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وزیرعلوم با اشاره به فعالیت  ۱۹۲مرکز رشد و ۴۳پارک علم و فناوری در کشور گفت :این پارکها ساالنه میلیاردها تومان فروش فناوری
دارندو تاکنون  ۴۲هزار شغل پایدار ایجاد کردهاند  .به گزارش ایسنا ،دکتر منصور غالمی با بیان این که تولیدات علمی و پژوهشی باید در
اختیار جامعه و نیازهای کشور قرار گیرد ،افزود :برنامه دولت در حوزه دانشگاهها ،تبدیل دانش به فناوری وتولید ثروت است .

...

علمیوفناوری

رئیس پژوهشگاه رویان
درگفت وگو با خراسان خبر داد :

گام بلند محققانکشور برای
درماندیابت با سلولهای بنیادی
زهــرا حاجیان -رئیس پژوهشگاه رویــان
جهاددانشگاهی از آغازطرح سلول درمانی
دیــابــت تــوســط محققان ایــن پژوهشگاه
خــبــردادوگــفــت :ایــن طــرح کــه درمــراحــل
حیوانی به نتایج چشمگیری رسیده است،
قــدم بسیار بــزرگــی ب ــرای درمـــان دیابت
محسوب می شــودو تالش می کنیم آن را
به مرحله انسانی و«کلینیکال ترایال »نیز
برسانیم  .دکتر شــاهــوردی در گفت وگو
با خراسان با اشــاره به جزئیات ایــن طرح
گفت:دستیابی بــه روش سلول درمانی
دیابت یکی از طــرح هــای مهمی اســت که
در پژوهشگاه رویــان آغاز شده است و طی
آن موفق شدیم تا با استفاده از سلول های
بنیادی و تبدیل این سلول ها به سلول های
انسولین ســاز در محیط آزمایشگاه ،این
سلول ها را به مدل حیوانی پیوند بزنیم .
وی با اشاره به نتایج این طرح خاطرنشان
کــرد :خوشبختانه نتایج این طرح بسیار
موفقیت آمیز بود به طوری که با پیوند این
سلول ها به حیوانی که دیابت داشت این
بیماری تاحدقابل توجهی کنترل شدو
این یک قدم بزرگ است و می تواند تحول
بزرگی در درمان این بیماری شایع ایجاد
کــنــد.وی بــا اشـــاره بــه تحقیقات جهانی
درزمینه سلول درمانی دیابت گفت  :با
تحقیقاتی که در زمینه سلول درمانی دیابت
انجام می شود محققان موفق شده اند به
اشکال مختلف از جمله کاشت کپسول
هــای زیــر پــوســت ،بــرای ترشح انسولین
بیماری دیابت را در افراد مبتال تا حد زیادی
کنترل کنند.

استتنهاراهچارهدرچنینمواردیشکایتبردن
به سازمان گردشگری است.وی اما مدعی است :
البتهکارشناسانیکهدرجلسهرسیدگیبهماجرا
نشسته اند خودشان آژانس دار هستند بنابراین
تا جایی که چاقویشان تیز باشد و ُببرد ،هوای
همکارشان را دارند .این فعال حوزه گردشگری
ادامه می دهد :ویزای شینگن به هیچ عنوان قابل
تضمین نیست اما نکته این جاست که آژانس
دارهــا می دانند مثال شانس دریافت روادیــد با
شرایط خاص در هر سفارتی چگونه است ،ولی
مسافر را به سمت سفارتی هدایت می کنند که
به آن ها روادیــد نمی دهد .با این اتفاق سودی
که نصیب آژانس دار می شود خیلی راحت و بی
دردسر است .وی خاطرنشان کرد :عالوه بر این
گرفتن شینگن برای ویزای کانادا اجباری نیست
ولی بسیاری از آژانــس ها مسافر را به دریافت
شینگن تشویق و برای دریافت آن هم چند میلیون
تومان دریافت می کنند.

این روزها که به نوروز نزدیک می شویم
شبکه های مجازی یا حتی پیامک های
ارسالی ،پر است از آگهی سفرهایی که
نیاز به روادید خاص دارند...

ارسال الیحه ممنوعیت ازدواج زیر۱۳سال به دولت تا هفته آینده

▪ورود دادستان ایالم به ماجرا

بــه گـــزارش مــیــزان ،پــیــرو انتشار ایــن خبر،
همچنین دادستانی مرکز این استان به موضوع
ورود کرد .خسروی زاد دادستان مرکز استان
ایــام اظهار کــرد :پس از وصــول گ ــزارش به
دادسرا ،مدیرکل بهزیستی با دستور دادستانی
مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شد.وی
با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی
العموم ،گفت :این اقــدام بر اســاس مــاده 50
قانون حمایت از خــانــواده جــرم تلقی شــده و
مرتکبان این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار
خواهند گرفت.در همین حال معاون رئیس
جمهور در امــور زنــان و خانواده نیز از ارسال
الیحه اصالح ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی برای

...
جامعه

کالهبرداری قانونی !

ورود دادستانی به ماجرای ازدواج دختر 11ساله ایالمی با مردی50ساله
گــروه اجتماعی -بــه دنــبــال اعــام خبری
مبنی بر ازدواج یک دختر  11ساله با مردی
حدود  50ساله در استان ایالم ،این کودک
با مداخله بهزیستی و دادستان ،ایالم تحت
حمایت قــانــون قــرار گــرفــت .طــی روز های
گذشته رسانه ها خبر دادنــد که دختر ۱۱
ساله ایالمی به عقد مرد  ۵۰ساله ای درآمده
که در واقــع او را به ازای  ۱۵میلیون تومان
فروختهاند.به گزارش یکی از جمعیت های
خیریه «رها» نام مستعار برای این کودک است
که هنوز رفتارهای کودکانه دارد اما این مرد،
همسری دیگر و هفت فرزند دارد.این ماجرا
واکنش وزیــر رفــاه و معاون زنــان و خانواده
ریاست جمهوری را هم به دنبال داشت .محمد
شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در واکنش به این ماجرا در صفحه توئیتر خود
نــوشــت« :بــه لطف خــدا و همت همکاران و
پایمردی دادستان محترم ایالم ،دختر 11
ساله عزیزم رها ،که بنا به تصمیمی غلط ،قرار
بود نوعروس مــردی پنجبرابر سنش شود،
تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار گرفت».

ایجاد بیش از40هزار شغل پایدارتوسط
پارک های علم وفناوری

شیوه برخی از آژانس های مسافرتی برای کسب درآمد

دانش پور -سفر به کشورهای اروپایی و کانادا؛
وسوسه ای که گاهی در بین آگهی های پشت
سرهم آژانس های مسافرتی به جان بعضی ها
می افتد .این روزهــا که به ایام تعطیالت نوروز
نزدیک می شویم شبکه هــای مجازی یا حتی
پیامک های ارسالی ،پر است از آگهی سفرهایی
که نیاز به روادید خاص دارند .اگر از کالهبردارها
که عنوانشان ،هویتشان را لو می دهد ،بگذریم،
تلخی ماجرا وقتی است که برخی از آژانس های
مسافرتی که مجوز رسمی از سازمان گردشگری
دارند ،از طریق همین آگهی ها ،به شیوه خاص
خودشان درآمد کسب می کنند .این آژانس ها
که مثال با مسافران صداقت دارند ،از همان روز
اول اذعان می کنند صدور روادید دست سفارت
است و شاید به هر دلیلی روادید صادر نشود به
همین دلیل برای هزینه های آژانس باید مبلغی
در قرارداد قید شود که در صورت رد شدن روادید
به مسافر برگردانده نمی شود .تا این جای کار به
نظر همه چیز درست است اما ماجرا وقتی شروع
می شود که برخی از آژانس ها بدون آن که روی
پرونده متقاضی اقدامی انجام دهند ،به شیوه
هایی که مو الی درز آن نمی رود کاری می کنند
که پرونده رد یا به اصطالح مسافرریجکت شود،
آن وقت بدون آن که هزینه ای برای سفر مسافر
صــرف شــود فقط پــول قید شــده در قـــرارداد را
میگیرند و تمام .به همین سادگی ولی واقعیت
دارد که برخی از آژانــس های مسافرتی حتی
مدارک الزم را که برای دریافت روادید ضروری
است ناقص ارائه می دهند تا عمال روادید صادر
نشود .مثال رزرو هتل و بیمه نامه و  ...را صوری
انجام می دهند و همین موضوع با یک استعالم
ساده توسط سفارت مشخص می شود .آن وقت
است که برای مسافر ،یک ریجکتی در پرونده
باقی می ماند و برای آژانس دار محترم! حداقل
یک میلیون تومان سود .تمام این اطالعات را یک
فعال گردشگری به خراسان می گوید و معتقد

▪حکم سلب سرپرستی رها صادر شد

ممنوعیت ازدواج زیر  ۱۳سال به دولت تا هفته
آینده خبر داد .معصومه ابتکار یک شنبه در
صفحه توئیتر خود نوشت « :با هماهنگیهای
بهعمل آم ــده ،مقرر شــد الیحه اصــاح مــاده
 ۱۰۴۱قانون مدنی برای ممنوعیت ازدواج زیر
 ۱۳سال تا هفته آینده به دولت ارسال شود».
وی با اشاره به خبر ازدواج دختری  ۱۱ساله در
ایالم ،اظهار کرد« :پیرو انتشار خبر ازدواج دختر
 ۱۱ساله با مردی  ۵۰ساله در ایالم ،دادستانی
استان به موضوع ورود کرده است».

در این خصوص مدیر کل بهزیستی ایالم هم
اعــام کــرد :بعد از مراجعه و بررسی موضوع
توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی و با حکم
دادســتــان ایــام با توجه به غیرقانونی بودن
ازدواج کودکان کمتر از  13سال حکم سلب
سرپرستی این کودک صادر و این دختر بچه از
قید شوهر بزرگ سال خارج و تحویل بهزیستی
شد .به گزارش ایرنا ،زهرا همتی با ذکر این که
رها متولد فروردین ماه سال 85اســت ادامه
داد :نتیجه بررسی کارشناسان اعزامی که
رها نیز آن را تایید کرده نشان می دهد که این
ازدواج به ازای بدهی پدر به این مردانجام شده
هر چند شوهر رها این موضوع را انکار کرده
است.به گفته معاون امور اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور نیز پــدر ایــن کــودک معتاد
بوده و همچنین از همسرش جدا شده است.
مسعودی فرید در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این
که وضعیت مالی خانواده مساعد نیست و باید
علت ازدواج کودک  ۱۱ساله مشخص شود،
اظهار کرد :در گذشته به دنبال برخی از رسوم
فرهنگی ،ازدواج در سنین کم اتفاق میافتاد
اما هم اکنون معمو ًال این اتفاق در خانوادههای
آسیبدیده که دچار مشکالت مالی ،اعتیاد،
فقر فرهنگی و ...هستند رخ مـیدهــد .وی
تاکید کرد :برای ازدواج فقط بلوغ جسمی یک
فرد شرط نیست و سازمان بهزیستی به عنوان
متولی آسیبهای اجتماعی در مــواردی که
کودک بدون داشتن پیش شرطهای ازدواج یا
به دلیل مشکالت خانوادگی مجبور به ازدواج
میشود ،پیگیریهای الزم را انجام خواهد داد.
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ماجرای بالتکلیفی مدارس
در یک روز نیمه تعطیل

▪همه چیز به نفع آژانس مسافرتی

حیدری یکی از متقاضیان دریافت ویزای شینگن
اســت .او می گوید :از طریق پیامک با آژانــس
مسافرتی در منطقه گیشای تهران آشنا شدم
و اعالم کردم که درصــدد سفر به کانادا هستم.
مسئول آژانــس تاکید کرد ابتدا باید یک ویزای
شینگن دریافت کنم و بعد با رقم بسیار مناسبی در
حداقل زمان روادید کانادا بگیرم .مسئول آژانس
با چرب زبانی مدعی شد ،آژانــس مسافرتی او،
«وی آی پی» سفارت کشوری است که می خواهد
به آن درخواست روادید بدهد و قول داد که بدون
هیچ نگرانی آن را می گیرد .او با انواع ترفندها و
با این بهانه که قوانین سازمان گردشگری اجازه
نمیدهدتضمینیبودندریافتروادیددرقرارداد
قید شود از ذکر این نکته خودداری می کند و البته
می گوید :طبق قوانین مبلغی در قرارداد قید می
شود که در صورت ریجکتی باید آن را پرداخت
کنم و تاکید کرد روادیدم را گرفته شده بدانم! این
مسافر می افزاید :بعد از گذشت دو هفته تلفنی
به من اعالم شد روادیــدم صادر نشده ،آن هم به
دلیل این که مدارک کافی برای رزرو هتل ،برنامه
مناسب سفر  ،بیمه معتبر و ...نداشته ام .بعد از آن
هم ،مبلغ تعیین شده در قرارداد از حسابم کسر
شد و بی آن که کمکی برای اعتراض در سفارت
کشور مذکور بکنند از من خداحافظی کردند .وی

می گوید :بعد از این اتفاق به سازمان گردشگری
استان تهران شکایت بردم و با وجود آن که مسئول
آژانس صراحتا اذعان کرد کوتاهی هایی انجام
شده ،اما رای صادر شده به نفع آژانس تمام شد!
▪گول نخورید! همه توافق ها را مکتوب کنید

این موضوع را با کارشناس گردشگری سازمان
میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستان
تهران مطرح کردیم تا شاید از ِس ّر آژانس ها سر در
آوریــم .مهدی عنبر مدعی شد :بر اساس بررسی
های انجام شده در جریان شکایت هایی که مردم
به سازمان گردشگری می کنند  40درصد آرا به
نفع مردم صادر می شود البته این عدد در خصوص
تمامشکایتهاازآژانسهایمسافرتیدرسفرهای
داخلی و خارجی است .وی با تایید افزایش شکایت
هــای ریجکتی مسافران خاطرنشان می کند:
متاسفانه مردم درخصوص ادعاهایی که آژانس
ها درباره دریافت روادید یا جزئیات سفر دارند از
آن ها مدرک مکتوب نمی خواهند به همین دلیل
ممکن است که در جلسه رسیدگی به شکایت،
صحبت های شفاهی آن ها شنیده شود و حتی اگر
بدانیم واقعیت را می گویند اما رای نهایی بر مبنای
مستندات موجود صادر می شود بنابراین مسافران
باید دقت کنند تمام صحبت هایی که در آژانس
میشود به صورت مکتوب به آن ها ارائه شود.

گروهاجتماعی-یکشنبهگذشته،روزیکه
بینچندتعطیلیقرارگرفتهبودمدارسکشور
درحالی که تعطیل اعالم نشده بود اما در عمل
شبیه روزهای تعطیل بود .گزارش خراسان
حاکیاست،بسیاریازمدارس کشوراینروز
را در بالتکلیفی سپری کردند به طوری که در
اکثر مدارس نه درسی داده شد و نه توانستند
در مدارس را ببندند .نتیجه آن که بسیاری
از کالسها بــدون تکلیف خــاص و با تعداد
محدودی دانش آموز برپا شد.وقتی چنین
روزهایی تعطیل نمی شود به آن معناست
که والدین باید سر کار خود و فرزندان این
خانوادههاقاعدتابهجایاستفادهازتعطیالت
سر کالس حاضر شوند اما از سوی دیگر شمار
زیــادی از مــردم که در مشاغل آزاد فعالیت
میکنند و بسیاری از کارمندان دولت که قادر
به استفاده از مرخصی هستند ممکن است در
چنین ایامی ترجیح بدهند از تعطیالت بین
سال استفاده کنند.در هر صــورت مدارس
چنین روزهایی را باز هم تجربه خواهند کرد
که الزم است دولت تصمیم بهتری را در این
خصوص اتخاذ کند که به بالتکلیفی مدارس،
دانش آموزان و معلمان منجر نشود.

ذوالنوری:زور قوه قضاییه به
فیلتر اینستاگرام نرسیده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره
به این که اینستاگرام بــرادر تلگرام است،
افـــزود :زورقـــوه قضاییه تاکنون بــه فیلتر
اینستاگرام نرسیده است .ذوالنوری  درباره
بحث فیلترینگ اینستاگرام به خانه ملت
گفت :اینستاگرام برادر تلگرام است ولی
دولت با عدم تمکین از قانون ،اجازه فیلتر
شدن آن را نمیدهد و زور قوه قضاییه نیز
تاکنون به فیلتر اینستاگرام نرسیده است.

