاورزي انجام شده و 
وقتي تحويل شورا شد، بايد چارچوب ها اصالحاتي 
به آن وارد ش��ود.  كبگاني��ان همچنين در بخش 
ديگري از اين نشست با اشاره به تهيه اولين گزارش 
در مورد شاخص اشتغال پذيري دانش آموختگان 
دانشگاهي از سوي مجامع بين المللي گفت: اين 
موضوع اهميت زيادي در حوزه اقتصاد دانش بنيان 
دارد و در گزارش تايمز و كيو اي كه در سال ۲۰۲۰ 
تهيه شد، سه دانشگاه تهران، اميركبير و شريف 

وارد اين رتبه بندي شده اند. 
اين عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي همچنين 
به افزايش5۰ درصدي ظرفيت رشته هايي مثل 

هوشبري و اتاق عمل اشاره كرد. 
وي در خصوص بحث س��نجش و پذيرش با بيان 
اينكه در دهه هاي قبل تنها راه برقراري عدالت با 
توجه به جمعيت زياد داوطلبان و نبود فناوري هاي 
نو، كنكور بود، اظهار كرد: با توجه به اين مسئله ما 
از برگزاري كنكور در چند دهه قبل دفاع مي كنيم، 

چون راهي جز رقابت تستي وجود نداشت. 
 گزارش هاي نگران كننده از كنكور

كبگانيان در ادامه با اش��اره به اينكه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي در ۱۰ سال اخير به گزارش هاي 
نگران كننده اي در خصوص موضوع كنكور دست 
پيدا كرده است، گفت: اين نگراني ها در اولين سند 
جدي اين حوزه يعني نقش��ه جامع علمي كشور 
انعكاس يافت و در اين نقشه ساماندهي، مسئله 
سنجش و پذيرش مصوب شد، به طوري  كه رهبر 
معظم انقالب نيز در فرمايشي تصريح كردند كه 
اين سند تكليف ما را در حوزه علم مشخص كرد. 

وي با بيان اينكه طي س��ال هاي گذشته مدركي 
غير از رتبه كنكور براي تعيين سواد دانش آموزان 
در دست نبود، گفت: مجلس شوراي اسالمي پس 
از تصويب طرح ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي 
مصوباتي داش��ت و ما نيز طي سال هاي گذشته 
تصميم گرفتيم ساماندهي سنجش و پذيرش را به 
تعويق بيندازيم ولي مصوبات مجلس نيز اجرايي 

نشد و اين نگراني ها ادامه داشت. 
قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور 
كم ش��دن عمق يادگيري دانش آم��وزان را يكي 
از نگراني ها عنوان كرد و اف��زود: دانش آموزي كه 
عادت كرده بود ۱۲ سال به صورت تشريحي درس 
بخواند و امتحانات خود را نيز تشريحي بدهد، بايد 

در يك آزمون عمدتاً تستي ارزيابي شود. 
وي افزود: با اين شرايط مهارت تست زني به عمق 
يادگيري غلبه ك��رد و اگر ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي مقداري ديرتر به مس��ئله س��نجش و 
پذيرش ورود به دانش��گاه ها وارد شده بود، قدرت 
اصلي جمهوري اسالمي در حوزه علم و فناوري كه 
موجب شده به برخي از كشورهاي خيلي قدرتمند 
هم صادرات فناوري مثل فروش پهپاد به روسيه 
داشته باش��يم و همچنين داراي سانتريفيوژها، 
موشك نقطه زن و غيره شويم با خطر مواجه شود. 
نگراني ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در مصوبه 

سنجش و پذيرش شوراي عالي انقالب فرهنگي 
در واقع از بروز يك فاجعه جلوگيري كرد. 
 آموزش  و  پرورش مغفول واقع شد

كبگانيان با بيان اينكه آموزش  و  پرورش در وضعيت 
كنوني س��نجش و پذيرش ورود به دانش��گاه ها 
مغفول واقع شده بود، گفت: وزراي مختلف آموزش  
و  پرورش نيز به اين روش برگزاري آزمون تستي 
معترض بودن��د، زيرا توجهي به نظ��ام آموزش و 
پرورش نبود، ضمن اينكه روحيه خالقيت و نوآوري 

در شيوه آزمون هاي تستي از بين خواهد رفت. 
وي افزود: معلمان و دبيران نيز در سال هاي اخير 
به ما گاليه داش��تند كه خان��واده دانش آموزان 
مي آيند به ما مي گويند وقت ما را زياد تلف نكنيد، 
زيرا فرزندمان را مي خواهيم بعد از ظهر به كالس 
كنكور ببريم. اين مس��ئله مخصوص س��ال آخر 
دبيرس��تان نبود و آرام  آرام به سال هاي پايين تر 
تحصيلي نيز سرايت كرده بود. اعتبار معلم ها هم 

كم شده بود. 
كبگانيان با بيان اينكه ساالنه هزارو 5۰۰ ميليارد 
تومان در آموزش  و  پرورش هزينه مي شود، گفت: 
ولي اين هزينه به س��مت هزاران ميليارد درآمد 

كالس هاي كنكوري سوق داده مي شود. 
وي گردش ه��زاران ميلي��اردي در كالس هاي 
كنكور را يكي ديگر از داليل اصلي ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي براي مصوبه اخير دانست و افزود: 
با شيوه كنوني غالباً فرزندان خانواده هاي مرفه وارد 
دانشگاه مي شدند، درحالي  كه اين پول ها مي تواند 

در نظام آموزش  و  پرورش كشور هزينه شود. 
قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور 
با اشاره به آمار سازمان س��نجش آموزش كشور 
درخص��وص رتبه هاي برتر پذيرفته ش��دگان در 
دانشگاه ها گفت: بر اساس اين آمار، امسال از ۴۰ 

نفر رتبه برتر فقط يك نفر از مدرسه دولتي بود. 
كبگانيان افزود: همچنين بر اس��اس آمار موجود 
ميزان پذيرفته شدگان س��ال ۱۳۹۹ دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالي كش��ور ۱۴ درصد از هفت 
دهك پايين درآمدي جامعه و ۸۶ درصد از س��ه 

دهك باالي درآمدي جامعه بوده اند. 
وي با تأكي��د بر اينكه مصوبه جديد س��اماندهي 
س��نجش و پذيرش ورود به دانشگاه ها براي اجرا 
به نهادهاي مربوطه از س��وي رئيس جمهور ابالغ 
شده و اساتيد برجسته حاضر در مجلس شوراي 
اسالمي نيز از اين مصوبه حمايت كرده اند، گفت: 
بر اين اس��اس كنكور در دو نوبت در سال برگزار 
مي شود و نتيجه آن نيز از دو سال اعتبار برخوردار 

خواهد بود. 
كبگاني��ان همچني��ن اظهار ك��رد: م��ا به دنبال 
تشويق كننده نيستيم و انتخاب شده ايم كه براي 

۲۰ سال آينده كشور برنامه ريزي كنيم. 
كبگانيان آمار دهك هاي ورودي به دانش��گاه ها 
را واقعي��ت تلخي خوان��د و اظهار ك��رد: در آمار 
قبولي هاي كنكور ۱۳۹۹، افراد با معدل ۱۸ به باال 
و رتبه زير ۳ هزار، ۶۷۶ نفر از ۷ دهك پايين بودند 

و ۲ هزارو ۸۲ نفر از سه دهك باال بودند. 
قائم مقام و دبير ستاد راهبري نقشه جامع علمي 
كشور خاطر نش��ان كرد: برخي به شدت از وضع 
موجود حماي��ت مي كردند و فرياد وا عدالتا س��ر 

مي دادند. 
86 درص�د قبولي ه�اي پزش�كي و   

دندانپزشكي، سهم پولدارها
كبگانيان ادامه داد: قبولي هاي رشته هاي پزشكي، 
داروسازي و دندانپزشكي، در س��ال ۱۳۹۹، ۱۴ 
درصد از ۷ دهك پايين و ۸۶ درصد از س��ه دهك 
باالي درآمدي بودند. اين در حالي است كه در ۱۰، 

۱5 سال پيش شرايط اينگونه نبود. 
وی افزود: قبولي رش��ته روانشناسي با رتبه زير ۳ 
هزار  در سال ۱۳۹۹، ۱۹ درصد از ۷ دهك پايين و 

۸۱ درصد از سه دهك باال بودند. 
او با بيان اينكه از امكانات و فناوري هاي جديد در 
شيوه امتحانات نهايي تشريحي استفاده مي شود، 
گفت: با اين امكانات مي توان عدالت را فراهم كرد. 

قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور در 
پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه برخي معتقدند 
آموزش  و  پ��رورش از قدرت الزم ب��راي برگزاري 
امتحانات نهايي سالم برخوردار نيست، گفت: يكي 
از داليل تأخير ابالغ اين مصوبه نيز بررسي مقدمات 

امنيت امتحانات نهايي دانش آموزان بوده است. 
كبگانيان افزود: خوشبختانه ظهور و پيشرفت هاي 
امروز حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات، ارتباط 
برخط را بين مركز كش��ور و تمام شعب برگزاري 
امتحانات نهايي ايجاد كرده و در چند دقيقه پيش 
از شروع امتحان رمز ورود دانش آموز به سيستم 
ارائه و ارس��ال س��ؤاالت براي دانش آموزان انجام 
مي شود و اين مسئله به  صورت مرتب شبيه سازي 

شده است. 
 معلمان يك استان، برگه هاي استان ديگر 

را تصحيح مي كنند
كبگانيان با بيان اينكه يك ابهام براي ما باقي مانده 
بود و آن نحوه تصحيح پاسخ هاي تشريحي آزمون 
نهايي دانش آموزان است، افزود: البته سربرگ ها 
برداشته و اس��كن مي ش��ود و به تصحيح كننده 
داده مي ش��ود؛ البته گاليه هايي در اين خصوص 
همواره طي س��ال هاي گذش��ته وجود داشته و 
دبيران استان هاي مختلف ممكن است تعصبي 
به استان خود داشته باشد؛ از اين رو خوشبختانه 
با اين سيس��تم جديد ممكن اس��ت معلمي در 
استان كردستان برگه دانش آموز استان ديگري 

را تصحيح كند. 
قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور 
افزود: ضمن اينكه اين امكان نيز فراهم شده كه اگر 
فاصله تصحيح برگه اي از يك استان به برگه استان 
ديگر زياد تشخيص داده ش��ود، اين برگه ها براي 
رسيدگي بيشتر به فرد س��وم براي تصحيح ارائه 
خواهد شد. البته در كل ۱۶ آسيب را براي برگزاري 
امتحانات نهايي شناسايي كرده ايم كه به همه آنها 

توجه الزم صورت گرفته است. 
 تجهيزات امنيت آزمون هنوز خريداري 

نشده است
كبگانيان گفت: وظيفه امنيت برگزاري امتحانات 
نهايي برعهده آموزش  و  پرورش گذاش��ته شده و 
تجهيزات نياز دارد كه هنوز خريداري نشده است. 
جلسات مختلفي را با مسئوالن آموزش  و  پرورش 
داشتيم و هزينه هاي تأمين اين تجهيزات را بايد 

دولت پرداخت كند. 
قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور 
همچنين تأكيد كرد: امتحانات نهايي و كنكور قرار 
است از كتب هاي رسمي آموزش  و  پرورش باشد و 

فراتر از آن نخواهد بود. 
وي همچنين با اش��اره به اينكه گفته شده امكان 
دارد در اواس��ط امتحان كنكوري كه برگزار شد، 
پاسخنامه ها خارج شده است، خاطر نشان كرد: در 
موضوع تقلب اگر شكل پاسخ تستي را فردي بلد 
باشد مي تواند پاسخ دهد، ولي در امتحان تشريحي 
اگر پاسخ را هم فرد داشته باشد بايد بلد باشد آن را 
پياده كند. در كنكور تستي چهار ساعته مي توان 
همه پاس��خ ها را داد، ولي در امتحان تش��ريحي 
حداكثر مي توان پاسخ يكي از ۱۰ امتحان را داد و 

بايد براي بقيه دوباره به پاسخ دست پيدا كرد. 
كبگانيان در ارتباط با زمان ارائه سوابق تحصيلي 
از سوي آموزش  و  پرورش نيز با بيان اينكه سابقه 
تحصيلي از ش��روع سال تحصيلي اس��ت، افزود: 
البته آموزش  و  پرورش موظف است كه از ابتداي 
س��ال تحصيلي تا پايان س��ال تحصيلي، سوابق 

دانش آموزان را ارائه كند. 
قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور 
گفت: به شوراي س��نجش و پذيرش اين اختيار 
داده شده كه براي دانش آموزان سال هاي گذشته 

سوابق تحصيلي را به مرور ايجاد كند. 
 نمرات نظام قديم تراز شده است

كبگانيان با بيان اينكه، آموزش  و  پرورش موظف 
است آيين نامه تعيين سابقه تحصيلي را تا پايان 
شهريورماه  ابالغ كند، افزود: البته دستورالعمل هاي 

مربوطه را وزارت آموزش و پرورش اعالم خواهد 
كرد و براي نظام قديم نيز ديپلم و پيش دانشگاهي 
به صورت تراز شده و در مقايس��ه با ساير نمرات 

ايجاد خواهد شد. 
وی گفت: آموزش  و  پرورش همچنين قرار است 
رويه امكان ترميم س��وابق را اع��الم كند. اينكه 
چه كساني كه قبل يا بعد از س��ال ۱۳۸۴ ديپلم 
گرفته اند، قرار است امكان ترميم معدل را فراهم 
كند و اينكه چند بار مي توانند نس��بت به ترميم 
معدل خود اقدام كنند و چه زماني اين آزمون ها 
برگزار مي شود را اين وزارتخانه اعالم خواهد كرد. 
وي در مورد ح��ذف دروس عمومي و جايگزيني 
اين دروس نيز افزود: دروس تشريحي جايگزين 
مناس��بي براي دروس عمومي است كه از كنكور 

۱۴۰۲ اجرا مي شود. 
 ش�وراي عالي به اصاح سهميه ها اصرار 

دارد
قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور 
در خصوص تعيين تكليف سهميه هاي كنكور در 
سال آينده نيز با بيان اينكه  در حال حاضر حدود 
۲۷ سهميه دانشگاهي وجود دارد، افزود: البته خود 
شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز به اصالح برخي از 

اين سهميه ها اصرار دارد. 
كبگانيان با تأكيد بر اينكه البته برخي سهميه هاي 
مثل س��هميه مناطق محروم پابرجا خواهد بود 
و با جديت نيز اجرا مي ش��ود، تصريح كرد: البته 
برخي نيز بايد حذف، برخي تغيي��ر و برخي نيز 

اصالح شود. 
وي همچني��ن تصريح كرد: فرصت ش��ش ماهه 
ساماندهي سهميه هاي كنكور سراسري از زمان 
ابالغ مصوبه جديد كنكور كه تير ماه امسال است، 

خواهد بود. 
 سؤاالت خبرنگار »جوان«

در ادامه اين نشس��ت خبري خبرنگار »جوان« با 
اشاره به اينكه بحث مافياي كنكور از سوي بسياري 
از مسئوالن مطرح شده است، خاطر نشان كرد: در 
اين وضعيت چرا شورا به جاي تغيير روش برگزاري 
كنكور به  دنبال حل معض��ل اصلي يعني حذف 
مافياي كنكور نمي رود، اكنون اين احتمال وجود 
دارد كه بعد از مافياي كتاب هاي تست زني مافياي 
كتاب هاي تشريحي نيز ايجاد شود، در حالي كه 
مي توان آنها را غيرقانوني اعالم كرد يا حداقل به 
آنها كاغذ يارانه اي نداد. در بسياري از كشورهاي 
دنيا آموزش غيررسمي يا مدارس غيرانتفاعي را 
ممنوع كرده اند، ولي در كشور ما بخشي از معلمان 
هم به همين روند آموزشي مافيا پيوسته اند و عرصه 
در حال سخت تر شدن براي دانش آموزان است. آن 
كسي كه در مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي كند 
در رقابت ورود به رشته هاي پول ساز پيروز مي شود 
و طبيعتاً خود او نيز مانند خان��واده اش ثروتمند 

خواهد شد. 
 مافيايي كه عميق تر درس بدهد مي ماند!

كبگانيان در پاسخ به »جوان« با بيان اينكه به نظر 
من اگر مافيايي وجود دارد به خاطر بدعمل كردن 
ماست، گفت: وقتي كه همه فهميدند شما با يك 
مسابقه تستي چهار س��اعته مي خواهيد ارزيابي 
كنيد، سراغ آن مي روند، ولي اگر شما سرچشمه را 
درست كنيد شايد همه كالس هاي كنكور تعطيل 
نشود، ولي عده اي كه به قول شما مافيايي ايجاد 
شده اند، كاهش پيدا مي كنند. با اين روش جديد 
كنكور آن عده اي مي مانند كه مي توانند عميق تر 

درس بدهند. 
وي با بيان اينكه جمهوري اسالمي با شعارهايي 
كه در قانون اساسي آن آمده بايد مستضعفين را به 
شيوه هاي مختلفي حمايت كند، خاطر نشان كرد: 
تقويت آموزش  و  پرورش و تقويت مناطق محروم 
از اين دسته اس��ت. ما بايد ريشه را درست كنيم. 
وقتي شما نحوه ارزيابي را بر آزمون تستي گذاشتيد 
ديگر معلم مهم نيست و همه چيز در كالس كنكور 

و مهارت تست زني شكل مي گيرد. 
قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور 
با بيان اينكه ممكن اس��ت اين ح��رف را آموزش  
و  پرورشي ها دوست نداشته باش��ند، اظهار كرد: 
آموزش  و  پرورش در سيس��تم كنك��ور فعلي له 
شده اس��ت و اصاًل نه براي دانش آم��وز و نه براي 
خانواده آنها اهميتي ندارد كه چه چيزي تدريس 
مي شود، دبيران هم نس��بت از اين وضع خسته 

شده اند. 
وي همچنين اين سؤال را مطرح كرد: اگر شما االن 
فردي را از روستاها بياوريد با فردي كه در تهران 
است مقايسه كنيد، كدام يك از اين موارد براي آن 
فرد روستايي راحت تر است، اينكه بخواهد در هنر 
تست  زني با تهراني رقابت كند يا اينكه قرار باشد در 

امتحان تشريحي اين رقابت انجام شود؟!
كبگانيان همچنين با تأكي��د براينكه بايد بخش 
خصوصي را در حوزه آموزش هدايت كنيم، بيان 
كرد: اگر در جايي مش��كلي ايجاد ش��ده به دليل 
عملكرد بد ما بوده است، ما يك كشور كمونيستي 
نيس��تيم كه بخواهيم جلوي بخش خصوصي را 

بگيريم كه به تدريس كتاب ها دست نزنند. 
وي در پاي��ان گفت: االن اصاًل آم��وزش اهميتي 
ندارد كه بخواهد عدالت برقرار شود! اكثر مديران 
مدارس اين گاليه را دارند كه به آموزش اهميت 
داده نمي شود، هر چند اين حساسيت براي عدالت 
درست است و نمي گوييم اين روش همه مسائل 
مربوط به عدال��ت را حل مي كند، ول��ي از وضع 

موجود بهتر است. 

884984403سرويس اجتماعي
آموزشی نمانده که دنبال عدالت آموزشی باشیم!

دبير ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور در پاسخ به »جوان«:

رئيس سازمان فضايي ايران: 

داده هاي ماهواره خیام را
 به شرکت هاي دانش بنیان مي دهیم

رئيس س�ازمان فضايي در نشس�ت خبري ديروز خود تأكيد كرد 
كه ماهواره خيام دستاورد متخصصان ايراني است و ايستگاه هاي 
بيش�تري براي درياف�ت داده ه�اي آن در حال س�اخت اس�ت. 
وي دلي�ل هم�كاري با هوافض�اي روس�يه را هم اين دانس�ت كه 
نمي توانستيم يك دهه منتظر بومي س�ازي كامل ماهواره باشيم 
و داده هاي خي�ام بايد زودتر در اختي�ار دانش بنيان ها قرار گيرد. 
اولين نشس��ت خبري ماهواره خيام در ايستگاه فضايي ماهدشت و مركز 
كنترل و عمليات اين ماهواره برگزار شد. رئيس سازمان فضايي ايران در اين 
نشست به حواشي ايجاد شده در خصوص اين ماهواره پيشرفته پاسخ داد. 

 به صورت منطقي به سمت پرتابگر روس رفتيم
حسن ساالريه در پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا زمان پرتاب ماهواره را اول 
اسپوتنيك اعالم كرد و بعد رسانه هاي ايراني مطلع شدند، گفت: ما عالقه اي 
نداشتيم كه قبل از پرتاب و مدارگذاري و استيبل شدن ماهواره درباره آن 
اطالع رساني كنيم. حدود پنج سال است كه سعي كرديم اين اتفاق را خيلي 
عمومي سازي نكنيم، اما به هر شكل سازمان فضايي روسيه خبري را بدون 
هماهنگي ما در س��ايت بارگذاري كرد و نمي توان هم گفت عمدي در كار 
بوده است. ما با روس��يه توافق كرده بوديم كه بعد از اينكه ماهواره شرايط 
اس��تيبل )پايدار( پيدا كرد و تصاوير در اختيار ما گذاش��ت، اطالع رساني 
كنيم و گام  به  گام اين اطالع رساني صورت گيرد.  معاون وزير ارتباطات در 
خصوص اينكه چرا ماهواره خيام در روسيه پرتاب شد هم گفت: ايران دو دهه 
است در زمينه پرتابگرها كار مي كند. در اين حوزه پيشرفت خوبي داشتيم و 
به پرتاب ماهواره 5۰۰ كيلوگرم هم رسيده ايم. شركت پرتابگر ماهواره خيام 
شركت روس بود و هيچ منطقي نبود كه پرتابگر امريكايي انتخاب كنيم و 
البته كشورهاي متخاصم هيچ وقت اين كار را براي ما نمي كنند. بنابراين 
به صورت منطقي به س��مت پرتابگر روس رفتيم.  وي خاطر نش��ان كرد: 
پرتابگر سايوز پرتابگر قابل اطميناني است و در پرتاب هاي اخير شكستي 
نداشته است. براي اعزام انسان به فضا اروپايي ها و امريكايي ها پرتابگر سايوز 
را انتخاب مي كنند. خود ش��ركت س��ازنده ماهواره قصد داشت از پرتابگر 

ديگري استفاده كند، اما ما مخالفت كرديم و آنها هم قبول كردند. 
 صنعت فضايي كند شده بود

رئيس س��ازمان فضايي بابيان اينكه همكاري با س��ازمان فضايي روسيه 
موجب شده به دقت سنجش يك متري برسيم، افزود: امروز نياز كشور در 
حوزه سنجشي تصاوير يك متر و حتي دقيق تر است. صنعت بومي فضايي 
در ايران از دو دهه پيش آغاز شده و اين صنعت كار خود را از ماهواره هاي 
ساده و با دقت ۱۰۰ متر شروع كرد و به دقت ۱۰ متر و 5 متر رسيده است. 
در چند سال اخير صنعت فضايي كند شده و توانايي نداشت كه اين سنجه 
را بسازد و نياز كشور را رفع كند و نمي توانستيم پنج سال يا ۱۰ سال منتظر 
بمانيم كه صنعت بومي به اين مرحله برسد.  ساالريه درباره توانمندكردن 
دانش بنيان هاي ايراني با كمك خيام هم گفت: خيام ماهواره اي است كه 
كاماًل با هدف رفع نيازهاي داخل كش��ور در حوزه هاي مديريت بحران، 
شهري، معادن و كشاورزي طراحي و ساخته شده است. قرار است داده هاي 
ماهواره خيام را با يك تعرفه خاص به ش��ركت هاي دانش بنيان بدهيم و 

دانش بنيان هاي حوزه برق و هوافضا را قوي تر كنيم. 
 هزينه 40 ميليون دالري خيام

س��االريه درباره هزينه هاي س��اخت ماهواره ها به خص��وص ماهواره 
خيام توضيح داد و گفت: قيمت ماهواره هاي سنجشي در كالس ۱۰۰ 
كيلوگرم در دنيا زير ۱۰ ميليون دالر است. هر چقدر دقت سنجنده هاي 
بيشتر و ماهواره س��نگين تر مي ش��ود، قيمت افزايش مي يابد و حتي 
ممكن است به ۱۰۰ ميليون دالر برسد. ماهواره هاي مخابراتي چندصد 
ميليون دالر هزينه دارند، چراكه وزن آنها زياد اس��ت. قيمت ماهواره 

خيام در اين كالس حدود ۴۰ ميليون دالر است. 
 راه اندازي ايستگاه سيار براي ماهواره

ساالريه درباره داده گيري از ماهواره خيام هم گفت: با توجه به پهناوري كشور 
در حال حاضر در چهار نوبت از اين ماهواره داده گيري مي شود. همچنين 
فرامين براي برخي عملكردها به اين ماهواره صادر مي شود. داده هاي اين 
ماهواره از طريق ايستگاه ماهدشت دريافت مي شود، ولي ما در حال تجهيز 
ايستگاه هاي جديد در كشور به منظور دريافت داده هاي اين ماهواره هستيم. 

همچنين ما ايستگاه سياري را براي اين ماهواره در نظر گرفته ايم. 

سجاد آذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت

آبله میمون همجنس گراها!
در روزهاي اخير اياالت متحده داراي بيشترين تعداد 

موارد تأييدشده آبله ميمون در جهان است
حاال ديگر جنس نگراني ها براي آبله ميمون فرق كرده اس�ت. در 
حالي كه با آغاز شيوع اين بيماري بيم آن مي رفت كه آبله ميمون 
پاندمي بعدي دنيا باش�د، ام�ا پژوهش هاي جدي�د تأييد مي كند 
اين بيماري بيش�تر گريبانگير م�ردان همجنس گرا مي ش�ود. به  
طوري كه داده هاي جديد منتشر ش�ده در گ�زارش هفتگي مركز 
كنترل و پيش�گيري از بيماري )CDC( نش�ان داد ك�ه ۹۹ درصد 
موارد آبله ميمون در اياالت متحده در بين مردان رخ داده اس�ت. 
گزارش منتشر شده همچنين نش�ان داد كه ۹4 درصد از بيماران 
مبتا به اين بيماري مرداني بودند كه طي س�ه هفته قبل از شروع 
عائم، تماس جنسي با مردان ديگري داشته اند. نويسندگان اين 
مطالعه معتقدند اي�ن جزئيات اپيدميولوژي�ك بايد پروتكل هاي 
درمان و واكس�ن را تحت تأثير قرار دهد. از نگاه آن�ان يافته هاي 
فعلي نشان مي دهد كه انتقال آبله ميمون در جامعه گسترده است 
و به طور نامتناس�بي بر مردان همجنس گرا، دوجنس گرا و س�اير 
مرداني كه با مردان رابطه جنسي دارند، تأثير مي گذارد. بر اساس 
گزارش ش�ينهوا در روزهاي اخير اياالت متحده داراي بيشترين 
تعداد موارد تأييدش�ده آبله ميمون در جهان اس�ت. تعداد موارد 
ابتا به اي�ن بيماري در امري�كا به 8هزارو۹34 نفر رسيده اس�ت. 
با ش��يوع آبله ميمون نگراني ها از اينكه اين بيم��ار عفوني پاندمي بعدي 
دنيا باش��د، افزايش يافت به خص��وص اينكه آبله ميمون هم با س��رعت 
قابل مالحظه اي در دنيا رو به گسترش است و با وجود اين نتايج تحقيقات 
جديدتر نشان دهنده آن است كه اين بيماري بيشتر به سراغ مرداني مي رود 
كه سابقه رابطه جنسي با ديگر مردان را دارند و افرادي با زندگي عادي كمتر 
به آبله ميمون گرفتار مي شوند و اين مسئله مواجهه با اين بيماري و راه هاي 
كنترل آن را تحت تأثير قرار مي دهد. در حال حاضر هم كشورهاي اروپايي 
و امريكا به عنوان كشورهايي كه در آنها همجنس گرايي آزاد و عادي است 
با وضعيت اضطراري شيوع آبله ميمون مواجهند. اوضاع در اين كشورها به 
قدري بحراني است كه بنا به تعبير واشنگتن پست امريكا در مهار بيماري 

آبله ميمون ناكام ماند. 
 نگراني سازمان جهاني بهداشت

اولين مورد شناخته ش��ده ويروس آبله ميموني در س��ال ۱۹5۸ در بين 
ميمون هايي كه براي تحقيقات و پژوهش نگهداري شدند، مشاهده شد. 
ولي اولين مورد انساني اين بيماري در سال ۱۹۷۰ در آفريقا و در يك كودك 
شناسايي شد. زادگاه آبله ميموني در كشورهاي مركزي و غرب آفريقا و در 
مناطقي پوشيده شده از جنگل هاي باراني استوايي است، چراكه مخزن اين 
ويروس عالوه بر ميمون ها برخي از جوندگان نيز هستند كه البته هنوز به 
صورت دقيق و كامل مخزن اين ويروس شناسايي نشده است، اما به علت 
تماس بين انس��ان و حيوانات در اين مناطق اين بيماري به انسان سرايت 
كرده است.  حاال دو هفته اي مي شود كه سازمان جهاني بهداشت با صدور 
بيانيه اي شيوع آبله ميمون را يك وضعيت اضطراري بهداشتي در سراسر 
جهان اعالم كرد و گفت خطر گسترش اين ويروس متوجه همه كشورهاي 
جهان اس��ت و دولت ها بايد براي آن تدابير ويژه اي در نظ��ر بگيرند.  اين 
سازمان باالترين ميزان هشدار را براي شيوع ويروس آبله ميمون اعالم كرد 
كه پيش از اين براي بيماري هايي مثل ابوال، زيكا و كرونا و همچنين فلج 
اطفال اعالم كرده بود.  تدروس آدهانوم گبريسوس، رئيس سازمان جهاني 
بهداشت در نشست ماه ژوئن اين س��ازمان، گسترش ويروس آبله ميمون 
را يك وضعيت اضطراري ندانسته و گفته بود فعاًل نگراني جدي براي اين 

بيماري وجود ندارد. 
 وضعيت اضطراري در امريكا 

دولت بايدن هم شيوع آبله ميمون را وضعيت اضطراري بهداشت عمومي 
در اياالت متحده اعالم كرد. بيماري ويروسي از نظر شدت متفاوت است، اما 
به ندرت كشنده است و معموالً براي انتقال نياز به تماس فيزيكي نزديك 
دارد. در اياالت متحده اكثريت قريب به اتفاق م��وارد در ميان مرداني رخ 
داده است كه با مردان رابطه  جنسي دارند.  »خاوير بسرا«، وزير بهداشت و 
خدمات انساني اياالت متحده مي گويد: »ما آماده ايم تا سطح بعدي پاسخ 
خود در مقابله با اين ويروس را ارائه دهيم  و از هر امريكايي مي خواهيم كه 
آبله ميمون را جدي بگيرد و مسئوليت كمك به ما براي مقابله با اين ويروس 
را بپذيرد.« به گفته بسرا تعداد موارد گزارش شده آبله ميمون به بيش از 
۶هزارو۶۰۰ مورد در اياالت متحده رسيده اس��ت، در حالي كه يك هفته 

پيش كمتر از 5 هزار مورد بود. 
دكتر »روشل والنس��كي«، مدير مركز كنترل و پيشگيري بيماري هاي 
اياالت متحده هم معتقد اس��ت: »انتظار مي رود اعالميه جديد، آگاهي و 
آموزش عمومي را در مورد آبله ميمون افزايش دهد، به مقامات بهداشت 
عمومي انعطاف بيش��تري در به كارگيري نيروي انساني و منابع بدهد  و 

آزمايش و رديابي داده ها را افزايش دهد.«
دكتر »رابرت كاليف«، عضو هيئت سازمان غذا و دارو امريكا مي گويد: »ما 
در حال بررسي رويكردي براي استفاده از دوزهاي فعلي واكسن هستيم تا 

حد امكان افراد بيشتري را واكسينه كنيم.«
به گفته والنسكي دير مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي اياالت متحده 
برآوردها حاكي از آن است كه در حال حاضر ۱/۷ ميليون نفر در باالترين 

خطر ابتال به آبله ميمون هستند. 
وي افزود: »اين افراد شامل افراد مبتال به اچ آي وي و مردان همجنس گرا 
و دوجنس گرا مي ش��وند كه جمعيتي را تش��كيل مي دهند كه ما از نظر 

واكسيناسيون بيشتر روي آن تمركز كرده ايم.« 
 شكست امريكا در مهار آبله ميمون

روزنامه امريكايي واشنگتن پست با اشاره به كمبود واكسن در امريكا  اعالم 
كرد اين كشور در مهار بيماري آبله ميمون ناتوان بوده است. نيويورك تايمز 
هم در گزارشي به قلم دكتر اسكات گوتليب، كميسر سابق سازمان غذا و 
دارو و عضو ارشد مؤسسه امريكن اينترپرايز درباره عدم آمادگي امريكا براي 
مقابله با آبله ميمون مي نويسد: » اگر رهبران امريكا مي خواستند از شيوع 
اين بيماري جلوگيري كنند، اياالت متحده بايد همه افرادي را كه به دليل 
ابتال به بيماري هايي مانند تبخال تناسلي و عفونت زوستر به مراكز درماني 
مراجعه مي كردند، آزمايش مي كرد. هر دوي اين بيماري ها گاهي مي توانند 
عالئمي شبيه آبله ميمون را ايجاد كنند. در واقع طبق يك تخمين تقريبي 
امريكا به حدود ۱5هزار آزمايش در هفته نياز داشت، اما از اواسط ماه مه تا 

پايان ژوئن، تنها حدود ۲هزار نمونه در سراسر امريكا آزمايش شد.«
 شيوع ۹4 درصدي آبله ميمون ميان مردان همجنس گرا

داده هاي جديد منتشر شده در گزارش هفتگي مركز كنترل و پيشگيري از 
بيماري )CDC( نشان داد كه ۹۹ درصد موارد آبله ميمون در اياالت متحده 
بين مردان رخ داده اس��ت.  گزارش منتشر ش��ده همچنين نشان داد كه 
۹۴درصد از بيماران مبتال به اين بيماري مرداني بودند كه طي سه هفته 

قبل از شروع عالئم، تماس جنسي با مردان ديگري داشته اند. 
عالوه بر اي��ن، داده هاي اين گزارش كه از موارد گزارش  ش��ده ويروس در 
اياالت متحده از ۱۷ مي  تا ۲۲ ژوئيه جمع آوري ش��ده بود، نش��ان داد كه 
تظاهرات باليني برخي از بيماران با آبله ميمون هاي معمولي متفاوت است، 
به  طوري كه افراد كمتري دچار عالئم اوليه بيماري شدند و بيشتر بثورات 
تناسلي را تجربه كردند.  نويسندگان اين مطالعه گفتند كه اين جزئيات 
اپيدميولوژيك بايد پروتكل هاي درمان و واكسن را تحت تأثير قرار دهد و 
افزودند: »يافته هاي فعلي نشان مي دهد كه انتقال آبله ميمون در جامعه 
گسترده  است و به  طور نامتناسبي بر مردان همجنس گرا، دوجنس گرا و 

ساير مرداني كه با مردان رابطه جنسي دارند، تأثير مي گذارد.« 
بر اساس گزارش ش��ينهوا، اياالت متحده داراي بيش��ترين تعداد موارد 
تأييدشده آبله ميمون در جهان است. تعداد موارد ابتال به اين بيماري در 

امريكا به ۸هزارو۹۳۴ نفر رسيده است. 

رفته بود برای هميش�ه بمان�د، اما عط�ای اروپا را ب�ه لقايش 
بخشيده، بار سفر بست و به ايران برگشت.

مهندس نادر ش�كيب... فرزند جعفر ش�كيب، بنيانگذار يك 
شركت بزرگ صنعتی!

»از انگلس�تان فارغ التحصيل شدم، ش�روع كردم به كارهای 
مهندسی و مديريتی. در 31 سالگی مدير كارخانه  ای با حدود 
700 پرسنل شدم. پدر بعد از 1۲ سال به ديدنم آمد. از كارهايم 
برايش گفتم. اينكه چه خوانده و چه تجربه هايی اندوخته ام. او 
با دقت به سخنانم گوش داد ، نگاهم كرد و گفت پسرم! يك چيز 
يادت نرود. تو هر چه شده و به هرجا رسيده ای، با پول نفت اين 
مملكت بوده است. همين جمله باعث شد زندگی ام را جمع كنم 

و به ايران برگردم!«
جعفر ش�كيب رهبر كارآفرين اس�ت؛ عنوانی كه جش�نواره 

رهبران كارآفرين دانشگاه تهران در سال 13۹5 به او داد.
... و از آن پدر، چنين پسری بايسته است!
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   رضايي - تهران: بعد از اجراي طرح يارانه نان اكثر نانوايي هاي 
سطح شهر ساعت كاري شان را كم كرده اند و بدون اينكه قاعده اي 
براي پخت نان داشته باشند، به دلخواه نانوايي را تعطيل مي كنند 
و تابلويي هم براي ش��روع و پايان كار ندارند، با وجود اينكه بعد از 
اجراي طرح در سطح شهر تهران صف هاي طوالني در نانوايي ها 
تشكيل شده است، نانوايي ها بخشي از نان ها را جدا مي كنند كه به 
صورت فروش اينترنتي با قيمت آزاد به فروش مي رسانند. گاهي 
هم به عمد مبلغ بيشتري از كارت برمي دارند و با عذرخواهي مابقي 
پول را به صورت نقد به مشتري پرداخت مي كنند. اكثر مردم هم 
از قضيه مطلع نيس��تند. جديداً هم به بهانه  تعميرات نانوايي ها را 
تعطيل مي كنند، نظارت سازمان تعزيرات شدت بگيرد تا جلوي 

تضييع حقوق مردم در مورد نان گرفته شود. 

سام بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹1۹0۹68530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 884۹8448 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

زهرا چیذري 

علیرضا سزاوار
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