
پربارش ترين سال در50س�ال اخير؛  اين لقب را 
رضا اردكانيان به س�ال 98 مي دهد و مي افزايد: 
» با توجه به خشکسالي هاي اخير حتي در رؤيا 
هم نمي ديديم كه تاالب هاي ما اين چنين پرآب 
ش�وند.« به گفته وزير نيرو از فروردين امس�ال 
تاكنون مي�زان بارش ه�ا 19برابر مدت مش�ابه 
سال گذشته بوده و س�ه برابر ميانگين 50ساله 
اخير كشور بارش صورت گرفته است. بنابراين 
با افزايش حدود 174درصدي باران در سال 98 
نسبت به سال گذشته،  تا بدين  جا مي توان لقب 
پربارش ترين سال در 50 سال اخير را به سال 98 
داد؛ بارش هايي كه موجب  شده كام تشنه بسياري 
از تاالب هاي كشورمان سيراب شود، اما در كنار 
اين نعمات خسارت هايي را هم به بار آورده و هنوز 
اوضاع در خوزس�تان عادي نشده است، هجوم 
لشکر سيل به سيستان، 211روستاي شهرستان 
نيکشهر در جنوب استان سيستان و بلوچستان 
اي�ران را در محاص�ره خ�ود ق�رار داده اس�ت. 
آنطور كه رضا اردكانيان وزير نيرو مي گويد، حجم 
آب هاي ورودي به س��د هاي كش��ور ط��ي 20 روز 
اول فروردين امسال 38درصد كل آورده سال آبي 
98�97 است؛ يعني 40درصد كل ظرفيت سد هاي 
ما در 20 روز اخير تأمين و آبگيري شده است كه اين 

اتفاق حاكي از آن است اين 51ميليارد مترمكعب 
آب ورودي به س��د ها در س��ال آبي 98-97 در سه 
هفته نخست فروردين امسال حاصل شده است. وي 
تأكيد مي كند:»در حوزه كارون بزرگ، حدود 52برابر 
سال قبل بارش داشته ايم كه همه اينها بيانگر بارش 

كم نظير اخير است.«
وزير نيرو تصريح مي كند: » با توجه به خشكسالي هاي 
اخير كشور حتي در رؤيا هم نمي ديديم كه تاالب هاي 

ما اين چنين پرآب شوند.«
اردكانيان با بيان اينكه كل ورودي آب به س��د هاي 
بوستان، گلس��تان و وشمگير اس��تان گلستان در 
سال آبي 97-96، 81 ميليون مترمكعب بود، اما از 
ابتداي مهر 97 تا 20فروردين امسال 439 ميليون 
مترمكعب و بيش از پنج برابر ميزان سال گذشته آب 
وارد سد هاي اين استان ش��ده است. وي  اطمينان 
مي دهد همه سد هاي كش��ور كاماًل پايدار هستند 
و جاي هيچ گونه نگراني نيس��ت. بن��ا به تأكيد وي 
س��يل هايي كه در خوزستان و گلس��تان روي داد، 
مربوط به سيالب هاي 200ساله است كه احتمال 

وقوع آنها در هر سال 0/5 درصد است. 
 خانه ه�اي خش�ت و گلي كه طعمه س�يل 

شدند
از زمان شروع بارندگي تاكنون 45رودخانه جنوب 

و شمال سيستان و بلوچستان طغيان و خانه هاي 
خش��ت و گلي روس��تايي را طعمه خود كرده اند. 
عبدالباسط بلوچزهي، رئيس شوراي شهر نيكشهر 
در جنوب استان سيستان و بلوچس��تان ايران از 
قطع ارتباط تلفني 211روستاي اين شهرستان به 
دليل بارندگي ها و جاري شدن سيل خبر مي دهد. 
پايه هاي پل رودخانه رش��كي در محدوده ش��هر 
نيكش��هر آس��يب ديده و تردد از روي آن ممنوع 
است. همچنين بارندگي ها خسارات زيادي به راهها 
وارد كرده است، مدارس شهرس��تان هم تعطيل 
شده چراكه به گفته بلوچزهي بيشتر مدارس اين 
شهرستان فاقد اس��تحكام هستند كه اگر تعطيل 
نشوند احتمال بروز خسارت هاي جاني باال مي رود. 
اين شهرستان متشكل از 395 روستا با 141 هزار 
نفر جمعيت است كه همه آنها درگير سيل و طغيان 

رودخانه ها هستند. 
عبدالرحمن ش��هنوازي، مديركل مديريت بحران 
استانداري سيستان و بلوچس��تان از تخليه شش 
روستاي حاشيه رودخانه هاي محلي از زمان وقوع 
س��يالب در جنوب سيس��تان و بلوچس��تان خبر 
مي دهد.   طغيان رودخانه هاي محلي از روز يك شنبه 
تاكنون سبب مسدودش��دن 11 مسير ارتباطي در 

جنوب اين استان شده است. 

به گفت��ه رس��ول راش��كي، مديرعام��ل جمعيت 
هالل احمر سيستان و بلوچستان بارندگي هاي اخير 
459 نفر آسيب ديده برجاي گذاشته است. همچنين 
167سيل زده 17روستاي ايرانشهر، دلگان و كنارك 
از 24 فروردين تا كن��ون در چادرهاي امدادي اين 

جمعيت اسكان داده شده اند. 
  فقط ۳0 درص�د ظرفيت درياچ�ه هامون 

پر است
با وجودي كه روز گذشته طبق پيش بيني سازمان 
هواشناسي اس��تان سيستان و بلوچس��تان، شدت 
و گستره مكاني فعاليت س��امانه بارشي در استان 
گسترش يافت، اما مديركل هواشناسي سيستان و 
بلوچستان تأكيد مي كند:» توجه به كسري بارش 
و وضعيت منابع آبي استان، بارندگي هاي كنوني تا 
حدودي به تقويت سفره هاي آب زيرزميني و مخازن 
سدهاي استان كمك مي كند كه هر چند نمي تواند 

خشكسالي هاي گذشته را جبران كند.«
سلطانعلي مير، رئيس دانشگاه آزاد اسالمي سيستان 
و بلوچستان هم معتقد است، سيل در اين منطقه 
مي تواند به نفع مبارزه با خشكسالي مديريت شود. به 
گفته وي با بيان اينكه فقط 30درصد ظرفيت درياچه 
هامون پر است و اين درياچه ظرفيت مناسبي براي 
كنترل سيل استان دارد، اين بارندگي ها پس از چند 
سال خشكسالي به سود منطقه و استان است.  مير 
تأكيد مي كند:»دو خطر جدي كه با آنها مواجهيم، 
ميزان باالي بارندگي و افزايش ميزان آب ورودي از 

سمت افغانستان است.«
 تخليه روستاهاي در معرض سيل خراسان 

سرپرس��ت فرمان��داري بش��رويه شهرس��تان 
خراس��ان جنوبي از تخري��ب 100درصدي 13 
من��زل مس��كوني در منطقه نيگنان روس��تاي 
بن��دان بخش مركزي بش��رويه خب��ر مي دهد. 
علي ش��فيعي مي گويد:»هفت روستاي شهيد 
قاسم پور، حس��ين آباد، بندان، كالته حمام، چاه 
موتور اتحاد، عش��ق  باد و تجرگ به دليل شدت 
باران و احتمال وقوع س��يالب تخليه شدند.« به 
گفته وي سالن هاي ورزشي و آموزش و پرورش 
شهرس��تان براي اس��كان اضطراري آماده شده 
اس��ت. براثر بارندگي هاي 72س��اعت گذشته، 
13منزل مس��كوني در منطقه نيگنان روستاي  
بندان بخش مركزي بشرويه به طور كامل تخريب 
شده است.  فرماندار سربيش��ه از انتقال اهالي پنج 
روستاي در معرض سيل به مكاني امن خبر داد. به 
گفته محمد جواد فالحي با اعالم اينكه 350 خانوار 
در محاصره سيل قرار داش��تند كه با تالش شوراي 
هماهنگي مديريت بحران شهرس��تان از محاصره 

سيل خارج شدند. 
 عبور سيل از سيل بند اهواز

در خوزستان هم هنوز اوضاع عادي نيست. حسين 
پنبه دانه پ��ور فرماندار شوش��تر مي گوي��د:»در اثر 
سيالب 42روستا در شهرستان شوشتر در معرض 
خطر سيل بودند و هم اكنون12 روستا در محاصره 

سيالب قرار دارند.«
در اهواز هم سيالب از روي سيل بندها عبور كرده و 
وارد شهر شده و مناطق ميدان بارفروشان و عين2 

اهواز را تحت تأثير قرار داده است. 
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قاضي خطاب به اميرحسين آزاد: خودت را عقل كل مي داني؟! به واسطه پدرخانمت كه استاندار بود  وارد دفتر پورمحمدي مي شوي و مجوز را مي گيري!

متهم: بازداشت حق من است چون وارد سيستم كثيف بانك مركزي شدم !

رصد مشكالت محالت پايتخت با شوراياري هاي تازه نفس

وزير نيرو: حتي خواب اين نعمت پرآبي را 
براي کشور نمي ديديم

فروردين امسال بارش ها 19 برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است

فقط بانك مركزي! 

نيره ساري 
مرك�زي   گزارش  2 بان�ك 

محور اصلي س�ه 
س�اعت دفاعيات مته�م ردي�ف اول پرونده 
البرزايراني�ان ب�ا 6هزار ش�اكي ب�ود. آنقدر 
بانك مركزي را متهم كرد كه قاضي صلواتي به 
رغم هش�دار چندين باره خود مبني بر عدم 
توهين به بانك مركزي خط�اب به وي گفت: 
خودت را عقل كل مي داني! بانك مركزي كجا 

بحران سازي كرده است؟ 
روزگذش��ته اميرحس��ين آزاد، مديرعام��ل 
شركت تعاوني وليعصر متهم رديف اول پرونده 
البرزايرانيان به اتهام افس��اد في االرض از طريق 
اخ��الل در نظام اقتص��ادي، جعل امض��ا، مهر و 
خيانت در امانت در جايگاه قرار گرفت تا از خود 
دفاع كند.  وي ادعا داش��ت بان��ك مركزي خود 
اعالم كرده كه مي توانيد تابلوي مؤسس��ه مالي 
و اعتباري فردوس��ي را نصب كنيد، اما در ادامه 
اينگونه گفت كه بانك مرك��زي تلفني يا همان 
شفاهي درخواست هاي خود را مطرح مي كرده تا 

هر زماني كه خواست زير حرفش بزند. 
آزاد در بخش ديگري از دفاعيات خود ادعا كرد، 
دادسراي پولي و بانكي چندين بار به بهانه فراري 
دادن وي را تهديد به بازداشت كرده. اين در حالي 
است كه خود در بين دفاعيه دائماً مي گفت: من 
قصد فرار نداشتم و تا جايي همكاري مي كردم كه 

حتي تلفني به اداره آگاهي احضار مي شدم. 

اين متهم ك��ه در عمده دفاعيه خود سيس��تم 
بانك مركزي را مس��بب حض��ورش در دادگاه 
مي دانست، ادعا داشت: 100بار نامه به مسئوالن 
بانك مركزي نوشتم، اما كسي گوش نداد. البته 
خودم هم مقصر هس��تم و اين بازداشت ها حق 
من است، چون وارد يك سيستم كثيف در بانك 
مركزي شدم. هركجاي دنيا برويد حساب و كتاب 
دارد، اما بانك مركزي فقط يك س��ايت دارد كه 
اعالم كند، چه كسي مجوز دارد و چه كسي ندارد! 
مگر شفاف سازي بد است، چرا شرايط ها را اعالم 

عمومي نمي كنيد و اگر دنبال دالل  بازي نيستيد 
بايد شفاف سازي را انجام دهيد. 

وي از يك س��و بانك مركزي را متهم به فساد و 
غيرش��فاف عمل كردن كرد و از سوي ديگر ادعا 
داشت: بانك مركزي به برخي ديگر از مؤسسات 
نورچش��مي بدون مج��وز، كاري ن��دارد. متهم 
مؤسس��اتي چون نور و كوثر را مورد اش��اره قرار 
داد و ادع��ا كرد ب��ه دليل رانت و نفوذ نداش��تن 
نورچش��مي نبوده تا مورد حمايت ق��رار گيرد و 
بانك مركزي با فضا س��ازي علي��ه آنها درصدد 

حمايت از نورچشمي هاي خود است. 
اظهاراتي كه با پاس��خ قاضي صلواتي مواجه شد 
و خطاب به وي گفت: ش��ما يك جانبه به دادگاه 
مي روي، به بازپرس، دادسرا و بانك مركزي هرچه 
دلت خواست گفتي. شما به واسطه پدرخانمت كه 
استاندار بندرعباس بوده با رابطه وارد دفتر آقاي 
پورمحمدي مي شوي و مجوز را مي گيري، اقارير 

شما در پرونده و صورتجلسه قيد شده است. 
قاضي صلواتي گف��ت: در دفاعيات خ��ود بيان 
كرديد كه بانك مركزي بحران سازي كرده است، 
بانك مركزي كجا بحران س��ازي كرده است؟ به 
شما اجازه توهين داده نمي شود. خودت را عقل 

كل مي داني!
بخشي از دفاعيه اين متهم به بحث خودروهاي 
لوكس و س��فرهاي خارج از كش��ور اختصاص 
داشت. وي ادعا مي كرد، هيچ يك از اين موارد از 
پول سپرده گذاران نبوده و حتي قبل از اين اتهام 

هم خودروي لوكس داشته است. 
در حالي ك��ه طبق متن كيفرخواس��ت 6 هزار و 
36 نفر از س��رمايه گذاران براي شكايت مراجعه 
كرده ان��د، تعهد باقيمانده تعاون��ي البرز ايرانيان 
هزار و 400ميلي��ارد و تعهد باقيمان��ده تعاوني 
وليعص��ر 250ميلي��ارد تومان اس��ت، اما متهم 
رديف اول اي��ن پرونده ادعا داش��ت ب��ا بيش از 
99درصد سپرده گذاران تسويه كرده است و تنها 
84 نفر مانده اند كه آنها هم هركدام يك ميليارد 

گرفته اند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس 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. 
-----------------------------------------------------

  عطيه همتي توئيت كرد: با يك خانم دكتري آشنا شدم كه وقت 
به دنيا آوردن دخترها بلندبلند سوره كوثر مي خونه و وقت به دنيا آوردن 
پسرها بلند بلند سالم زيارت عاشورا رو ميخونه! بهش گفتم چرا براي 
پسرها قرآن نمي خوني؟ گفت نمي دونم، حس مي كنم شايد بهتره اولين 

سالمي كه تو دنيا ميده به اباعبداهلل باشه!
-----------------------------------------------------
  محمد اكبرزاده توئيت ك�رد: »دولت كاري مي كند كه مردم به 
يارانه نياز نداشته باشند.« اين وعده روحاني يادتان هست؟ آذر 89 كه 
واريز يارانه ها آغاز شد با پولش مي شد 9بسته پوشك خريد، اما امروز 
براي خريد يك بسته پوش��ك بايد 5هزار تومان هم به يارانه ات اضافه 

كني! يعني وعده محقق شد و مردم تقريباً نيازي به يارانه ندارند!
-----------------------------------------------------

  فرخي با انتشار اين عکس توئيت كرد: ارزش كاالهاي قاچاقي 
كه ضبط ش��ده و در اختيار س��ازمان اموال تمليكي )دولت( قرار داره 
حدود 10هزارميليارد تومانه. دولت نمي تونه با اين كاالهاي قاچاقي كه 
در اختيارشه، حداقل بخشي از خسارت هاي مادي )لوازم خانگي( مردم 

آسيب ديده از سيل رو جبران كنه؟
-----------------------------------------------------

  خبرگزاري ايمنا با انتشار اين عکس توئيت كرد: صادقي، مدير 
دفتر مهندسي رودخانه هاي آب منطقه اي اصفهان:تخريب 20ويال در 
روستاي چم آسمان )در پايين دس��ت باغ بهادران( كه تا لب رودخانه 
ساخت و س��از انجام داده بودند با دس��تور قضايي و پس از اخطارهاي 

متعدد به متصرفان از روزگذشته آغاز شده است. 
-----------------------------------------------------

  علي قلهکي توئيت كرد: وقتي بيش از 40س��ال ب��ا تمام توان 
رس��انه اي، روحانيت را تخريب مي كنند و برخي »روحاني نماها« هم 
بازيگر اصلي شان هستند، واجب است روحانيت با عمامه براي دفاع از 
حيثيت دين و لباس رس��ول اهلل به دل سيل بزند! فهم اين نكته خيلي 

سخت نيست، هست؟!
-----------------------------------------------------
  نجاح محمدعلي توئيت كرد: س��رازير ش��دن عراقي هاي ايران 
دوست و نيروهاي حشدالش��عبي براي امدادرساني به سيل زدگان در 
ايران خشم اپوزيسيون ويراني طلب را برانگيخته... در حالي كه در قبال 
تهديد هاي محور اسرائيلي س��عودي به حمله نظامي عليه وطن شان 
خفه خون مي گيرند! كمك كه س��هله، براي ايران جون مي ديم. . . از 

اين درد بميريد!
-----------------------------------------------------

  محمد مطلق با انتشار اين عکس توئيت كرد: از همان روزهاي 
اول خيلي ها تالش كردند تا جايي كه توان دارند بخشي از بار سنگين 
روي دوش مردمي را كه اين روزها حال خوشي ندارند، بردارند و جوان ها 

در اين كار هم پيش قدم بودند. 
-----------------------------------------------------

  عليرضا وهاب زاده با انتش�ار اين تصوي�ر توئيت كرد: تعداد 
زي��ادي از اين تصاوي��ر دارم؛ اين ي��ك تصوير زيبا از نم��اد مقاومت و 
ايستادگي كودكان خوزستان است، اما روي ديگر اين تعبير حماسي؛ 
اين تصوي��ر يك حس عدم امني��ت و ترس از آينده اس��ت كه موجب 
مش��كالت عميق روحي و رواني خواهد ش��د. هواي كودكان را بيشتر 

داشته باشيم. 
-----------------------------------------------------

  پريچهر با انتشار اين عکس توئيت كرد: اكثر مردم روستا، در 
شهر دوست و فاميل دارند. س��عي كردم متقاعدشان كنم مدتي بروند 
خانه آنها تا اوضاع بهتر شود. قبول نكردند و سه دليل داشت: اول، اميد 
به اينكه اگر بمانند اوضاع را بهتر مي كنند. دوم نمي خواهند سربار باشند 

و سوم نمي توانند حاصل يك عمرشان را زير گل رها كنند.

عليرضا سزاوار

  متخصص طب سنتي با اشاره به موادغذايي مناسب براي مصرف در 
فصل بهار گفت: بايد در اين فصل بيشتر انواع آش ها، آلو، زرشك، سماق، 

رب انار و شربت سكنجبين استفاده شود. 
  رئيس كميته بودجه و نظارت شوراي اسالمي شهر تهران در بازديد 
از بازار ميوه و تره بار جمشيدآباد در منطقه4 تهران بر گسترش بازارهاي 

ميوه و تره بار در محالت فاقد اين بازارها تأكيد كرد. 
  رئيس انجمن گفتار درماني گفت: لكنت در كودكان و بزرگساالن، 
ساير اختالالت گفتاري و بلع ناشي از آسيب هاي مغزي و سكته از جمله 
نشانه هايي است كه مبتاليان به آن بايد به گفتار درمان مراجعه كنند. 
  مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه سالمت اعالم كرد: قرارداد 
بيمه خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان با اخذ مجوز از هيئت مديره 

سازمان بيمه سالمت ايران به صورت سه  ساله منعقد مي شود.  
  مديركل فرآورده هاي طبيعي و مكمل سازمان غذا و دارو با اشاره به 
اينكه واردات مكمل ها در سال 97 نسبت به سال قبل از آن 50درصد 
كاهش يافت، اظهار كرد: در پايان سال 96 ميزان واردات مكمل ها به 
100ميليون دالر هم نرس��يد، اما واردات مواد اوليه مكمل نس��بت به 
سال 95 بيش از دو برابر شد كه نشان دهنده حركت شركت ها به سمت 

توليد بيشتر بود. 
  ديوان عدالت اداري، بخش��نامه  وزير صنعت، مع��دن و تجارت كه 
توليدكنندگان برخي محص��والت را از درج قيمت مع��اف كرده بود، 

غيرقانوني دانست و ابطال كرد. 
  رئيس سازمان محيط زيست با بيان اينكه هورالعظيم كاماًل پر شده 
است، بيان كرد: دايك هاي مرزي شكسته ش��ده و آب هورالعظيم به 

دجله وصل شده است. 
  نرخ ورود به محدوده طرح ترافيك با تصويب شوراي اسالمي شهر 

تهران، امسال 15درصد افزايش يافته است. 

ايران پانزدهمين کشور جهان
 در توليد علم شد

پيشي گرفتن توليدات علمي ايران
 از سوئد، روسيه و سوييس 

براس�اس اعالم پايگاه علمي WOS در س�ال گذش�ته، كش�ور 
ايران ب�ا 22/۳درص�د، رتب�ه 15تولي�د عل�م در جه�ان و رتبه 
نخس�ت را در ميان كش�ورهاي اس�المي از آن خود كرده اس�ت. 
با پلت فرم وب علم )wos( مي توان دسترس��ي به يك محدوده بي حد 
و حصر از ادبيات تحقيق در س��طح جهاني را به دست آورد. اين پايگاه 
اطالعاتي مرتبط با يك هسته محكم انتخاب مجالت و به طور خاص 
كشف اطالعات جديد از طريق بررسي هاي دقيق نشريات علمي است. 

 تحقيق در ميان ۳۳هزار نشريه علمي
اين وب سايت ش��بكه اي از توليدات علمي كش��ورهاي مختلف را به 
شاخص هاي استنادي منطقه اي، داده هاي ثبت اختراعات، شاخص هاي 
موضوعي تخصصي و شاخص مجموعه داده هاي تحقيقاتي بين المللي 
تقسيم مي كند. در مجموع بيش از 33هزار نشريه علمي از طريق اين 

پايگاه داده، بررسي مي شوند. 
كشورمان توانسته است با ثبت بيش از 25 هزار و 500 مدرك در شش 
ماهه نخست سال 2018 جزو 15 كشور برتر جهان از نظر ميزان توليد 

علم قرار گيرد. 
 سوييس را هم جا گذاشتيم

پس از ايران كش��ورهاي روسيه، س��وئيس، س��وئد، تركيه و لهستان 
جايگاه هاي شانزدهم تا بيستم را كسب كرده  اند. اياالت متحده امريكا، 
چين، انگلس��تان، آلمان و هند نيز در WOS توانسته  اند جايگاه هاي 

نخست تا پنجم جهان را به خود اختصاص دهند. 
براساس اعالم پايگاه WOS در سال گذشته، جمهوري اسالمي ايران 
با 22/3درصد، بيشترين س��هم توليدات علمي را در ميان كشورهاي 

اسالمي از آن خود كرده است. 
 مقام نخست در بين57 كشور

جمهوري اسالمي ايران با اختالف قابل مالحظه  اي نسبت به تركيه و 
عربستان سعودي جايگاه نخست را در ميان 57 كشور اسالمي از نظر 
توليد علم در شش ماهه نخست سال 2018 ميالدي به خود اختصاص 
داده اس��ت و تركيه، عربس��تان س��عودي، مالزي و مصر به ترتيب با 
16/2درص��د، 8/4درصد، 7/8درصد و 7/5درص��د جايگاه هاي دوم تا 

پنجم را كسب كرده  اند. 
پايگاه هاي مختلف داده هاي تحقيقاتي بس��يار پررونق هس��تند. اين 
پايگاه ها براي نش��ان دادن ارتباط معني دار بين پژوهش هاي گذشته 
و حال و بي��ن بودجه و تأثير تحقيقات ش��ركت هاي مختلف، بس��يار 

كاربرد دارند. 
 مسابقه سرعت در توليد علم

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اس��الم )ISC( با بيان اينكه در 
سال 2013 ميالدي ايران رتبه 18كميت توليد علم دنيا را كسب كرده 
بود، گفت: در اين سال سوييس رتبه 17 را در اختيار داشت، اما اختالف 
ايران و سوييس تنها در 40 مدرك بود؛ به عبارت ديگر اگر پژوهشگران 
جمهوري اسالمي ايران 41 پژوهش ديگر را در سطح بين المللي منتشر 

كرده بودند، آنگاه رتبه 17 از آن ايران مي شد. 
محمدجواد دهقاني تصريح كرد: ميزان توليد عل��م دنيا پديده ثابتي 
نبوده و مرتباً در حال افزايش اس��ت. بررسي ميزان رشد كميت توليد 
علم 20 كشوري كه بيشترين ميزان كميت توليد علم دنيا را داشته اند، 
نش��ان مي دهد كه جمهوري اس��المي ايران در س��ال هاي اخير رشد 

چشم گيري داشته است. 
 هر دم از اين باغ بري مي رسد

جالب اينكه با رجوع به پاي��گاه اطالعاتي SJR كه براس��اس آمارها و 
اطالعات مؤسسه تامسون رويترز، كار مي كند؛ عالوه بر تأييد اطالعات 
و ارقام ارائه شده س��اير پايگاه هاي داده علمي، اطالعات ديگري را نيز 

مي توان دريافت كرد. 
 به عنوان مثال اينكه، وضعيت ايران در منطق��ه و در توليد مقاله هاي 
شيمي در طي دو دهه گذشته خوب بوده و هيچ گاه از رتبه چهارم كمتر 

نشده است. 
به بيان ديگر، وضعيت تحقيقات در حوزه ش��يمي در ايران نسبت به 
بسياري از كشورهاي ديگر بس��يار بهتر بوده است. با كمي جست وجو 
در اين پايگاه اطالعاتي مي بينيم كه ايران بيشترين جايگاه نخست را 
در توليد مقاله هاي شيمي در منطقه از سال 2005 ميالدي تاكنون در 
اختيار داشته است. پيش از اين تاريخ و از اواخر دهه 90 ميالدي جايگاه 
ايران به تدريج از رتبه هشتم به دوم در سال 2004 تغيير كرده است. 

 ۳8 پله جهش در 22 سال
البته اين تغييرات فقط مختص به رش��ته ش��يمي نب��وده و در ديگر 
شاخه هاي علمي نيز كما بيش وضعيت يكسان بوده است، به طوري كه 
ايران در منطقه از سال 2003 به جايگاه سوم توليد علم دست يافت كه 

به مرور تاكنون به مقام نخست ارتقا يافته است. 
توليد مقاله هاي علمي ايران در بين كل كش��ورهاي جهان نيز رش��د 
چشم گيري داشته است و از جايگاه 53 در سال 1996 به رتبه 32 در 
سال 2005 تغيير پيدا كرده بود. در نهايت در سال 2018 هم به رتبه 

15 جهان رسيد. 
نانوشته نبايد گذاشت كه بازده سرمايه گذاري در حوزه علم بسيار كند 
است. به طوري كه ممكن است اثر يك سياست يا يك سرمايه گذاري 

در حوزه علم سال ها بعد نمايان شود. 

بسياري از مشکالت 

بيژن يانچشمه
دي�د   از شهر از  مح�الت 

اعضاي شورا پنهان 
باقيمانده است و انباشته مسائل و مشکالت 
حل نشده مطالبه گري شهروندان را به دنبال 
داشته است. بر همين اساس فرماندار تهران 
از برگ�زاري انتخاب�ات ش�وراياري ها در 
۳54محله شهر تهران تا اواخر خرداد امسال 

خبر داده است. 
 بي توجهي برخي از اعضاي ش��ورا به مس��ائل و 

مش��كالت ش��هري به دليل نگاه جناحي به اين 
موضوعات سرعت ارائه خدمات و اقدامات عمراني 
را گرفته است. با پي گيري هاي به عمل آمده، قرار 
است انتخابات شوراياري برگزار شود تا شهروندان 
بتوانند سخنان خود را از طريق معتمدان محله به 

گوش اعضاي شورا برسانند. 
 در اين خصوص پس از سنگ اندازي هاي پي درپي 
براي حذف اراده مردمي در اداره شهرشان، عيسي 
فرهادي درباره برگزاري انتخابات شوراياري ها در 
شهر تهران اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     انتخابات شوراياري ها 

هر دوره با نظر وزير كشور و با همكاري سازمان 
بازرسي كل كشور برگزار مي شود. 

وي افزود:                                                                                                                                                                                                                                  انتخاب شوراياري ها يك اقدام مردمي 
است و مردم ساالري به معناي واقعي در محالت 
اجرايي مي ش��ود و ي��ك اقدام مثبت اس��ت كه 

هم اكنون به دنبال نحوه برگزاري آن هستيم. 
فرمان��دار تهران با اش��اره به اينك��ه انتخابات 
ش��وراياري ها در 354محل��ه تهران ت��ا اواخر 
خرداد سال جاري اجرايي مي شود و اين اقدام 

يك تمرين مردم ساالري است، اظهار داشت:                                                                                                                                            

                                                                                                         در دوره اخير ش��وراياري ها همكاري خوبي با 
مردم و شهرداري داش��تند و اميدواريم هرچه 
سريع تر انتخابات ش��وراياري ها قانوني شود و 
در اين ص��ورت متولي اج��راي آن فرمانداري 

تهران است. 
 با اين ح��ال باي��د توجه ش��ود ك��ه داوطلبان 
ش��وراياري ها ب��دون يار گي��ري سياس��ي وارد 
عرصه انتخابات ش��وند تا كمي از وزنه جناحي 
و سياسي كاري شوراي شهر كاسته شود و رصد 

مشكالت شهري مدنظر قرار گيرد. 

زهرا چيذري
  گزارش  يک

رضا دهشيري |  جوان


