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 رئیس مجمع نمایندگان خوزستان
 با انتقاد از محیط زیست:  

 تاالب شادگان
 تبدیل  به مرداب شده است

   فاجعه زیست محیطی
 در تاالب شادگان بسیار دردناک است

ایسنا|  رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با 
انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست 
در زمینه تاالب شــادگان گفت: »درحال حاضر 
آب تاالب شــادگان را تنها پســاب شور نیشکر 
تشــکیل می دهد و فاجعه بســیار دردناکی در 
تاالب رقم خورده اســت.« مجید ناصری نژاد با 
بیان این که حق آبه تاالب شــادگان از رودخانه 
جراحی به هیچ وجه تأمین نمی شود، گفت:  »از 
سه ســال قبل تاکنون رودخانه جراحی با بحران 
خشکسالی مواجه شده که این موضوع و همچنین 
برداشت های بی رویه در باالدست موجب شده تا 

حق آبه تاالب شادگان تأمین نشود.«
به گفته او، مشکل بی آبی در شادگان فراتر از 
تأمین نشدن حق آبه تاالب است: »متأسفانه برای 
کشت پاییزه و کشت زمستانه در شادگان هنوز 
رهاسازی آب انجام نشــده و نخیالت و بخش 
کشاورزی این شهرستان درمعرض نابودی قرار 
دارند. درحال حاضر آب موجود در تاالب را پساب 
صنایع نیشکر تشکیل می دهد که نابود کننده 
تاالب و اکوسیستم آن است.« ناصری نژاد، ادامه 
داد: »تاالب شادگان که زمانی زیستگاه پرندگان 
و ماهیان بومی بود، اکنون به شوره زاری با میزان 
EC )شــوری آب( بیش از ۶۰ هزار میکروگرم بر 
موس تبدیل شــده که این عدد حتی از شوری 
آب دریا هم باالتر اســت.« ناصری نژاد با اشاره 
به نابودی پوشــش گیاهی کف تاالب شادگان 
 گفت: » ایجاد پوشــش نمکی درکــف تاالب 
موجب نابودی ماهیان بومی این تاالب شــده 
است. پوشش گیاهی کف تاالب که درگذشته 
سازگار با  آب شیرین بود، اکنون با پوشش گیاهی 
مقاوم با آب شور جایگزین شده که این وضع از 
یکســو نابودی ماهیان بومی را دنبال داشته و 
ازسوی دیگر موجب شــده پرندگان مهاجر که 
درگذشته به تاالب شادگان می آمدند، دیگر وارد 
تاالب نشوند.« او ادامه داد: »این موضوع موجب 
می شود که آب تاالب راکد و بی حرکت بماند و 
اکسیژن مورد نیاز تاالب تأمین نشود که درنهایت 
تاالب را به مرداب تبدیل خواهد کرد. البته تاالب 
شادگان درحال حاضر هم به مرداب تبدیل شده 
است. با افزایش شوری آب تاالب شادگان، گونه 
مهاجم تیالپیای وحشی که اصال بومی منطقه 
نبود، به اکوسیستم تاالب شادگان راه پیدا کرده 
است، این گونه که هیچ ارزش غذایی ندارد و تنها 
موجب ازبین رفتن ماهیان بومی ارزشمند تاالب 
شــده و بنابراین فاجعه در تاالب شادگان بسیار 

دردناک است.« 
ناصری نژاد از سازمان حفاظت محیط زیست 
به دلیل بی توجهــی به تاالب شــادگان انتقاد 
کرد: »جای ســوال دارد که ســازمان حفاظت 
محیط زیست چگونه صیادان بیچاره مجوزدار یا 
فاقد مجوز تاالب شادگان را تعقیب و بازداشت 
و جریمه می کند اما با افرادی که حق آبه تاالب 
شــادگان را از آن دریغ کــرده و صیانت تاالب 
را بــا خطر مواجــه کرده اند، هیــچ برخوردی 
حتی درحد حرف زدن نیز نمی کند؟ ســازمان 
حفاظت محیط زیست حداقل می تواند کشت 
و صنعت های نیشکر را مجبور کند که به حجم 
معینی آب شیرین به تاالب شادگان تزریق کند 

اما متأسفانه این کار را هم انجام نمی دهد.«

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران:  

حوادث کار جان 238 نفر را گرفت
شهروند| مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران 
گفت: »از اول فروردین تا پایان آبان ماه امســال 
238 نفر به دلیل صدمات ناشــی از حوادث کار 
در استان تهران فوت کردند.« مسعود قادی پاشا 
این تعداد را با آمار مشابه  سال قبل مقایسه کرد: 
»این میزان در مقایسه با مدت مشابه  سال گذشته 
که 242 نفر بودند، 7 /1 درصد کاهش را نشــان 
می دهد.« او   کل فوت شــدگان ناشی از حوادث 
کار در 8 ماه امســال را 233 تن مرد و پنج تن زن 

اعالم کرد.
به گــزارش ایرنا، آمارهای منتشــر شــده در 
ســال های اخیر از حوادث کار نشــان می دهد، 
سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی 
و کمبود اکسیژن ازجمله مهم ترین عوامل فوت 
ناشــی از حوادث کار در کشور است که با رعایت 
نکات ایمنــی به ویژه در مــوارد کار در ارتفاعات 
می توان بروز این حــوادث را تا حد قابل توجهی 

کاهش داد.
در  سال گذشــته )1394( یکهزار و 494 تن 
در حوادث ناشی از کار در کشــور جان خود را از 
دســت دادند، این عدد در مقایسه با  سال قبل از 
آن)1393( با آمار تلفات حوادث کار یکهزار و 891 
تن بود، 21 درصد کاهش داشت. همچنین در سال 
گذشته از کل تلفات حوادث کار در کشور یک هزار 

و 479 تن مرد و 15 تن زن بودند.

هشدار مدیرکل میراث فرهنگی تهران درباره نشست زمین در بازار تهران 

این بازار دیگر بازار نمی شود

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

6 پژوهشگر ایرانی جزو پراستنادترین های جهان
  دومیری گنجی، پژوهشگر پراستناد 8 سال گذشته ایران در گفت وگو با »شهروند«:  

 پراستناد بودن می تواند امتیازاتی ایجاد کند که بر روند سیاسی-اجتماعی دنیا تاثیرگذار خواهد بود
  شیخ االسالمی، یکی از پژوهشگران پراستناد در گفت وگو با »شهروند«:  در رشته های فنی خیلی از مقاالت وارد صنعت نشده اند

شهروند| بازار تهران، دیگر کمتر شباهتی به آن بازاری 
دارد که در زمان شاه طهماسب صفوی به راه افتاد؛ حاال 
چندین و چند پاساژ اطراف آن ســاخته شده و هر روز 
زمینی دور و بــرش گودبرداری می شــود و چند وقت 
یک بار، ساختمانی به دلیل سستی زمین فرو می ریزد. 
فروچاله ها چند وقت یک بار در منطقه 12 تهران دهان 
باز می کنند و به گفته مدیرکل میراث فرهنگی تهران، 
اتفاقی که بیشتر از 1۰ روز پیش هم در این منطقه تکرار 
شد، »یک هشدار است« و باید جدی گرفته شود، چرا که 
زمین سست بازار دیگر تحمل سنگینی این همه پاساژ، 
ساختمان و حضور جمعیت بیش از ظرفیتش را ندارد و 

هر لحظه ممکن است نقطه ای از آن فرو بریزد.
 بعد از نشســت زمین در ســبزه میدان، سخنگوی 
سازمان آتش نشانی شهر تهران، دلیل این اتفاق را  حفر 
چاه غیرمجاز در بازار دانست و پیش از آن در حادثه ای 
مشابه، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران 
منطقــه 12 را بیش از هر نقطه دیگری مســتعد بروز 
فرونشست زمین دانست: »شهر تهران به ویژه منطقه 
12 از ســال ها پیش تحت تأثیر خشکسالی و کاهش 
ســطح آب های زیرزمینی با بحرانی به نام گســترش 
ُمغارها مواجه شده اســت.« اکنون تکرار این اتفاقات و 
تغییرات مخربی که در پی آن دیده می شود، باعث شده 
منتقدان بگویند که »این بازار دیگر بازار نخواهد شد«، 
چرا که مدیران شهری و مسئوالن میراث فرهنگی، قلب 
تاریخی تهران را نادیده گرفته اند و هر روز مجوز تازه ای 
برای ساخت وساز امضا می کنند.  رجبعلی خسروآبادی، 
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران دیروز این اتفاقات 
را »زلزله ای پیش از بروز زمین لرزه« ای دانســت که از 
پیش درباره آن هشدار داده شــده است و به »ایسنا« 
گفت که باید متولیان حوزه شهری به ویژه سازمان آب 
و فاضالب و محیط  زیســت وضع قنات های منطقه در 
زیر بازار و منطقه تاریخی تهران را بررســی کنند، چرا 
که »احتمال بسته شدن قنات های منطقه  12 تهران 
بعد از این همه گودبرداری و ساخت وسازهای زیاد وجود 
دارد.« ساخت وساز هایی نظیر پاســاژ مریم که بعد از 
فرونشست حمام تاریخی، در داالن بازار ساخته شد یا 
ایستگاه متروی 15 خرداد که بدون استعالم از میراث 
فرهنگی اســتان تهران درست از قلب تاریخی شهر رد 

شد.
گودبرداری در بازار ممنوع است اما انجام می شود

مهدی معمارزاده از کارشناسان ارشد میراث فرهنگی 
اســت که به اوضاع کنونی بازار امیدی نــدارد و  معتقد 
اســت که »این بازار دیگر بازار نمی شود.« او  این که چرا 
بازار تهران به این وضع دچار شده را در یک جمله خالصه 
می کند: »مدیران میراث فرهنگی و شــهرداری ضوابط 
میراث فرهنگی را رعایت نکرده اند و نه فقط در بازار که در 
تمام شهر، به ارزش های تاریخی و فرهنگی بی تفاوتند.« 

معمارزاده در گفت وگو با »شــهروند«، وضع بازار را 

»فاجعه« توصیف می کنــد: »از لحاظ منظری، نادیده 
گرفتن ارزش های هویتی، کف ســازی، تأسیسات برق 
و مکانیکی، ساخت و ســازهای غیرقانونی و غیرمجاز، 
رعایت نکردن استاندارد، فاضالب، گودبرداری ها، حضور 
جمعیت بیش از ظرفیت و تغییر کاربری، چاه های عمیق 
غیرقانونی؛ همه اینها بر اثر نادیده گرفتن ضوابط میراث 
فرهنگی بازار در طول زمان آســیب های زیادی به این 
بازمانده تاریخ تهران زده است. بازار به لحاظ ارزش های 

معنوی هم به ســمت اضمحالل 
رفته اســت. مدیران شهری برای 
نوسازی در بازار کارهایی می کنند 
اما نه طــرح و برنامــه ای دارند و 
نه ضوابط را رعایــت می کنند. از 
طرفی همین گاری ها بزرگترین 
معضل اســت چون در قد و قواره 
بازار نیســتند و آن جــا را تبدیل 
کرده انــد بــه یک بنــگاه بزرگ 

معامالت.«
به گفتــه معمــارزاده، پیش از 
صفویه در روستای تهران در زمان 

شاه طهماسب این جا شکل و شمایل بازار به خود گرفت. 
»محله عودالجان تا سنگلج شهر اولیه را ایجاد می کرد و 
بعد از تخریب حصار ناصری، بازار با همان شاکله گسترش 
پیدا کرد. جایی که اکنون مرکز تاریخی تهران اســت و 
ضوابط قانونی شهری هم نگاه ویژه به حصار ناصری )از 
عودالجان تا سنگلج( را مهم دانسته اما اکنون کوچکترین 
توجهی بــه آن نمی شــود. همین ضوابــط می گوید 
پاساژسازی، گودبرداری و تغییر کاربری در بازار ممنوع 
است اما همه اینها درحال انجام است و نفس بازار تاریخی 

را گرفته است.«

وزارت نیرو آماده بررسی قنات های تهران است
هر گودبرداری در زیرزمین، افت آب های ســطحی 
را به دنبال دارد و درنهایت رطوبتی که به انسجام خاک 
می انجامد، از دســت می رود و درنهایت فروچاله اتفاق 
می افتد؛ اتفاقی که در هفته گذشــته در بازار تکرار شد. 
هدایت اهلل فهمی، معاون دفتــر برنامه ریزی کالن آب و 
آبفای وزارت نیرو به »شهروند« می گوید که این پدیده 
غیرقابل برگشت اســت: »این اتفاق در شهرها عالوه بر 
اضافه برداشت آب های زیرزمینی، 
به دلیل ساخت وســاز غیراصولی 
و بی رویــه، وجود تونل هــا، مترو و 
سیستم آبرسانی و هر آنچه با توسعه 

به شهر رسیده، روی می دهد.«
 او اضافه می کند: »سازه های آبی 
که از قبل در شهرها وجود داشته اند 
هم به این پدیده دامن می زنند؛ مثل 
قنات ها که در شهر قدیمی تهران، 
شبکه گسترده ای از آن وجود دارد 
و اکنون بسیاری از آنها کور شده اند و 
بعضی همچنان هستند اما غیرقابل 

استفاده اند.«
به گفته فهمی، در وزارت نیرو برای قنات ها به خصوص 
آنها که در دشت ها وجود دارند، بانک اطالعاتی درحال 
تهیه است و بخشی از برنامه احیای قنات ها هم برعهده 
جهاد کشاورزی اســت. »قنات های تهران اکنون نیاز به 
مطالعه دارد و باید تمهیداتی اندیشــیده شود که بعدها 
در جریان توسعه شهر، تهدیدها بیشتر نشود. قنات ها در 
خط موضعی می توانند خطرساز باشند اما در ابعاد وسیع 
مشــکلی ایجاد نمی کنند. در ساختمان هایی که بدون 
مطالعه، پایه هایشان روی قنات تعبیه می شود، نشست 

اتفاق خواهد افتاد. بخش عمده کنترل این مســأله به 
مدیریت شهری بازمی گردد ولی وزارت نیرو هم آمادگی 

دارد که قنات های تهران را بررسی کند.«
هویت تاریخی شهر باید حفاظت شود

حســین ایمانی جاجرمــی، جامعه شــناس و عضو 
شورایاری شــهرک اکباتان در گفت وگو با »شهروند«، 
بازار ها را از اصلی ترین عناصر اصلی شهرهای اسالمی-

ایرانــی می داند که هویت تاریخی به آنها می بخشــند: 
»هویتی که در باقی شهرهای کشــورهای دیگر دیده 
نمی شــود و اگر هویت تاریخی عنصر مهــم و کالبدی 

به شمار برود، پس باید از آن حفاظت کرد.«
این اســتاد علوم اجتماعی دانشــگاه تهران عالوه بر 
کارکرد اقتصادی بازارهــا، کارکرد اجتماعی و فرهنگی 
آنها را هــم مهم می داند: »این یکــی از تفاوت های بازار 
با »مراکز خرید« اســت. بازارها خدماتی به مستمندان 
می دهند، فضای عمومی و مســجد دارند و محلی برای 
تعامل اجتماعی و رد و بدل کردن اخبار به شمار می روند. 
فقرا به راحتی اجــازه ورود به مراکز خریــد مدرن و به 
اصطالح »مال« ها را ندارند و مردم را با موجودی جیبشان 
می بینند، درحالی که در بازارهای سنتی چنین رویکردی 
دیده نمی شــود و خریدارها امید دارند که از فروشنده 
تخفیف بگیرند. هرچند اغلب کارکردهای مفید بازارهای 
سنتی به مرور کمرنگ شــده و نیاز به مطالعه است که 

بفهمیم چرا؟«
ایمانی جاجرمی دربــاره این که نقش خود بازاری ها 
در پدید آمدن این تغییرات مخرب چه بوده همچنین 
توضیحی می دهد: »بازاری ها همیشــه گروه متحدی 
بودند، اما اکنون ایــن ویژگی اتحاد و هــم رأی بودن 
تضعیف شده اســت. به نظر می رسد این که گروه های 
ریشــه دار این منطقــه از بــازار خارج شــده اند هم 
کاربردهای اجتماعی و فرهنگی بــازار را از آن گرفته 
اســت. محله های اطراف که زمانی از مناطق مهم شهر 

بود، خالی از سکنه شده است.«
 این جامعه شناس معتقد است توسعه شهری به جای 
حفظ هویت، به ضرر منطقه 12 تهران عمل کرده است و 
وضع آن را با بازار تبریز مقایسه می کند که مردم با کمک 
سازمان میراث فرهنگی احیایش کرده اند: »اینجا انگار 
کسی دلش نمی سوزد. بازار تغییرات جدی کرده و مثل 
بازار تبریز قابلیت احیا ندارد و آن بسیج اجتماعی هم برای 
مطالبه این کار وجود ندارد. باید بُعد اجتماعی این اتفاق 

بررسی شود.«
اینها درحالی اســت که بازار در طــرح جامع تهران 
دیده شــده است و دســتگاه ها هم درباره آن مسئولند. 
ایمانی جاجرمی در این باره می گوید: »در درجه نخست 
شهرداری و سپس سازمان میراث فرهنگی و حتی وزارت 
راه و شهرســازی؛ درواقع هم دستگاه های محلی و هم 
ارگان های ملی نسبت به آن مسئولند و اکنون هر بالیی 

به سر بازار تهران آمده از کوتاهی این دستگاه هاست.«

محمد باقرزاده|  مطابق روند هر ســاله، موسســه 
»تامسون رویترز« اسامی »پژوهشگران پراستناد« دنیا در  
سال 2۰1۶ را منتشر کرد که در بین آنها نام ۶ پژوهشگر 
ایرانی هم دیده می شود. این موسســه ساالنه نزدیک به 
سه هزار پژوهشگر از سراسر دنیا در 21 حوزه موضوعی را 
به عنوان پژوهشگر پراستناد معرفی می کند که در فهرست 
امسال نام »مهدی دهقان« از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
»داود دومیری گنجی« از دانشــگاه صنعتی نوشــیرانی 
بابل، »سعید عباس بندی« از دانشــگاه بین المللی امام 

خمینی)ره(، »محســن شیخ االســالمی« از 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، »طاهر نیکنام« 

از دانشگاه صنعتی شیراز و »شهرام 
رضاپور« از دانشــگاه شهید مدنی 

آذربایجان هم وجود دارد. 
نــام »داود دومیری گنجــی« 
از  ســال 2۰۰8 تاکنــون در بین 
پژوهشــگران پراســتناد دیــده 
می شود و در  ســال 2۰14 در رده 
اول و ســال های بعد از آن دومین 
پژوهشــگر ایرانی حاضــر در این 
فهرست اســت. دومیری گنجی 
که هم اکنــون رئیس دانشــگاه 
تخصصــی فناوری هــای نویــن 
آمل و عضو هیأت علمی دانشــگاه 

صنعتی نوشیروانی بابل است، درباره نکات و دستاوردهای 
پراســتنادبودن مقاالت یک پژوهشــگر به »شهروند« 
می گوید: »پراستناد بودن در رنکینگ دانشگاه ها تاثیرگذار 
است و رتبه دانشگاه ها را ارتقا می دهد. نکته مهم دیگر این 
اســت که این امتیاز می تواند مدیریت علمی جهان را به 
دست بگیرد. پژوهشگری که پراستناد باشد می تواند مجوز 
و امتیاز ژورنال بگیرد و مقاالت مرتبط در حوزه های مختلف 
را رصد کند و درجریان پیشرفت های علمی روز قرار بگیرد؛ 
یعنی پراستناد بودن می تواند بر مسائل سیاسی- اجتماعی 

دنیا تاثیرگذار باشد.«
میری گنجی که تاکنون بیش از 7۰۰ مقاله isi  منتشر 
کرده و تعداد ارجاعات به مقــاالت او بیش از 3۰ هزار مورد 
است، درباره کارکرد این مقاالت هم می گوید: »هر مقاله 
علمی می تواند به اختراعات بین المللی کمک کند؛ عالوه بر 
این می تواند مشخصه دانش بنیان داشته باشد. درکنار این 

موارد فروش کتاب و مقاله می تواند باعث درآمدزایی برای 
یک کشور شود. مقاالت ما از صنعت گرفته شده و می تواند 
در توسعه صنعتی کشــور تاثیرگذار باشد یعنی ایده ها و 
تفکرات جدید دست خود ما است به جای این که بخواهیم 
این ایده ها را بخریم. در بسیاری از گرایش ها و رشته ها ما 
ایده ها را با قیمت گزاف برای بکارگیری در صنعت می خریم 
که اگر از مقاالت و پژوهش های خود به درســتی استفاده 
شــود، دیگر نیازي به چنین هزینه هایــی وجود نخواهد 

داشت.«
در ماه هــای گذشــته بحث تقلــب علمی و 
شیوه های مبارزه با آن در صدر اخبار دانشگاهی 
کشور قرار گرفت و کار تا آن جا پیش 
رفت که دولت الیحه ای را برای مقابله 
با این معضل رو به  گســترش روانه 
مجلس شــورای اســالمی کرد. در 
همین روزها همچنین مجله علمی 
نیچر مدعی شــد که دو موسســه 
انتشــارات علمی معتبــر »بیومد 
ســنترال« و »اســپرینگر« اعــالم 
کرده اند که پس از تحقیقی مفصل، 
58 مقاله منتشرشده در هفت نشریه 
علمــی را به دلیل »ســرقت علمی، 
تقلب و تبانی درباره مولف و در روند 
بررســی علمی« حذف کرده اند که 
282 پژوهشگر ساکن ایران مولف این مقاالت بوده اند. این 
تخلف ها و تقلب های علمی چه تأثیر منفی بر چهره علمی 
ایران در دنیا خواهد گذاشت و چگونه می شود با این روند 
مبارزه کرد؟ عضو هیأت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل در 
پاسخ به این پرســش هم می گوید: »گرایش به تقلب در 
کشوری که گام های بلندی برای پیشرفت علمی برمی دارد، 
تا اندازه ای مرسوم است؛ یعنی وقتی تعداد مقاالت باال برود 
امکان خطا هم وجود خواهد داشت. در  سال 2۰15 رشد 
علمی ایران 18.8 درصد بیشتر از متوسط رشد جهانی بوده 
و در  سال 2۰11 هم حدود 11 برابر رشد متوسط جهانی 
بوده است که این اعداد به خوبی روند پیشرفت علمی کشور 
را نشان می دهد، بنابراین در این مسیر پرشتاب پیشرفت، 
احتمال اشــتباه وجــود دارد و باید تالش شــود که این 
اشتباهات کمتر شود که در وزارتخانه های علوم و بهداشت 

تالش هایی برای مقابله وجود دارد.«

یکی از جوان ترین پژوهشــگران حاضر در این فهرست 
هم »محسن شیخ االسالمی« است که تیر امسال از رساله 
دکترای خود در دانشگاه صنعتی نوشــیروانی بابل دفاع 
کرده است. شیخ االسالمی که در رشته مهندسی مکانیک 
فارغ التحصیل شده است در مجموع نزدیک به 1۰۰ مقاله 
ISI دارد که در  ســال 2۰1۶ به عنوان یکی از پژوهشگران 
پراستناد معرفی شده است. اما معنی پراستناد بودن مقاالت 
یک محقق چیست و این عبارت تا چه اندازه کیفیت علمی 
و عملــی پژوهش های صورت گرفته را نشــان می دهد؟ 

شیخ االســالمی در این بــاره به »شــهروند« 
می گوید: »اســتنادهای مربوط به یک مقاله 

حکایت از کیفیت مناسب آن مقاله 
دارد و هرچه کیفیت بهتر باشــد، 
می تواند اثرگذاری بیشــتری در 
دنیا داشته باشد؛ لذا پراستناد بودن 
می تواند یکی از معیارهای مناسب 
در تشخیص کیفیت مقاله باشد.« 

مطابــق آمــار ارایه  شــده از 
اسکاپوس تاکنون بیش از 4 هزار 
و 5۰۰بار از سراسر دنیا به مقاالت 
این پژوهشگر استناد شده است، 
ولی این پژوهش هــا چه تاثیری 
بر صنعت کشور گذاشته و تا چه 
اندازه عملی شده اند: »همیشه این 

مقاالت می توانند در صنعت وارد شوند ولی در رشته ما همه 
مقاالت وارد صنعت نشده و فکر می کنم در همه رشته ها به 
همین صورت است؛ مثال در رشته ریاضی تئوریک بودن 
این مقاالت، صنعتی کردن آنها را دشوار می کند و برخی 
از رشــته ها و مقاالت جنبه عملی مستقیم ندارند. رساله 
دکترای من در زمینه مبدل هــای حرارتی آب به هوا بوده 
است و به صورت آزمایشگاهی از روش های مختلف برای 
افزایش نرخ انتقال حرارت استفاده کردیم که هنوز در این 
زمینه وارد صنعت نشده ایم. پیشنهادهایی شده ولی هنوز 
عملی نشده است. من در زمینه انتقال حرارت کار می کنم 
و تمام کارهای من در این زمینه است. عالوه  براین تا تیرماه 

دانشجو بودم و فرصتی برای پیگیری در صنعت نداشتم.« 
شیخ االسالمی پیش از این هم امکان تحصیل در برخی 
دانشگاه های معتبر دنیا و دریافت کمک هزینه تحصیلی را 
داشــته ولی ترجیح داده که در ایران )دانشگاه نوشیروانی 

بابل( به تحصیل و پژوهش خود ادامه دهد. او درباره فعالیت 
و وضع کاری کنونی خود هم می گوید: »االن در دانشگاه 
به صورت حق التدریس کار می کنم ولی قول های مساعدی 
برای جذب به صورت هیأت علمی گرفته ام. مشــکلی که 
در جذب وجود دارد برای همه دوستان و فارغ التحصیالن 
مقاطع عالی دانشگاهی است. برنامه اصلی من ماندن در 
ایران و خدمت به کشور است. حتی برای تحصیل در مقطع 
دکترا هم امکان رفتن به خارج از کشــور وجود داشت که 
البته من ترجیح دادم بمانم. ان شاءاهلل که بتوانیم پیرو راه 
شهدای عزیز باشیم و طبق فرمایش مقام معظم 
رهبری که فرمودند: »نخبــگان نیز در قبال این 
نعمت مسئول هستند و باید از طریق 
احساس مســئولیت و استفاده از این 
اســتعداد و توانایی در مسیر صحیح 
خود، شــکر آن را بجا آورند«، بتوانم 
از عهده شــکر نعمت الهــی برآیم.« 
وضعیت مالی نامناســب بسیاری 
از دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
و همچنین بازار پرســود موسسات 
و  پایان نامه نویســی  دفترهــای  و 
مقاله فروشی برخی پژوهشگران را به 
همکاری با این دفا تر مشــتاق کرده و 
همین موضوع هم سبب شده که نگاه 
برخی نشریات معتبر علمی به مقاالت 
ایرانی کمــی تغییر کند. شیخ االســالمی درباره مقاالت 
مورد انتقاد و همکاری با این موسسات هم می گوید: »این 
مقاالت در زمینه تخصصی بنده نبود؛ لذا در این خصوص 
اظهارنظر نمی کنم. موسســاتی هم وجــود دارند که کار 
فروش پایان نامه و مقاله را انجام می دهند ولی من خودم 
به لحاظ شرعی با این مسأله مشــکل دارم و هیچ گاه وارد 

این کار نشده ام.«
نگاهی به اسامی اعالم شــده از سوی موسسه تامسون 
رویترز و دیگر موسسات مشــابه، نشان می دهد که تعداد 
مقاالت محققان داخلی  ســال به  ســال درحال افزایش 
است و پژوهشگران ایرانی که مورد استناد دیگر مقاالت و 
پژوهشگران هم قرار می گیرند روند روبه  رشدی دارند. پیش 
از این »وحید احمدی« معــاون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری از رتبه سوم شتاب علمی کشور 

در دنیا سخن گفته بود.

خبر

  معمارزاده، کارشناس ارشد میراث فرهنگی در گفت وگو با »شهروند«:   وضع بازار تهران فاجعه است
فهمی، معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو: بخش عمده کنترل قنات های تهران به مدیریت شهری بازمی گردد 

روي خط خبر

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران:  

 13 هزار متکدی
 در 5 ماه ساماندهی شدند

شــهروند| 5 ماه از زمانی که اســتارت طرح 
ســاماندهی متکدیان در تهران زده شد، می گذرد 
و حاال معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهران، 
از جمــع آوری 13 هــزار و 325 نفــر از متکدیان و 
بی خانمان ها از پایتخت خبر می دهد. به گفته مجتبی 
عبدالهی، طرح ساماندهی متکدیان از نهم مرداد ماه تا 

دوازدهم دی ماه امسال اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری تهــران، عبدالهــی که در 
نشســت صمیمانه با دبیران شــورایاری، مدیران 
محالت  و مدیران شهری صحبت می کرد، با اشاره 
به آسیب های اجتماعی شهر تهران، گفت:  »وضع 
کودکان کار و خیابان با توجه به مسائل جامعه به ویژه 
شهر تهران مناسب نیست و این کودکان از جایگاه 
حقیقی و حقوقی کودکان شایسته خود برخوردار 
نیستند. البته شهرداری تهران اقدامات گسترده ای را 
در این راستا انجام داده، اما به تنهایی نمی تواند تمام 
موضوعات را در این زمینه به ســرانجام برساند.« او 
ادامه داد:  »هم اکنون در سطح شهر تهران کودکان 
بسیاری هستند که توسط باندها و گروه های خاص 
بکارگیری می شوند و در شرایط نامناسب و با تحمل 
فشــارهای روحی روانی باال زندگــی می کنند که 
این موضوع در جامعه در قالب معضالت اجتماعی 
چون تکدی گری، دستفروشی، بزهکاری و... بروز و 
ظهور دارد.« او از اجرای فاز دوم جهاد مهربانی خبر 
داد و گفت: »شــهرداری تهران در قالب طرح جهاد 
مهربانی با شناســایی کودکان بازمانده از تحصیل، 
رسیدگی به خانواده های آنها را به عنوان خانواده های 
نیازمند و آســیب زا در دســتور کار قرار داده که فاز 
نخست اجرایی آن از چندین ماه گذشته در مناطق 
22گانه آغاز شده و هم اکنون وارد فاز دوم اجرای آن 

می شویم.«
عبدالهی شناســایی افراد نیازمند و بهره گیری از 
ظرفیت های خیرین، معتمدان و سازمان های دیگر 
محلی در اجرای طرح را از مهم ترین وظایف قرارگاه 
جهادی برشــمرد: »در نظر داریــم تا ظرفیت های 
مختلف را برای رسیدگی به نیازمندان و فقرزدایی 
در کالنشهر تهران به عنوان یکی از رویکردهای مهم 
توسعه اجتماعی شهر  بسیج کنیم.« براساس اعالم 
او، وجود 15 مددســرا با گنجایش بیش از سه هزار 
نفر برای نگهداری کارتن خواب ها، دو سامان ســرا 
در اسالمشــهر و لویــزان با ظرفیــت 37۰ نفر، در 
تهران هم سامان ســراهای ویژه مردان و زنان، 1۶ 
مرکز پرتو با ظرفیت 3 هــزار نفر برای کودکان کار و 
خیابان، 24 مرکز بهاران با گنجایش 25۰۰ نفر برای 
توانمندسازی معتادان و زمینه سازی برای بازگشت 
آنها به خانواده ها، ســه کمپ ترک اعتیاد با ظرفیت 
نگهداری 7۰۰ نفر به صورت شبانه روزی، راه اندازی 
دو مجموعه همراه سرا در کنار دو بیمارستان دولتی 
تهران ازجمله مراکزی اســت که شهرداری تهران 
برای کاهش آســیب های اجتماعــی راه اندازی و 

فعالیت کرده است.

 معاون دریایی
 سازمان حفاظت محیط زیست کشور:  

دستگاه های دولتی بیشترین سهم 
تصرفات حریم ساحل در هرمزگان را 

دارند
ایسنا| »دســتگاه های دولتــی بیشترین سهم 
تصرفــات حریم ســاحل را دارند.« ایــن را معاون 
دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد 
و گفت: »در استان هرمزگان بیشترین تصرفات در 
حریم ۶۰ متری ساحل توسط دستگاه های دولتی 
در سال های گذشته صورت گرفته و باید وضع این 
اراضی روشن شود تا آسیبی به محیط زیست ساحل 
این استان وارد نشود.« پروین فرشــچی ادامه داد: 
»طبیعت حریم ۶۰ متری دریا باید حفظ شود و همه 
صنایع به ویژه نهادهای دولتی در مرحله اول حفظ و 
نگهداری آن کوشا باشند زیرا تا زمانی که نهادهای 
مختلف دولتی این حریم را رعایت نکرده اند، چگونه 
می توانیم به بخش خصوصی اعتراض کنیم.« به گفته 
او، تصرف این اراضی شناسایی و به مراجع  ذیصالح 
معرفی و اعالم شدند و هم اکنون هم این پرونده ها در 

حال پیگیری است.
فرشــچی بابیان اینکه زمانبنــدی خاصی برای 
بررســی و اعالم نتیجه این پرونده ها تعریف  نشده 
اســت، گفت: »پرونده تصرفات اراضی یا سازه های 
غیرمجاز در حریم ۶۰ متری ســاحل از زمان ارجاع 
تاکنون در حال پیگیری است.« براساس اعالم این 
مسئول در ســازمان حفاظت محیط زیست کشور،  
برای صدور مجــوز در حریم دریا ســازمان بنادر و 
دریانوردی متولی اســت و بــرای حریم ۶۰ متری 
ساحل نیز شــرکت آب منطقه ای مسئول است که 
باید در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند تا 
از بروز این گونه تصرفات که به محیط زیست دریا و 

سواحل کشور آسیب می زند، جلوگیری شود. 

براساس اعالم سازمان ثبت احوال:  

امسال مردها بیشتر از زنان ُمردند
شهروند|  براساس اعالم ســازمان ثبت احوال، 
از ابتدای امســال، 293 هزارو۶۰2 نفر جانشان را از 
دست دادند که مردان نسبت به زنان، سهم بیشتری 
درمرگ ها داشتند. در آمارهای سازمان ثبت احوال از 
تولدها و مرگ ها، آمده که تعداد متولدان امسال تا این 
لحظه، یک میلیون و239 هزارو53 نفر است که از این 
تعداد ۶34 هزارو395 پسر و ۶۰4 هزارو۶58 دختر 
هستند. همچنین تعداد فوت شدگان امسال تا این 
لحظه هم 293 هزارو۶۰2 نفر است که از این تعداد 

155 هزارو۶۰9 مرد و 137 هزارو993 زن هستند.
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 ایمانی جاجرمی، 
جامعه شناس در گفت وگو با 

»شهروند«: اگر هویت تاریخی 
عنصر مهم و کالبدی به شمار 

 برود، پس باید از بازار 
حفاظت کرد

محسن شیخ االسالمی که 
امسال  از دانشگاه صنعتی 

نوشیروانی بابل در فهرست   
»پژوهشگران پراستناد« دنیا 
در سال 2016قرار گرفته است

داود دومیری گنجی 
امسال برای هشتمین بار به 
عنوان یکی از پژوهشگر ان 

پراستنادجهان شناخته شده 
است


