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۴
میــــــــز خبـ ــر

سال  ۲۰۱۶گرم ترین سال جهان در طول ۱۳۷
سال گذشته بود
محققان اعالم کردند سال  ۲۰۱۶از لحاظ گرما از سال
 ۲۰۱۵پیشی گرفته و رکورد گرم ترین سال جهان را در طول
 ۱۳۷سال گذشته شکسته است.به گزارش مهر ،تغییرات
ناشی از پدیده تغییرات اقلیمی هر روز و هر ماه بیشتر حس
می شود.از بین رفتن تنوع زیستی ،تخریب ا کوسیستم،
گرم شدن اقیانوس و ذوب ورقه های یخ موجب شده
بزرگترین کشورهای جهان به فکر راه های موثر جلوگیری
از این پدیده برایند.سازمان ناسا ژانویه  ۲۰۱۷اعالم کرده
بود دمای سطح کره زمین در سال  ۲۰۱۶از زمان شروع
به ثبت آن از سال  ۱۸۸۰به گرم ترین حد خود رسیده
است.حال دولت آمریکا با تایید این آمار گزارش کرده
است که سال  ۲۰۱۶به عنوان داغ ترین سال جهان در
طول  ۱۳۷سال گذشته از سال  ۲۰۱۵پیشی گرفته است.
در سال  ۲۰۱۶میانگین غلظت دی ا کسید کربن جهانی
 ۴۰۲.۹پارت در میلیون ( )ppmبوده که افزایش ppm ۳.۵
در مقایسه با سال  ۲۰۱۵داشته و بزرگترین افزایش سالیانه
در رکورد  ۵۸سال گذشته بوده است.دمای سطح زمین
هم به باالترین میزان گزارش شده است.

آبگیری سازه آبخیزداری حوزه كوهیج
شهرستان بستك در پی بارندگی اخیر
سرپرست اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان
بستك از ابگیری سازه ابخیزداری حوزه كوهیج این
شهرستان خبر داد.حامد احمدپور گفت  :در پی بارندگی
روز گذشته در حوزه كوهیج یك دستگاه سد سنگی مالتی
به میزان  ٧٠٠٠متر مكعب ابگیری و سرریز شد.وی افزود :
سازه ابخیزداری حوزه كوهیج در سال  ٨٩با هدف جمع
آوری روان ابهای حوزه روستایی و مبارزه با خشكسالی
احداث گردید و با ابگیری ان در این دوره از تابستان ،
با توجه به دمای باال و تبخیر زیاد اثرات مطلوبی در این
راستا خواهد داشت.

الحاق بیش از  1400هکتار از اراضی ملی و
دولتی به محدوده شهری میناب
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میناب از تحویل
و تحول بیش از  1400هکتار از اراضی محدوده مصوب
شهری به اداره مسکن و شهرسازی شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری استان هرمزگان حبیب اله حاتمی گفت
 :اراضی که در اجرای ماده( )2قانون حفظ و حمایت
از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی یا ماده ( )56قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع یا ماده واحده
قانون تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده ( )56قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی تشخیص
داده شود پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد
ماده  10قانون زمین شهری و ماده  20آئین نامه اجرایی
آن و ماده  6اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین
و مسکن) قرار می گیرد ،در همین راستا بیش از 1400
هکتار از اراضی ملی و دولتی که برابر مصوبات شورای عالی
معماری و شهرسازی ایران در محدوده شهری میناب
واقع بود از سوی این اداره به اداره مسکن و شهرسازی
میناب تحویل شد.وی اضافه کرد این تحویل و تحول
اراضی ملی بخشهایی از اراضی ملی مناطق اجرایی
زهوکی ،گنجک ،دره سوراغ ،پریتقی ،دودو ،جویباریکو
،جینگجینگو ،گدار گلی شهوار ،محمد کمال آباد و کولغ
بندی که در محدوده مصوب شهر میناب قرار داشتند را
شامل می شود.حاتمی ضمن اشاره به این موضوع که
تا قبل از این الحاق مردم با مشکالت زیادی برای اخذ
مجوز های الزم جهت فعالیتهای ساختمانی و تعیین
وضعیت مالکیت روبرو بودند بیان کرد با فعالیت مجدانه
کارشناس این اداره و دستور و پیگیری های ویژه آقای
ذا کری مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان
برای حل مشکالت پیش روی مردم ،خوشبختانه این امر
محقق و اراضی مذکور پس از طی مراحل فنی و قانونی به
اداره راه و شهرسازی تحویل شد.

گشت مستمر نیروهای یگان حفاظت
شهرستان بندرلنگه
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
بندرلنگه از آماده باش کامل و گشت زنی مستمر و
مداوم این یگان در این ایام خبر داد.روح اله وفا کیش
گفت:حفظ ونگهداری جنگلها با توجه به خشکسالی
حا کم بر استان و همچنین هجوم ریزگردها،از اهمیت
بسیاری برخوردار است.وی افزود:در این ایام به منظور
حراست از جنگلها و مراتع برنامه ریزی هایی انجام
شده است که فعالیت گشت حفاظتی این شهرستان
یکی از این فعالیت هاست.رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه ضمن درخواست
همکاری از رسانه ها در زمینه حراست از منابع طبیعی
عنوان کرد :در راستای ارتقای فرهنگ حفاظت و حراست
از عرصه های طبیعی نیازمند آ گاهی بخشی،آموزش و
فرهنگ سازی دراین زمینه هستیم.روح اله وفا کیش
افزود :با توجه به اینکه زمین عرصه تولید و حفاظت از آن
جزئی از وظیفه مردم است سامانه ارتباطی مردمی1504
و گشت های حفاظتی اراضی آمادگی را دارد که به صورت
شبانه روزی حتی در ایام تعطیل در این راستا پذیرای
دریافت اخبار و گزارشات مردمی باشند

 4000خانوار کمیته امدادی خانه دار
می شوند
مدیر کل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته
امداد در رابطه با خریداری  5000واحد مسکن مهر برای
مددجویان این نهاد حمایتی ،از تحویل  4000واحد
مسکن به مددجویان کمیته امداد خبر داد.به گزارش
ایسنا،ابراهیم بازیان با بیان اینکه کمیته امداد طی
سالیان اخیر با حضور هیئت امنای جدید توجه خاصی
به موضوع مسکن به عنوان عاملی توانمند ساز در زندگی
مدد جویان داشته است ،اظهار کرد :بودجه سال جاری
مسکن که مدد جویان را در تامین مسکن خود یاری می
کند ،نسبت به قبل بیش از هفت برابر افزایش یافته است.
وی از ارائه خدمات عمرانی بالغ بر  ۷۵هزار مورد خبر داد
و افزود :این خدمات  ۳۰هزار مورد ساخت مسکن شهری
و روستایی در کشور و  ۴۵هزار مورد خدمت تعمیراتی در
مسا کن خود مالکی مدد جویان مناطق محروم ،روستاها
و شهرهای کوچک شامل می شود .وی همچنین خاطر
نشان کرد :از محل تفاهم نامه 4000 ،واحد را تا پایان
شهریور ماه به مرحله بهره برداری و تحویل می رسانیم
و این طرح مسا کنی را شامل می شود که دارای ضوابط
فنی و اجرایی و در دور افتاده ترین و محروم ترین بخش
های روستایی هفت استان کشور هستند.بازیان ادامه
داد :همچنین  5000واحد مسکن مهر را از بابت مطالبات
کمیته امداد از دولت در دست داشتیم که در حال تهاتر با
وزارت راه هستیم تا این مسا کن به تدریج تحویل گرفته
شود.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد 80 :درصد خانوار های
تحت پوشش یکی دو نفره هستند که در اولویت تهیه
مسکن قرار ندارند و مابقی خانواده ها نزدیک  100هزار
خانوار فاقد مسکن هستند و امیدواریم تا پایان برنامه
ششم بخش عمده آن ها و نزدیک به  ۳۰۰هزار مورد
مسکن خود مالکی تحت خدمات دهی ما قرار گیرند.

گــــــزارش خبــــری

صید غیرمجاز علت مرگ میگوهاست

مديركل تبليغات اسالمی هرمزگان:

آزادگان اسطورههای ايثار و مقاومت در جامعه هستند

هیچ آلودگی نفتی
در آبهای
محدودهی هرمزگان
دیده نشده است

گروه اجتماعی:
کارشناس مسئول مقابله با آلودگی دریا در اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان گفت :هیچ آلودگی نفتی در خلیجفارس و
آبهای محدودهی هرمزگان دی ده نشده است.

به گزارش ایسنا ،جمال پا کروان در جمع خبرنگاران
بابیان اینکه مسیر جریان آب در خلیجفارس به نحوی
است که آلودگیها به سمت آبهای حوزه استحفاظی
هرمزگان نمیآید ،تصریح کرد :به همین علت ،آلودگیها
در خلیجفارس بیشتر به سمت کشورهای جنوب و شمال
غرب خلیجفارس یعنی کشورهای قطر و عربستان سعودی
میرود.

گروه اجتماعی:

مديركل تبليغات اسالمی
هرمزگان ،مقاومت و پایداری
را رمز پیروزی جبهه حق بر
باطل دانست و خاطرنشان
کرد :آزادگان اسطورههاي
ايثار و مقاومت در جامعه
هستند.

کارشناس مسئول مقابله با آلودگی دریا در اداره کل بنادر
و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد :این آلودگی به آبهای
محدوده هرمزگان نرسیده است.
وی با تأ کید بر اینکه در آبهای محدوده هرمزگان در
خلیجفارس و دریای عمان آلودگی نفتی مشاهده نشده
است ،خاطرنشان کرد :شایعات اخیر مبنی بر آلوده بودن
نفتی دریای خلیجفارس در محدوده آبهای ایران امری
درست نبوده و نیست.
همچنین رئیس پژوهشکده ا کولوژی خلیجفارس و دریای
عمان گفت:علت مرگ میگوها در ساحل محله سوروی
بندرعباس نشت مواد نفتی در میدان مشترک نفتی کویت

و عربستان سعودی « ،الخفجی» نیست.
محمد صدیق مرتضوی با اشاره به دیده شدن شماری میگو
در ساحل بندرعباس ،تصریح کرد  :صید غیرمجاز علت مرگ
میگوها در ساحل سوروی بندرعباس است.
از طرفی دیگر مسعود بارانی معاون صید و بنادر ماهیگیری
شیالت هرمزگان هم علت اصلی مرگ میگوها در این ساحل
صید غیرمجاز خواند.
غروب روز دوشنبه( 23مرداد) شمار زیادی میگو در ساحل
محله سوروی بندرعباس مشاهده شد که در فضای مجازی
اخباری مبنی بر آلودگی خلیجفارس براثر نشت مواد نفتی در
میدان مشترک نفتی کویت و عربستان منتشر شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هرمزگان:

عرصه خبر عرصه تعالی و اندیشه است
گروه اجتماعی:
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هرمزگان گفت:
عرصه خبر عرصه تعالی و اندیشه است و اهالی رسانه یکی
از مورد اعتمادترین اقشار جامعه هستند.

حجتاالسالم علیا کبر میرزایی در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :جریانات مثبت و اثرگذار با ویژگی خاص خود
شناخته میشوند که فعالیت و حیات آنها در گرو وجود
آن ویژگیهای مثبت است.
وی افزود :بسیاری از مناصب مهم نیز به همین
ویژگیهای خاص هویت مییابند و خبرنگار موفق
خبرنگاری است که صداقت در گفتار ،امانت در نوشتار
و کرامت در رفتار داشته باشد و بدنبال خرد کردن و آبروریزی
افراد نباشد و از تریبونی که در اختیار اوست به نفع اصالح
جامعه و کمک به رفع مشکالت مردم استفاده کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هرمزگان با بیان
این که نهادینهسازی موضوعات از جمله رسالتهای
رسانهها در شرایط امروز جامعه است ،خاطرنشان کرد:

مطالبهگری در جامعه و هدایت فرآیند مطالبهگری از
جمله موضوعاتی است که خبرنگاران باید در هدایت آن و
متوجه ساختن جامعه به ظرفیت آن توجه ویژه داشته و
مطالبات روز مردم را به عنوان تکلیف خود پیگیری کنند.
حجتاالسالم میرزایی ،انفعال در برابر خواستههای مردم
را آفت فعالیت خبرنگاری دانست و ادامه داد :بدترین نوع
عمل در هر زمینهای رفع مسؤولیت از آن است.وی از تالش
خبرنگاران و اهالی رسانه در استان هرمزگان تقدیر کرد و
گفت :با تالش خبرگزاریها ،روزنامهها و سایتهای خبری و
تحلیلی تا کنون گامهای زیادی برای توسعه استان برداشته
شده است که باید با همگرایی و تالش دوچندان ،این روند را
با ظرافت و دقت هرچه بیشتری پیگیری کرد.در این نشست
برخی از اهالی رسانه دیدگاه های خود را در زمینه مسائل و
مشکالت حوزه رسانه مطرح کردند.

صداقت علمی چگونه حا کم می شود؟
گروه اجتماعی:
گسترش مدرک گرایی و رشد قارچ گونه مرا کز علمی و
آموزشی که ساده انگارانه انواع مدارک تحصیلی حتی
دانشگاهی را صادر می کنند ،یک عامل زمینه ساز
تخلفات علمی در کشور است ،وضعیتی که منحصر به
ایران نیست و به گفته کارشناسان ،رفع ریشه ای آن در
گرو توامان پیشگیری و برخورد است.
به گزارش ایرنا ،شهریور سال گذشته بود که مجله علمی
ساینس ضمن ارایه گزارشی برپایه اظهارات یکی از اعضای
فرهنگستان علوم ایران اعالم کرد :هر ساله حدود  5هزار
پایان نامه که برابر با  10درصد پایان نامه های کارشناسی
ارشد و دکترای ارایه شده در این کشور است ،از بازار خریداری
می شوند.
انتشار این گزارش در کنار اعالم مجله «نیچر» از تخلفات
صورت گرفته در  58مقاله علمی از سوی برخی افراد در
ایران ،توجه بیشتر مسئوالن اجرایی و همچنین رسانه های
کشورمان را به مسئله تخلف علمی به دنبال داشت و معاون
پژوهشی وزارت علوم پس از مدتی اعالم کرد که تعداد ۳۹۸
نفر در این تخلف مشارکت داشته اند و از این تعداد  ۲۲نفر از
وزارت علوم ۳۰ ،نفر از وزارت بهداشت و  ۶نفر از دانشگاه آزاد
به عنوان نویسندگان مسئول بودهاند.
به گفته دکتر وحید احمدی ،تعداد نویسندگان همکار
مربوط به وزارت علوم  ۱۱۶نفر ،وزارت بهداشت  ۱۶۴نفر و
دانشگاه آزاد  ۶نفر بوده و با متخلفان برخورد قانونی شده
است ،به طوریکه مدارک تحصیلی برخی از متخلفان ابطال
شده است.
به هر حال ،نگاهی گذرا به رشد قارچ گونه مرا کز آموزشی در
کشور که گاه مشاهده می شود برای سودجویی بیشتر بسیار
ساده انگارانه نسبت به صدور انواع و اقسام مدارک تحصیلی
حتی دانشگاهی اقدام کرده اند ،موید آن است که متاسفانه
تا کنون به بیراهه رفته ایم و به جای تمرکز بر کیفیت آموزشی
بیشتر بر مقوله کمیت و افزایش آمار فار غ التحصیالن
دانشگاهی تمرکز داشته ایم.
دکتر غلی ا کبر جاللی پدر فناوری اطالعات کشورمان از جمله
این صاحبنظران است.
وی در گفت و گو با ایرنا ،ضمن تقبیح رواج فرهنگ مدرک
گرایی در کشور اظهارکرد :متاسفانه این رویه ناصواب باعث
شده است بسیاری از افراد بدون برخورداری از دانش الزم
حتی مدرک دکترا گرفته و به مدارج بسیار باالیی نیز دست
پیدا کنند.
وی با تا کید بر این که در حال حاضر فرهنگ مدارک گرایی
در کشور به عنوان یک چالش جدی مطرح است ،گفت :در
حال حاضر جمع زیادی از اساتیدی که در دانشگاه های
درجه چندم کشور مدرک دکترا اخذ کرده اند ،به عنوان
عضو هیات علمی دانشگاه ها مشغول به کار می باشند،
این درحالی است که جمع تولیدات علمی این مجموعه به
اندازه تعدادی از اساتیدی که خارج از کشور تحصیل کرده
اند ،نیست .به اعتقاد این استاد دانشگاه ،تاهنگامی که برای
مدرک و بحث های تئوریک بدون هیچ گونه تولیدات علمی
امتیاز قائل شویم معضل سرقت و تخلفات علمی ادامه
خواهد داشت چرا که پای منافع افراد درمیان است.
دکتر جاللی در ادامه گفت :در حالی که در دنیا تولید مقاالت
علمی در حال حرکت به سوی تکنولوژی پایه است ،اساتید
و دانشجویان ما هنوز درگیر تولید مقاالت تئوریک مربوط به
مبانی علوم پایه یا «ساینس بیس»می باشند که این خود

رواج فرهنگ کپی برداری را در جامعه علمی و دانشگاهی
فراهم کرده است.
(تا کنون اقدام جدی در خصوص سرقت علمی صورت
نگرفته است›
اما یک عضو هیئت علمی دانشگاه ،یکی از تاسف بارترین
مسائل حال حاضر کشور در حوزه علمی را رعایت نکردن
اصول امانتداری و استفاده ناصحیح از حاصل کار دیگران
به خصوص در پایان نامه های دانشجویی دانست و گفت:
نکته قابل تامل آن است که گرچه سرقت علمی دیگر بر کسی
پوشیده نیست ،اما تا کنون اقدامی جدی و مؤثر در این باره
صورت نگرفته است.
دکتر امین پاشاامیری با بیان این که رعایت نکردن اصول
امانتداری و استفاده ناصحیح از حاصل کار دیگران به
خصوص در پایان نامه های دانشجویان در برخی دانشگاه
ها و دوره های تحصیلی کمتر و در بعضی دیگر از دانشگاه
ها و دوره ها بیشتر به چشم می خورد ،تا کید کرد :البته به
جرأت می توان گفت هیچ دانشگاهی در کشورمان نیست
که از این آسیب به طور کامل مصون مانده باشد .دکترای
حقوق از دانشگاه همبولت برلین ادامه داد :از آنجا که
نوعا سازوکار مناسبی برای تشخیص اصالت پایان نامه در
دانشگاه ها وجود ندارد ،به صورت معمول دانشجویانی که
این گونه عمل می کنند به نتیجه مورد نظر یعنی کسب نمره
می رسند.
وی با بیان این که در خصوص پژوهش هایی نیز که
متعهدانه انجام می شوند ،معلوم نیست آیا دانشجوی
مربوطه ،همواره نمره شایسته ای به خاطر زحماتش دریافت
می کند یا خیر ،اضافه کرد :آنچه گفته شد در مورد پایان نامه
هایی است که دانشجویان ارائه دهنده ،همتی برای نوشتن
داشته اند .پاشاامیری با تا کید بر این که به طور حتم افرادی
در کشور به کار پایان نامه نویسی مشغول می باشند و شغل
آنها همین است ،گفت :لذا بر کسی پوشیده نیست که میزان
قابل توجهی از پایان نامه هایی که در دانشگاه ها دفاع می
شوند ،توسط فردی غیر از دانشجوی ارائه دهنده ،آماده و
توسط دانشجو خریداری می شود.
موضوع تخلفات علمی در رصد وزارت علوم
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اما
این ادعا را که در ارتباط با بحث سرقت علمی تا کنون اقدام
پیشگیرانه ای از سوی وزارت علوم صورت نگرفته و وضعیت
همچون قبل است ،رد کرد و گفت :مسئله تخلفات و سرقت
علمی در مرا کز علمی و دانشگاه ها از جمله موضوعاتی است
که در سال های اخیر نحوه برخورد با آن مورد توجه و رصد
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده است.وی افزود:
اتفاقا ما برای بحث مقابله با تخلفات علمی و پژوهشی از
سال  1393یک آئین نامه که در برگیرنده مصادیق تخلفات
پژوهشی است و همچنین یک منشور اخالق پژوهشی را
از طریق وزارت علوم به دانشگاه ها برای چگونگی برخورد
تخلفات دانشجویی ابالغ کرده ایم.
دکتر احمدی ادامه داد :ضمن اینکه یک سری کارگاه ها و
دوره های مختلف برای آشنایی دانشگاه ها با مصادیق
تخلفات دانشجویی و حفظ اخالق پژوهشی برگزار شده
است که ما مجموعه معاونین پژوهشی دانشگاه ها را با
همکاری کمیته های انضباطی دانشگاه ها موظف و مسئول
پیگیری تخلفات علمی دانشگاه ها کرده ایم.
وی ضمن تا کید بر این که یکی از وظایف وزارت علوم به
عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی ایجاد و توسعه فضای

علم و فرهنگ در کشور است ،گفت :بسیاری از دانشجویان
و اساتید متاسفانه به دلیل نبود آ گاهی نسبت به مصادیق
تخلفات علمی مرتکب تخلفات علمی شده اند و اطالعات
الزم را نداشته اند.
تصویب الیحه پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی در
مجلس
دکتر احمدی با اشاره به این که بخشی از تخلفات حوزه
علمی کشور مربوط به فضای بیرون از مرا کز علمی و
دانشگاهی است گفت :ما برای رفع این مشکل نیز در سال
 1394یک الیحه تحت عنوان›الیحه پیشگیری و مقابله با
تقلب در تهیه آثار علمی› برای تصویب مجلس ارائه کردیم
که خوشبختانه تیرماه امسال تصویب و برای تائید نهایی به
شورای نگهبان ارسال شد.
وی گفت :ا گر این قانون ابالغ شود ،به جهت این که تمامی
خالء های قانونی در این قانون پوشش داده شده است،
کلیه شرکت ها و افراد بیرون از دانشگاه ها که اقدام به
تخلفات علمی از جمله تولید و فروش پایان نامه می کنند،
مورد پیگرد حقوقی و قانونی قرار خواهند گرفت.
دکتر احمدی در عین حال الزام دانشگاه ها به انجام برخی
اقدامات پیشگیرانه از جمله ثبت و بارگذاری پایان نامه های
دانشجویی در سامانه ایراندا ک را با توجه به نرم افزارهای
کنترلی و هماهنگ کننده به منظور جلوگیری از بروز تخلفات
و سرقت های علمی بسیار موثر و راهگشا دانست و گفت :این
خود زمینه پیشگیری از تقلبات را فراهم خواهد کرد ضمن
اینکه برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه ها به منظور
آشنا کردن اساتید و دانشجویان با مصادیق تخلفات علمی
در حال هماهنگی و پیگیری است.
وی در عین حال با تا کید بر این که نباید به مسئله تخلفات
علمی نگاه تک بعدی داشت ،اظهار کرد :این که تنها بر
برخورد قضائی تا کید شود ،صحیح نیست به طوری که بحث
های پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی باید به صورت توام
دنبال شود ،ما نیز به عنوان مجموعه وزارت علوم همواره این
موضوع را مورد تا کید قرار داده ایم ،چرا که الیحه مقابله با
تخلفات علمی یکی از اجزای مجموعه است و اجرای آن به
تنهایی راهگشا نخواهد بود.معاون پژوهش و فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در ادامه اظهار امیدواری کرد که
با هماهنگی های ایجاد شده بین مجموعه های انتظامی
دانشگاه ها با معاونت های پژوهشی نسبت به گذشته از
سیر تخلفات علمی در کشور کاسته شود.
اعالم نظر شورای نگهبان درباره الیحه مقابله با تقلب در
تولید آثار علمی
محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری از بررسی الیحه مقابله با تقلب در تولید
آثار علمی توسط شورای نگهبان و اعالم نظر شورا در باره
آن خبر داد و گفت :در نظر شورای نگهبان در خصوص این
الیحه آمده است که در تبصره  ،9با توجه به عبارت تبصره،
این ایهام وجود دارد که حوزههای علمیه نیز زیرنظر وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری هستند که الزم است در این
خصوص رفع ابهام شود تا اظهارنظر ممکن شود.
وی افزود :کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
اسالمی نیز اقدام به اصالح عبارتی کرده و نام حوزه های
علمیه را به ابتدای متن منتقل کرده تا شبهه شورای نگهبان
رفع شود؛ تصمیم گرفته شده است که این اصالحیه برای
صحن مجلس ارسال شود تا هفته آینده در دستور کار
مجلس شورای اسالمی قرار گیرد.

عوارض مصرف داروهای داخلی در بیماران تاالسمی  ۹برابر شد
گروه اجتماعی:

مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران گفت :انصاف نیست هزینه
درمان بیماری که بعد از  ۳۰سال تزریق و در حالی که دیگر جایی
برای تزریق ندارد ،به داروی خورا کی روی آورده ،به یکباره  ۹برابر
شود.

به گزارش مهر ،محمدرضا مشهدی مدیرعامل انجمن
تاالسمی ایران در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر باال بودن
کیفیت داروهای داخلی تاالسمی گفت :ما هم معتقدیم
کیفیت دارو مانند خیلی از اقالم مصرفی مردم نیست که به
راحتی در مورد آن اظهار نظر کرد و یک شبه آن را تغییر داد.
وی افزود :بیمارانی که بیش از ۳۰سال با داروهای خاص،
درمان مناسب و قابل کنترل داشته اند و وقتی که به دلیل
مشکالت کمبود و سهمیه بندی و گرانی داروهای مورد نیاز
به ناچار داروی خود را تغییر داده و با فرض محال همان ماده
موثره و اثربخشی آن ،دچار عوارض پوستی ،کهیر ،خارش،

سفت شدن و عدم جذب دارو ،درد و زخم های محل تزریق
و در نوع خورا کی آن با مشکالت گوارشی و عدم تحمل دارو
و عدم حل شدن آن در آب و غیره روبرو شده اند چطور می
توانند در مورد داروی حیاتیشان که با گوشت و پوستشان
مأنوس است ،اظهار نظر نکنند.
مشهدی ادامه داد :جای سوال است چگونه طی این چند
سال اخیر عوارض و مشکالت دارویی بیماران تاالسمی
به گوش برخی از افراد به ویژه انجمنهای صنفی نرسیده یا
نخواستند به درد دل بیماران گوش بدهند .در حالیکه در
مقطعی به دستور وزیر وقت دستور توقف توزیع دارو داده شد
و در مقطعی از زمان و مشکالت تحریم با تالشهای انجمن
تاالسمی بیماران به سمت داروهای تولید داخل سوق داده
شدند ولی یکباره منبع مواد اولیه شرکت تولیدکننده داخلی
بدون اطالع تغییر یافت به طوریکه بیماران با تولید سری
قبل همین کارخانه هیچ مشکلی نداشته و با مصرف تولید

جدید آن دچار عوارض متعدد شدند و تمامی مسئولین
انجمن تاالسمی ایران ،وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
با اعتراض بیماران روبرو شده اند.
مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران تصریح کرد :بیماران اعتماد
خود را از داروی تولید داخل از دست داده اند و درمان را رها
کرده و تا همین لحظه شاهد اثرات مخرب و جبران ناپذیر و
عدم درمان آهن زدا در بیماران هستیم.وی تا کید کرد :باید
مسئولین توجه داشته باشند که تغییر یک شبه دارویی که
بیمار بیش از  ۳۰سال به آن وابستگی پیدا کرده میسر نیست
و آیا انصاف است بیماری که بعد از  ۳۰سال تزریق که دیگری
جایی برای تزریق ندارد به داروی خورا کی روی آورده و
ماهیانه مبلغ  ۳۰۰هزار تومان برای درمان پرداخت می کند
به یکباره مبلغی در حدود  ۹برابر پرداخت کند .مشهدی در
آخر افزود :از تمامی مسئولین خواستار توجه و نگاه ویژه ای
نسبت به بیماران خاص و دیر درمان تاالسمی هستیم.

حجتاالسالم والمسلمین
علیا کبر انصاری راد در
گفتوگو با فارس با اشاره به سالروز گرامیداشت ورود
آزادگان به میهن اسالمی در روز  26مردادماه  1369اظهار
داشت :بیشک آزادگان سرافراز با تحمل شکنجهها و
مصائب و سختی در راه اعتالی اسالم و انقالب گامهای
مؤثری برداشتند و امروز مایه افتخار و عزت کشور و
صاحبان اصلی انقالب هستند.
وی در ادامه افزود :آزادگان با جانفشانیها و
ازخودگذشتگیها باعث حفظ کیان و تمامیت ارضی

اسالمی
جمهوری
شدند و امروز استقالل
کشور مدیون خون
شهدا،
مقدس
جانبازان و ایثارگران
هستیم.
حجتاالسالم انصاری
راد از آزادگان بهعنوان
ایثار
اسطورههای
و مقاومت برشمرد
و عنوان کرد :باید نسل جوان به این الگوهای دوران
انقالب توجه کنند و خط و مشی زندگی آنها را سرمشق
خود قرار دهند.مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان،
مقاومت و پایداری را رمز پیروزی جبهه حق بر باطل
دانست و خاطرنشان کرد :هر یک از این آزادگان اسوه
صبر و استقامت هستند و ا گر فدا کاریهای آنان در جبهه
حق علیه باطل و دوران اسارت نبود شاید این اقتدار و
استقالل در کشور حا کم نبود.

معاون میراث فرهنگی هرمزگان:

برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی به  ۴میلیارد و
 ۸۰۰میلیون تومان نیاز داریم
گروه اجتماعی:

معاون میراث فرهنگی
اداره کل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری
هرمزگان از ثبت ملی ۵۰
اثر فرهنگی ،تاریخی و
ناملموس در هرمزگان طی
سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا،اشکان
جمع
در
مختاری
خبرنگاران با اشاره به اینکه
 ۳۳۶اثر در هرمزگان ثبت ملی شده است ،افزود :مهمترین
این آثار ساختمان صداوسیمای مرکز خلیجفارس ،قنات
کهورستان ،زیارت حضرت خضر نبی ،خانه یونسی کنگ،
سنگنوشتههای دهتل بستک ،آرامگاه بی باشه  ۱و ،۲
پل آب بر سر چاهان حاجیآباد ،ساختمان تاریخی گمرک
خمیر ،گالبتون دوزی و  ...است.
وی خاطرنشان کرد :در کنار ثبت ملی آثار مرمت و بازسازی
و تملک خانههای تاریخی نیز در دستور کار است.

مختاری اضافه کرد:
امسال  ۲۰۰میلیون
تومان برای تملک
خانههای تاریخی در
هرمزگان اختصاصیافته
است که این اعتبار برای
خرید دوخانه تاریخی در
بندرکنگ هزینه میشود.
معاون میراث فرهنگی
اداره کل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری
هرمزگان با اشاره به کسری بودجه در تملک خانههای
تاریخی ،تصریح کرد :بسیاری از خانههای تاریخی
بندرعباس به علت تملک شخصی و خارج شدن از آثار
ثبت ملی از بین رفتهاند.
مختاری با اشاره به مرمت و بازسازی بناهای تاریخی در
هرمزگان نسبت به سال گذشته ،اظهار کرد :بودجه امسال
برای مرمت و بازسازی  ۴میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان
است که نسبت به مدت مشابه پارسال  ۴برابر است.

ذخیره سازی 105خونبندناف نوزاد در بانک خون بند ناف رویان هرمزگان
گروه اجتماعی:

از ابتدای سال تا کنون 105خونبندناف نوزاد در بانک
خون رویان هرمزگان ذخیرهشده است که نسبت به
مدت مشابه پارسال  25درصد افزایش دارد.
مسئول بانک خون بند ناف رویان هرمزگان در گفتوگو با
ن بند ناف رویان هرمزگان
ایسنا ،با اشاره به اینکه بانک خو 
از سال  88در استان راهاندازی شده است ،تصریح کرد:
از ابتدای سال تا کنون  111قرارداد نمونهبرداری خونبند
ناف با متقاضیان بستهشده است.
ابراهیم کوهکن افزود :هزینه نگهداری خونبند ناف
نوزادان در هنگام قرارداد دو میلیون و  600هزار تومان در
دو قسط بافاصله زمانی  3ماه است.
وی اظهار کرد :این مرکز عالوه بر ارائه خدمات به
هرمزگانیها به مراجعهکنندگان استانهای بوشهر ،فارس

و جنوب کرمان هم خدمات ارائه میدهد.
مسئول بانک خون بند ناف رویان هرمزگان خاطرنشان
کرد :از ابتدای راهاندازی بانک خون رویان در هرمزگان
یک هزار و  600خونبند ناف نوزاد در این مرکز ذخیرهشده
است.
وی با اشاره به اینکه زمان نگهداری خونبند ناف نوزاد
 20سال است ،تصریح کرد :از خونبند ناف نوزاد برای
درمان بیماریهای تاالسمی ،سرطان ،دیابت و آلزایمر
استفاده میشود.کوهکن ادامه داد :خون باقیمانده در
بند ناف و جفت نوزاد سرشار از سلولهای بنیادی بسیار
پرتوان زنده است که در اثر تکثیرهای پیدرپی دچار پیری
نمیشوند.
وی در پایان گفت :با تزریق و یا جایگزینی این سلولها
میتوان به بهبودی سلولهای آسیبدیده کمک کرد

مردم به شایعات در خصوص فوت زائران توجه نکنند
گروه اجتماعی:

رئیس سازمان حج و زیارت از سالمت زائران ایرانی حاضر در
عربستان خبر داد و با توجه به نشر برخی اخبار در خصوص
فوت  ۳۰زائر در شبکه های مجازی ،از هموطنان خواست به
اینگونه مطالب اطمینان نکنند.

به گزارش مهر ،سه شنبه  ۲۴مردادماه در مسجد شجره
حضور پیدا کرد تا از نزدیک بر روند ارائه خدمات به
زائرین ایرانی بازدید بعمل آورد.
آنچه در این بازدید ها ملموس بود قدردانی زائرین
ایرانی از بازگشایی حج و در ادامه ابراز رضایتمندی از
خدمات ارائه شده به ایشان از ابتدای سفر تا کنون
بود؛ که پاسخ ریاست سازمان حج و زیارت نیز متقابال ،
قدردانی از زائرین بود که با ثبت نام در کاروان های حج
امسال بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت را
در رسیدن به این هدف عظیم و برپائی شعائر دین یاری
دادند و توطئه دشمنان را خنثی نمودند.
ریاست سازمان حج و زیارت باتفاق روسای ستاد های
مکه و مدینه  ،مدیرکل حراست و سرپرست روابط

عمومی سازمان از اتوبوس های مورد استفاده برای
زائرین نیز بازدید کرد و از مسئولین مربوطه که نهایت
تالش را برای به خدمت گیری بهترین اتوبوس ها برای
زائرین ایرانی داشته اند قدردانی نمود.
الزم بذکر است انتقال ۴۳۲۰۰زائر ایرانی در حج سالجاری
از مدینه منوره به مکه مکرمه توسط چهار شرکت مهم
نقل بین شهری صورت می پذیرد که جزو بهترین
شرکت های حمل ونقل بین شهری عربستان هستند و
اتوبوس های مورد استفاده در حج سالجاری از کیفیت
خوبی برخوردار است که در گفتگوی با زائرین نیز این
مورد اذعان شد.
محمدی در پایان این بازدید از وضعیت سالمت زائران
ایرانی حاضر در عربستان خبر داد و با توجه به نشر برخی
اخبار نگران کننده در خصوص فوت  ۳۰زائر در روز جاری
در شبکه های مجازی از هموطنان عزیز خواست تا به
اینگونه مطالب اطمینان نکنند و اخبار حج  ۹۶را از
کانال رسمی پایگاه خبری سازمان حج و زیارت دنبال
کنند.

کاهش  ۸۵درصدی اعمال جراحی پیشگیری از بارداری
گروه اجتماعی:

مدیرکل دفتر سالمت خانواده ،جمعیت و مدارس وزارت
بهداشت از کاهش  ۸۵درصدی اعمال جراحی پیشگیری از
بارداری در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا ،دکتر محمد اسماعیل مطلق ،با بیان
این مطلب و اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری
برای بازنگری جدی و علمی در سیاستهای جمعیتی،
گفت :خوشبختانه توانستیم رویکردها و اقدامات جدید
و موثری را در راستای سیاستهای کالن نظام انجام
دهیم.
وی تصریح کرد :برای پیشگیری از منفی شدن رشد
جمعیت ،میزان باروری کلی باید حداقل  ۲.۱فرزند
(سطح جانشینی) باشد و بر اساس سرشماری سال
 ،۹۰این شاخص به  ۱.۸رسیده ،اما جمعیت شناسان
اعتقاد دارند که میزان باروری کلی در پنج سال گذشته،
از روند افزایشی برخوردار بوده است.
مطلق افزود :تعدادی از بندهای سیاستهای
جمعیتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری به صورت
مستقیم به وزارت بهداشت مربوط است و برای اجرایی
کردن این سیاستها ،اقدامات گستردهای انجام شده
است.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس
وزارت بهداشت از افزایش میانگین سن ازدواج ،کاهش
تعداد ازدواج در سالهای اخیر ،افزایش فاصله بین
ازدواج و تولد فرزند اول و فرزندان بعدی ،روند رو به
افزایش طالق ،ناباروری ،تمایل به تک فرزندی و آسیب
های اجتماعی از جمله اعتیاد و  ...به عنوان عوامل
موثر بر نرخ باروری کلی در کشور یاد کرد.
مطلق در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:
به منظور توانمندسازی مدیران و کارکنان بخش
بهداشت تا کنون  ۱۶همایش در  ۱۰قطب کشور برای
توجیه مدیران و کارشناسان سالمت خانواده کشور و
آموزش بهورزی برای گسترش فرهنگ سازی ارتقای
نرخ باروری کلی و تعمیم آموزش ها تا محیطی ترین
سطوح و همچنین  ۶۱سینار و کارگاه آموزشی در
دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور برگزار

شده است.
مدیر کل دفتر سالمت خانواده ،جمعیت و مدارس
وزارت بهداشت اضافه کرد :فرهنگ سازی سیاست
های کلی جمعیت مبتنی بر سالمت و توجیه بیش از ۱۲
هزار نفر از مدیران استانی و شهرستانی دانشگاه های
علوم پزشکی و سایر دستگاه های استانی در راستای
سیاست های جمعیتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد که میانگین
فاصله تولد اولین فرزند و شروع زندگی مشترک به ۳.۵
سال و میانگین فاصله زمانی بین فرزند اول و دوم به
بیش از  ۵.۱سال افزایش یافته بود ،گفت :تالش هایی
در جهت متناسب سازی متوسط فاصله زمانی تولد
بین فرزندان انجام شد؛ چرا که این امر ضمن ایجاد
مخاطراتی در سالمت کودک که ناشی از افزایش سن
مادر است ،بر سالمت جسمی و روانی خانواده نیز اثر
میگذارد.
مطلق خاطرنشان کرد :کمیته نظارت بر اعمال جراحی
پیشگیری از بارداری تشکیل شد و فقط با تایید این
کمیته و چندین پزشک معتمد ،برای افرادی که مبتال
به بیماری هایی باشند که با سالمت مادر و کودک
مغایرت داشته باشد ،این اعمال جراحی انجام خواهد
شد و با تشکیل این کمیته در کشور شاهد کاهش
حدود  ۸۵درصدی تعداد موارد این اعمال جراحی
بودیم.وی بیان داشت :در طرح تحول سالمت برای
افزایش فرزندآوری و کاهش هزینه های افرادی که
متقاضی اعمال جراحی بازگشت باروری باشند ،این
اعمال جراحی تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
مطلق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
وجود حدود  ۳میلیون زوج نابارور در کشور ،گفت :این
زوجین به دلیل مشکالت ناباروری و بر خالف تمایل
خود ،از داشتن فرزند محروم هستند و در طرح تحول
سالمت برای این افراد ،کلینیکهای تخصصی سالمت
جنسی راهاندازی شد و عالوه بر تامین هزینههای آنها
توسط وزارت بهداشت ،بستههای آموزشی متعددی
برای آشنایی گروه هدف در زمینه راههای پیشگیری از
ناباروری تهیه و تدوین شد.

