اجتماعی

یک شنبه  29مهر 11.1397صفر .1440شماره 19944

رشد  2برابری ثبت بینالمللی اختراعات
در  6ماهه اول امسال

ایسنا -سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور گفت :میزان ثبت اختراعات بینالمللی کشور در شش ماهه اول امسال به دو برابر
کل سال گذشته رسیده و انتظار میرود تا آخر سال میالدی بین سه تا چهار برابر پارسال ثبت بینالمللی داشته باشیم و امسال یا سال آینده در
این زمینه به ترکیه میرسیم .

...

علمیفناوری
جهرمی :

2ماهواره دانشگاهی آماده پرتاب

امکان  ۸میلیون دقیقه مکالمه برای زائران
اربعین فراهم شد
مدیرکل کنترل ،هماهنگی و پایش شرکت ارتباطات
زیرساخت از تامین زیرساختهای ارتباطی برای مراسم
اربعین و زمینه سازی برای برقراری هشت میلیون دقیقه
مکالمه همزمان در هر روز برای زائران خبر داد.به گزارش
وزارت ارتباطات  ،سهراب آغ بیات همچنین از نصب بالون
های فضایی در نقاط مرزی خبر داد و گفت:یکی از بالون
های فضایی در پایانه مرزی مهران نصب شده که تا شعاع
پنجکیلومتربا ۵۰۰مگابایتپهنایباندراپوششمیدهد.
البته بالون دوم با بازگشایی مرز خسروی در این منطقه
نصب می شود؛ در غیر این صورت در شهر مهران به زائران
خدمات ارائه می دهد.

مجید حسین زاده 13 -شهریور  1395بود که رهبر
انقالبدراجرایبندیکاصل 110قانوناساسی،سیاست
های کلی خانواده را که پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام تصویب شده بود به رؤسای قوای سه گانه و
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ابالغ فرمودند .تا
امروز بیش از  25ماه از آن زمان گذشته است و شاید بتوان
ادعا کرد تا همین چند روز قبل ،چندان حرکت منسجمی
دراینحوزهانجامنشدهاست.بااینحال،اولینکنگرهملی
خانواده  25و 26مهرباهدفهمافزاییمیانفعاالنحوزه
خانواده در زمینههای علمی و اجرایی در مجتمع فرهنگی
آدینه تهران برگزار شد که در ادامه ،گزارش خراسان از این
کنگرهملیرامیخوانید.

عکس ها:مهر

حاجیان  -وزیــر ارتباطات و فــنــاوری اطــاعــات در باره
بالتکلیفی پرتاب ماهواره های دانشجویی گفت  :اکنون
دو ماهواره دانشگاه های امیرکبیر و شریف ،آماده پرتاب
است که امیدواریم با پرتاب این ماهواره ها ،مردم از ثمره
آن بهره مند شوند.محمد جواد آذری جهرمی روز گذشته
درحاشیه بازدیدازطرحابررایانه،مرکزماهوارهوبرجفناوری
ابنسینایدانشگاهصنعتیامیرکبیردربارهوضعیتماهواره
های دانشجویی گفت :اکنون ماهواره امیرکبیر و ماهواره
شریف به عنوان دستاوردهای دانشگاهی در حوزه ماهواره
آمــاده بهرهبرداری است و با تحویل آن ها در نوبت پرتاب
قرار میگیرند.البته ماهواره دیگری نیز در زمینه شناسایی
مسائل کشاورزی در حال آماده سازی است که از طریق این
ماهواره ،تصاویر روز مربوط به سطح زیر کشت کشاورزی و
بهبود نظام بهره وری در اختیار ما قرار میگیرد که تاکنون
تصاویریباچنیندقتنداشتهایم.اینماهوارهباعمرمداری
دوسال ؛دسترسیبهتصاویریبادقتووضوحباال راامکان
پذیر می کند .وی در ادامه ازدرخواست دانشگاهها برای
ایجاد مرکز اینترنت اشیا خبر داد و گفت :این درخواستها
دردستبررسیاست،البتهمایلهستیمدراینزمینهنظام
قطبیتعریفشود؛چراکهباتوجهبهتحولواقتصاددیجیتال
پارامترهایمختلفیداریموهردانشگاهمیتواندمسئولیت
هر بخش را بر عهده بگیرد.آذری جهرمی همچنین به سند
تحول دیجیتال یا سند ایران دیجیتال اشاره کرد وافزود:
اکنونماموریتاجرایاینسندرابهدانشگاهواگذارکردیم،
به دلیل این که این حوزه تنها یک حوزه فنی نیست ،بلکه
شاملمباحثاجتماعی،فرهنگیواقتصادیاست؛چراکه
تحولدیجیتال،تحولبزرگوپیچیدهایاستکهنمیتوان
بهصورتتکبعدیبهآننگاهکرد.

▪شناسایی 10هزارفعالحوزهخانوادهدرکشور

اولینکنگرهملیخانوادهباهمتبنیادملیخانواده،شورای
عالی انقالب فرهنگی ،وزارت کشور و قوه قضاییه با حضور
جمعی ازفعاالن مردمی حوزه خانواده از سراسر کشور از
ساعت 9صبحچهارشنبهگذشتهآغازبهکارکرد.مدیرعامل
بنیادملیخانوادهبهعنواناولینسخنراندرافتتاحیهاین
کنگره ،ضمن خوش آمد به مهمانان و با تاکید بر این که
وضعیتخانوادهایرانینسبتبهشانفرهنگیاشمناسب
نیست ،گفت« :برای حل معضالت این نهاد نیازمند حضور
مردمی هستیم .هرجا در حوزه خانواده و تحکیم آن موفق
بودهایم مردم به کمک حاکمیت آمدهاند .باید چالشهای
خانواده ایرانی را یک بار برای همیشه برطرف کنیم .این
امرنیازمندهمافزاییمیانسازمانهایغیردولتیاست».
در ادامه «فضه سادات حسینی» ،دبیر علمی کنگره ملی
خانوادهنیزبااشارهبهاهمیتوجایگاهخانوادهدردیناسالم
ونظاممقدسجمهوریاسالمییادآورشد«:درمسئلهقانون
گذاری و سیاستگذاری برای این نهاد اجتماعی کاستی
وجودندارد».ویگفت«:مقاممعظمرهبریدرسال1396
قوانین خانوادهرا مطرحکردواین قوانینبهتصویبمجمع
تشخیص مصلحت نظام رسید و در این زمینه در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت هم تاکید شده است ».دبیر علمی
کنگرهملیخانوادهگفت«:برایبرگزاریاینکنگره،حدود
 10هزار فعال حوزه خانواده شناسایی و از این میان حدود
 700فعالعرصهخانوادهدرزمینههایگوناگونبهکنگره
ملیخانوادهدعوتشدهاند».
▪سخنرانیرئیسجوانسازمانتبلیغات

ویژه ترین مهمان افتتاحیه اولین کنگره ملی خانواده،
حجت االسالم محمد قمی ،رئیس جوان سازمان تبلیغات
اسالمی بود .وی با اشاره به این که اگر به خانوادهها الگوی
هویتی عرضه نکنیم ناموفق خواهیم بود ،گفت :خداوند
بــرای پیشبرد اراده الهی در زمین بر موضوع خانواده
حسابویژهایبازکردهاست.ازدیگرسخنرانانافتتاحیه،
کمال اکبری معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور
اجتماعی وزارت کشورو سیداحمد عبودتیان ،مدیرکل
بنیاد فرهنگی قرارگاه خاتم االوصیاء بودند که هر کدام
دقایقی درباره جایگاه و اهمیت توجه به خانواده نکاتی را
مطرح کردند.
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گزارش خراسان از متن و حاشیه اولین کنگره ملی خانواده در تهران

شروعیدیردرمراسمیناتمام
▪نقاطقوتدراولینکنگره

گــرد هم آوردن بیش از  700فعال در حــوزه خــانــواده که
بــرای اولین بــار در کشور رخ داد ،همچنین بنابر ادعــای
برگزارکنندگان ،شناسایی  10هزار فعال در حوزه خانواده
شامل اشخاص حقیقی و موسسات مردم نهاد در این حوزه و
خبر تشکیل یک بانک اطالعات ملی قابل توجه از این افراد
ازجملهمهمتریناتفاقاتمثبتاینکنگرهمحسوبمیشود.
دراینهمایش9ارائهباحضوراستادانمطرحدربارهپنجمحور
ازدواج،طالق،اقتصادخانواده،فرزندآوریوتربیتفرزندان
برگزارشد.درخورذکراستکهپنلهادرجلساتیدوساعته
به همراه پرسش و پاسخ با حضور چند مسئول ،کارشناس
و فعاالن حــوزه خانواده برگزار شد .تعدادی از استادان و
مسئوالنشرکتکنندهدراینپنلهاعبارتبودنداز«:دکتر
«عادل پیغامی» عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)،
«علی محمد زنگانه» مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و
اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه«،سیدحسنموسویچلک»رئیسانجمنمددکاران
اجتماعی ایــران ،محمدباقر عباسی مدیرکل دفتر آمــار و
اطالعاتجمعیتیسازمانثبتاحوالکشورو.»...جلساتی
کهسطحعلمیوآماریقابلتوجهیداشتوشرکتکنندگان
ازاینلحاظ،راضیبهنظرمیرسیدند.درضمنرعایتنظم
در برگزاری پنل ها ،برخورد مناسب با شرکت کنندگان ،در
دسترس بودن دبیر و مدیران کنگره و پاسخ دادن آن ها به
سواالتشرکتکنندگانازدیگرنقاطقوتاینکنگرهبود.
▪آسیبهاونقاطضعف

چهارهدفاصلیازبرگزاریاینجشنوارهکهدرسخنرانی
ها و سایت این کنگره ،ذکر شده بود عبارت اند از :ایجاد
شبکه ارتباطات همافزای فعاالن مردمی حوزه خانواده
در سراسر کشور ،معرفی الگوها و ایدههای برتر در حوزه
خانواده،ارتقایدانشوتوانمندیهایتخصصیدرموضوع

خانواده و سیاستگذاری و تعیین خطمشی ملی در حوزه
خانواده.آنچهکهدراینجشنوارهبیشازهمهبهچشمآمد،
هدف ارتقای دانش شرکت کنندگان بود و همین مسئله با
اعتراضاتبعضیشرکتکنندگانهمراهشد.توقعبسیاری
ازشرکتکنندگان،ایجادشبکهارتباطیبرایپیشرفتدر
کارشان بود که در این کنگره دو روزه ،فقط یک ساعت به
نشستصمیمانهفعاالنحوزهخانوادهگذشت.نشستیکه
باوجوداصرارمجریبرایطرحمشکالتوموضوعنشست،
بهخاطرصحبتهایبرخیدربارهموضوعچندهمسریبه
حاشیه رفت و نفرات بعدی مقداری از وقت شان را به اظهار
نظر درباره این موضوع پرداختند .به جز این نشست و هم
اندیشیاعضایفعالچنداستانازجملهخراسانرضویکه
بهصورتخودجوشانجامشد،تالشیبرایشبکهسازیدر
اینهمایشبهچشمنیامد.درموضوعمعرفیالگوهایبرتر

هم به جز چند موسسه شناخته شده که صحبت های آن ها
همکمتررنگوبویاجراییداشت،اتفاقدیگریدراینباره
رخ نداد .نکته جالب درباره سیاست گذاری که از مهم ترین
اهدافاینکنگرهبود،اینکهبرایاختتامیهحتییکبیانیه
یایکجمعبندیسادههمارائهنشدتابتوانخروجیآنرابه
گوشمسئوالن عرضهکردکهالبتههمینمسئلهباواکنش
مجریبرنامههمروبهروشد.ضمن اینکهبسیاریازشرکت
کنندگان به صرف تئوری پــردازی و نه ارائــه راهکارهای
اجرایی در این همایش اعتراض هایی داشتند و معتقد
بودندکهبایدبایکبرنامهریزیبهتربرایبهویژهشناساندن
شرکت کنندگان در این همایش به یکدیگر و استفاده از
تجربیاتشان،قدمهایموثرتریبرداشتهمیشد.
▪واماحاشیههایاولینکنگره

* 9پنلبرگزارشدهدراینهمایشدرچهاربازهزمانیبرگزار
شد،یعنیامکانحضوردرتمامیآنهافراهمنبودوشرکت
کنندگان باید یکی از آن ها را انتخاب می کردند که همین
مسئله باعث شلوغ شدن بعضی پنل ها و نبودن جا برای
شرکتکنندگانوخلوتماندنبعضیپنلهایدیگرشد.
* چند نفر از مسئوالن و استادان ،بر خالف تعهدشان برای
حضور در پنل ها حاضر نشدند که این موضوع با اعتراض
شرکتکنندگانهمراهشد.
* در پایان نشست فعاالن حوزه خانواده ،فردی که خودش
را رئیس یک مرکز مطالعات راهبردی معرفی کرد ،بدون
هماهنگیودرحالیکهصدایسالنراقطعونورراکمکرده
بودند به جایگاه رفت و ادعاهایی درباره تخلف های مالی
بنیادملیخانوادهمطرحکردکهقرارشدصبحروزبعدبهاین
ادعاپاسخداده شوداماایناتفاقنیفتاد.
*اختتامیهکهقراربودازساعت 15تا 17:30روزپنجشنبه
ادامه داشته باشد ،به یک باره در ساعت  16:30با اعالم و
هشدار به حاضران برای تخلیه فوری سالن ناتمام ماند که
برخی شرکت کنندگان از این مسئله دلخور شدند چراکه
اطالعرسانیدقیقیدربارهعلتاینماجراوحادثهدادهنشد
وسپسبهمهماناناعالمشدکهکنگرهبهپایانرسیدهاست!

مدیر عامل بنیاد ملی خانواده در گفت و گو با خراسان:

برگزاری این کنگره قدم اول بود

رضا رویت ،مدیرعامل بنیاد خانواده در گفت و گو با خبرنگار خراسان درباره این که از چهار محور و هدف کنگره ،تنها
یکمحورارتقایدانشفعاالنحوزهخانوادهبهچشمآمد،میگوید«:بهطورمثالدربارهشبکهشدنبایدبدانیدکهاین
مسئلهاوالبهشناسایینیازداردوسپسبایدافرادوسازمانهاتوانمندیهایشانمشخصشود.همانطورکهگفتیم
دراینکنگره 10،هزارفعالراشناساییکردیموسپسهفتهزارتماسبااینهاداشتیمو 700نفررابهکنگرهدعوت
کردیم که در خدمت شما به عنوان نماینده روزنامه خراسان به خاطر اهمیتی که به حوزه مسائل خانواده می دهید،
بودیم.اینشبکهسازیشایدچندینسالطولبکشدامابهشدتپیگیرادامهاینمسیرهستیم.منبارهادراینکنگره
اعالمکردمکهاینتازهشروعکارمابودواینقدماولماست.حاالوازاینبهبعددبیرخانهدایمیشکلگرفتهواصولیتر
پیگیرمسائلحوزهخانوادهخواهیمبود».اودربارهراهاندازیمجمعملیخانوادهکهقولشرادراختتامیهاینهمایش
داد،میافزاید«:پیشنویسیبرایراهاندازیمجمعملیخانوادهشروعشدهوبرایثبتآنباوزارتکشورهماهنگ
شده است و ان شاءا ...برای چند ماه آینده ثبت خواهد شد ».او در پایان می گوید« :مسائل و مشکالت مجموعه های
مردمی با گفت و گوهای متقابل و برگه های نظرسنجی توزیع شده بین آن ها ،شناسایی شده و به زودی دسته بندی
خواهدشدوبرایرفعاینمشکالت،پیگیرخواهیمبود».

...

ازمیانخبرها

برگزارینمایشگاهبینالمللی
رسانههایدیجیتالبهتعویقافتاد
دبیر اجرایی دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی رسانههای
دیجیتال از تغییر تاریخ برگزاری این نمایشگاه خبر داد.به
گزارشروابطعمومیمرکزرسانههایدیجیتال،جوادموحد
دربارهتغییرزمانبرگزاریدوازدهمیننمایشگاهرسانههای
دیجیتال گفت :به دلیل حضور بیشتر فعاالن این حوزه در
مراسم اربعین حسینی وبرگزاری نمایشگاه تلکام کمتر از دو
ماهقبلاززماناعالمشدهبرایبرگزاریدوازدهمیننمایشگاه
رسانههای دیجیتال طی امسال و مشکالت مالی شرکتها
برایحضوردرچندنمایشگاهبافاصلهزمانیکم،بهدرخواست
پنجتشکلواتحادیهصنفیحوزهرسانههایدیجیتالناچاربه
تغییرزمانبرگزارینمایشگاهشدیم.درصورتتعییننهایی
زمانومحلبرگزارینمایشگاه،جزئیاتآناعالممیشود.

ضریبنفوذاینترنتدرکشوربه ۸۹درصدرسید
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات،بیشاز ۷۲میلیونو ۹۴۱نفردرایرانازاینترنت
باندپهناستفادهمیکنندوضریبنفوذاینفناوریبهحدود
 ۸۹درصدرسیدهاست.بهگزارش سازمانتنظیممقرراتو
ارتباطاترادیویی،برمبنایاینآمار،تعدادمشترکاناینترنت
باندپهن به ۷۲میلیون و ۹۴۱هزار و ۸۷۷نفر رسیده است
که از این تعداد ۱۲ ،میلیون و  ۸۸۸هزار و  ۵۰نفر مشترک
اینترنت ثابت ( )ADSLو  ۶۰میلیون و  ۵۳هزار و  ۸۲۷نفر
کاربراینترنتپرسرعتموبایلهستند.بررسینشانمیدهد
کهضریبنفوذاینترنتدرایرانبهمددتوسعهموبایلباندپهن
به 88.86درصدرسیدهاست.

اینترنتشبانهبرسردوراهیماندنیانماندن!
اضافهشدناینترنتشبانهبهبستههایاینترنتیاپراتورهاکه
تغییراتیرادرهزینههایشانایجادکرده،اگرچهمخاطبانی
هم دارد اما ظاهرادر آستان ه حذف شدن قرار گرفته که علت
آن نارضایتی برخی کاربران و همچنین مقابله با فرهنگ
شبزندهداری اعالم شده است.به گزارش ایسنا،برخی از
کاربرانومشترکاندارایسیمکارت،خواستارارائهاینترنت
شبانهازسویاپراتورهایموبایلیهستند.ازطرفیاپراتورهای
موبایلیدرماههایگذشتهبستههایاینترنتیارائهدادندکه
تبستهها
بااضافهشدناینترنتشبانه،موجبباالرفتنقیم 
شدوازطرفدیگر برخیمسئوالنبستههایشبانهرابهدلیل
تشویقکاربرانبهشبزندهداری ،چندانمناسبنمیدانند.
هماکنوناخباریبهنقلازرگوالتوریمنتشرشدهکهازحذف
تدریجیبستههایشبانهاینترنتخبردادهاست.
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