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دانش آموزان نگران
تاثیر معدل در کنکور نباشند

ایسنا-نمایندهمردمایذهوباغملکدرمجلسگفت:دیروزدرجلسهکمیسیونآموزشیکنفرازوزارتآموزشوپرورشمسئولشدتاباهیئتهفتنفرهوزارتعلومبه
منظوربرگشتنازنظرخوددرزمینهتاثیرقطعیمعدلدرکنکور،صحبتکند.هدایتا...خادمیبیانکرد:مقررشداگرنظرهیئتهفتنفرهبرنگشت،سهشنبهطرحتاثیر
مثبتمعدلدرکنکوروطرحتاثیرقطعیمعدلدرکنکوربهرایگذاشتهشودکهنظربیشتراعضایکمیسیوناینبودکهبهطرحتاثیرمثبتمعدلدرکنکوررایدهند.

...

از میان خبرها

مدیرکل دفتر مالکیت فکری وزارت صمت اعالم کرد :

رئیسشورایاستانتهراندربارهبازداشت
تعدادیازاعضایشورایشهرستانهایتهران

زهرا حاجیان  -مدیرکل دفتر مالکیت فکری وزارت صنعت ،معدن و
تجارتازثبتجهانینام"خلیجفارس"درسازمان جهانیمالکیتفکری
()wipoخبردادوگفت:ازاینپسهیچدولتوکشوروسازمانینمیتواند
اینخلیجرابانامدیگرینامگذاریکند.مهندسمهدیمیرصالحی روز
گذشته در نشستی خبری ضمن تشریح فرایند ثبت جهانی خلیج فارس
در سازمان مالکیت فکری گفت :از حدود دو سال قبل با تنظیم گزارش
کارشناسیوتنظیماظهارنامهمربوطتوسطسازمانمالکیتفکریوزارت
صمت،فرایندثبتجهانیخلیجفارسکلیدخورد.برایناساس،پرونده
اینثبتبراساسقانونالحاقدولتایرانبهموافقتنامه«لیسبون»درباره
حمایت از اسامی مبدا و ثبت جهانی آن مصوب مجلس و همچنین قانون
الحاق دولت ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری
مصوبسال 1380مجلستشکیلشدوپسازپیگیریهایمستمر،در
نهایتناماینخلیج؛باپیشوندمرواریددرسازمانجهانیمالکیتفکری
( )wipoبه ثبت جهانی رسید.وی با بیان این که از این پس هیچ دولت و
کشوروسازمانینمیتوانداینخلیجرابانامدیگرینامگذاریکند،افزود:
در گذشته نام این خلیج صرفا به عنوان "خلیج فارس" مطرح بوده است
که براساسسندثبتجهانیبهعنوان"مروارید خلیجفارس"نامگذاری
شد  .بنابراین نام گذاری این خلیج به غیر از نام "مروارید خلیج فارس"
خالفقوانینبینالمللیخواهدبود.بهگفتهوی،ثبتنام"مرواریدخلیج

رئیس شــورای استان تهران دربــاره بازداشت تعدادی
از اعضای شــورای شهرستا نهای تهران توضیحاتی را
ارائه کرد .به گزارش ایسنا ،الهام فخاری روز گذشته در
نشست خبری درباره بازداشت تعدادی از اعضای شورای
شهرستانهای اطراف تهران با بیان این که درباره افراد
بازداشت شده ،سلب عضویت دایم نداشتیم ،افزود :پرونده
این افراد در سطوح مختلف بررسی میشود و همان اول
حکم قطعی صادر نمیشود.وی با بیان این که هفت نفر از
اعضا هنوز در بازداشت هستند ،اضافه کرد :بیشتر موارد
اتهامی آن ها مالی است .فخاری گفت :عضویت دو نفر از
آن ها در شورای حل اختالف سلب شده که پرونده شان
در مرحله اعتراض به رای است و چهار نفر نیز توسط حکم
قوه قضاییه تعلیق عضویت شدند اما هنوز سلب عضویت
دایم درباره آنها اتفاق نیفتاده و تعدادی هم با قید وثیقه
آزاد شدند.

رد شایعه تغییر تعرفههای ارتباطی توسط
جهرمی
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

فارس"ازنوعثبتحمایتازاسامیمبداونشانجغرافیاست،ازاینرواین
حوزه با منطقه به ثبت رسیده است.وی همچنین از ثبت شش محصول
دیگرشامل سنگتراورتنمحالت ،انجیراستهباناستانفارس ،زعفران
قائنات،گزاصفهان،گزبلداجیوکشمشمالیربهعنوانمحصوالتایرانی
درسازمانجهانیمالکیتفکریخبردادوگفت:ثبتاینمحصوالتعالوه
براعتباربخشیبهآنهابسترهای توسعهصادراتکشوررادراینزمینهها
فراهممیکند.بهگفتهویازسال 80تاکنونتعداد 60محصولایرانیبه
ثبتجهانیرسیدهاست.ویرتبهایراندرثبتجهانیراچهارمذکرکردو
یادآورشد:فرانسه،اسپانیاوجمهوریچک بهترتیبرتبههایاولتاسوم
رادراینزمینهدارند.

وزیر بهداشت در همایش «غذای سالم ،لبنیات سالم»:

سرانه مصرف لبنیات در ایران بسیار پایین است
وزیربهداشتبرلزومارتقایفرهنگمردمدرحوزهمصرفلبنیاتتاکید
کردوگفت:بایدمردمرابهاستفادهازلبنیاتتشویقوقوانینومقرراترا
همدراینحوزهسهلکنیم.سیدحسنقاضیزادههاشمیدرهمایش
"غذای سالم ،لبنیات سالم" در پیامی ویدئویی ضمن بیان این مطلب
افزود :متاسفانه مصرف سرانه مواد لبنی ما در بین کشورهای جهان و
حتی منطقه بسیار پایین است.وی با بیان این که در این حوزه بیش از9
هزار واحد صنفی فعال و بیش از 120هزار نفر مشغول به کار هستند،
اضافه کرد :مهمترین کمکی که میتوانیم دراین حوزه انجام دهیم،
تشویق مردم به استفاده از لبنیات و سهل کردن قوانین و مقررات است
تا بتوانیم در این مسیر هم مردم را تشویق کنیم و هم باعث اشتغالزایی
شویم .وی خاطرنشان کرد :دولت ،سازمان برنامه و بودجه کشور و
مجلس شــورای اسالمی باید به وزارت آمــوزش و پــرورش و همچنین
طبقاتضعیفجامعه ازنظراقتصادیکمککنند.

رئیس جهاد دانشگاهی با انتقاد از کمبود
بودجه مراکز تحقیقاتی :

بودجه پژوهش را صرف بدهی برق ۵
واحدتحقیقاتی کردیم !
حاجیان-کمبودبودجه مراکزتحقیقاتی یکمسئلهجدی
است که چاره اندیشی نکردن مسئوالن برای این مسئله ؛
مراکز تحقیقاتی را در مقاطع مختلف با بحران های جدی
مواجه کرده است  .دو روز پیش  ،رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی
و زیستی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز پژوهشی کشور از
قطعی برق این مجموعه به دلیل بدهی و نابودی نمونه های
زیستیدراینمرکزخبرداد.خبرتاسفباریکهبیانگرگوشه
ای از مشکالتی است که بدنه پژوهشی کشورهمواره با
آن دست وپنجه نرم می کند .به گفته ابوالحسن شاهزاده
فاضلیرئیسمرکزذخایرژنتیکیوزیستی"،درپیمشکالت
مالیوکمبودبودجهمرکزملیذخایرژنتیکیوزیستیایران
برای پرداخت هزینه برق ،روز یک شنبه۲۹مهرماه ۹۷برق
مرکزملیذخایرژنتیکیوزیستیایرانبهدلیلبدهیقطع
شده است ".وی در عین حال هشدار داد قطع برق بیش از
ده ها هزار نمونه زیستی ارزشمند را که با هزینه های زیادی
در این مرکز نگهداری می شود ،در معرض خطر نابودی قرار
داد.درپیایناتفاق،رئیسجهاددانشگاهی؛طیاظهاراتی
از پرداخت هزینه این مجموعه از محل برخی بودجه های
پژوهشی خبر داد.دکتر حمیدرضا طیبی گفت  :به منظور
رفع این مشکل ،از برخی بودجه های پژوهشی ،بدهی برق
مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی را پرداخت کردیم تا
نمونه های مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی از بین نرود.وی
افــزود :بدین ترتیب رونــد انجام پژوهش ها کند می شود
اما مجبور شدیم از بودجه پژوهشی استفاده کنیم.طیبی
خاطرنشان کرد :واحدهای دیگر که در مجتمع تحقیقاتی
هستندقراردادهاییباکارفرمایانخارجازجهاددارندکهآن
هاهمبهموقعنتوانستهاندبراساسقراردادپرداختیداشته
باشند؛ از این رو به دلیل موفق نشدن واحدهای جهاد برای
وصول مطالبات خود از کارفرمایان ،مدتی هزینه برق خود
را نتوانستند بپردازند .مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
ایران در سال  ،1386با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) در جهاددانشگاهی پایه گذاری شد ذخایر زیستی
و ژنتیکی از آن جهت پر اهمیت است که همواره خطر از بین
رفتن نمونه های ارزشمند زیستی وجود دارد از این رو الزم
است نمونه های در حال انقراض در هر زمینه ای نگهداری
شود و در اختیار محققان و مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهی
قرار بگیرد .ذخایر ژنتیکی و زیستی در توسعه تحقیقات و
صنعت زیست فناوری ،غذا ،سالمت و توسعه اقتصادی نیز
تاثیرزیادیدارند.

...

علمیفناوری

"خلیجفارس" به ثبت جهانی رسید

سلب عضویت دایم نداشتیم

▪سرانهمصرفلبنیاتدرایرانناامیدکنندهاست

معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز در این همایش سرانه مصرف مواد
لبنیدرکشوررابسیارپایینونگرانکنندهدانستوگفت:ایندرحالی
استکهمصرفلبنیاتدرپیشگیریازبسیاریازبیماریهاموثراست.
علیرضا رئیسی اظهار کرد :اگر در کشوری سرانه مصرف لبنیات باال
باشدقطعاآنکشوردردیگرشاخصهانیزدرجایگاهمناسبیقرارگرفته
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مشکل قبولشدگان پزشکی ،دندان
پزشکی و داروسازی حل شد
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حل مشکل قبولشدگان
رشتههای پزشکی ،دندان پزشکی و داروســازی دانشگاه آزاد و موکول کردن
تعیینتکلیف پذیرفتهشدگان رشتههای اتاقعمل ،پرستاری ،مامایی و بهداشت
به هفته آینده خبر داد .به گــزارش فــارس ،قاسم احمدی الشکی ،با اشــاره به
برگزاری جلسه صبح دیروز(دوشنبه) اعضای کمیته ویژه رسیدگی به بالتکلیفی
پذیرفتهشدگان رشتههای پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه آزاد با سرپرست
دانشگاه آزاد ،متولیانی از وزارت بهداشت ،مسئوالن سازمان سنجش و پذیرش
کشورومرکزپژوهشهایمجلسگفت:بهدنبالایجادمشکلبرایپذیرفتهشدگان
رشتههای پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه آزاد که پس از ثبتنام در مرحله
تکمیلظرفیتدانشگاههایآزادازپذیرشنشدنخوددرایندانشگاهمطلعشدند،
کمیتهایویژهزیرنظرکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلستشکیلوازمسئوالن
مربوطمذکوربهمنظوربررسیوحلاینمشکلدعوتشد.ویبهتوضیحنتایجاین
جلسه پرداخت و افزود :طبق آمار مسئوالن مشکل در رشتههای پزشکی و دندان
پزشکی حل شده و آنها میتوانند پذیرفتهشدگان را ثبتنام کنند ،همچنین
مانعی در ثبتنام این افراد در رشتههای داروسازی نیز وجود ندارد ،اما بیشترین
مشکل در رشتههای پیراپزشکی ،همچون اتاق عمل و پرستاری به صورت خاص
است ،ضمن آن که در رشتههای مامایی و بهداشت به طور محدود مشکالتی
دیده شده است .از آن جا که یک سوم قبولشدگان هنوز تعیینتکلیف نشدهاند
هفته آینده با حضور وزیر بهداشت ،سرپرست دانشگاه آزاد و رئیس سازمان
سنجش جلسه مجزایی تشکیل خواهد شدتا وضعیت آنها نیز هرچه سریع تر
مشخص شود.
▪تا  72ساعت آینده مشکل دو سوم پذیرفتهشدگان حل میشود

است .وی با اشاره به رتبه اول فنالند در مصرف مواد لبنی در جهان،
خاطرنشانکرد:میزانمصرفسرانهساالنهلبنیاتهرفرددرفنالند،
 ۳۶۵کیلوگرم است اما در ایران ،مصرف سرانه لبنیات ناامید کننده و
کمترازیکلیواندرروزاستیعنیمصرفسرانهلبنیاتروزانهدرایران
حدود ۱۳۰تا ۱۵۰گرمودرسالحدود ۶۶کیلوگرماست.معاونوزیر
بهداشت،مصرفلبنیاترادرپیشگیریازبسیاریازبیماریهامانند
بیماریهایدهانودندان،پوکیاستخوان،کوتاهیقدوسرطانهای
دستگاه گوارش موثر دانست و اضافه کرد :سرانه مصرف لبنیات در
کشورهایمختلف،ارتباطمستقیمیباوضعیتاقتصادیو GDPدارد
وقیمتتمامشدهلبنیاتدرسطحعرضهوتوزیعبایدبهگونهایباشدکه
مردمبهراحتیبهآندسترسیداشتهباشند.

...

مواد مخدر



احمدی توضیح داد :از آن جا که دانشگاه آزاد در برخی از واحدهای آموزشی
خود دارای ظرفیت خالی است و مجوز جذب نیز دارد ،مقرر شد؛ تا  72ساعت
آینده مصادف با روز پنج شنبه هفته جاری مشکل دو سوم از جمعیت دارای تراز
نمره رشتههای فوق حل شود و در نهایت تا روز شنبه هفته آینده به منظور تکمیل
مراحل ثبت نام این پذیرش ،اسامی آنها اعالم خواهد شد ،البته یک سوم از این
جمعیتباقیمیماندکهبهمجوزوزارتبهداشتواحتماالمجوزتکمیلظرفیت
سازمان سنجش نیاز دارند به همین دلیل درخصوص این افراد(یک سوم باقی
مانده) نیز مقرر شد؛ هفته آینده با حضور وزیر بهداشت ،سرپرست دانشگاه آزاد
و رئیس سازمان سنجش جلسه مجزایی تشکیل شود تا آنها نیز هرچه سریع
تر تعیین تکلیف شوند .وی گفت :در این سنجش "تراز علمی" حتما باید لحاظ
شود و البته آن یک سوم باقی مانده همانهایی هستند که احتماال ترازهایشان
کافی نبوده ضمن آن که حفظ عدالت برای ما بسیار مهم است و قرار نیست حق
عدهای تضعیف شود.

...

زائران اربعین

شکستبرنامهسازمانمللبرایمقابلهباموادمخدر

زائران اربعین مراقب آنفلوآنزا باشند

ایسنا-نتایجیکگزارشنشانمیدهدکهبرنامه ۱۰سالهسازمانمللمتحدبرای
مقابلهبامعضلموادمخدردرجهانباشکستیقابلتاملروبهروبودهچراکهتولیدو
مصرفآنافزایشداشت هاست.کارشناساندراینبررسیتاکیدکردند:همچنین
بهرغمتعییناهدافخاصیکهریشهکنکردنیاکاهشتولیدغیرقانونیخشخاش
وگیاهشاهدانهرادرنظرداشتهاندباافزایش ۱۳۰درصدیکشتخشخاشروبهرو
بودهایم.دراینگزارشآمدهاستکهتعدادافراد ۱۵تا ۶۴سالهایکهحداقلیک
باردرسال ۲۰۱۶میالدیموادمخدرمصرفکردهاندحدود ۲۷۵میلیوننفربوده
کهنسبتبهسال ۲۰۱۱افزایش ۳۱درصدیداشت هاست.

رئیس اداره مراقبت بیماری های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :با توجه به سفر زائران اربعین از اقصی نقاط کشور از جمله همسایه های
شرقی الزم است ،زائران اربعین برای پیشگیری از ابتال به بیماری های روده ای
مانند وبا و آنفلوآنزا اصول بهداشت فردی و جمعی را رعایت کنند .حسین
عرفانی در گفت و گو با ایرنا افزود :زائران حاضر در راهپیمایی معنوی و دشمن
شکن اربعین حسینی بهداشت فردی از جمله شست و شوی مکرر دست ها با
مایع و صابون ،نوشیدن و استفاده از آب آشامیدنی بطری شده و سالم و پرهیز
از مصرف سبزی و ساالد را رعایت کنند.

وزیرارتباطاتبااشارهبهانتشاراخباریمبنیبرتغییربرخی
ازتعرفههایارتباطیاظهارکرد:بازارکششیبرایافزایش
قیمت ندارد و تعرفهها نیز تغییری نکرده است .به گزارش
ایلنا؛جهرمی در حاشیه شصتمین جلسه ستاد اقتصاد
مقاومتی ؛ با اشاره به شایعاتی که درباره تغییرتعرفههای
ارتباطی منتشرشده است ،گفت:تعرفه ها تغییری نکرده
است چراکه بازارهم کششی برای افزایش قیمت ندارد اما
با توجه به این که درآمدها در این حوزه ریالی و هزینه سرمایه
گذاریارزیاست،نیازبهتدبیروحمایتبخشدولتیدارد.
جهرمیبابیاناینکهدولتبایددراینحوزهتسهیالتارائه
دهد ،افزود :تسهیالت انواع مختلفی دارد که نوع اول این
است که هزینههای توسعه مانند مالیات اپراتورها ،هزینه
های گمرکی و  ...را کم کنیم.وی همچنین از تصویب بسته
 ۱۴بندی درستاد اقتصاد مقاومتی برای حمایت از کسب و
کارهای نوپا خبر داد .

وزارت ارتباطات ضمن هشداردرباره
کالهبرداری درتماس های خارجی خبرداد:

همکاری برخی اپراتورهای واسط
بین المللی با کالهبرداران !
سخنگویوزارتارتباطاتبااعالمهشداردربارهشیوهجدید
کالهبرداری از طریق تماس های بین المللی  ،از همکاری
برخی اپراتورهای واســط بین المللی در فرایند تماس با
شهروندان ایرانی و قطع سریع آن خبر داد وگفت  :این شیوه
کهباعثافزایشهزینههایمشترکانمیشودکالهبرداری
آشکاری است که وزارت ارتباطات پیگیری این موضوع
وشناساییمتخلفانرادردستورکاردارد.بهگزارش خبرنگار
مهر،روزگذشتهپیامکیازسوییکیازاپراتورهایموبایلبه
مشترکان ارسال شد که «در صورت مشاهده تماس از سوی
شمارههایبینالمللیناآشناونامتعارفازکشورهایمختلف،
ازبرقراریتماسباآنهاخودداریکنید.چراکهتماسبااین
شمارههامیتواندهزینهزیادیرابهشماتحمیلکند».دراین
زمینه وزیر ارتباطات امروز در توئیتی با اشاره به قانون جدید
بقایکالهبرداریوقاچاقچینوشت«:کالهبرداروقاچاقچی
از بین نمی رونــد بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر ابــزار
میدهند .یک روز پیامک کالهبرداری ،این روزها Missed
 Callو انتظار تماس و شارژ مشترک تلفن همراه"در همین
زمینه سخنگوی وزارت ارتباطات نیز با اعالم این که ؛ برخی
اپراتورهای واسط بین المللی خواسته یا ناخواسته در فرایند
تماس با شهروندان ایرانی و قطع سریع آن همکاری دارند،
تاکیدکرد:شرکتارتباطاتزیرساختباورودبهاینموضوع
قصدشناساییایناپراتورهارادارد وهمزمانباشناساییاین
اپراتورها ،اقدام های الزم برای قطع ارتباط آن ها انجام می
شود.هادیانبااشارهبهاینکهاحتمالداردمنشأاینتماسها
داخلییاخارجیباشد،بهتماممشترکانتلفنهمراهتوصیه
کرد :پس از برقراری هر تماس ناآشنا
وبینالمللیوقطعآنازپاسخگویی
مجدد خودداری کنند تا متحمل
هزینههایسنگیننشوند.
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