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پرکارترین محقق ایران در  2015معرفی شد
بررســی مجموع مدارک علمی  ایران بر اســاس پایگاه وبآوساینس نشان میدهد که
دکتر مسعود صلواتی نیاسری ،استاد گروه سلولهای خورشیدی دانشکده شیمی...
یادداشت

سرمقاله

محمد عسلی

یلدا در نگاهی دیگر

یلدا یادآور بلندترین شــب سال است و آجیل و
هندوانه و انــار و کنار هم بودن و گپ و گفتوگو،
ولی آیا تلویزیون و گوشیهای همراه مجال با هم
بودن را میدهند؟
آیا در شب یلدا هم همانند شبهای دیگر ،نقل
قول اینترنتی نقل محافل اســت یــا درد دلهای
همدلطلبــی که آدم برای لحظاتی هم شــده دل
از انباشــت غمها و غصهها و دلشورهها و تردیدها
خالــی کند و فرصتی یابد بــرای از خود گفتن و از
دیگران شنیدن.
اینکه از مادر بشــنویم خاطرات دوران کودکی
و زحماتــی که در طول یک عمر پرمشــقت برای
آموزش و پرتربیت ما متحمل شده در روزگارانی که
همه چیز به سادگی امروز در دسترس نبوده.
از پدر بشنویم و از رنجهایی که برای سیر کردن
شــکم ما و نو کردن تنمــان صبورانه تحمل کرده
است.
یاد آوریم رنج و زحمــت آموزگاران و معلمان و
دبیرانی که چه بسا سالهاست روی در نقاب خاک
دارنــد و جز یاد و خاطرهای تلخ و شــیرین از آنها
باقی نمانده.
و مهمتر آنکه به یاد پدران و مادرانی باشــیم که
یلدایشان را در دخمهها و زیر سقفهایی میگذرانند
که چه بسا سوز سرما و ریزش باران مجال اندیشه
یلدا را از آنها گرفته باشد.
و یــا کودکان دستفروشــی که تمامی شــب را
بــه امید درآمدی اندک از فروش چند شــاخه گل،
تنهایی و سرما را در تاریکیهای خیابانها به جان
میخرند.
راستی آیا به بیمارانی که در روی تختخوابهای
بیمارستانی کز کرده و از درد مینالند میاندیشیم.
به جانبازان شیمیایی که بیش از سی سال است
چونان تکه گوشــتی صبورانه به هــر لحظه طعم
مرگ را میچشــند اندیشیدهایم که امنیت امروز ما
حاصل ایثار و مجاهدت آنهاست.
آیا به خانواده شهدایی که سالیانی است بهترین
لحظات عمرشان با نگاه عکسی که در قاب دلشان
به هر لحظه با دســتهای مهر غبارروبی میشود
عنایتی داریم؟
یلدای تاریک و طوالنی میتواند به خورشــیدی
از مهر تبدیل شود ،وقتی به یاد محرومان باشیم و
هر مناســبتی را فرصتی مغتنم برای اجر و صوابی
اخروی به حساب آوریم.
این ســخن بدان معنی نیست که مناسبتهای
نیک را اهمیــت ندهیم یا فرصتهای شــادی و
شــادمانی را در کنار خانواده از دســت بدهیم ،بل
غرض آن اســت که شــکاف طبقاتی ،فاصلههای
تواناییها و ناتواناییها را کاهش دهیم و احســاس
مهرورزی را به اقشــار ناتوان جامعه تعمیم دهیم تا
حب و بغضهای کودکانه و حســادتهای ناشی از
تبعیض و فقر آنچنان بزرگ نشوند که امنیت جامعه
که در واقع امنیت ماست را خدشهدار نمایند.
چرا که هیچ قاتل یــا مجرمی ،قاتل و جنایتکار
به دنیا نمیآیــد .هیچ دزد و کالهبــرداری دزد و
کالهبــردار زاییده نمیشــود .روان و فطرت همه
انســانها در بدو تولد پاک و منزه است .شرایط و
محیط و نحوه تربیت است که در انسانها تغییر ایجاد
میکند و یادگیریهــای خوب و بد را رقم میزند.
وقتــی یک اتومبیل چند صــد میلیونی در مقابل
چشــم جوانکی محــروم پر از آجیــل و میوههای
آنچنانی و گل و شیرینی میشود و با ژست خاصی
پدال گاز را میفشــرد چه درکی از نیاز وجود دارد و
چه احساسی میتواند ناتوانیها را درک کند.
به رخ کشــیدنهای کودکان دبستانی در فضای
نازکــی احســاس ،بیمالحظهگیهایی که در نقل
خاطرات خوش میکنیم و برای کسانی که دلشان
میخواهد و نمیتوانند از اخالق انسانی و اسالمی
به دور است.
بیاییم جامعهنگر باشــیم ،بیاییم تقسیم باشیم ،از
دیگــران منها نکنیم و دوســتیهای دیگران را به
جمع داراییهای خود اضافــه کنیم ،مهرمان را به
مهر دیگران گره زنیم و ضریب اطمینان محرومان
باشیم.
چه اشــکال دارد ،آجیلمان را ،شیرینیهایمان را،
میوههایمان را سهمبندی کنیم و سهمی هم برای
محرومان کنار بگذاریم.
امتحان کنیم و پــس از آن لطف خدا و آرامش
دلمان را مهمان شویم.
یلدایتان روشن ،ایمانتان پایدار باد.
والسالم
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منتظر اقدام واشنگتن هستیم
وزیــر امور خارجه ایران در گفتگو با پایگاه خبری «المانیتور» به توضیح مواضع تهران
در قبال موضوعاتی چون بحران سوریه ،یمن و همچنین مصوبه جدید کنگره...

شناسایی حامیان گروههای تروریستی کار دشواری نیست
رییس جمهور گفت :متأســفانه امروز برخی کشــورها با ارایه امکانات و سالح از گروههای
تروریستی حمایت میکنند که البته شناسایی حامیان گروههای تروریستی...

پرکارترین محقق ایران در 2015
معرفی شد

جابری انصاری خبر داد:

«کری» درباره
قانون جدید
کنگره
به «ظریف»
نامه نوشت

جان کری در نامــهای به ظریف اطمینان داد
که تغییرات جدید برای کسب روادید به هیچ وجه
مانع اجرای تعهدات برجام نمیشود.
به گــزارش خبرگــزاری مهــر ،جابرانصاری
ســخنگوی وزارت امــور خارجه اعــام کرد در
پــی قریب به ده روز مذاکره ســخت و فشــرده
وزیر امور خارجه و تیم هســته ای با طرف   های
آمریکایی و اروپایی در نیویورک ،وین ،بروکســل
و تهران ،در خصوص قانون جدید ویزا در کنگره
آمریکا که با تالش البی صهیونیســتی به عنوان
قســمتی از الیحــه بودجه تصویب شــده بود و
تقریبا امکان وتــو را از رییس جمهور گرفته بود،
نهایتا امروز جان کری وزیــر امور خارجه آمریکا
با ارســال نامه رســمی  خطاب بــه محمد جواد
ظریــف وزیر امور خارجه کشــورمان به صراحت
اطمینان داد که دولت آمریکا با اســتفاده از همه
ابزارهای در اختیار خود اجازه نخواهد داد که این
قانون هیــچ مانعی برای منافــع اقتصادی ایران
ایجاد کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه افزود :آقای
کــری در نامه خود تاکید کرده اســت که ایاالت
رییــس جمهور گفت :متأســفانه امــروز برخی
کشــورها با تجهیز امکانات و ســاح از گروههای
تروریســتی حمایــت میکنند که البته شناســایی
حامیان گروههای تروریستی کار دشواری نیست.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از پایگاه
اطالع رســانی ریاســت جمهوری ،حجتاالسالم
حســن روحانی روز یکشنبه در دیدار «ژرار الرشه»
رییس مجلس سنای فرانسه ،گفت :ایران و فرانسه
باید از فضای پساتحریم و پسابرجام برای گسترش
روابط و همکاریها در همه عرصه   های مورد عالقه،
بیش از پیش استفاده کنند.
وی همکاری ایران و فرانســه در روند مذاکرات
هســتهای ایران و  ۵+۱و دستیابی به توافق را آغاز
خوبی برای ایجــاد تحرک در روابط تهران-پاریس
برشمرد و خاطرنشان کرد :سفر مقامات و هیأتهای
بلندپایه اقتصادی و سیاسی فرانسه به ایران پس از
توافق هســتهای نشان داد که دســتیابی به توافق،
سرآغازی برای ایجاد تحرک و توسعه همکاریها و
روابط میان دو کشور است.
روحانی ،فرانسه را کشوری مهم در اروپا دانست
و با اشــاره به روابط نزدیک و ســنتی دو کشــور،
اظهارداشت :حضور امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو،
نام فرانســه را در اذهان مــردم ایران به یادماندنی
کرده اســت و ملت ایران ،فرانسه را کشوری دارای
مردمانی با فرهنگ میشناسند.
رییس جمهــور همچنین با اشــاره به ضرورت
توسعه مناســبات و همکاریهای نزدیک مجالس
دو کشــور ،این روابط را موجــب تقویت پایههای
مناسبات تهران – پاریس در دیگر بخشها دانست
و گفــت :ایران و فرانســه ســال   ها در بخشهای
مختلــف همکاری و مشــارکت خوبی بــا یکدیگر
داشتهاند و امروز در فرصت پساتحریم شرایط بسیار
مناسب است تا از فضاهای اقتصادی بوجود آمده به
خوبی استفاده کنیم.
روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی  ایران
در صــورت پایبندی طرف مقابــل به تعهداتش ،به
تمامی  تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مشــترک
(برجــام) پایبند بــوده و به آن عمــل خواهد کرد،
گفت :برجام ثابت کرد که مســایل مهم بینالمللی
بــا منطق و مذاکره قابل حل و فصل اســت و این
میتواند به عنوان الگویی برای حل و فصل ســایر
مسایل بینالمللی از طریق گفتگو باشد.
وزیر امــور خارجه ایــران در گفتگو با پایگاه
خبری «المانیتور» بــه توضیح مواضع تهران در
قبــال موضوعاتی چون بحران ســوریه ،یمن و
همچنین مصوبه جدیــد کنگره آمریکا در اعمال
محدودیت سفر به ایران ،پرداخت.
به گــزارش خبرگزاری مهــر« ،محمد جواد
ظریف» وزیر امــور خارجه ایران در مصاحبه ای
که پس از حضور در نشست نیویورک در    باره حل
بحران سوریه با پایگاه خبری «المانیتور» داشت،
از اقدام واشــنگتن مبنی بــر محدودیت صدور
روادید برای آنهایی که به ایران ســفر می  کنند،
انتقاد کرد و گفت اکنون منتظر تصمیم واشنگتن
هســتیم تا ببینیم که چطور میخواهد خود را با
تعهداتــش در برجام ،تطبیــق دهد .وی در ادامه
در    باره مسائل مختلفی چون روند مذاکرات صلح
ســوریه ،بحران یمن ،روابط تهــران  -ریاض و
همچنین اقدامات اخیر ترکیه در قبال روســیه و
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متحــده آمریکا به رفــع تحریم   ها بر طبق برجام
و اجــرای کامل تعهدات آن کشــور بر اســاس
توافقات بــه عمل آمده در برجــام کامال متعهد
اســت .کری همچنیــن تاکید کرده اســت که
دولت آمریــکا تغییرات مربوط بــه قانون روادید
آن کشــور را با توجه به اختیــارات خود به گونه
ای اجرا خواهد کرد که دخالتی در همکاری   های
اقتصادی و تجاری کشــورهای دیگر با ایران به
عمل نیاید .همچنین کری تایید کرده اســت که
دولت آمریکا بدین منظــور ابزارهای متعددی در
اختیــار دارد که حتی شــامل توقــف اجرای این
قانون بر طبق اختیارات رئیس جمهور می  شــود.
جابرانصاری در پایان اضافه کرد :مذاکرات بسیار
فشــرده کارشناسان ایران و  ۵+۱در وین کماکان
ادامه دارد و طی روزهای اخیر همراه با پیشــرفت
مطلوبــی در جهت حل و فصل آخرین نکات فنی
و حقوقی مربوط به اجرای برجام بوده اســت .وی

اظهار امیــدواری کرد با این نامــه کری مراحل
اجرایی شــدن برجام طبق جدول زمان بندی در
ماه دی به سرانجام برسد.
همچنین متن نامه جان کری خطاب به ظریف
در زیر می  آید:
عالیجناب
محمدجواد ظریف
وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی  ایران
آقای وزیر عزیز:
از مالقــات ســازنده دیروز تشــکر می  کنم.
می  خواســتم با شــما در پاســخ به ســوالی که
جنابعالی در مــورد اصالحیه «برنامه لغو روادید»
ما داشــتیدمکاتبه کنم .ابتــدا ،می  خواهم خطاب
بــه جنابعالی تایید کنم که ما بــه رفع تحریم   ها
بر طبق برجام کامال متعهد هســتیم .ما به اجرای
کامل تعهدات مان طبق توافقات پایبند می  مانیم.
تیم ما ســخت کار می  کند تا خود را بدین منظور

روحانی در دیدار رئیس سنای فرانسه:

شناسایی حامیان گروههای تروریستی
کار دشواری نیست

وی در بخــش دیگری از ســخنان خود ضمن
تســلیت حادثه اخیر تروریستی در فرانسه به دولت
و ملت این کشــور و با اشاره به اینکه «این حادثه و
سایر حوادث تروریستی اخیر نشان داد که تروریسم
تهدید و خطری بزرگ برای همه کشورها و ملتها
اســت» ،گفت :ایران امیدوار اســت عامالن این
جنایتها هر چه زودتر به دست عدالت سپرده شوند.
رییــس جمهور حضور گروههای تروریســتی و
ایجاد ناامنی و رعب توسط آنها را یکی از مشکالت
امروز منطقه و جهان دانســت و با اشــاره به لزوم
رایزنی بیشــتر ایران و فرانسه در جهت حل مسایل
مهم منطقهای و بینالمللی ،افزود :امروز گروههای
تروریســتی نظیر القاعده و داعش ســودای تسلط
بر منطقــه را دارند و میخواهند ایــن منطقه را به
جوالنــگاه خود تبدیل کنند کــه این خطری برای
جهان اســت و همه باید بــرای کاهش قدرت این
گروههای تروریستی تالش و مشارکت کنند.
روحانــی از نفت و مواد مخدر به عنوان دو منبع
اصلــی درآمد گروههای تروریســتی یــاد کرد و با
تأکید بر اینکه همه باید دســت به دســت هم داده
و توان مالی این گروههای تروریســتی را محدود و
در نهایت آن را از بین ببرند ،گفت :متأســفانه امروز
برخی کشورها با ارایه امکانات و سالح از گروههای

تروریســتی حمایــت میکنند که البته شناســایی
حامیان گروههای تروریستی کار دشواری نیست.
رییــس جمهور با بیان اینکــه اگر همه در برابر
گروههای تروریستی متحد شوند ،پیروزی و موفقیت
قطعی است ،افزود :نباید اجازه دهیم برخی کشورها
برای رســیدن به اهــداف خود از ابــزار گروههای
تروریستی استفاده کنند.
روحانی با اشــاره به بحران ســوریه و ضرورت
مبارزه با تروریســم به عنوان اولویت اصلی در این
کشــور با محوریت مردم ،ارتــش و دولت مرکزی،
گفت :اگر ســاختار سیاسی در سوریه نیاز به اصالح
داشته باشــد ،این فقط از طریق برگزاری انتخاباتی
آزاد و اراده مردم سوریه باید انجام شود.
رییــس جمهوری بــا بیان اینکه تــا زمانی که
تروریســتها در ســوریه حضور دارند و شــرایط
برای بازگشــت آوارگان به این کشور فراهم نشده،
نمیتوان از دموکراســی سخن گفت ،اظهار داشت:
برای حل بحران سوریه نیاز به برنامهریزی دقیق و
رعایت اولویتها است که ایران و فرانسه میتوانند
در این راستا همکاری و مشارکت خوبی با یکدیگر
داشته باشند.
وی مهربانی ،دوســتی و عدالــت را اولین پیام
ادیان الهی برشــمرد و گفت :نباید اجازه دهیم که

«محمد جواد ظریف»:

منتظر اقدام واشنگتن هستیم

عادت آمریکا به اتخاذ سیاست   های خصمانه
عراق پرداخت.
در ادامــه بــه بخش   هایی از ایــن مصاحبه
می  پردازیم.
المانیتور به عنوان نخستین سؤال از وزیر امور
خارجه ایران پرسید آیا می  توان گفت که تصمیم
برای عدم اشــاره به نام «بشار اسد» در قطعنامه
شــورای امنیت توافقی بود برای اینکه یک عدم
توافــق باقی بماند و حل آن به مســئله دیگری
موکول شــود و یــا اینکه تفاهمی  فراتــر از این
صورت گرفته تا مردم سوریه بتوانند در انتخاباتی

آزاد که تحــت نظارت جامعه بیــن الملل انجام
می  گیرد ،در    باره آینده خود تصمیم گیری کنند؟
پیامهای متناقضی از ســوی واشنگتن ارسال
می  شــود که اغلب آنها هم منفی هستند ،نمونه
آن نیز همیــن محدودیت صدور روادید اســت
که از نظر ما بــا تعهدات ایاالت متعهده در قبال
برجام همراستا نیســت ظریف در این باره پاسخ
داد :آنچه برای جامعه بین الملل اهمیت دارد این
اســت که به جای دیکته کردن مفاد گفتگو سعی
کند تا مذاکره بین ســوری   ها را تسهیل کند .در

آماده کند و به محض آن که به روز اجرایی شدن
برسیم ما تحریم   های مربوطه را برخواهیم داشت.
اینجانب همچنیــن اطمینان دارم که تغییرات
جدید برای کســب روادید که در کنگره تصویب
شده است ،و دولت اختیار توقف اجرای آن را دارد،
به هیچ وجه مانع ما نمی  شــود که تعهدات خود
بر طبق برجــام را اجرا کنیم ،و ما این تغییرات را
بــه گونه ای اجرا می  کنیم کــه هیچ مانعی برای
منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد ننماید .بدین
منظــور ما بالقوه ابزارهای متعــددی را در اختیار
داریم ،شــامل (صدور) ویزاهای تجاری ده ساله
چندبار ورود ،برنامه   هایی برای تسریع در (صدور)
ویزاهای تجاری ،و اختیار توقف اجرای قانون که
طبق این مصوبه جدید به ما داده شــده اســت.
خوشــحال می  شــوم که در این خصوص باز هم
صحبت کرده و توضیحات بیشتر ارائه کنم.
ارادتمند  -جان اف کری

اقدامات تروریســتی به نام ادیان انجام شود و باید
تروریست   ها و اقدامهای تروریستی آنان را از ادیان
آســمانی جدا بدانیم و اجازه ندهیم تروریستها از
نام دین برای دســتیابی به اهداف خود سوء استفاده
کنند.
رییــس جمهور اظهار امیــدواری کرد :ایران به
عنوان کشوری با ثبات در منطقه و فرانسه به عنوان
کشوری قدرتمند در اروپا و جهان بتوانند همکاریها
و اقدامــات خوبی در زمینه حل و فصل مســایل و
مناقشات منطقهای و بینالمللی با هم داشته باشند.
رییــس جمهور همچنین با اشــاره به برگزاری
اجــاس تغییــرات آب و هوایــی و مبــارزه بــا
آلودگیهای زیست محیطی در پاریس ،اظهارداشت:
مسأله محیط زیست برای نســل امروز و آیندگان،
موضوعی بســیار حائز اهمیت اســت و جمهوری
اســامی  ایران به عنوان کشــوری کــه بزرگترین
منابع انــرژی پاک را در اختیــار دارد ،آمادگی دارد
برای کاهش آلودگیها و حفاظت از محیط زیست با
دیگر کشورها همکاری کرده و از فناوری کشورهای
پیشرفته در حوزه صنعتی نیز استفاده کند.
ژرار الرشــه رییس مجلس ســنای فرانسه نیز
ضمن ابراز خرســندی از دیدار با رییس جمهوری و
تقدیر از پیام همدردی رییس جمهوری و ملت ایران
با مردم فرانسه در خصوص حوادث تروریستی اخیر
این کشــور ،گفت :دولت و مجلس فرانسه اهمیت
زیادی برای ســفر رییس جمهوری ایران به پاریس
قایــل هســتند و امیدواریم این ســفر در آینده ای
نزدیک انجام گیرد.
رییس مجلس ســنای فرانسه ،توســعه روابط
اقتصادی تهران – پاریس را ضروری خواند و گفت:
دســتاوردها و گزارشهای ســفر فعاالن اقتصادی
فرانسه به ایران نشان میدهد زمینههای گسترده و
خوبی برای همکاری نمایندگان اقتصادی دو کشور
با یکدیگر وجود دارد که باید به خوبی از آنها استفاده
کنیم و امیدوارم در ســفر رییس جمهور و مقامات
ایران به پاریس توافقات خوبی میان دو کشــور در
راستای توسعه همکاریها و مناسبات امضاء شود.
الرشــه همچنین بــا تجلیــل از تاریخ و تمدن
دیرینه ایــران ،به توافق هســته ای تهران و ۵+۱
اشــاره کرد و گفت :اعتماد در انجام توافق باید دو
طرفه باشد تا بتوانیم به اهداف برنامه اقدام مشترک
دست پیدا کنیم.
طول چهار و نیم ســال گذشته یا دستکم بعد از
همان چند مــاه ابتدایی که همه در هر دو طرف
فکــر می  کردند این قضیه ظــرف مدت چند ماه
فیصلــه پیدا می  کند ،بعــد از آن و در طول چهار
سال گذشــته ،تالش   ها برای پایان دادن به این
شــرایط به این دلیل ناکام ماند که برخی تمایل
داشتند نتیجه مذاکرات را پیش از آنکه مذاکرات
آغاز شــود تقریبا به عنوان یک پیش شرط برای
شروع مذاکرات ،تعیین کنند.
وی در ادامه گفت :واقعیت این است که شما
باید مذاکره را آغاز کنید و ســپس در طول روند
گفتگو   ها به نتیجه برسید ،نه اینکه پیش از آغاز
مذاکرات به نتیجه برســید .حــال نتیجه باید آن
چیزی باشــد که مورد نظر مردم سوریه است نه
آنچه که ما در این اتاق به آن فکر می  کنیم یا در
یکی از اتاق   های زیبای هتلی در نیویورک ،وین
یا هر جای دیگر.

بررســی مجمــوع مــدارک علمی  ایــران بر اســاس پایگاه
وبآوســاینس نشان میدهد که دکتر مســعود صلواتی نیاسری،
استاد گروه سلولهای خورشیدی دانشکده شیمی  دانشگاه کاشان،
پرکارترین محقق ایران در تولید مدرک علمی  سال  2015است.
به گزارش ســرویس پژوهشــی ایســنا ،صلواتی نیاسری که
تحصیالت کارشناســی خود را در ســال  1371در رشته شیمی  در
دانشــگاه اصفهان و دوره کارشناسی ارشد خود را سه سال بعد در
رشــته شیمی  معدنی در دانشــگاه صنعتی اصفهان و دوره دکتری
این رشــته را در سال  1380در دانشــگاه تهران به پایان رسانده
طی ســالهای  2001تا  2015بالغ بر  516مدرک علمی  در پایگاه
وبآوساینس داشته که نخستین مدرک به سال  2001باز میگردد.
نمــودار تولیدات علمی  دکتر صلواتی نیاســری در
وبآوساینس از ابتدای فعالیت علمی  تاکنون
گزارشی که مرکز اطالعات علمی  جهاد دانشگاهی منتشر کرده
است ،نشــان میدهد دکتر صلواتی نیاســری ،به صورت متوسط
ســاالنه حدود  34مدرک علمی  طی ســال   های  2001تا 2015
منتشر کرده و متوسط رشد ســاالنه تولید مدرک علمی  او ،تقریبا
 40درصد بوده است.
بر اســاس ایــن گــزارش ،وی در ســال  78 ،2015مدرک
علمی  تولید کرده است.
کیفیت آثار علمی  
بررسی تعداد تولیدات علمی  یک محقق میتواند میزان فعالیت
وی را نشــان دهد ،در حالی که به منظور سنجش کیفیت آثار وی
از شاخصهای دیگری استفاده میشود .شناخته شدهترین شاخص
در این زمینه تعداد اســتنادات دریافتی آثار یک محقق اســت که
نشانگر اســتفاده از دانش یک محقق توسط سایر محققین بوده و
بر این مبنا به صورت ضمنی حاوی تایید محقق مورد نظر توســط
سایر افراد فعال در آن حوزه تحقیقاتی بوده و به همین دلیل برخی
از آن به عنوان رایگیری محققین یاد کردهاند.
بر همین مبنا ،تعداد کل استنادات دریافتی مدارک علمی  دکتر
صلواتی نیاســری برابر با  8هزار و  223بوده و میانگین استناد به
هر سند علمی  وی 15.49 ،است.
شاخص  ARCکشــوری این محقق  1.71است که گویای
کیفیت بســیار مناســب مــدارک علمی  او در مقایســه با مدارک
علمی  حوزه شیمی  ایران است.
همچنین مقدار شاخص  ARCاین محقق در سطح جهان و
حوزه شیمی   1.06است که گویای کیفیت باالتر از میانگین جهانی
حوزه شیمی  اســت و بر این مبنا میتوان چنین تفســیر کرد که او
یک محقق در کالس جهانی است.
مقاالت پر استناد
مقاالت پراســتناد آن دسته از مقاالت هســتند که بر اساس
استنادات دریافتی از انتشارات  10سال گذشته در یک درصد برتر
از  22حوزه موضوعی وبآوســاینس قرار گرفتهاند .تعداد مقاالت
پر اســتناد در کل مقاالت یک فرد به عنوان شاخصی از سرآمدی
علمی  و عملکرد عالی در نظر گرفته میشود.
این گزارش نشــان میدهد چهار مقاله دکتر صلواتی نیاسری،
جزء مقاالت پراستناد در پایگاه وبآوساینس قرار گرفتهاند.
مدارک علمی  پراستناد دکتر صلواتی نیاسری
یکی دیگر از شــاخصهای اســتنادی که نشــانگر کمیت و
کیفیت آثار یک محقق است ،شاخص هرش است .شاخص هرش
بزرگترین  nعدد از مقاالت یک محقق است که حداقل  nاستناد
دریافت کرده باشد.
بر این مبنا شــاخص هرش دکتر صلواتی نیاسری ،برابر با 47
اســت؛ تفسیر این عدد آن اســت که وی  47مدرک منتشر کرده
است که حداقل 47استناد دریافت کرده است و عدد  nبزرگتری با
چنین خاصیتی برای وی وجود ندارد.
روند رشد شاخص هرش دکتر صلواتی نیاسری نشان میدهد
این پژوهشــگر برتر ســال  2015ایران ،در این سال به باالترین
میزان خود یعنی عدد  47رسیدهاست.
نمودار .2روند رشد شــاخص هرش دکتر صلواتی نیاسری در
سالهای فعالیت علمی  ایشان 2001-2015در پایگاه وبآوساینس

پوتین:

قدرت ما در سوریه ناشی از صداقت است

رئیــس جمهوری روســیه در مصاحبهای گفــت ،آنچه که
باعث قدرتمندتر شدن موضع کشورش درخصوص سوریه شده
"پنهانکاری نکردن ،پایداری و صداقت" در این موضع است.
به گزارش خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایسنا) ،به نقل از
خبرگزاری ایتارتاس ،والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه
در مصاحبهای گفت :مــن میتوانم بگویم نه فقط پنهانکاری
نکردن بلکه پایداری و صداقت موضع روســیه درباره ســوریه
باعث شده که این موضع ،موضعی قدرتمند باشد.
وی در این مصاحبه که از ســوی شــبکه یــک تلویزیون
روســیه دیروز انتشــار یافت در اظهاراتی درباره بحران سوریه
گفت :این برای روســیه آسان است که هم با بشار اسد ،رئیس
جمهوری ســوریه و هــم با طرف آمریکایی همکاری داشــته
باشــد .من در این باره اخیرا با اوبامــا رئیس جمهوری آمریکا
و همتایان ما از کشــورهای عربستان و دیگر کشورهای عربی
صحبت کردم.
پوتین خاطرنشــان کرد :علت آســان بودن این مساله این
اســت که اوال ما موضع خــود را تغییر نمیدهیــم دوم اینکه
به دنبال جلب نظر نیستیم.
رئیس جمهوری روســیه در توضیح موضع کشورش درباره
راه حل بحران ســوریه گفت :ما در درجه اول از مردم پرسیدیم
کــه آیا به این روش یا روش دیگر شــما با حل بحران موافق
هستید یا خیر.
وی افزود :در واقع همه در خصوص پارامترهای اساسی این
راه حل جواب مثبت دادند اما ما به بیان موضع خود درباره اجزای
این راه حل پرداختیم که عمدتا قابل پذیرش و مشــترک بودند
و اکنون نیز به دنبال باال و پایین کردن موضع خود نیســتیم.
پوتین ادامه داد :موضع روســیه درباره راه حل سوریه مبتنی
بــر گفتوگوهــای ما بوده که ایــن موضع مــا را قدرتمندتر
ساخته است.

