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دزدان اينترنتي در كمين 
كاربران شبكه هاي اجتماعي

پيشرفت جامعه در گرو خانواده سالم و بانشاط است
رهبر معظم انقالب در نشست انديشه هاي راهبردي «زن و خانواده»:

كارمندان شاغل در امور 
سياسي- امنيتي و آنهايي كه 
نقش نظارتي و سياستگذاري 

دارند، مشمول اين طرح مي شوند
ــاني  ــروي انس ــت و ني ــعه مديري ــاون توس مع
ــت در مورد  ــرح دول ــريح ط ــور به تش رئيس جمه
ــاماندهي وضعيت كاركنان پرداخت و  چگونگي س

از رسمي شدن نيروهاي پيماني خبر داد.
ــيه  ــنا، لطف اهللا فروزنده در حاش به گزارش ايس
جلسه هيات دولت با بيان اين كه تعدادي از كارمندان 
ــمي هستند و در سيستم مشغول به كارند، گفت:  رس
اكنون تعدادي كاركنان پيماني داريم كه در مشاغل 
ــت آنها را از  ــغول به كارند كه قرار اس حاكميتي مش
ــمي تبديل  كنيم و  ــون به نيروهاي رس طريق آزم
ــاغل حاكميتي  ــال حاضر در حال احصاي مش در ح
هستيم. وي گفت: عالوه بر اين نيروهاي قراردادي 
كه در حقيقت تمايل داشته باشند كه به شهرستان ها 
ــتان ها و در واقع  ــهرها و مراكز اس به غير از كالنش
ــرو دارد بروند در يك  ــت نياز به ني ــي كه دول جاهاي
آزمون داخلي تبديل به نيروي پيماني مي شوند. وي 
گفت:  در زمينه نيروهاي شركتي نيز تالش مي كنيم 
كه آنها را در قالب تعاوني هاي ماده 22 كه متشكل از 

خود آنهاست، ساماندهي كنيم.
ــه دولت در  ــاغل حاكميتي ك ــورد مش وي در م
حال احصاي آنهاست، گفت: اين مشاغل عبارتند از 
كارشناساني كه در كارهاي سياسي ـ  امنيتي مشغول 
ــتگاه ها نقش  ــه كارند يا در فعاليت هاي اصلي دس ب
ــتگذاري  ــاني كه نقش نظارتي و سياس دارند و كس
ــدار، مديران  ــت فرماندار،  بخش دارند همچنين پس
ــوص آنهايي كه در  ــا به خص ــران واحده كل و مدي
دستگاه ستادي در استان ها مشغول به كار هستند، از 
ــاغل است. فروزنده گفت: از نيروهاي  جمله اين مش
ــته باشند در شهرهايي كه  قراردادي كه تمايل داش
ــت نياز به نيرو دارد بروند، دعوت مي كنيم كه در  دول
اين امر مشاركت كنند، چرا كه با برگزاري يك آزمون 

داخلي آنها تبديل به نيروهاي پيماني مي شوند.

كارمندان پيماني 
دولت رسمي 

مي شوند

دور تازه ديپلماسي ايراني
ــاهد  ــورمان از امروز ش ــت خارجي كش  سياس
ــازه رفت و آمدها خواهد  ــترده و دور ت تحركات گس
ــفر رئيس جمهور به آمريكاي التين و ديدار  بود. س
ــفر، ديدار معاون  ــا 5 نفر از همتايان خود در اين س ب
ــفر رئيس مجلس  اول رئيس جمهور از الجزاير و س
شوراي اسالمي به تركيه محور ديدارهاي مقامات 
ــي  ــاي آت ــان در روزه ــور هاي جه ــي از كش ايران
ــود. همچنين تهران از ديروز ميزبان احمد  خواهد ب
ــفرش به  ــو، وزير خارجه تركيه بود كه س داوودادغل

تهران امروز به پايان مي رسد. 
ــژاد به  ــود احمدي ن ــنبه محم ــفر روز يكش س
آمريكاي التين با ديدار از ونزوئال آغاز خواهد شد و 
وي پس از ديدار با هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئال 

عازم كوبا مي شود. 
همزمان با سفر رئيس جمهور به ونزوئال، اوالنتا 
ــرو نيز در كاراكاس خواهد  هوماال، رئيس جمهور پ
ــورمان  بود كه به احتمال قوي با رئيس جمهور كش

ديدار خواهد كرد. 
ــورمان در سفر به كوبا ضمن  رئيس جمهور كش

ــور از  ــترو و جمعي از مقامات اين كش ــدار با كاس دي
ــورهاي نيكاراگوئه و اكوادور نيز بازديد خواهد  كش
ــران  ــفر دوره اي با س ــرد. احمدي نژاد در اين س ك
ــط دوجانبه و تحوالت  ــورها در مورد رواب ــن كش اي
ــي بحث و تبادل نظر مي كند و اين درحالي  بين الملل
ــي معتقدند كه  ــياري از ناظران غرب ــت كه بس اس
ــود را در آمريكاي التين  ــران برگ هاي برنده خ اي

را بيش از پيش به رخ آمريكا مي كشد. 
ــفر معاون اول رئيس  همچنين منابع خبري از س
جمهور به الجزاير طي هفته هاي آينده خبر داده اند. 
ــي طي هفته هاي  ــاس محمدرضا رحيم بر اين اس
ــيون عالي مشترك  ــركت در كميس آينده جهت ش
ــفر  ــور س اقتصادي ميان ايران و الجزاير به اين كش
ــا ورود وزير  ــي ايراني ب ــد. دور تازه ديپلماس مي كن
امورخارجه تركيه به ايران كليد خورده است. سفري 
ــاي متعدد در روابط  ــا گمانه زني ها و تحليل ه كه ب
ــايه ايران در متن تحوالت منطقه و  ــور همس 2كش

جهان روبه روست.
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ترويج ازدواج هاي ساده و كم خرج، نيازمند گفتمان سازي در جامعه است

نيروي انتظامي نسبت به افزايش 
سرقت اطالعات افراد در فيس بوك هشدار داد

مريم يوشي زاده  /  گروه جامعه

ــد  مي ده ــدار  هش ــا  فت ــس  پلي ــد  هرچن
ــاي  ــكن ها و اعض ــتفاده كنندگان از فيلترش اس
ــر كاربران  ــش از ديگ ــي بي ــبكه هاي اجتماع ش
ــان  ــدن اطالعاتش ــر دزديده ش ــي در خط اينترنت
ــود دارند كه در  ــم كاربراني وج ــتند، هنوز ه هس
ــد طوري در  ــاور كرده اند مي توانن ــام، ب خيالي خ
ــن راه بروند كه  ــازي پاورچين پاورچي فضاي مج

كسي ردشان را نگيرد!
ــتيد!  ــي در آكواريوم هس ــما مثل يك ماه ش
ــه هاي قطور اطرافتان باعث مي شود كسي  شيش
ــي هم  ــرون نبينيد و نتيجه بگيريد كه كس را آن بي
ــما براي غريبه هاي غول پيكر،  نمي بيندتان؛ اما ش
ــتيد كه ريزترين  ــك تفريح ناچيز و كوچك هس ي
ــتند. اينترنت، همان  حركاتش هم قابل ديدن هس
ــت و بخصوص اگر عضو شبكه هاي  آكواريوم اس
ــته به  ــا وابس ــيد ي ــت يابي باش ــي و دوس اجتماع
ــكن، آن وقت حريم خصوصي درباره شما  فيلترش

اصطالحي مضحك است.
ــري از كاربران  ــرح آمارگي ــن نتايج ط آخري
ــوي مركز آمار كشور انجام شد  اينترنتيـ  كه ازس
ــت و نشان مي دهد  ــال 1389 اس ـ مربوط به س
ــور، حدود  از ميان 8 / 74 ميليون نفر جمعيت كش
ــتند.  مركز آمار  11 ميليون نفر كاربر اينترنت هس
ايران، براي آن كه مشخص كند چه تعداد از اين 11 
ميليون نفر كاربر از فيلترشكن استفاده مي كنند يا 
عضو شبكه هاي اجتماعي و دوست يابي هستند، 
حق قانوني ندارد، اما تقريبا همه مي دانند كه شمار 
زيادي از دوستان، آشنايان يا همكارانشان وابسته 
ــبكه ها هستند و از آنجا كه در كشور  به اين نوع ش
ــي معموال فيلتر  ــبكه هاي اجتماعي خارج ما، ش
ــت كه ناچارند از فيلترشكن  ــتند، طبيعي اس هس
ــبكه ها  ــان در اين ش براي ادامه عضويت فعالش

استفاده كنند.
 افزايش جرايم هتك حيثيت

ــت  ــي نيك نفس، سرپرس ــروان عل ديروز س

معاونت پيشگيري پليس فتا درباره افزايش جرايم 
ــات افراد از طريق  ــرقت اطالع هتك حيثيت و س
شبكه هاي اجتماعي بويژه فيس بوك هشدار داد.

ــه زناني بود كه  ــدار او بخصوص خطاب ب هش
ــون فيس بوك  ــي همچ ــبكه هاي اجتماع در ش
ــتراك  ــا ديگران به اش ــود را ب ــي از خ عكس هاي
ــوب  ــوال خصوصي محس ــه معم ــد ك مي گذارن
ــتند آنها را  ــوند و در فضاي واقعي حاضر نيس مي ش
ــان دهند، اما به خيال اين كه فضاي  به غريبه ها نش
ــت يا كسي نمي تواند  مجازي محيطي جدي نيس
ــدزدد، آنها را بي هيچ نگراني در  ــن اطالعات را ب اي
ــان قرار مي دهند، در حالي كه  صفحات شخصي ش
ــراي اخاذان اينترنتي  ــتفاده را ب اين كار راه سوء اس

هموار مي كند.
ــدارهاي او، بويژه درباره به اشتراك  دليل هش
ــتن عكس در شبكه هاي اجتماعي اين است  گذاش
كه براساس گزارش هاي پليس فتا، آمارها گوياي 
ــكايت ها به اين پليس،  ــت كه بيشترين ش آن اس
ــتفاده از اطالعات و عكس هاي  مربوط به سوء اس

شخصي افراد است. 
عليرضا نعمتي، كارشناس فناوري و اطالعات 
ــتفاده از عكس هاي  در زمينه روش هاي سوء اس
ــه  ــت يابي ب ــبكه هاي دوس ــي در ش خصوص
«جام جم» توضيح مي دهد: مردم گمان مي كنند 
از آنجا كه حجم عكس هايشان در صفحاتي مانند 
فيس بوك بسيار كم مي شود، كسي نمي تواند آنها 
ــك دزد اطالعات  ــد، در حالي كه ي ــرقت كن را س
ــس را بدزدد و  ــد اطالعات مربوط به عك مي توان
ــت  ــخه حجيم و با كيفيت عكس را نيز به دس نس

بياورد.
ــت كه در قبال برخي  ــوري نيس ايران تنها كش
ــاس خطر مي كند، به  ــبكه هاي اجتماعي احس ش
عنوان مثال بتازگي سايت طالق آنالين در كشور 
ــر كرده كه بر اساس آن  ــتان آماري را منتش انگلس
ــور به دليل  ــدود 33 درصد طالق ها در اين كش ح

ارتباط هاي فيس بوكي است ! 
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ــمندان، نخبگان، اساتيد حوزه  صدها نفر از انديش
ــگاه، پژوهشگران و مؤلفان آثار علمي، همراه  و دانش
ــالمي،  با حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر انقالب اس
شب گذشته در سومين نشست انديشه هاي راهبردي 
ــي ابعاد  ــالمي، به تعامل فكري و بررس جمهوري اس

مختلف موضوع زن و خانواده پرداختند.
ــه هاي راهبردي  ــت هاي انديش ــدف از نشس ه
ــالمي  ــه قبلي آن با موضوع «الگوي اس ــه 2 جلس ك
ــده است،  ــرفت» و «عدالت» برگزار ش ـ ايراني پيش
ــي و تخصصي براي تضارب آرا و  ايجاد فضايي علم
ــه ها در جهت ايجاد گفتمان علمي و كاربردي  انديش
ــازي درباره موضوعات راهبردي و مورد  و تصميم س
نياز كشور است. به گزارش پايگاه اطالع رساني مقام 
ــاعته 10 نفر از  ــت 4 س ــم رهبري، در اين نشس معظ
ــاالت و پژوهش هاي آنان از  ــي كه مق صاحب نظران
ميان 188 مقاله رسيده به دبيرخانه نشست، به عنوان 
ــان ديدگاه ها و طرح  ــده، به بي ــناخته ش ــار برتر ش آث
ــد از ارائه مقاالت علمي،  ــات خود پرداختند. بع نظري
ــالمي،  ــت اهللا خامنه اي رهبر انقالب اس حضرت آي
ــخناني، هدف از برگزاري سلسله نشست هاي  در س
ــه هاي راهبردي با نخبگان و انديشمندان را،  انديش
ــتفاده از  ــادل نظر عالمانه به منظور ايجاد زمينه اس تب
ديدگاه هاي مختلف علمي و دستيابي به يك انديشه 
ــده برنامه ريزي و اجرا  ــح و جامع به عنوان قاع صحي
ــتاورد اين نشست ها كه  ــتند و تأكيد كردند: دس دانس
ــي ادامه خواهد يافت، بايد متين،  در موضوعات اساس

عميق، ماندگار و قابل عرضه و دفاع باشد.
ــان كردند: درخصوص مباحث  ــان خاطرنش ايش
ــده در 2 نشست قبلي، كارهاي خوبي انجام  مطرح ش

گرفته است و با جديت نيز پيگيري مي شود.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اين كه مساله زن 
ــور است افزودند:  ــائل درجه يك كش و خانواده از مس
ــالمي  ــوص زن و خانواده، منابع و تعاليم اس در خص

ــود دارد كه بايد پس از تئوريزه  ــته و متقني وج برجس
ــدن، به صورت نظريه هاي قابل استفاده، در اختيار  ش
ــت اهللا خامنه اي، نقش و  ــه قرار گيرد. حضرت آي هم
ــاز و بي بديل  ــالمي را ممت ــهم بانوان در نظام اس س
ــان كردند: نقش بانوان در دوران  دانستند و خاطرنش
مبارزه، پيروزي انقالب اسالمي، بعد از انقالب بويژه 
ــخت دفاع مقدس، و در عرصه هاي  ــيار س دوره بس
مختلف، نقشي مؤثر، ممتاز و بي جايگزين است كه با 

هيچ معياري قابل اندازه گيري نيست.
ــي كه  ــالمي افزودند: اولين كس رهبر انقالب اس
ــاز  نقش و جايگاه ممتاز بانوان را درك كرد و زمينه س
نقش آفريني برجسته زنان در عرصه هاي مختلف شد، 
امام بزرگوار بود، همچنان كه آن امام، اولين كسي بود 

كه جايگاه مردم و تأثير حضور آنان را درك كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي تأكيد كردند: امام (ره) 
ــت، توانايي هاي آنان را شناخت و با  قدر مردم را دانس
تكيه بر همين شناخت، به آنان اعتماد كرد و مردم نيز 
ــخ  ــه فراخوان امام (ره) در عرصه هاي مختلف پاس ب
ــه اي كه نياز بود،  ــرها، در هر عرص ــد و همه قش دادن
ــدند كه اين حضور آگاهانه و ضروري،  جانانه وارد ش

همچنان ادامه دارد.
ــواره به  ــور هم ــد بر اين كه كش ــان با تأكي ايش

ــت،  حضور زنان در مجموعه حضور ملي، نيازمند اس
ــان كردند: بر همين اساس بايد براي حفظ  خاطرنش
ظرفيت بانوان در جامعه و نقش آفريني آنان، تالش 
ــن علت مهم  ــالمي، دومي ــر انقالب اس ــود. رهب ش
ــي و  ــه موضوع زن را، نقش اساس ــرورت توجه ب ض

محوري زن در خانواده دانستند.
ايشان خاطرنشان كردند: در نگاه اسالم، خانواده 
پايه بسيار مهم و سلول اصلي جامعه است، به گونه اي 
ــالم، سرزنده  كه بدون بهره مندي از خانواده هاي «س
ــه به خصوص  ــرفت جامع ــاط»، امكان پيش و با نش
ــرفت فرهنگي وجود ندارد و اينگونه خانواده ها  پيش
نيز بدون حضور زنان مؤمن و فهيم، شكل نمي گيرند 
و استمرار نمي يابند. رهبر انقالب، تمركز دشمنان بر 
ــي –  مقوله زن به عنوان يكي از مباني هجوم سياس
ــالمي را، سومين علت ضرورت  تبليغاتي به نظام اس
ــد و افزودند: بايد با  ــه كامل به مقوله زن خواندن توج
روشنگري در افكار عمومي مردم جهان، اجازه ندهيم 
اهداف سياستگذاران و برنامه ريزان غربي در «حمله 

به مباني اسالم در قبال زن»، محقق شود.
ــرار زيركانه غرب از  ــان در همين زمينه به ف ايش
ــان كردند:  ــاره و خاطرنش ورود به مقوله خانواده اش
ــرح مي كنند اما  ــدت مط ــا، بحث زن را باش غربي ه

ــرا كه بحث خانواده از  ــمي از خانواده نمي آورند چ اس
نقاط ضعف بارز آنهاست. حضرت آيت اهللا خامنه اي با 
اشاره به كارهاي فراوان بر زمين مانده در موضوع زن 
و خانواده تأكيد كردند: نظريه پردازي و گفتمان سازي 
ــت كه بايد مورد توجه  در اين زمينه، نيازي حقيقي اس
ــران حوزه و  ــمندان و صاحبنظ ــون و انديش روحاني
دانشگاه قرار گيرد كه البته نقش رسانه ها نيز در زمينه 
ــت. حضرت آيت اهللا  ــازي، بسيار مهم اس گفتمان س
ــرمايه گذاري پژوهشي و پرهيز از انفعال  خامنه اي س
ــا در باب زن و  ــد نظريات رايج دني ــي و نق در «بررس
ــرط نظريه پردازي در اين زمينه  خانواده را» 2 پيش ش
دانستند و افزودند: بايد با اتكاي به دارايي هاي فراوان 
علمي، در ميان مدت و درازمدت ده ها نظريه و الگوي 

مترقي از اسالم استخراج و ارائه كرد.
ــه زن را گمراهي و ضاللتي  ــان، نگاه غرب ب ايش
ــه به كرامت زن  ــق و بزرگ ترين اهانت و ضرب عمي
برشمردند و افزودند: حتي افراطي ترين فمينيست ها 
نيز برخالف تصورشان در حال زدن ضربه اي اساسي 
ــع كردن زن، او را به  ــتند چرا كه با ضاي به «زن» هس
ابزاري براي شهوتراني مرد تبديل كرده اند و متأسفانه 
اين مساله، در افكار عمومي غرب نيز پديده اي عادي 
و پذيرفته شده است. رهبر انقالب اسالمي نگاه اسالم 
ــه زن را فوق العاده متعالي خواندند و تأكيد كردند: در  ب
ــالم، زن از حيث انسان بودن هيچ  ــي اس نگاه اساس
فرقي با مرد ندارد و به استناد آيات قرآني، زن و مرد در 
مسير تعالي و قرب الهي، كامال يكسان اند. ايشان نگاه 
اسالم به خانواده را بسيار متعالي و جذاب برشمردند و 
خاطرنشان كردند: خيلي از مشكالت زنان مربوط به 
مسائل خانواده است كه در اين زمينه خألهاي قانوني 
ــنتي عجيب و فراواني داريم كه اگر اين  و خألهاي س
ــكالت براي زنان در اجتماع  ــود مش ــائل حل ش مس

كاهش مي يابد و قابل تحمل مي شود.
ادامه در صفحه آخر

سبك زندگي 
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كودكاني كه تنها نمي خوابند
چاپ دوم

23 دي؛ برگزاري آزمون 
فراگير كارشناسي و 
كارشناسي ارشد 

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پيام نور با اشاره 
ــرش در مقاطع مختلف كنكور  ــه ظرفيت هاي پذي ب
ــي فراگير، كارشناسي  فراگير گفت: كنكور كارشناس
ــد فراگير دانشگاه پيام  ــي ارش ــته و كارشناس ناپيوس
ــت صبح و بعدازظهر  ــور روز جمعه 23 دي در 2 نوب ن
ــود. عبداهللا معتمدي در گفت وگو با مهر  برگزار مي ش
ــي ارشد 190 هزار نفر،  اضافه كرد: در مقطع كارشناس
در مقطع كارشناسي 130 هزار نفر و در مقطع كارداني 
ــي 15 هزار نفر براي شركت در دوره هاي  به كارشناس
فراگير پيام نور ثبت نام كرده اند.  وي گفت: در هر رشته 
محل در مقطع كارشناسي 30 تا 50 نفر و در هر رشته 
محل در مقطع كارشناسي ارشد به اين ترتيب پذيرش 
ــي و 15 نفر در  ــود كه 15 نفر در پژوهش انجام مي ش
ــجوي فراگير پيام نور مي شوند.  آموزش محور، دانش
ــه زمان برگزاري  ــاره ب ــگاه پيام نور با اش معاون دانش
ــه آزمون فراگير اين دانشگاه خاطرنشان كرد:  هر س
آزمون هاي فراگير دانشگاه پيام نور روز جمعه 23 دي  
ــي و در نوبت  ــت صبح، آزمون مقطع كارشناس در نوب
بعدازظهر، آزمون مقاطع كارشناسي ارشد و كارشناسي 

ناپيوسته برگزار مي شود. برگزار مي شود.
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 حقوق كارگران 
كمتر از استاندارد هزينه هر خانوار

ــت كه سايت سازمان  روغني از كرج: بيش از يك ماه اس
ــبت به  ــت و ما نمي توانيم نس ــدود اس ــات درماني مس خدم
ــت كه اگر كسي  ــوالم اين اس تعويض دفترچه اقدام كنيم. س

احتياج به عمل و درمان داشته باشد، تكليفش چيست؟ 
ــتگان را چه زماني  ــهروندان: معوقه بازنشس جمعي از ش

پرداخت مي كنند؟
ــط  ــق گزارش اداره آمار، متوس ــهروند از قم: طب يك ش
هزينه هر خانوار در ماه 950هزار تومان است. در صورتي كه 
ما كارگران فقط 450هزار تومان حقوق دريافت مي كنيم. آيا 

نبايد در مورد حداقل حقوق ها تجديدنظر شود؟
ــيما در نهاوند  ــبكه هاي صدا و س كياني از نهاوند: چرا ش

توسط دستگاه هاي ديجيتال دريافت نمي شود؟
ــاغل در شركت  ــركتي ش ــهروند: از كارگران ش يك ش
ــت كه حقوق ما را كه  ــما هستيم. حدود 4ماه اس ارتباطي ش
ــت و تغييري داده نشده است، پرداخت  ــال 86 اس همانند س
ــن در اين زمينه  ــووالن راه آه ــت؟ مس نكرده اند. علت چيس

جوابگو باشند. 
ــنايي  ــا وجود تامين اعتبار طرح روش ــر: ب زارع از كيانمه
بلوار بهاران در كيانمهر كرج در سال 89، متاسفانه اين طرح 
تاكنون از طرف شركت برق استان البرز اجرايي نشده است. 

چرا؟ 
ــادات از رستم  فارس: براي دريافت وام از صندوق مهر  س
ــت كه مي گويند به علت نداشتن  امام رضا(ع) مدت 8 ماه اس
بودجه نمي توانيم وام بدهيم. پس اين بودجه اي كه وارد اين 

صندوق مي شود صرف چه كاري مي شود؟ 
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــاذان اينترنتي از  ــي، اخ ــبكه هاي اجتماع ــه بجز ش البت
ــايت هاي خدمات دهنده بارگذاري عكس و وبالگ ها نيز  س
ــتفاده مي كنند و اين يعني  ــيدن به مقاصدشان اس براي رس
ــي قصد بارگذاري عكسش را براي  ــت وقتي كس ممكن اس
ــتبرد اينترنتي قرار  ــالگ دارد مورد دس ــتفاده از آن در وب اس

بگيرد.
 چرا فيلترشكن نه؟

سايت هاي اينترنتي زيادي براي كاربران اينترنتي وجود 
ــده اند و برخي كاربران  ــه به داليل گوناگون فيلتر ش دارد ك
ــت به دليل كنجكاوي يا با اهدافي خاص مايلند به هر  اينترن
ــده آنها را باز كنند. شبكه هاي دوست يابي خارجي  قيمتي ش

نيز جزء اين سايت هاي فيلتر شده هستند.
ــت معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا، روز  سرپرس
گذشته نسبت به استفاده از فيلترشكن و وي پي ان نيز هشدار 
ــتفاده مي كنند،   ــاني كه از فيلترشكن اس داد: اطالعات كس
روي سرورها ثبت مي شود و ارائه دهندگان اين فيلترشكن ها 

به اطالعات آنها دست پيدا مي كنند.
ــخنانش تاكيد كرد:  ــش ديگري از س ــس در بخ نيك نف

استفاده از فيلترشكن بر اساس قانون ممنوع است.
آنها  و  است  نسوخته  ما  براي  دلش  «هيچكس 
منافعي  گذاشته اند  اختيارمان  در  را  فيلترشكن ها  كه 
را دنبال مي كنند.» اين را نعمتي مي گويد و با تاييد 
تمامي  تقريبا  مي كند:  تصريح  نيك نفس  گفته هاي 
مي شوند  استفاده  كشورمان  در  كه  فيلترشكن هايي 
شبكه هاي  همچون  و  هستند  آمريكا  كشور  ساخت 
دوست يابي با هدف به دست آوردن اطالعات كاربران 

طراحي مي شوند.
ــكن ها در خوشبينانه ترين  به گفته وي، طراحان فيلترش
ــگاه  ــت مي توانند نام، نام خانوادگي،  محل زندگي، دانش حال
ــتان كاربران را  ــق و نام دوس ــل و حتي عالي ــل تحصي مح
به دست بياورند و در شكلي بدبينانه قادرند نام كاربري و رمز 

ايميل و جي ميل آنها را نيز پيدا كنند.

ــكن ها از درگاه هاي خاصي براي  ــوي ديگر فيلترش از س
ــتفاده مي كنند كه همين  ــايت هاي ممنوع، اس ــردن س بازك
ــت مورد استفاده دزدان اينترنتي نيز قرار  درگاه ها، ممكن اس
ــكن از  ــن امكان دارد هنگام دانلود فيلترش ــد. همچني بگيرن
طرف يك كاربر، نرم افزارهاي جاسوسي نيز همراه آن دانلود 

شوند.
 هشدار ... هشدار ... 

ــت، ردپاي شما هرجا كه باشيد مي ماند،  اينترنت امن نيس
ــت كه  ــي بودن، فقط خيالي باطل اس ــن تصور نامرئ بنابراي

ــات را به خنده مي اندازد، با  ــاذان اينترنتي و دزدان اطالع اخ
اين حال هميشه راه هايي وجود دارند كه ضريب امنيت را در 
فضاي مجازي باال مي برند. نعمتي مي گويد: هرگز عكس ها 
ــان را در رايانه نگه نداريد بلكه آنها را  ــات محرمانه ت و اطالع
ــي كه به اينترنت وصل  ــه جانبي بريزيد و در مواقع در حافظ

مي شويد حتما آن حافظه را از رايانه جدا كنيد.
ــياري از مردم بر اين باورند كه استفاده از آنتي ويروس  بس
ــت اما  ــان از ويروس ها كافيس ــراي مصون ماندن رايانه ش ب
ــات، آنتي ويروس را كافي  ــناس فناوري و اطالع اين كارش

نمي داند: «حتما فايروال (ديوار آتشين) را نيز روي رايانه تان 
ــان اينترنتي را به حداقل  ــب كنيد تا امكان حمله مهاجم نص

برسانيد.
ــيار خصوصي را  ــد: عكس هاي بس ــزد مي كن وي گوش
ــتيد مگر آن كه براي آن ايميل، رمزي  حتي با ايميل نيز نفرس
ــه از طرف غريبه ها در  ــيد. هر لينكي را ك ــي كرده باش طراح
چت برايتان فرستاده مي شود بارگذاري نكنيد و يادتان باشد 
ــبي براي فرستادن عكس يا  ــيله مناس چت به هيچ وجه وس

اطالعات محرمانه نيست!

دزدان اينترنتي در كمين كاربران شبكه هاي اجتماعي
بنابر اعالم پليس، فيلتر شكن هايي كه در ايران استفاده مي شود دنبال سوء استفاده از اطالعات شخصي افراد است

رشد پرونده هاي قضايي 
نگران كننده است

ــار و فناوري  ــهرياري، رئيس مركز آم ــس از آن كه ش پ
ــش آمار جنايي  ــه 9 روز قبل در هماي ــات قوه قضايي اطالع
ــال 6 درصد به  ــاه، 3 درصد و هر س ــرد كه هر 6 م ــالم ك اع
پرونده هاي موجود در محاكم اضافه مي شود، حاال مديركل 
اجتماعي و فرهنگي معاونت پيشگيري از وقوع جرم اين قوه 

از رشد پرونده هاي قضايي ابراز نگراني كرده است.
ــهرياري از وقوع جرم در كشور  آمارهايي كه هفته قبل ش
ارائه كرد، نشان مي دهد كه در 6 ماهه اول سال 90، سرقت، 
ــتعمال  ــرب و جرح، ايجاد صدمه، توهين، نگهداري و اس ض
ــب، تهديد، صدور چك بالمحل و قاچاق  مواد مخدر، تخري
ــده در پرونده هاي  ــام اول ثبت ش ــزء 10 اته ــدر ج موادمخ
ــت؛ يعني همان عناوين  ــكيل شده در كشور اس قضايي تش
ــداهللا جامي، مديركل اجتماعي و  ــه اي كه اين بار اس مجرمان
فرهنگي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در قالب 
ــاوت ديگري از آنها ياد مي كند. او در گفت وگو  آمارهاي متف
ــال 1386 تعداد پرونده هاي قضايي  با فارس مي افزايد: در س
ــد كه  ــال به 16 ميليون پرونده مي رس 8 ميليون بود كه امس
ــال مي تواند  ــد 100 درصدي پرونده، ظرف كمتر از 3 س رش
بسيار مايه نگراني باشد. در واقع اين تنها يك عدد نيست كه 
ــود، بلكه اين عدد از منظر  8 ميليون به 16 ميليون تبديل ش

جامعه  شناختي شايد اهميتش به مراتب بيشتر باشد.
ــاي پركثرت و پرعدد  ــان اين كه در اين پرونده ه ــا بي وي ب
شاهد مصاديقي هستيم كه حكايت از فرسودگي سرمايه هاي 
اجتماعي و زخمي شدن بسياري از مباحث ارزشمند دارد، افزود: 
به طور مثال ممكن است پرونده اي داشته باشيم كه موضوعش 
ــد و چون  ــر 120 متر زمين باش دعواي يك خواهر و برادر بر س
ــاله اي پيچيده نيست،  120 متر زمين ارزش زيادي ندارد و مس
ــيدگي كرده و حكم صادر مي كند؛ ولي از ديد  قاضي پرونده رس
ــناختي و با يك حساسيت ارزشي، اين پرونده ها خيلي  جامعه ش
ــت چون به هر حال خواهر و برادري مانند رابطه  آزاردهنده اس
ــين(ع)  ــرادري حضرت زينب (س) و امام حس ــارز خواهر و ب ب
متجلي است و به عنوان يك ظرفيت ارزشي و اعتقادي در بستر 

حيات اجتماعي و زندگي ما بناست كه جاري شود.

تعويق 5 ساله  در سن 
بازنشستگي استادان دانشگاه

ــتگي اعضاي هيات علمي با مرتبه  افزايش سن بازنشس
مربي و استادياري با تصويب مسووالن دانشگاه و تأييد وزير 

علوم امكان پذير شد.
ــتور وزير علوم، تحقيقات  ــاس دس به گزارش مهر، براس
ــن وزارتخانه در زمينه  ــنامه اي و فناوري و پيرو آخرين بخش
اصالح يك ماده از قانون بازنشستگي اعضاي هيات علمي، 
ــاس اين تبصره،  ــد. براس ــك تبصره به اين ماده اضافه ش ي
ــگاه يا موسسه آموزش عالي مي تواند در موارد خاص و  دانش
ــو هيات علمي با مرتبه مربي  ــورت نياز به خدمات عض در ص
ــرايط بازنشستگي كه در امور آموزشي  و استادياري واجد ش
ــي برجسته و شاخص باشند، با رعايت سن حداكثر  يا پژوهش
65سال با پيشنهاد رئيس دانشگاه يا موسسه، تصويب هيات 
امناي ذي ربط و تأييد وزير علوم، به صورت ساالنه و حداكثر 

تا سقف 5 سال بازنشستگي وي را به تعويق مي اندازد.

خطر ابتال به ايدز در 15 ساله ها
ــتاري و مامايي تهران  ــكده پرس عضو هيات علمي دانش
ــال  ــني 15 تا 22 س ــر به گروه س ــاي پرخط ــت: رفتاره گف
ــالگي در معرض خطر ابتال  كاهش يافته و نوجوانان از 15 س

به ويروس ايدز هستند.
ــه دان در همايش «ايدز و  ــارس، هايده نكت ــه گزارش ف ب
ــت به رفتارهاي پرخطر  ــن گروه هايي كه دس نوزاد» افزود: س
ــال  ــني 15 تا 22 س ــن آمده، هم اكنون گروه س ــد پايي مي زنن
ــان مي دهد كه  ــتند و اين نش درمعرض خطر ابتال به ايدز هس
ــائل پيشگيري از ايدز را از دبستان تا دانشگاه  بايد آموزش مس
ــاز كنيم؛ همچنين در خصوص زنان خياباني نيز بايد بدون  آغ
ــه دان تصريح كرد: حدود  ــاوت از آنها مراقبت كنيم. نكت قض
ــال  ــاي جديد در جوانان كمتر از 25 س ــد آلودگي ه 50 درص
ــرفه، كاهش وزن، اسهال متناوب، برفك  است. همچنين س
دهاني، التهاب غدد لنفاوي و تبخال از نشانه هاي اين بيماري 
است؛ اگر اين بيماري در بچه ها در چند سال اول ابتال مراقبت 
ــود منجر به فوت آنها مي شود. كيانوش كمالي، كارشناس  نش
مسوول ايدز و بيماري هاي آميزشي وزارت بهداشت نيز در اين 
ــر  همايش توضيح داد: در حال حاضر 34 ميليون نفر در سراس
ــي مي كنند كه اين رقم 17 درصد  ــان با اين ويروس زندگ جه
ــال 2001 افزايش يافته است و 97 درصد از اين  ــبت به س نس
ميزان در كشورهاي با درآمد متوسط و پايين زندگي مي كنند.

اولين راهنماي غذايي ايراني تدوين شد
با توزيع راهنماي غذاي ايراني، مردم در زمينه تغذيه آموزش مي بينند

تهران در كاهش تصادفات ركورد زد
در 9 ماه اول امسال، 102 نفر در ا ثر تصادف در تهران كشته شدند

ــالم كرد: اولين  ــت اع ــر بهبود تغذيه وزارت بهداش دفت
راهنماي غذايي ايراني تدوين شد.

ــت، زهرا  ــي وزارت بهداش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــي، مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداش عبدالله
ــوري راهنماي غذايي  ــب افزود: هر كش ــا اعالم اين مطل ب
ــورها مانند ايران  مخصوص به خود را دارد. در برخي از كش
ــده و براساس فرهنگ  ــكل هرم تدوين ش اين راهنما به ش

غذايي ايراني تنظيم شده است.
ــتفاده  ــايل مورد اس ــت: هرم غذايي يكي از وس وي گف
ــت كه ميزان مصرف  ــي انواع گروه هاي غذايي اس در معرف
ــا را با يكديگر  ــبت مصرف آنه ــك از مواد غذايي و نس هري

نشان مي دهد.
ــروه اصلي غذايي و  ــامل 5 گ ــزود: هرم غذايي ش وي اف
ــت. مقدار مصرف  ــك گروه متفرقه (قندها و چربي ها) اس ي
ــتفاده از شكل يك  روزانه از هر گروه غذايي را مي توان با اس
ــان داد. هرم غذايي مي تواند به افراد كمك كند كه  هرم نش

انتخاب غذايي درستي داشته باشند. 
ــت اظهار  ــر دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداش  مدي
كرد: قرار گرفتن گروه قندها و چربي ها در باالي هرم غذايي 
ــته از  ــال بايد از اين دس ــت كه افراد بزرگس به اين معني اس

مواد غذايي كمتر از بقيه گروه هاي غذايي (گروه هاي اصلي) 
مصرف كنند.

ــمت   به گفته عبداللهي هر چه از باالي هرم غذايي به س
پايين نزديك مي شويم به اين معني است كه مقدار مصرف 
ــته از مواد غذايي بايد بيشتر شود. در هر گروه  روزانه اين دس
ــان  ــي داراي ارزش غذايي تقريبا يكس ــي، مواد غذاي غذاي
ــي به جاي ديگري  ــوان از يكي از مواد غذاي ــتند و مي ت هس
ــتفاده كرد. هيچ كدام از گروه هاي غذايي هرم غذايي از  اس
ــت. در واقع انسان براي سالمت خود  گروه ديگر مهم تر نيس

به همه گروه هاي غذايي نيازمند است.
ــبكه هاي  ــران در ش ــي اي ــاي غذاي ــت: راهنم وي گف
ــده و كاركنان بهداشتي  ــتي درماني كشور توزيع ش بهداش
ــان تغذيه موظف هستند آموزش هاي تغذيه  بويژه كارشناس

را براساس اين راهنماي غذايي به مردم ارائه دهند.
ــبزي ها  ــرم غذايي ايراني، س ــان اين كه در ه ــا بي وي ب
ــي جايگاه ويژه اي  ــوان يكي از گروه هاي اصلي غذاي به عن
ــبزي در سفره ايراني يكي از رفتارهاي  دارند، افزود: وجود س
ــود و بخصوص در برنامه  ــنديده است كه بايد ترويج ش پس
غذايي كودكان و نوجوانان گنجانده شده و مصرف آن همراه 

با غذا تشويق شود. 

ــران از ركورد تازه  ــس راهنمايى و رانندگى ته رئيس پلي
ــش تصادفات همزمان با اجراى قانون جديد راهنمايى و  كاه

رانندگى در پايتخت خبر داد. 
ــا افزود: طى  ــين رحيمى در گفت وگو با ايرن ــردار حس س
9ماه گذشته 102 نفر بر اثر تصادف در تهران كشته شده اند. 

ــى و بى نظمى  ــه هم ريختگ ــاره به كاهش ب ــا اش وى ب
ــهر توضيح داد: خوشبختانه همزمان  ــطح ش ترافيكى در س
ــهر  با اجراى قانون جديد بويژه مرحله دوم آن، ترافيك در ش
ــده و سرعت آمد و شد خودروها نيز افزايش يافته  روان تر ش

است. 
ــاره به وضعيت  رئيس پليس راهور تهران همچنين با اش
موتورسواران پس از اجراي قانون جديد رانندگي تصريح كرد: 
ــواران هم كاهش يافته است يعنى انضباط  تصادفات موتورس

آنان در تردد افزايش داشته است. 
ــاله در  ــق برآوردها همه س ــان اين كه طب ــى با بي رحيم
ــنگين تر از نيمه اول  ــت ترافيك س ــال وضعي 6 ماهه دوم س
ــود، افزود: با وجود آن كه سال گذشته 500 هزار خودرو  مى ش
ــماره گذارى شده و تعداد كمى خودروي فرسوده  در تهران ش
از ناوگان خارج شد، اما با اجراى قانون جديد وضعيت ترافيك 

در اين نيمه از سال، رضايت بخش است. 

 كاهش 30 درصدي تلفات رانندگى در راه هاى 
برون شهرى استان تهران

ــران، تلفات  ــتان ته ــركل راه و ترابرى اس ــه گفته مدي ب
ــتان تهران در 8 ماه  ــهرى اس رانندگى در جاده هاى برون ش

نخست امسال 30 درصد كاهش يافته است.
ــبت به  فريبرز واحدى افزود: با 190 نفر كاهش تلفات نس
ــابه 8 ماه سال گذشته، آمار تلفات رانندگى راه هاى  مدت مش
ــيده است. وى اقداماتى از قبيل  ــتان تهران به 460 نفر رس اس
اجراى طرح بهبود اضطرارى ايمنى در راه هاى استان تهران، 
ساماندهى عالئم و تجهيزات ايمنى منصوبه در راه ها، اصالح 
ــى هاى طولى و عرضى، استفاده از  حفاظ ها، اجراى خط كش
ــته و هاشور در مقياس وسيع،  عالئم افقى به صورت خط نوش
آرام سازى ترافيك در مناطق مسكونى و صنعتى حاشيه راه ها، 
ــازى مدارس حاشيه راه هاى استان، مديريت سرعت  ايمن س
ــات موثر در كاهش  ــى ها را ازجمله اقدام و مديريت دسترس
ــتفاده از انرژى هاى نو در  تصادفات عنوان كرد.  همچنين اس
عالئم و تجهيزات ايمنى، استفاده از پليس مجازى (چراغ هاى 
ــدارى و  ــوس راه ــت هاى نامحس ــى)، گش گردان آذرخش
ــادث  از ديگر اقدامات اين  ــازى نقاط پرح پليس راه، آشكارس

اداره كل در جهت كاهش تصادفات است.

كت و شلوارهاي تقلبي شمال تهران جمع شد
معاون حقوقي و اجرايي تعزيرات حكومتي استان تهران از برخورد با چندين فروشگاه عرضه 
ــته و الهيه تهران خبر داد و گفت: در اين فروشگاه ها كت و شلوارهايي با  ــاك در خيابان فرش پوش

ميانگين قيمت 100 تا 150 هزار تومان به قيمت بيش از 4 ميليون تومان به فروش مي رسيد.
ــر صادقي نيچ كوهي در گفت وگو با مهر افزود: صبح ديروز طي گزارش هاي مردمي  بزرگمه
ــي  ــميرانات از گران فروش ــهروندان منطقه ش ــده بود ش كه به تعزيرات حكومتي تهران ارائه ش
فروشگاه هاي خيابان فرشته تهران و الهيه شكايت داشتند كه گشت هاي تعزيرات به اين مناطق 
اعزام شدند. وي افزود: گشت هاي تعزيرات پس از مراجعه به 4 فروشگاه در خيابان فرشته و الهيه 
ــلوارهايي با ميانگين قيمت 100 تا 150 هزار تومان به قيمت بيش از  گزارش كردند كه كت و ش

4 ميليون تومان به فروش مي رسيد.
ــگاه ها از 200 هزار تومان تا يك ميليون  ــن كفش هاي ارزان قيمت هم در اين فروش  همچني
تومان عرضه مي شد. معاون حقوقي و اجرايي تعزيرات حكومتي استان تهران اظهار كرد: تيم ويژه 
ــيار تعزيرات حكومتي در همان محل تشكيل پرونده داد و متخلفان از 30 ميليون  ــت هاي س گش
ــاس قانون اگر اين  ــدند كه براس تا 120 ميليون تومان (جمعا حدود 500 ميليون تومان) جريمه ش

جريمه ظرف مدت 10 روز پرداخت نشود فروشگاه پلمب خواهد شد.
ــاهده هرگونه تخلف تعزيراتي به شعب سيار و  ــت تا در صورت مش ــهروندان خواس وي از ش

ثابت تعزيرات تهران اطالع دهند.

ازدواج هاي موقت در دفترخانه ها ثبت مي شود
مديركل ثبت اسناد تهران گفت: ثبت ازدواج موقت به شرط طي كردن تمامي مراحل قانوني 

در دفترخانه ها انجام مي شود.
ميرصادق سعادتيان در گفت وگو با مهر افزود: بر اساس قوانين مدني موجود، زوج در صورت 
ــد كه پس از طي مراحل  ــته باش ــر يا حكم قضايي داش ازدواج موقت يا مجدد بايد رضايت همس
قانوني اين ازدواج ثبت مي شود، ولي اين كه افراد بدون رضايت همسر يا حكم قضايي بخواهند 

ازدواج مجدد و موقت خود را ثبت كنند قانون به ثبت اسناد، اين اجازه را نمي دهد.

پروانه 6 شركت خصوصي 
اتوبوسراني لغو شد

تخلفات برخي شركت هاي خصوصي اتوبوسراني از يكسو 
ــهروندان از نحوه رفتار رانندگان اين اتوبوس ها  و نارضايتي ش
موجب شد تا مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران با 
اشاره به رتبه بندي شركت هاي خصوصي اتوبوسراني بگويد: 
پس از پايان نظارت كيفي بر شركت هاي خصوصي، 6شركت 
ــركت  ــدند و در حال حاضر 22 ش ــه فعاليت محروم ش از ادام

خصوصي در حال خدمات رساني به شهروندان هستند.
ــاره به طرح  ــو با مهر با اش ــنندجي در گفت وگ ــان س پيم
رتبه بندي شركت هاي اتوبوسراني افزود: يكي از موضوعات 
مهم ما در اتوبوسراني، كيفيت خدمات رساني در شركت هاي 
ــت، زيرا 50 درصد ظرفيت جا به جايي هايمان  خصوصي اس
ــنندجي با اشاره به  ــركت ها انجام مي شود. س ــط اين ش توس
ــر نحوه فعاليت  ــكان نظارت كامل ب ــامانه ام اين كه اين س
شركت هاي اتوبوسراني خصوصي را فراهم مي كند، تصريح 
ــه تمام رانندگان  ــود ك كرد: زماني اين كارت ها صادر مي ش
ــند و صالحيت هاي عمومي و   آموزش هاي الزم را ديده باش
ــوراي اسالمي  ــخصاتي را كه مصوبه هيات وزيران و ش مش

شهر اعالم كرده است، كسب كنند.

 انتقاد شوراي شهر 
از هزينه باالي ساخت و سازها

ــران از حجم باالي  ــهر ته ــالمي ش ــوراي اس رئيس ش
ــهروندان  ــهرداري و قبوض متعددي كه ش دريافتي هاي ش
ــاد كرد و گفت:   ــاز بايد بپردازند، انتق ــاخت و س در صورت س
ــاز اقدام كند  ــبت به ساخت و س ــهروندي بخواهد نس اگر ش

شهرداري او را به رگبار پرداخت قبوض مي بندد.
ــان اين كه  ــا بي ــدي چمران ب ــنا، مه ــزارش ايس ــه گ ب
ــتن به درآمدهاي پايدار، مهم ترين مساله در  دسترسي نداش
ــت، افزود: سال گذشته هنگام بررسي بودجه  شهرداري هاس
ــتم افزايش چشمگيري در بودجه  ــهرداري اصرار داش 90 ش
ــبت به وضعيت اقتصادي امسال،  ــته باشيم، چرا كه نس نداش

اطالعات دقيق و روشني در اختيار نداشتيم.
ــازي يارانه ها در  ــراي قانون هدفمندس ــاره به اج وي با اش
ــراي هدفمندي يارانه ها  ــته تصريح كرد: به دليل اج سال گذش
ــاخت و  عده اي تصور مي كردند تورم افزايش و به اين ترتيب س
ساز كاهش يابد و به تبع آن از درآمد شهرداري نيز كاسته شود.

ــهرداري كه  به گفته وي، به همين دليل بودجه نقدي ش
4200 ميليارد تومان بود، تقريبا به همين ميزان تصويب شد 

و افزايش اندكي يافت.
ــاز در تهران بسيار  ــاخت و س چمران با بيان اين كه حجم س
ــان خارجي در تهران  ــت، تصريح كرد: زماني كه مهمان باالس
گردش مي كنند، از حجم باالي ساخت و ساز تعجب مي كنند.

جم
جام 

س: 
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ــال 2011 نسبت به سال قبل  توليدات علمي ايران در س
20 درصد رشد داشته و اين رشد خيره كننده كه بيشترين رشد 
ــوده، ايران را از لحاظ تعداد مقاالت علمي در  ــي در دنيا ب علم

جايگاه بيستم دنيا قرار داده است.
دكتر مصطفي قانعي در گفت وگو با ايسنا افزود: براساس 
ــورها  ــد كمي توليدات علمي كش گزارش مجله نيچر كه رش
ــال 2011 ميالدي بررسي  را در تمام گرايش هاي علوم در س
كرده، روند رشد توليدات علمي ايران در سال 2011 نسبت به 
سال 2010 ميالدي بيشترين رشد دنيا يعني 20 درصد بوده 
ــت كه رشد توليد علم چين 15 درصد، كره  و اين در حالي اس

ــپانيا كمتر از 10 درصد و اياالت  جنوبي 10 درصد، هند و اس
متحده آمريكا و انگلستان كمتر از 5 درصد بوده است.

ــداد مقاالت در تمام  ــاس تع ــاره رتبه ايران بر اس وي درب
ــاس  ــال 2011 ميالدي گفت: براس گرايش هاي علوم در س
ــدود 75 ميليون نفر جمعيت  ــزارش مجله نيچر، ايران با ح گ
ــرانه توليد ناخالص ملي، با توليد 17 هزار  و 4 / 5 هزار دالر س
ــتم  و 598 مقاله، معادل 3 / 1 درصد مقاالت دنيا در رتبه بيس
ــران در منطقه يعني تركيه  ــنتي اي جهاني قرار دارد. رقيب س
ــرانه توليد  با حدود 73 ميليون نفر جمعيت و 10هزار دالر س
ناخالص ملي، 19 هزار و 753 مقاله معادل 4 / 1 درصد مقاالت 

دنيا، رتبه هجدهم را دارد.
ــكا با 310 هزار و 206  ــورهاي آمري قانعي ادامه داد: كش
ــا 142هزار و 645 مقاله (4 / 10  ــه (7 / 22 درصد)، چين ب مقال
ــه (6 / 6 درصد)  ــزار و 18 مقال ــتان با 90 ه ــد) و انگلس درص
رتبه هاي اول تا سوم توليد علم جهان در سال 2011 ميالدي 

را در اختيار دارند.
كسب رتبه بيستم توليد علم جهان

ــتنادي  ــار پايگاه اس ــاس آم ــان اين كه براس ــا بي وي ب
ــكوپوس، ايران در سال 2011 در همه گرايش هاي علوم  اس
ــا را دارد، گفت: بر  ــكي رتبه 23 دني ــه 20 و در علوم پزش رتب

ــداد ارجاعات در تمام  ــه ايران در تع ــاس همين آمار، رتب اس
گرايش هاي علوم 29 و در علوم پزشكي 37 است. همچنين 
ــاخص H در تمام گرايش هاي  ــورمان براساس ش رتبه كش

علوم 54 و در علوم پزشكي 53 است.
ــت، درمان و  ــاوري وزير بهداش ــات و فن ــاون تحقيق مع
ــكي تصريح كرد: شاخص H به تعداد مقاالت  آموزش پزش
يك فرد گفته مي شود كه حداقل به همان تعداد ارجاع داشته 
باشد؛ بنابراين در مورد رتبه ايران در اين شاخص، كشورمان 
ــته كه حداقل 101  در تمام گرايش هاي علوم 101 مقاله داش

بار به آن استناد شده است.

ايران بر قله رشد علمي
روند رشد توليدات علمي ايران در سال 2011 نسبت به سال 2010 ميالدي بيشترين رشد دنيا يعني 20 درصد بوده است




