
بررس�ي هاي اطالعاتي پنج س�ال گذش�ته 
نظ�ام رتبه بن�دي س�ايمگو عالوه ب�ر اينكه 
پيش�رفت محققان كش�ورمان را در توليد و 
انتشار مقاالت علمي در آسياي غربي  نشان 
مي دهد، حكايت از صدرنشيني علمي ايران 
در پنج سال متوالي در منطقه غرب آسيا دارد. 

مؤسسه سايمگو براس��اس تعداد مقاالت علمي 
مؤسس��ات آم��وزش عالي كش��ورهاي مختلف 
موجود در بان��ك اطالعاتي اس��كوپوس، آنها را 
مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار مي دهد. بررس��ي 
اعداد منتشرشده در اين س��ايت روند صعودي 
دانشمندان ايراني را نشان مي دهد و ايران را به 
عنوان اثرگذارترين كش��ور علمي در غرب آسيا 

معرفي مي كند. 
روند صعودي كش��ور هر س��ال با افزايش قابل 
توجهي نسبت به سال گذش��ته همراه بوده كه 
نشان دهنده تالش قابل توجه دانشمندان ايراني 
براي صدرنشيني در آسياي غربي و حفظ جايگاه 

خود است. 
 اختالف 5هزار مقاله اي با رتبه دوم

براساس آمار و ارقامي كه توسط نظام رتبه بندي 
سايمگو منتشر شده، ايران با ارائه و انتشار بيش 
از 47 هزار و 880 س��ند علم��ي در صدر جدول 

كشورهاي غرب آسيا قرار گرفته است. 

آمار و ارقامي كه توس��ط اين نظ��ام رتبه بندي 
منتش��ر ش��ده بيانگر آن اس��ت، تركيه دومين 
جايگاه جدول را به خود اختصاص داده  ومحققان 
تركيه اي با ارائه و انتش��ار 4۲ هزار و 40۵ سند 

علمي بعد از ايران قرار گرفته اند. 
كشورهاي عربستان س��عودي، اسراييل، مصر، 
امارات متحده عربي، ع��راق، قطر، اردن، لبنان، 
عمان، كويت، بحرين، افغانستان، يمن و سوريه 
به ترتيب بعد از اي��ران و تركيه ق��رار گرفته اند 
و جايگاه س��وم تا ش��انزدهم ج��دول را به خود 

اختصاص داده اند. 
عربستان سعودي در سال ۲0۱7 تنها ۲0 هزار و 
۶44 سند علمي ارائه و منتشر كرده كه به عنوان 
س��ومين جايگاه در جدول با يك اختالف قابل 
توجه نس��بت به ايران ق��رار دارد؛  اين رقم براي 
رژيم صهيونيس��تي پايين تر است و دانشمندان 
ايراني با يك اختالف ۳4 هزارتايي صدرنش��ين 

كشورهاي غرب آسيا هستند. 
 تنزل تعجب برانگيز تركيه

براس��اس داده هاي موجود در سايمگو محققان 
ايراني با ارائه و انتشار 4۶هزار و ۶7۲ سند علمي 
در س��ال ۲0۱۶ نيز صدرنشين كشورهاي غرب 
آسيا بودند؛ آنچه سايمگو منتش��ر كرده بيانگر 
آن است كه كشور تركيه با ارائه و انتشار 4۵هزار 
و ۵9۵ س��ند علمي در رتب��ه بعد از اي��ران قرار 

گرفته است. 
با تكيه بر آمار نظام رتبه بندي سايمگو به راحتي 
مي توان دريافت كه كشور تركيه در سال ۲0۱7 
با يك تن��زل تعجب برانگيز مواجه بوده اس��ت؛ 
محققان تركيه اي در سال ۲0۱7 نسبت به سال 
۲0۱۶ بالغ بر ۳ هزار كاهش در توليد سند علمي 

را تجربه كرده اند. 
 بازهم تعقيب و گريز ايران و تركيه

داده هاي سايمگو نشان مي دهد در سال ۲0۱۵ 
نيز محققان ايراني به عنوان برترين هاي آسياي 
غربي 44هزار و 4۱۲ س��ند علمي ارائه و منتشر 

كرده اند. 
با تكيه بر داده هاي اين نظام رتبه بندي مي توان 
دريافت تركيه ب��ه عنوان كش��وري كه دومين 
جايگاه را به خود اختصاص داده، 4۳ هزار و 780 

سند علمي ارائه و منتشر كرده است. 
داده هاي س��ايمگو در بخش اثرگ��ذاري علمي 
بيانگر آن است كه ايران با ارائه و انتشار 44 هزار 
و ۵۲۲ سند علمي در سال ۲0۱4 نيز صدرنشين 

جدول آسياي غربي است. 
بر اساس آمار و ارقامي كه توسط اين نظام منتشر 
ش��ده، تركيه دومين جايگاه ج��دول را به خود 
اختصاص داده و محقق��ان تركيه اي ب��ا ارائه و 
انتشار 40 هزار و 7۵9 س��ند علمي بعد از ايران 

قرار گرفته اند. 

 سال شروع صعودهاي پي در پي
در سال ۲0۱۳، دانشمندان ايراني جايگاه خود 
را به عنوان صدرنش��ين جدول حفظ كرده اند؛ 
تجزي��ه و تحليل آمار نظام رتبه بندي س��ايمگو 
نشان مي دهد، در اين س��ال محققان ايراني 4۱ 
هزار و 9۶9 س��ند علمي منتشر كرده اند و ايران 
مجدد به عن��وان اثرگذارترين كش��ور علمي در 

غرب آسيا انتخاب شد.  
رتبه بندي سايمگو در سال ۲0۱۳ نشان مي دهد 
تركيه دومين كش��ور در توليد علم در آس��ياي 
غربي بوده اس��ت؛ محققان اين كش��ور در سال 
۲0۱۳، ۳9 ه��زار و 798 مقاله ارائه و منتش��ر 
كرده اند؛ اگرچه تركيه نسبت به سال ۲0۱7 يك 
پيشرفت نه چندان پررنگ را تجربه كرده است، 
اما واقعيت امر اين است كه محققان تركيه اي در 
يك خط ثابت در حال حركت هستند كه گاهي 
با نزول و گاهي با صعود مواجه هس��تند، اما اين 
صعود آنقدر كمرنگ است كه گاهي اوقات حتي 

به هزار سند علمي هم ختم نمي شود. 
 208 دانشمند برتر جهاني را داريم

تحليل داده هاي س��ايمگو بيانگر آن اس��ت كه 
اس��راييل در س��ال ۲0۱۳ تنها ۱9 هزار و ۳۵۲ 
سند علمي ارائه و منتشر كرده است كه اين رقم 
براي عربستان سعودي ش��امل ۱۵ هزار و ۱۶۵ 
س��ند علمي مي ش��ود.  جالب اينكه طبق اعالم 
پايگاه معتبر بين المللي وب آو س��اينس، ايران 
داراي ۲08 دانشمند برتر است كه در ميان يك 
درصد دانش��مندان برتر دنيا قرار دارند كه اين 
رتبه بندي براساس تعداد مس��تندات علمي در 
پژوهش هاي محققان دنيا در ۱0س��ال اخير در 

۲۲ رشته موضوعي انجام شده است. 
 پيشتازي در هوش مصنوعي و شبكه

نظام رتبه بندي س��ايمگو توسط گروه پژوهشي 
به همين ن��ام در دانش��گاه گرانادا در اس��پانيا 
انجام مي شود كه براساس تعداد مقاالت علمي 
مؤسس��ات آم��وزش عالي كش��ورهاي مختلف 
موجود در بان��ك اطالعاتي اس��كوپوس آنها را 

ارزيابي و رتبه بندي مي كنند. 
اين رتبه بندي يك��ي از جديدترين و جامع ترين 
نظام ه��اي رتبه بندي پژوهش��ي دانش��گاه ها و 
مؤسس��ات پژوهش محور در جهان اس��ت كه 
اخيراً اين نظ��ام رتبه بندي دو ش��اخص جديد 
عملكردي را به چهار شاخص قبلي براي ارزيابي 
دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه ها افزوده است و 
اين ش��اخص ها مربوط به حد تخصصي بودن و 

استناد اسناد علمي است. 
ضمن اينكه كشورمان در رش��ته هاي كامپيوتر 
مخصوص��اً گرايش هوش مصنوعي و ش��بكه به 
اضافه مكانيك بيشترين اس��ناد علمي را توليد 

كرده است. 
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نتايج تحقيقات بين المللي نشان مي دهد پس از چين با 24درصد، امريكا با 15 و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با 10درصد
 بيشترين سهم در توليد گازهاي گلخانه اي را دارند

توليد دي اكسيد كربن در جهان بيشتر و در ايران كمتر شد!

ايران 5 سال متوالي در رتبه اول علمي غرب آسيا
نتايج يك نظام رتبه بندي اروپايي نشان مي دهد ايران با پشت سرگذاشتن تركيه، عربستان سعودي، رژيم صهيونيستي

مصر و امارات متحده عربي پنج سال پي در پي و با اختالف فاحش رتبه اول علمي غرب آسيا را به خود اختصاص داده است

ن  ا هش�گر و پژ

ابراهيم مشيريان

سازمان تحقيقاتي   گزارش و ترجمه*
»يوميت ست« در 
برآورد تازه اي كه منتشر كرده اند، مي گويند 
مقدار گاز دي اكس�يد كربن در ج�و زمين به 
ركوردزني ادامه داده و به باالترين س�طح در 
3ميليون  س�ال اخير رس�يده  اس�ت. همين 
بررسي ها نش�ان مي دهد كه ايران در كاهش 
توليد دي اكسيد كربن بس�يار موفق بوده كه 
اين موضوع به دليل برخي خالقيت هاي فني 

در صنايع و نيروگاه هاي ايراني بوده است. 
نتيجه تازه ترين برآورده��ا، گاز كربنيك جو به 
4۱۵قسمت در ميليون )پي  پي  ام( رسيده  است. 
اريك هولتهاوس، كارشناس امور جوي و يكي از 
پژوهشگران گفته اس��ت كه اين ميزان »نه تنها 
ركورد تازه اي در تاريخ و ن��ه تنها ركورد تازه  اي 
طي ۱0 هزار سال گذش��ته، يعني از زمان روي 
آوردن بشر به كشاورزي بلكه ركوردي تازه در ۳ 
ميليون  سال اخير و پيدايش بشر معاصر است.«

 پاي دانشگاه تهران در ميان است
پژوهشگران شش دهه است كه در جايي در جزاير 
هاوايي مش��غول جمع آوري اطالعات و برآورد 
ميزان گاز دي اكس��يد كربن )كربن دي اكسيد( 

هستند. 
در حساب كاربري مربوط به »نمودار كيلينگ« 
در توئيتر، نم��وداري  كه اطالع��ات جمع آوري  
شده در هاوايي را نشان مي دهد، به نقل از مدير 
پژوهش ها آمده است: »ممكن است، گفته شود 
هر سال اين منحني رو به باال مي رود. نه! اين اتفاق 
نبايد بيفتد. اين جريان بهنجار نيست. اين مقدار 
افزايش  در پيوند با مصرف انرژي و آنچه با سياره 

زمين انجام مي دهيم، قابل دفاع نيست.«
كربن دي اكسيد از گازهاي گلخانه اي عمده جو 
كره زمين اس��ت كه در تغيي��رات آب و هوايي 

نقش دارند. 
گزارش هاي سازمان يوميت ست نشان مي دهد 
كه پژوهش��گران دانش��گاه تهران با ايجاد يك 

سامانه  نانوجذبي موفق به بهينه سازي سوخت 
مورد اس��تفاده در نيروگاه هاي برق شدند كه به 
گفته آنها اين بهينه س��ازي با كاهش آاليندگي 

سوخت همراه بوده است. 
 بازي باخت - باخت

اين تحقيق ها اش��اره ب��ه كاه��ش تحريم ها در 
سال هاي ۲0۱7 و ۲0۱8 دارند و همين مسئله 
به نوسازي و نوآوري در نيروگاه  برق كمك كرده 
اس��ت. در واقع مي توان گفت ك��ه تحريم ايران 
موجب افزايش توليد دي اكس��يد كربن جهاني 

شده و آسيب آن متوجه تمام دنيا مي شود. 
سازمان يوميت ست يك نهاد اروپايي، بهره برداري 
از ماهواره هاي هواشناسي و يك سازمان دولتي 
بين المللي است كه بر پايه يك پيمان بين المللي 
مورد توافق بين همه كش��ورهاي اروپايي پديد 
آمده اس��ت. اين كش��ورها بودج��ه برنامه هاي 
س��ازمان اروپايي بهره ب��رداري از ماهواره هاي 
هواشناس��ي را تأمين مي كنند و كاربران اصلي 
اين سامانه هس��تند. پيمان پايه گذاري سازمان 
اروپايي بهره برداري از ماهواره هاي هواشناسي 

در سال ۱98۳ )ميالدي( به امضا گذاشته شد و 
در ۱9 ژوئن ۱98۶ )ميالدي( اجرايي شد. 

 رشد چشمگير در 6 ماه اخير
در آبان س��ال ۱۳9۶ س��ازمان مل��ل گفته بود، 
انباشت دي اكسيد كربن به حدود 40۳/۳ قسمت 
در ميليون )پي پي ام( رسيده است كه اين شاخص 

در سال ۲0۱۵ حدود 400 پي پي ام بود. 
در فروردي��ن س��ال ۱۳97 آژان��س بين المللي 
انرژي  اعالم كرد، ميزان انتش��ار گاز دي  اكسيد 
كربن توسط سوخت هاي فسيلي با رشدي ۱/4 
درصدي و با ثبت ركوردي تازه به ۳۲/۵گيگاتن 

رسيده است. 
غلظ��ت  ه��م  ارديبهش��ت ماه  اواي��ل  در 
دي اكس��يد كربن رك��ورد ت��ازه اي زد و به 4۱0 

قسمت در ميليون )پي پي ام( رسيد. 
 آلوده سازي هاي چين و امريكا

چي��ن ب��ه تنهاي��ي توليدكنن��ده ۲4درصد از 
دي اكس��يد  كربني اس��ت كه هر س��ال منتشر 
مي ش��ود. پس از چي��ن، امريكا ب��ا ۱۵درصد و 
كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا ب��ا ۱0درصد 

بيشترين س��هم در توليد گازهاي گلخانه اي را 
دارند. هند با ۶درصد و روسيه نزديك به ۵درصد 

در رديف هاي بعدي اين جدول قرار دارند. 
بنابر اين گزارش ۳۵درصد از گازهاي گلخانه اي 
حاصل فعاليت هاي مربوط به اس��تخراج انرژي، 
۲4درص��د در كش��اورزي و ۲۱درص��د حاصل 
فعاليت هاي صنعتي است. س��هم وسايل نقليه 
۱4درصد و س��هم گرمايش واحدهاي مسكوني 

و تجاري ۶درصد گزارش شده است. 
در سال هاي گذش��ته همين فهرس��ت ايران با 
توليد ي��ك و 0/۶درصد از گازه��اي گلخانه اي 
پس از ژاپن و برزيل و پي��ش از اندونزي و كانادا 
در جايگاه هش��تم قرار داشت، اما اكنون به رتبه 

دهم رسيده است. 
 بهينه سازي با نانو

س��ال گذش��ته در يك پژوهش كاربردي كه به 
درخواست مديريت توليد نيروگاه هاي برق توسط 
پژوهش��گران دانش��گاه تهران انجام شده است، 
س��وخت مازوت مصرفي اين ني��روگاه به كمك 

فناوري نانو بهينه سازي شد. 
گزارش ها حاكي از كاهش 80درصدي و همزمان 
گازهاي آالين��ده SO و NO ناش��ي از احتراق 
سوخت مازوت نانوساختار و به كارگيري سامانه  
نانوجذبي نس��بت به احتراق م��ازوت معمولي 
اس��ت.  نيروگاه ها بي��ش از ۳0درص��د روزهاي 
س��ال را از مازوت )نفت كوره( به عنوان سوخت 
جهت توليد برق استفاده مي كنند. براساس آمار 
نيروگاه ها نقش ۱۵درصدي را در ايجاد آلودگي 

هوا بر عهده دارند. 
از سوي ديگر، مصرف سوخت مازوت آاليندگي 
بسيار بااليي را براي محيط زيست ايجاد مي كند، 
تا جاي��ي كه مص��رف آن از س��وي دولت به جز 
در مواقع ضروري، ممنوع ش��ده  اس��ت. چنين 
نوآوري هايي موجب شده تا از طريق اتكا به توان 

داخلي مشكالت محيط زيستي مرتفع شود. 
بخش هاي ترجمه شده از مقاله اي مندرج 
eumitset. org. uk در

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

 علي مرزبان با انتشار اين عكس توئيت كرد: عليرضا نوربخش 
شخصي است كه طبق آمار بانك مركزي تونسته ۳/۲۲ميليون دالر ارز 
دولتي براي واردات كاغذ بگيره، اما در اقدامي عجيب اسم او از ليست 
ارزبگيران بانك مركزي حذف ش��ده، بررسي ها اونجايي جذاب ميشه 
كه به گزارش يكي از رسانه ها هيچ ردپايي از نوربخش در ميان فعاالن 

بازار كاغذ نيست. 
-----------------------------------------------------

 ايراني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: چگونه قلم ها ننويسند از 
مظلوميت كودكان يمن؟ براي آنها بايد با جوهري از جنس خون و قلمي از 
جنس دل نوشت. چگونه مي توان اشك هايشان را ديد و سكوت كرد؟! اما 
مظلوميت شان آنقدر بزرگ است كه هيچ قلمي توان نوشتن از آن را ندارد!
-----------------------------------------------------

 سادات س�اجدي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: هنرمند 
س��وري با بقاياي ويرانه خانه اش مجس��مه آزادي را باز سازي كرده و 
در كنار آن نوشته اس��ت: »اين آزادي است كه شما غربي ها براي ما به 

ارمغان آورديد.«
-----------------------------------------------------

 محمد مهدي بيگي توئيت كرد: اين جمله امام رو كه خوندم، گفتم 
خيلي جات خاليه تا ببيني فرزندانت چه كردند: بايد بس��يجيان جهان 
اس��الم در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسالمى باش��ند و اين شدنى است 
چراكه بسيج تنها منحصر به ايران اسالمى نيست، بايد هسته هاى مقاومت 

را در تمامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد. 
-----------------------------------------------------

 بابك با انتشار اين عكس توئيت كرد: زوم كنيد. اينكه مي بينيد 
قبرستون الستيك هاست. جالبه نه؟!

-----------------------------------------------------

 رسول ش�كري نيا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ايراني ها 
باالخره با ترامپ تماس گرفتند!؟محتواي مذاكرات: طرف ايراني: آقاي 
ترامپ با س��الم آيا از فش��ار آب حمام خود رنج مي بريد؟ آيا شما شير 
مصرف مي كنيد؟ ما به شما سردوش س��وبان و شيرعاليس پيشنهاد 
مي كنيم. ساخت ايران خيلي هم عالي! ترامپ: حسن... جواد...كدومتون 

هستيد، آگرين چندكاره چنده؟
-----------------------------------------------------

 حبيب تركاشوند توئيت كرد: در روزهايي كه مردم براي مايحتاج 
اوليه زندگي از شكر گرفته تا گوشت بايد مانند روزهاي موشك باران در 
صف بايستند، طبق آمار گمرك بيش از يك ميليون دالر غذاي سگ و 
گربه به كشور وارد شده كه پنج برابر سال گذشته است. اين مديران را 

چه بايد ناميد؟ خائن يا سگ باز؟
-----------------------------------------------------

 عليرضا وهاب زاده با انتشار اين عكس توئيت كرد: باليي كه 
قاضي زاده هاشمي بر س��ر نظام س��المت آورد ايجاد بدهي۲00 هزار 
ميلياردي دول��ت به بيمه تأمين اجتماعي افزاي��ش پرداختي از جيب 
مردم در بخش درماني احتمال ورشكستگي بيمه ها و بحران در پرداخت 
حقوق بازنشستگان تنها گوشه اي از خسارات مديريت غلط وزير سابق 

بهداشت است. 

زهرا چيذري 

براي اولين بار در كشور صورت مي گيرد
راه اندازي مركز

 فناوري هاي هوشمند شهري
مجموع�ه مرك�ز فناوري ه�اي هوش�مند كس�ب و كارهاي حوزه  
مديريت ش�هري ب�ا هم�كاري دانش�گاه ش�ريف و ش�هرداري 
تهران براي توس�عه و ايجاد اش�تغال جوانان راه اندازي مي شود. 
 ش��هردار منطقه 9 با تش��ريح آخرين وضعيت در اح��داث و تكميل 
پروژه هاي عمراني گفت: ظرف يك س��ال گذش��ته بيش از 84 پروژه 
عمراني، منطق��ه اي و فرامنطقه اي را به نتيجه رس��انديم كه فردا هم 

۱4پروژه باقيمانده از اين 84 پروژه افتتاح خواهد شد. 
سيدعلي مفاخريان افزود: مركز فناوري هاي هوشمند شهري تركيبي 
از حضور استارت آپ هاي حوزه شهري خواهد بود و با همكاري دانشگاه 
شريف و سازمان فناوري اطالعات ش��هرداري تهران احداث شده و در 
اين هفته به بهره برداري خواهد رسيد. اين مجموعه براي اولين بار در 

تهران بنا گذاشته شده است. 
وي گفت: در اين مركز استارت آپ هاي ش��هري را خواهيم داشت كه 
از گروه هاي استارت آپي در آن فعاليت خواهند كرد و كسب و كارهاي 
شهري را پوشش مي دهند و تجاري س��ازي محصوالتي كه بتوانند در 

عرصه هاي بين المللي فعاليت نمايند را در دستور كار دارند. 
مهدي كريمي، رئيس دبيرخانه فدراسيون توسعه سياست هاي علوم و 
فنون كشورهاي اسالمي هم كه در اين نشست حضور داشت، در توضيح 
بيش��تر اين مركز فناوارانه گفت: براي تحق��ق برنامه هاي افق ۱404 
نيازمند يك حركت جهادي براي جوانان هس��تيم ك��ه اين مركز در 
منطقه 9 مبدأ اقدامات جهادي براي فناوري هاي نوين شهري در كشور 
اس��ت و  اين قول را مي دهم كه منطقه 9 در كسب و كارهاي اينترنتي 
شهري زبانزد بشود. مركز رش��د و توسعه كارآفريني شهري به صورت 

جدي به اقتصاد و اشتغال جوانان كمك شاياني خواهد كرد. 
در ادامه شهردار منطقه9 در تشريح روند اجرايي پروژه زيرگذر استاد 
معين نيز گفت: اين پروژه پس از توقف دو سال و نيمه در سال ۱۳9۶ 
بار ديگر و همزمان با كار طراحي اجراي آن نيز دنبال شد و در حقيقت 
اين پروژه به صورت نهايي تونلي اجرا مي شود و متولي آن معاونت فني 
و عمراني شهرداي تهران است. بنا به وعده اين معاونت اين پروژه تا ۲۲ 

بهمن سال جاري به افتتاح خواهد رسيد. 
وي افزود: در بخش شمالي پروژه كه به صورت تونلي در خيابان آزادي 
قرار گرفته حفاري آن به اتمام رسيده و اميدواريم مجموعه فعاليت هاي 

باقيمانده با توجه به محدوديت هاي مالي تا پايان سال انجام شود. 
شهردار منطقه 9 در تشريح آخرين وضعيت برج آزادي نيز گفت: ميدان 
آزادي ش��امل چند آب نماي مختلف در حاش��يه و مركز ميدان است. 
آب نماي رينگ بيروني حدود ۲0سال بود كه خاموش بود، اما نهايتاً در 

۲۲ بهمن سال گذشته اين آب نماها بار ديگر فعال شدند. 
وي در خصوص پادگان جي نيز گفت: ادامه خيابان استاد معين از داخل 
پادگان جي عبور مي كند. اين پروژه كار عملياتي اش به اتمام رس��يده 
و تنها اجراي يك پل باقي مانده آن هم ظرف ي��ك ماه آينده به اتمام 
مي رسد، اما ادامه مسير بزرگراه يادگار امام از داخل پادگان جي تا ميدان 
فتح به دليل محدوديت منابع مالي فعاًل در اولويت دوم شهرداري تهران 
قرار گرفته است. اين تدبير بر اين اساس بود كه در حال حاضر تمركز 
روي پروژه هايي قرار گرفته كه تحقق آنها در زمان كوتاه تري امكان پذير 
است، به اين ترتيب پروژه هاي نيمه تمام به اتمام مي رسد و بعضاً وارد 

پروژه جديدي مي شويم. 

ازدواج هاي بي مجوز و ثبت نشده
 مانع شناسنامه دار شدن فرزندان

آمارش��ان حدود يك ميليون نفر است؛  كودكان متولدش��ده از مادران 
ايراني و پدران غيرايراني كه به دليل قانون تابعيت» خون« در كشورمان 
در آمارها شمرده نمي شوند! چراكه حتي شناس��نامه ندارند، اما حاال با 
تصميم چند روز پيش نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در تصويب 
اليحه »اصالح قانون تعيي��ن تكليف فرزندان حاصل از زن��ان ايراني با 
مردان خارجي« كودكان متولد شده از مادران ايراني هم ايراني محسوب 
مي ش��وند و مي توانند شناس��نامه بگيرند. اين اليحه اگر تأييد شوراي 
نگهبان را هم با خود همراه كند، گام بلندي در مسير كنترل آسيب هاي 
اجتماعي ناشي از جمعيت بزرگي است كه به واسطه مشكالت تابعيت 

حتي شمرده نمي شوند!
با وجود اين با برداشتن عينك خوش بيني و نگاهي واقع بينانه به قانون 
تعيين تكليف فرزندان حاصل از زن��ان ايراني با مردان خارجي مي توان 
ايرادات اين قانون را به روش��ني دريافت؛ ايراداتي كه خود مانعي جدي 
بر سر راه اجرايي شدن اين قانون خواهد شد. درست است كه در صورت 
تأييد مصوبه جديد مجلس مبني بر »اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي«، اين افراد ايراني محسوب خواهند 
شد و از حقوق شهروندي از جمله حق داشتن مدارك سجلي )شناسنامه 
و كارت مل��ي(، يارانه، بيم��ه، آموزش وپرورش رايگان، بهداش��ت، حق 
تحصيالت در سطوح آموزش عالي بهره مند مي شوند، اما اصلي ترين مانع 
براي اجرايي شدن اين قانون ازدواج هاي ثبت نشده اي است كه مي تواند 
برخي دس��تگاه هاي اجرايي دولتي از جمله وزارت امور خارجه، وزارت 

كشور، ادارات ثبت احوال و احياناً محاكم خانواده را درگير كند. 
اغلب كودكان هدف اي��ن قانون حاص��ل ازدواج زنان ايران��ي با مردان 
افغانس��تاني و در اس��تان هاي محروم مرزهاي ش��رقي كشور هستند. 
گرچه ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي مان��ع قانوني ندارد، اما منوط به 
اجازه مخصوص دولت اس��ت و بدون اين اجازه، امر ازدواج ثبت رسمي 
دفاتر ازدواج نمي شود و در حد عقد ش��رعي به صورت دائم يا موقت در 
حضور شهود انجام مي شود. در مناطق محروم مرزهاي شرقي كشور و 
گاهي هم در مناطق مرزي غربي به داليل فرهنگي گاهي حتي زوج هاي 
ايراني به دليل موانعي همچون نرسيدن به سن قانوني يا دورافتادگي و 
فقدان دفترخانه هاي رسمي نزديك، ازدواج شان ثبت نمي شود و بخشي 
از جمعيت بي شناسنامه كشورمان ماحصل ازدواج زنان ايراني و مردان 
خارجي نيستند! به همين خاطر هم مادري كه طبق اين مصوبه جديد 
اختيار مي يابد براي كودكانش درخواست تابعيت كند، اغلب ساز و كار 
مناس��ب از جمله مدارك رس��مي ازدواج ندارد و با توجه به اينكه اكثر 
اينگونه ازدواج ها غيررسمي است، بنابراين از نظر عملياتي و اجرايي، نياز 
به دستورالعمل اداري و رويه هاي قضايي دارد. بديهي است ساز وكارهاي 
قضايي هم مي تواند پرونده هاي تازه اي را به پرونده هاي موجود در ساختار 
قضايي كشور بيفزايد و روند كار را آنچنان سخت و طوالني كند كه شايد 
بسياري از مادران داراي چنين ش��رايطي ترجيح دهند از خير گرفتن 
تابعيت براي فرزندانش��ان بگذرند. همچنين اگر مادري در قيد حيات 
نباشد يا امكانات صرف هزينه و زمان براي پيگيري تابعيت فرزندش را 
نداشته باش��د، حق و حقوق اين كودكان بالتكليف مي ماند. در صورتي 
كه قانون مي توانست از طريق مقامي مانند دادستان محل سكونت اين 
كودكان يا خويشاوندانشان را به عنوان اشخاص داراي اختيار در موارد و 
شرايط خاص به عنوان جايگزين مادر پيش بيني كند تا حقي از كودكاني 

با اين شرايط سلب نمي شد. 
در كنار اينها نگراني هاي امنيتي و سياسي متعددي نيز درباره اين قانون 
وجود دارد. افزايش ورود مردان غيرايراني و استثمار دختران فقير ايراني 
و فرزندان حاصل از اين ازدواج ها و ازدياد دوتابعيتي هايي كه در خارج از 
ايران زندگي مي كنند؛  چالش هايي كه البته مي تواند با تبصره ها و تدابيري 

حل و فصل شود. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  يک


