اجتماعی

یک شنبه  ۱۱خرداد 1399
۸شوال .1441شماره ۲۰۳۹۰

گفت و گو با یک فروشنده مدارک دانشگاهی که اعتماد به نفسش باالست

جامعه

اخبار

مدرک دکترا فقط 35میلیون!

واکنش کدخدایی

به ماجرای قتل رومینا

5

  پیشبینی رشد۴/۲درصدی
کالس اولیها

وزارت علوم 30 :هزار مدرک جعلی طی سال  98در میدان انقالب کشف شد

محمداکبری -سخنگوی شورای نگهبان قتل
رومینا اشرفی را جنایت نابخشودنی ،خالف
شرع ،قانون و مقررات جاری دانست و گفت:
این گونه مسائل فقط با یک قانون حل نمیشود،
در برخی موارد زمینههای فرهنگی،اجتماعی
دارد و شاید زمینههای اقتصادی هم داشته
باشد.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با اصحاب
رسانهبابیاناینمطلبکهمانیزانزجارخودمانرا
ازاینگونهجنایاتاعالممیکنیماظهارکرد:همه
باید تالش کنند این نواقص جبران شود.
وی افـــــزود :آن چ ــه ک ــه م ــرب ــوط ب ــه شـــورای
نگهبان اســت قانونی بــوده اســت که مربوط به
الیــحــه حمایت از اطــفــال و نــوجــوانــان است
کــه ارتــبــاط مستقیمی بــا ایــن مسئله نــدارد
و احکامش در سایر قوانین مطرح شــده است
کــدخــدایــی بــا بــیــان ای ــن کــه الیــحــه اطــفــال و
نــوجــوانــان  یــک نــوبــت بـــرای مــا فــرســتــاده شد
خاطرنشان کرد :این الیحه ایراداتی داشته که
به مجلس فرستادیم و پروسه آن چندماه طول
کشید .همان طور که میدانید شورای نگهبان
 ۱۰روز و حداکثر  ۲۰روز فرصت برای اعالم نظر
دارد،مجلسمیتوانستسریعترمصوبهرااصالح
و به ما ارسال کند ولی این اتفاق نیفتاد.
وی با اشــاره به این که قصوری از سوی شورای
نگهبان درخصوص قانون حمایت از کودکان و
نوجوانان نبوده تصریح کرد :ما ایرادات را گفتیم
و مجلس می توانست به صــورت دو فوریتی یا
شکل دیگری بــرای ما آن را ارســال کند البته
بنده معتقدم ارتباطی بین این الیحه و جنایتی
که اتفاق افتاده دیده نمی شود .وی در پاسخ به
سوالی مبنی بر این که با توجه به این قتل و طرح
انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پــدر چقدر
اصالح و تشدید قانون مجازات در این زمینه دیده
می شود ،گفت :ما آمادگی خود را اعالم می کنیم
از هر گونه قانون جدیدی که برای تشدید مجازات
این افراد باشد .اگر مشکل با قانون حل می شود،
شورای نگهبان خود را موظف می داند در این
زمینه گام بردارد.
سخنگوی شـــورای نگهبان همچنین درایــن
نشست با اعالم نظر شورا درباره برخی مصوبات
گفت :طرح کاهش مــجــازات حبس تعزیری
ایراداتی داشت که مجلس آن را برطرف کرد و
عدم مغایرت آن نیز اعالم شد .این طرح در شرایط
ک کننده باشد.
کرونایی این روزها میتواند کم 

سربازان در سال  ۹۹چقدر حقوق
دریافت می کنند؟
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نــیــروهــای مسلح بــه تشریح جزئیات آخرین
تغییر حقوق ســربــازان پــرداخــت .آن طــور که
فارس آورده است ،امیر دریــادار دوم غالمرضا
رحیمیپور اظهار کــرد :حقوق سربازان طبق
قانون بودجه باید  ۲۰درصد اضافه میشد که
این میزان در فروردین ماه اعمال شد ،یعنی
ستاد کل نیروهای مسلح از اول خرداد عالوه بر
 ۲۰درصد ،مبلغ  ۸۰هزار تومان به حقوق تمام
سربازان اضافه کرد .وی گفت :با این افزایش
حقوق حداقل حقوق سربازان  ۳۴۰هزار تومان
و حداکثر بیش از یک میلیون تومان شده است.

برنامه ریزی ها برای ورود
گردشگران خارجی به کشور
ولی تیموری معاون گردشگری و دبیر کمیته
گــردشــگــری و فــضــاهــای ورزشـــی ســتــاد ملی
مدیریت بیماری کرونا ،گفت :به زودی طبق
رایزنیهای صور ت گرفته با ستاد ملی کرونا و
دستگاههای فرابخشی مربوط ،زمان و سازوکار
الزم بــرای ورود گــردشــگــران خــارجــی اعــام
خواهد شــد .ولــی تیموری در توضیح بیشتر
گفته است :هم اکنون تمام حلقههای زنجیره
خدمات گردشگری کشور اعم از مراکز اقامتی،
پذیرایی ،دفاتر خدمات مسافرتی ،سایتها و
مراکز فرهنگی ـ تاریخی و طبیعتگردی فعالاند
و محدودیتی برای برنامهریزی ،سامان دهی
و اجــرای تورهای گردشگری در داخــل کشور
وجود ندارد .او افزود :ب ه زودی طبق رایزنیهای
صورت گرفته با ستاد ملی کرونا و دستگاههای
فرابخشی مربوط ،زمان و سازوکار الزم برای
ورود گردشگران خارجی اعــام خواهد شد.
معاون گردشگری یــادآور شد :برقراری کلیه
فرایندهای حوزه گردشگری بر اساس پروتکلها
در قالب سفر هوشمند و رعایت ضوابط بهداشتی
انجام میشود.

محمد جواد رنجبر« /کارشناسی ارشد 25
میلیون و دکترا 35میلیون تومان!»؛ این قیمت
هاییاستکهیکفروشندهمدارکدانشگاهی
کهاعتمادبهنفسباالییهمداردبرایفروشبه
اصطالحقانونیمدرکبهمنمیدهد.مدرکی
که اگر بخواهی به صورت قانونی و تحصیل آن
را کسب کنی ،در دانشگاه آزاد شبانه  ،پردیس
و غیر دولتی حدود  100میلیونی برایت آب
می خورد.
به گزارش خراسان ،برای اطالع از چگونگی
خرید و فروش مدرک تحصیلی با یک فروشنده
مدارک دانشگاهی تماس می گیریم و از وی
درباره هزینه های اخذ راحت و سریع مدرک
دانشگاهی سوال می کنیم.
بهویمیگویمکهمدرکتحصیلیکارشناسی
ارشد می خواهم .آخرین مدرک تحصیلی ام
را سوال می کند .می پرسد به کجا می خواهی
ارائه بدهی؟ می گویم محل کار .سوال می کند
محل کارت دولتی است یا خصوصی ؟ پاسخ
می دهم دولتی.
می گوید :کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد
واحد ...برایت 25میلیون درمی آید.
▪20روزه آماده می شود!

می پرسم کی آماده می شود و پاسخ می شنوم
که  20روزه آماده می شود.
از او دربـــاره استعالم ایــن مــدرک تحصیلی
از طریق محل کــار می پرسم که مشکلی به
وجود نمی آید؟ می گوید :نه ،استعالم کتبی
درخواست کنند ،با پست می آید و بر می گردد،
مدرک کامال معتبر است.

از او می پرسم با این مدرک می توانم در کنکور
دکترا هم شرکت کنم که پاسخ مثبت می دهد و
می گوید می توانی ادامه تحصیل دهی.
او می گوید :فقط دانشگاه ...پاسخ استعالم
کتبی را می دهد و مدرک در سیستم ثبت نمی
شود .مدرکی که از ما می گیری وقتی خواستی
تحویل اداره بدهی ،یک پیام بــده که پیگیر
استعالمتباشم.
▪مدرک دکترا هم داری؟

از او دربــاره چگونگی دریافت مــدرک دکترا
ســوال مــی کنم کــه مــی گــویــد :هزینه دکترا
مــی ش ــود  35میلیون و اگ ــر هــمــان واحــد
دانشگاهی قبلی دکترا داشته باشد ،از همان
جا هم می شود دریافت کرد.

از او می پرسم اگــر بخواهم می شــود مدرک
تحصیلی ام برای سال  96بخورد و بعد برای
دکترا هم اقدام کنم؟ می گوید بله می شود.
به وی می گویم چگونه می توانم به شما اعتماد
کنم؟میگویدمیتوانیاعتمادنکنی!آدمباید
یک جایی اعتماد کند تا کارش راه بیفتد.
▪کشف بیش از  ۳۰هزار مدرک جعلی در
«میدان انقالب»

درهمینزمینهفریدونجعفریدستیارویژهوزیر
علومدرامورحقوقشهروندیباانتشارپستیدر
صفحهاینستاگرامخودازکشفبیشاز ۳۰هزار
مدرکجعلیتوسطوزارتعلومدرسال ۹۸در
محدودهمیدانانقالبخبردادونوشت:برخی
مدیران سیاسی بدون حضور در کالس ۱۴۰

واحد درس را در دو ترم پاس میکنند و مدرک
ارشدودکترامیگیرند.
وی با انتقاد از مدرکگرایی در اعتبار سنجی
مسئوالن و نمایندگان مجلس تصریح کرد:
این روزهــا در اعتبارسنجی نمایندگان جدید
مجلس یکی از موضوعات چالشی مــدرک
ماخوذهدانشگاهیآنهااست؛چنانچهبرخی
را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم
کرده است ،در واقع وقتی حضور در جایگاهی
سیاسیرامنوطبهداشتنکاغذیبهناممدرک
میکنیم ،بدون این که آزمونها و ارزیابیهای
درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و
بهگزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت
مدرکگرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان
خواهدشد.دستیارویژهوزیرعلومدرامورحقوق
شهروندی گفت :در واقع وقتی در دانشگاهها
به ویــژه دانشگاههای غیردولتی و موسسات
غیرانتفاعینظارتودقتکافیدرنحوهوصدور
مدرک دیده نمیشود در نتیجه با پدیدهای با
عنوانمدرکفروشیمواجهخواهیمشد.
وی افــزود :فقط در یک جمع آوری سطحی
ابزار و ادوات فروش پایاننامه و کتاب در میدان
انقالب توسط وزارت علوم در سال  ۹۸بیش از
 ۳۰هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد
یعنی  ۳۰هزار مدرکی که ظاهرا معتبر هستند
اما واقعا بی اعتبار.
او خــاطــر نــشــان ک ــرد :در بــرخــی موسسات
بـهصــورت علنی مــدرک فروخته میشود به
گونهایکهناموعنواندرسوابقموسسهجعلی
است ولی فقط روی کاغذ فاجعهای در فضای
علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است.

 ۱۴۸۹۵۰مبتالاز میان  ۹۱۵۹۹۸آزمایش تشخیص کووید ۱۹
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فرمانده هوانیروز ارتش:

هرکسی میگوید بالگردها به یاری آتش سوزی زاگرس نیامدند خودش را اصالح کند
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها 2روز قبل گفته بود بالگردها2سال است با ما همکاری نمی کنند

گروه اجتماعی -رکنا دیــروز نوشت« :آتش
به جان زاگرس افتاده و جنگل های  5استان
کشوردرحالسوختناست.بوشهر،کهگیلویه
و بویراحمد و خوزستان بیشتر از همه در حال
سوختن اســت  .حیات وحــش و جنگل ها و
مراتع می سوزند و آتــش پیشروی می کند.
نیروهای امــداد خود را به منطقه رسانده اند
تا در کنار نیروهای داوطلب بــرای خاموش
کردن آتش ،نجاتی برای زاگرس باشند ».به
گــزارش خراسان ،در همین زمینه سرهنگ
علی عباسنژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری دوروز قبل به
ایسنا گفته بود« :اگر تجهیزات هوایی زودتر
به منطقه گچساران اعزام شده بود ،همان روز
اول امکان اطفای حریق وجود داشت .پیش
از این وزارت دفاع بالگردهای اطفای حریق را
برای ما تأمین میکرد ولی به دلیل آن که دولت
اعتباری برای این کار در اختیار این وزارتخانه
قرار نداده است ،دو سال است که با ما همکاری
نمیکنند ».امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف
قربانی ،فرمانده هوانیروز ارتش دیروز در
گفت وگو با رکنا گفت :از روزی که در یاسوج و
گچساران این آتش سوزی رخ داد ،دو فروند
بالگرد هوانیروز به این مناطق اعزام شد و با
جا به جایی نیروهای زیادی ،آتش مهار شد .از
آخر وقت روز جمعه تا به حال بالگردهای ما
فعال هستند و نزدیک به 200نیرو را جا به جا
کردندودرگچسارانوبهبهان(مرزخوزستانو
کهگیلویه و بویراحمد) نزدیک30سورتی پرواز
انجام شده است .آتش رو به خاموشی است.

فرمانده پایگاه ها در منطقه مستقر هستند.
پایگاهمسجدسلیمانآمادهاستواگرنیازباشد
خدمت رسانی انجام می دهد.
امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی ،فرمانده
هوانیروز ارتش در پاسخ به این سوال که گفته
انــد به جز بالگردهای هالل احمر ،بالگرد
دیگریبرایخاموشکردن آتش نیامدهاست؟
گفت :هر کسی گفته کذب گفته است« .اولین
بالگردها متعلق به هوانیروز بودند که به کمک
آتش ســوزی گچساران رسیدند .کالنتری،
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز بر این خبر
صحه گذاشت.از روز گذشته نیز بالگردهای
هوانیروز در منطقه هستند .هر کسی این را
می گوید باید خودش را اصالح کند».
فرمانده هوانیروز ارتش در پاسخ به این سوال
که برآورد زمانی برای خاموشی آتش زاگرس
چهزمانیاست،دیروزتاکیدکرد:پایگاهمسجد
سلیمان اعــام کــرده که آتــش رو به خاموش
شدن است و تا آخر امروز(شنبه) عملیات تمام
می شود.
▪اختصاص  ۸فروند بالگرد بــرای اطفای
حریق در ارتفاعات خائیز

همچنین سخنگوی استانداری کهگیلویه
وبویراحمد دیروز از اختصاص  ۸بالگرد برای
اطفای حریق در ارتفاعات خائیز خبر داد و
گفت :به احتمال زیاد این آتشسوزی عمدی
است و چنان چه محرز شود افــرادی در آن
نقش داشته باشند ،قطعا با آن ها برخورد
خواهد شد« .سید محمد تقوی» دراین باره

ارسالمحمولهدارویینیممیلیوندالری
کرهجنوبیبهکشور

برای نخستین بار پس از بازگشت تحریمهای
آمریکا ،کره جنوبی یک محموله دارویی به
ارزش نیم میلیون دالر به ایران فرستاد .کره
جنوبی در صدد است ماه آینده نیز معادل
دو میلیون دالر دارو و تجهیزات پزشکی به
ایــران ارســال کند .دویچه ولــه در ایــن باره
گزارش داد که این محموله دیروز شنبه وارد
تهران شده است.رسانه های کره ای گفته

اند داروهایی که از مسیر هوایی به ایران
ارسال شده برای درمان بیماری «گوشه»،
یک بیماری ارثی یا ژنتیکی ،کاربرد دارد .این
خبر حاکی است ،دارو و تجهیزات پزشکی
شامل تحریمهای آمریکا علیه جمهوری
اســامــی نــمـیشــونــد ،امــا بــه طــور معمول
تحریمهای مالی و بانکی داد و ستد این
کاالها را نیز دشوار کرده است.

به ایلنا گفت :تاکنون بیش از  ۴۰۰نفر از
نیروهای مردمی و برخی از مدیران استانی و
شهری در محل حادثه حضور دارند و به اطفای
حریق کمک میکنند .از صبح جمعه نیز بیش
از  ۹۰سورتی پرواز انجام شده است .همچنین
 ۸فروند بالگرد برای اطفا وارد استان شدهاند
که  ۴فروند در ترابری کمک میکنند و ۴
فروند هم بــرای آبپاش مــورد استفاده قرار
گرفتهاند .وی گفت :تا االن براساس اطالعاتی
که به دست آوردهایم احتمال میدهیم که این
آتشسوزی عمدی باشد .تیمهای کارشناسی
نیز در حال بررسی هستند و چنان چه محرز
شود که شخص یا اشخاصی به تعمد باعث
وقوع این آتشسوزی بودهاند ،به شدت با آنها
برخورد خواهیم کرد.

معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که
ثبتنام کــاس اولیها آغــاز شــده اســت ،گفت:
پیشبینی ما این است برای سال تحصیلی جدید
یک میلیون و  574هــزار و  208کــاس اولی
ثبتنام کنند که در مقایسه با سال تحصیلی قبل
رشد  4.2درصــدی دارد .به گــزارش خراسان،
رضوان حکیمزاده در نشستی خبری یادآور شد:
ثبتنام کالس اولیها امسال در دو مرحله انجام
میشود و ابتدا ثبتنام اولیه را در مدارس داریم و
فرایندسنجشازاولتیرماهشروعمیشود،زمانی
که فرایند سنجش تکمیل شد ثبتنام نهایی
دانشآموزان در مدرسه انجام میشود .براساس
ماده  18آییننامه دوره متوسطه ثبتنام آن ها از
نیمهتیرتاپایانمرداداست.

معاونکل وزارت بهداشت:

ویروس کرونا ضعیف نشده است
کاهش حساسیت مردم به کرونا فاجعه
است

معاونکل وزارت بهداشت با بیان این که ویروس
کرونا ضعیف نشده است ،گفت :کاهش میزان
مرگومیرکرونابهزیرعدد 50بافداکاریوشهید
شدن پرسنل بهداشت و درمان حاصل شد اما به
ی انگاشتن و عادیسازی که توسط
تازگی با عاد 
مردم و برخی مسئوالن ایجاد شده باورها و اعتقاد
به رعایت فاصلهگذاری اجتماعی از  90درصد به
 40درصــد کاهش یافته و این موضوع حتی در
خانهها نیز اتفاق افتاده است .وی افزود :واهمه و
ترس سازنده از ویروس کرونا از  70درصد به 34
درصد و اعتقاد به لزوم در خانه ماندن از 86درصد
به  32درصــد کاهش یافته است که این مسئله
فاجعه است و نتیجهاش این میشود که مردم به
سفرهای غیرضروری میروند؛ این سفرها مانند
بمبساعتیاستوباعثانتقالویروسازجاییبه
جایدیگرمیشود.

ریاضی کمطرفدارترین و انسانی
پرطرفدارترین رشته بین
دانشآموزان
مدیرکل دفتر آمــوزش فنی و حرفهای آمــوزش و
پرورش گفت :آمار توزیعی دانشآموزان در رشته
ریاضی 9درصد ،تجربی  24درصد ،علوم انسانی
 30درصد و فنی و حرفهای و کاردانش حدود 35
درصــد است .آذرکیش دربــاره این که چرا بیشتر
دانشآموزانبهرشتهتجربیگرایشدارند،بهتسنیم
گفت :این که  63درصد فارغ التحصیالن مدارس
متقاضی شرکت در کنکور تجربی میشوند دالیل
متعدد دیگری دارد که باید آن را جست و جو کرد.
وی همچنین گفت :طبق برنامه ششم توسعه باید
آماردانشآموزانفنیوحرفهایبه 50درصدبرسد.

