
سرمقاله

 موسسه »تامسون رویترز« اسامی »پژوهشگران پراستناد« دنیا
در سال 2016 را منتشر کرد

   دومیری گنجی، پژوهشگر پراستناد 8 سال گذشته ایران: پراستناد بودن
می تواند امتیازاتی ایجاد کند که بر روند سیاسی-اجتماعی دنیا تاثیرمی گذارد

   شیخ االسالمی، یکی از پژوهشگران پراستناد:
در رشته های فنی خیلی از مقاالت وارد صنعت نشده اند

6   ایرانی در جمع پراستنادترین  
پژوهشگران  دنیا 

يك تجربه يك نتيجه؛ از  هزاردستان تا معماي شاه
در روزهاي گذشــته اتفاقي در جامعه رخ داد كه 
از يك جهت بســيار جالب و آموزنــده بود؛ برنامه 
پربيننده تلويزيوني خندوانه وقتي كه آدرس سايت 
اهداي عضو را در پايين صفحه تلويزيون زيرنويس و 
مجري برنامه نيز آن را اعالم كرد، به يك باره سيل 
ثبت نام كنندگان به اين ســامانه اينترنتی جاری 
شد تا جايی كه سه روز پس از معرفی اين سامانه، 
بيش از ٦٨  هزار نفــر برای اهدای عضــو و در ٣٦ 
ساعت ٢٤٢ نفر به عنوان سفير اهدای عضو ثبت نام 
كردند. آماری كه برای خود اداره شبکه فراهم آوری 
اعضای پيوندی وزارت بهداشت هم شوک آور بود. 
در پي اين رويداد روزنامه شــهروند گفت وگويي را 
با رئيس شــبکه فراهم آوري اعضاي پيوند وزارت 
بهداشــت ترتيب داد كه وي در بخشي از اظهارات 
خود گفت: »حاال پس از پخش برنامه خندوانه، هر 
ساعت به طور متوسط يك هزار مورد ثبت نام داريم 
كه اگر ساعت های خواب را حذف كنيم، عدد خيلی 
بااليی به دست می آيد.... ما به  طور كلی هفته ای يك 
تا دو سفير اهدای عضو داريم اما پس از پخش برنامه 
خندوانه، در ٣٦ ســاعت، ٢٤٢ نفر به عنوان سفير 
ثبت نام كردند؛ اين در حالی است كه برای پذيرش 
ثبت نام اين ســفيران بايد متنی را مطالعه كنند و 
امتحانی را به صــورت اينترنتی بدهند و اگر قبول 
شدند، عضويتشــان پذيرفته می شود كه اين روند 

برای اين افراد طی شد.«
اهميت اهداي عضو بر كســي پوشيده نيست؛ 
نه  تنهــا اهداي عضو بلکه هديه خــون نيز اقدامي 
اخالقي و دگرخواهانه است كه يکي از شاخص هاي 
مهم براي سنجش وضعيت اخالقي و داوطلبي يك 
جامعه است. پرسشي كه پس از اين رويداد براي هر 
ناظري به وجود مي آيد اين است كه اگر صداوسيما 
تا اين حد اثرگذار اســت، پس چــرا در حوزه هاي 
ديگر با مشــکالت گوناگوني مواجه هستيم و اين 
رســانه هيچ گاه نمي تواند اثرگذاري درخوري در 
آن حوزه ها داشــته باشد. به طور مشخص در حوزه 
سياست، اقتصاد و مســائل آسيب هاي اجتماعي 
و حتي فرهنگــي با ضعف اثرگذاري رســانه  ملي 
مواجه هستيم. به همين دليل نگاه مشتركي در اين 
زمينه ها در جامعه شکل نمي گيرد؛ چرا صداوسيما 
مي تواند در ترويج و تبليــغ اين اقدام خيرخواهانه 
و داوطلبي موثر باشــد، ولي در سياســت مسير 

معکوسي را طي مي كند؟
پاســخ اين اســت كه اگر در ســاير حوزه ها نيز 
برنامه هاي صداوسيما بي طرفانه، مردمي و از طريق 
افراد كارشــناس تهيه و ارايه شــود، نه تنها تعداد 
بينندگان آن به لحاظ كّمي و كيفي افزايش خواهد 
يافت، بلکه اثرگذاري آن بيشــتر و بيشــتر خواهد 
شد و ماهواره و ساير رسانه های غيررسمی از حيث 
اثرگذاری به حاشيه خواهند رفت. راديو و تلويزيون ها 
عهده دار وظايف و كاركردهاي گوناگوني هســتند، 
وظيفه ايجاد سرگرمي و نشــاط فقط يك بخش از 

وظايف اين رسانه هاست. وظيفه اطالع رساني و نيز 
جامعه پذيري سياسي و... و نيز ايجاد ارتباط اجتماعي 
ميان انواع و اقسام افراد و گروه ها نيز به عهده اين رسانه 
است. متأســفانه جامعه ما فقط ابعاد سرگرم كننده 
رسانه هاي كشورهاي پيشرفته را مي بيند، در حالي 
كه از مناظرات و گزارش ها و اخبار به نسبت بي طرفانه 
آنان نمي تواند اطالع چنداني داشته باشد. اتفاقاً در 
راديو و تلويزيون هاي دولتی آنها وظيفه ســرگرمي 
نسبت به ساير وظايف در حاشيه هستند، به همين 
دليل بيشتر آنها حتي آگهي هم بخش نمي كنند و 
تماماً از بودجه دولت استفاده مي كنند تا عملکرد آنها 
تحت تأثير آگهي دهندگان و امور تبليغاتي قرار نگيرد؛ 
ولي راديو و تلويزيون ايران چنان در آگهي گرفتن به 
افراط افتاده كه خصوصي ترين تلويزيون ها هم تا اين 
حد افراط نمي كنند. شايد گفته شود، بودجه كم دارد. 
ولي واقعيت اين است كه سازمان راديو و تلويزيون 
ايران مثل چاه ويل است، هر چه پول بريزيد داخلش 
پر و سير نمي شود، ضمن اينکه كيفيت برنامه هايش 
نيز بهبود پيــدا نخواهد كرد، چون اصــوالً اداره آن 
مبتني بر اصول حرفه اي نيست و افزايش بودجه آن 
را از مسير درســت بيشتر خارج مي كند. اگر بودجه 
صداوسيما را در حال حاضر با دهه ٦0 مقايسه كنيد، 
حتي به قيمت ثابت ده ها برابر شده است ولي اكنون 
سريال معماي شاه جانشين  هزاردستان شده است 
كه در دو قطب مخالف جذابيت و اثرگذاری و تعداد 

بيننده قرار دارند.
تجربه تلويزيون نشــان مي دهد كــه اگر برخي 
برنامه ها بر اســاس اصول حرفه اي و ارتباطي تهيه 
شوند، مثل برنامه 90 يا خندوانه، به راحتي مي توانند 
مخاطب را جذب كننــد و در حوزه خود نيز اثرگذار 
باشند. هر چند اين نوع برنامه ها نيز كمابيش تحت 
فشار قرار مي گيرند، ولي اگر در حد همين برنامه ها 
نيز در حوزه سياست، اقتصاد و آسيب هاي اجتماعي 
و فرهنگ برنامه توليد و عرضه شود، تحولي شگرف 
در جامعه ايجاد خواهد شد. هنوز هم بسياري از افراد 
مناظره هاي اول انقالب را بــه خوبي به ياد دارند، در 
حالي كه مناظره هاي هفته پيش تلويزيون از ياد و 
خاطره مردم و كساني كه آن را ديده اند و   حتی توليد 

كرده اند، رفته است.
بدون  ترديد تا وقتي كه رســانه ملي اصالح نشود 
و خط مشي بي طرفي و حرفه اي را در همه حوزه ها 
پيشه نکند، امکان ندارد كه اعتماد عمومي در جامعه 
ايران بازسازي شود؛ زيرا در حال حاضر اين رسانه از 
وضعيت مرجع خبــري و تحليلي بودن بيرون آمده 
و اعتماد و ميزان بهره مندي از آن نسبت به گذشته 
كاهش يافته است. آيا برنامه خندوانه مي تواند تجربه 
و الگوي موفقي براي سرايت آن به حوزه هاي اصلي 
جامعه يعني اقتصاد و سياست و آسيب هاي اجتماعي 
باشــد؟ آينده قضاوت خواهد كرد، هر چند بايد دعا 
كنيم همين يکي دو برنامه پربيننده نيز دچار مشکل 

نشوند.
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شــهروند|  دســتگاه های نظارتی ايران برخالف 
بسياری از كشورهای پيشرفته  هوشمند نشده است و 
همچنان توسط نيروی انسانی و به صورت دستی  اداره 
می شــود. اين موضوع به بروز فساد اقتصادی در كشور 
دامن زده است. اين موضوعی است كه عادل آذر، رئيس 
ديوان محاسبات روز گذشــته در همايش حسابداری 
بخش عمومی اعــالم كرد و گفت: اگر دســتگاه های 
نظارتی هوشمند بودند، فساد اقتصادی در ايران دامنه دار 
نمی شد و پديده هايی مانند فيش های حقوقی به وجود 
نمی آمد. رئيس ديوان محاسبات با بيان اينکه اقتضائات 
نظام مالی در ايران بخشی از فسادها را می طلبد، اعالم 
كرد: مثال وقتی تصدی گری به دولت سپرده می شود، 

الجرم چنين فضاهايی به وجود می آيد. 
آذر با طرح اين ســوال كــه در ايران با وجــود انواع 
دســتگاه های نظارتی چرا اين قدر آمار فساد باالست؟ 
گفت: اين در حالی اســت كه ما اين موضــوع را زياد 
می شــنويم كه مدير می گويد من بايد يك ساعت كار 
كنم، ٢٣ ساعت پاسخگو باشم؟سوال اينجاست كه پس 

چرا وضع چنين است و بايد چه كنيم كه چنين اتفاقاتی 
نيفتد؟ چه كنيم كه حکمرانی خوب اتفاق بيفتد؟ وقتی 
مردم امور نظارتی را به ما واگذار كردند، چرا نتوانسته ايم 

جلوی فسادها را بگيريم؟
او در عين حال ذكر اين نکته را ضروری دانســت كه 
اكنون يك سری می گويند فســاد در ايران سيستمی 
شده ولی اين درست نيست و گفتن اين قبيل حرف ها 

تبعات دارد.
عــادل آذر با ذكر اين نظر كه برای مقابله با فســاد و 
كارآمدی در دستگاه های نظارتی در دو بخش می توان 
اقدام كرد، افزود: ابتدا زير ســاخت ها و پيش نيازهاست 
كه همچنان نظام كنترل  داخلی دستگاه های اجرايی 
يا كامال مستقر نشــده يا باوری به آن نيست و كيفيت 
اســتقرار نظام های حسابرسی و مکانيزم استقرار نظام 

بودجه ريزی نيز جای بحث است.
او با بيان اينکه اگر مکانيزم هــای نوين بودجه ريزی 
را بــکار ببنديم، می توانيــم جلــوی دوباره كاری ها و 
موازی كاری ها و... را بگيريم و مشــکالت بسياری حل 

می شود، افزود: بايد در دستگاه های اجرايی اين مکانيزم 
نوين به كار گرفته شوند.

رئيس ديوان محاســبات بيان كرد:   سيســتم های 
هوشــمند نکته ای اســت كه بايد برقرار شــوند تا به 
موجب آنها حسابرسی هوشمند برقرار شود. به نظر من 
هوشمندسازی حسابرسی و حسابداری می تواند جلوی 
بسياری از مشکالت ازجمله فيش های حقوقی را بگيرد. 
آذر همچنين گفت: نکته ديگر منافذ قانونی است كه 
من اسمش را سياه چاله ها گذاشتم. سياه چاله هايی كه 
در بودجه ريزی و سيستم های حسابرسی ما وجود دارد؛ 
همچنين وجود ابهام در قوانين است كه به موجب آن 

می توان از قانون تفاسير متعددی به دست آورد. 
عادل آذر بخش ديگر را مربوط به هم راستايی و چفت 
بودن دستگاه های نظارتی دانست وگفت:   به اين ترتيب 
كه هر دستگاهی نقش خود را ايفا كند و برای رسيدن 
به اين وضع بايد برنامه ای جامع برای ديوان محاسبات، 
خزانه داری، سازمان حسابرسی، سازمان برنامه و بودجه 

و سازمان بازرسی نوشته شود كه هم راستا شوند. 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
دوچیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب                              وزین دو درگذری کل من علیها فان

حضور خانواده محترم حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی )رضوان اهلل تعالی(
سالم علیکم بما صبرتم

پدر هر منصب و جاه و جبروتی که برای عوام و نظام داشته باشد، برای خانواده پدر است. همسر و فرزند و اهل بیت ایشانند که ضایعه فقدانش 
را درک می کنند واال مابقی شــب هنگام راحت به بالین می روند و در روز به فکر کار یومیه خویشند. داغ غم پدر را من نیز دارم و خوب می دانم 
که پیام های تسلیت از جایی به بعد رنگ تملق و وظیفه به خود می گیرند و پیش صاحبان عزا رنگ می بازد. آنگاه است که فرزند دلش می خواهد 
فریاد زند: »بس کنید این تســلیت های دروغین را، من پدرم در خاک خفته است.« باری به رســم ادب و به گرامیداشت دوستی و همکاری 
دیرین پدران فقید مان و به پاس پیام تسلیتی که حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی )رضوان اهلل تعالی(، به مناسبت درگذشت زنده یاد حاج 
مهندس رجبعلی طاهری )رضوان اهلل علیه( دادند؛ اینجانب از خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر 

و سالمتی مسألت نمایم.
علی طاهری

22 دی ماه 1395

مراســم ترحیم رفیق دیرین و همسنگر 
دوران مبــارزات و همکار نزدیــک دوران 
جمهوری اســالمی حضرت حجت االسالم 
والمسلمین  هاشمی رفســنجانی )رحمة اهلل 
علیه( رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ازســوی رهبر معظم انقالب اســالمی 
درحسینیه امام خمینی)ره( با حضور حضرت 

آیت اهلل خامنه ای برگزار شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی رهبر 
معظم انقالب اســالمی، دراین مراسم که 

اعضای خانواده و بســتگان حجت االسالم 
رؤسای  والمسلمین  هاشمی رفســنجانی، 
قوای سه گانه، مسئوالن کشوری و لشکری 
و قشــرهای مختلف مردم حضور داشتند، 
قاریان، آیاتــی از کالم اهلل مجید را تالوت 
کردند و ذاکران اهل بیت )علیهم السالم( به 

مداحی پرداختند.
موحدی کرمانی  آیت اهلل  مراســم،  دراین 
درسخنانی، ایمان به خدا و ایستادگی در راه 
حق را مهم تریــن ویژگِی رئیس فقید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام دانست و افزود: ملت 
قدرشناس ایران هرگز مبارزات آن یار دیرین 
امام و رهبری درمقابــل طاغوت های زمان 
یعنی رژیم پهلوی و جبهه استکبار و همچنین 
خدمات و مسئولیت های او درمقاطع مختلفی 
مانند دفاع مقدس، مجلس شورای اسالمی، 
ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت 

نظام را از یاد نخواهند برد.
وی با اشاره به مصلحت مهم حفظ انسجام 
ملی و حساســیت آن یار صمیمی انقالب 

برحفاظت از مصالح نظام، افــزود: درنظام 
اســالمی، فصل الخطاب مقام معظم رهبری 
است و ایشــان نیز همواره تأکید داشت که 
درمقام عمــل، همگی باید رهــرو و مطیع 

رهبری باشیم.
درمراسم روز گذشــته که ازسوی رهبر 
معظم انقالب برگزار شد، فرزندان آیت اهلل  
هاشمی رفســنجانی، ســفرای خارجی و 
عبداهلل عبــداهلل رئیس دولــت اجرایی 

افغانستان حضور داشتند.  

   مراسم ترحیم آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی ازسوی رهبر معظم انقالب برگزار شد
   شخصیت های کشوری و لشکری و تعداد زیادی از سفرای خارجی دراین مراسم حضور داشتند

محمد باقرزاده| مطابق روند هر ساله، موسسه 
»تامسون رويترز« اسامی »پژوهشگران پراستناد« 
دنيا در  سال ٢01٦ را منتشــر كرد كه در بين آنها 
نام ٦ پژوهشــگر ايرانــی هم ديده می شــود. اين 
موسســه ســاالنه نزديك به ســه هزار پژوهشگر 
از سراســر دنيا در ٢1 حوزه موضوعــی را به عنوان 
پژوهشگر پراســتناد معرفی می كند كه در فهرست 
امســال نام »مهدی دهقان« از دانشــگاه صنعتی 
اميركبيــر، »داود دوميــری گنجی« از دانشــگاه 
صنعتی نوشيرانی بابل، »ســعيد عباس بندی« از 
دانشــگاه بين المللی امام خمينی)ره(، »محســن 

شيخ االسالمی« از دانشگاه صنعتی نوشيرانی بابل، 
»طاهر نيکنام« از دانشگاه صنعتی شيراز و »شهرام 
رضاپور« از دانشــگاه شــهيد مدنی آذربايجان هم 

وجود دارد. 
نام »داود دوميری گنجی« از  سال ٢00٨ تاكنون 
در بين پژوهشــگران پراســتناد ديده می شــود و 
در  ســال ٢01٤ در رده اول و ســال های بعد از آن 
دومين پژوهشــگر ايرانی حاضر در اين فهرســت 
است. دوميری گنجی كه هم اكنون رئيس دانشگاه 
تخصصی فناوری های نوين آمل و عضو هيأت علمی 

دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل است...

رئیس دیوان محاسبات کشور به عملکرد دستگاه های نظارتی انتقاد کرد   

اين همه نظارت و آن همه فساد 

شهروند| اداره كل هواشناسی استان تهران از تداوم روند كاهش دما و غلظت 
آالينده های جوی استان خبر داد. به گزارش اداره كل هواشناسی استان تهران، 
آسمان استان از روز گذشــته  با وزش باد از ميزان غلظت آالينده های جوی و 
آلودگی هوا كاسته شد، با اين حال از اواخر روز پنجشنبه، هم با عبور امواج طراز 
ميانی جو، در استان تهران به تدريج افزايش ابر، در پاره ای نقاط بارش پراكنده و 

در ارتفاعات بارش برف پيش بينی می شود.
در گزارش اداره كل هواشناسی استان تهران با اشاره به روند كاهشی دمای هوا، 
كمينه و بيشينه دمای هوای تهران در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه به 
ترتيب )٢ و 1٣(، )1 و 11( و )٢ و 10( درجه ســانتيگراد پيش بينی شده است. 
براساس اين گزارش، ورامين با 15 درجه و فيروزكوه با منفی ٨ درجه سانتيگراد 

به ترتيب گرم ترين و سردترين نقاط استان تهران در ٢٤ ساعت گذشته بودند.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعالم کرد:

تداوم روند کاهش دما و غلظت آالينده ها در تهران

ایسنا| رئيس پژوهشگاه رويان از شبيه سازی يوز ايرانی در اين پژوهشگاه خبر 
داد و گفت:» ما منتظر اعالم نظر سازمان حفاظت محيط زيست برای شبيه سازی 
يوز ايرانی هســتيم، در صورت تامين مالی شبيه ســازی يوز ايرانی قطعا انجام 
می شود.« »حميد گورابی« به نتايج مذاكرات پژوهشگاه رويان با سازمان حفاظت 
محيط زيست در راستای شبيه ســازی يوز ايرانی اشاره كرد و گفت: »برای حفظ 
نسل حيوانات در حال انقراض از طريق كلونينگ با سازمان حفاظت محيط زيست 
و شهرستان ها مذاكراتی را انجام داديم. به اين موضوع خوش بين هستيم اما بايد 
برای به نتيجه رسيدن مذاكرات منتظر بمانيم.« او در اين باره ادامه داد: »در صورت 
تامين مالی پژوهشگاه به طور قطع اين شبيه سازی را انجام خواهد داد اما بايد در نظر 
گرفت كه اين مسئله منفعتی برای سرمايه گذار ندارد؛ چرا كه خيرين هزينه كرد در 
بخش های مربوط به بيماری های انسانی را به اين گونه عمليات ترجيح می دهند.«

برای حفظ نسل حیوانات در حال انقراض

 يوز ايرانی در پژوهشگاه رويان شبيه سازی می شود


