
رئي�س دانش�گاه آزاد اس�امي ب�ا اش�اره به 
اينک�ه 900 ناظر براي نظارت ب�ر نقل و انتقال 
دانش�جويان ب�ه واحدهاي دانش�گاهي اعزام 
مي شوند، از بررسي ايجاد واحد دانشگاهي در 

جزيره ابوموسي خبر داد. 
فرهاد دانش��جو در ش��صت و پنجمي��ن اجالس 
ش��وراي مرك��زي دانش��گاه آزاد با اش��اره ب��ه اينکه 
س��تون هاي فرهنگي و ارزش ها بايد مشخص باشند 
و براي آنها برنامه ريزي دقيقي صورت گيرد، فعاليت 
در حوزه فرهنگي را يکي از مهمترين برنامه هاي خود 
در دانشگاه آزاد عنوان کرد و گفت: بهينه سازي بومي 
و گزينش دانشجو نيز در اين زمينه از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت، چراكه اين موضوع دغدغه بسياري 
از خانواده ه��ا و دانش��جويان در دانش��گاه آزاد بوده و 
بايد توس��ط معاونت فرهنگي و دانش��جويي دانشگاه 
پيگيري ش��ود.  دانش��جو افزود: در ح��ال حاضر به 

دنبال توسعه کمي دوره هاي کارشناسي نيستيم اما 
بايد بدانيم يکي از نقاط ضعف آموزش عالي کش��ور 
در دوره هاي کارداني و آموزش مهارت اس��ت زيرا در 
صورت کسب مهارت الزم توسط دانشجويان بسياري 
از مش��کالت صنع��ت برطرف مي ش��ود.  وي اصالح 
بعضي از ش��اخص هاي فرهنگ سکوالر که به تدريج 
وارد نظام آموزش��ي دانشگاه آزاد ش��ده بود را بسيار 
مهم دانست و اظهار كرد: علي رغم باوري که در مرفه 
بودن دانشجويان دانش��گاه آزاد اسالمي وجود دارد، 
بايد گفت باالي 70 درصد دانش��جويان دانشگاه آزاد 
از قشر پائين جامعه هستند؛ البته شهريه دانشجويان 
دانشگاه آزاد نسبت به مدارس غير انتفاعي يا نسبت 
به استانداردها پائين تر است اما مهم اين است که اين 

ميزان در قياس با توان مردم باالتر است. 
جزئيات تعليق واحد آكسفورد

رئي��س دانش��گاه آزاد در رابطه ب��ا صحت يا عدم 

صحت تعطيلي دانش��گاه آزاد واحد آکسفورد، گفت: 
دانشگاه آزاد آکسفورد تعطيل نشده بلکه تعليق شده 
است. دولت انگليس از دانشگاه خواسته تا حساب های 
دانش��گاه را ببندند و اگر تا يک ماه ديگر بسته نشود، 
حساب های دانشگاه بلوکه مي شود و امکان استفاده از 
آن نخواهد بود؛ به همين خاطر رئيس واحد آکسفورد 
اعالم کرد که در ش��رايط کنونی بهتر اس��ت فعاليت 

دانشگاه تعليق شود.

گروه اجتماعي    سفر رئيس جمهور به ابوموسي 
درس�ت 13 روز پي�ش اتفاق افت�اد، آن زمان 
خيلي ه�ا بويژه ابوموس�ايي ها تصورش را هم 
نمي كردند اين سفر بهانه اي باشد براي اينكه 
يك جزيره كوچك ايراني تبديل به يك جزيره 
پرآوازه و نمونه گردش�گري ش�ود، جزيره اي 
كه حتي امروز خيلي ها آرزوي س�فر به آن را 
دارن�د... اينك اما همه مقدمات س�فر فراهم 
ش�ده تا اين آرزوي ايرانيان به تحقق بپيوندد 
ب�ه همين منظ�ور نيز به س�راغ هموطنانمان 
رفتيم و از آنها درباره اشتياقش�ان براي سفر 
به جزيره ابوموس�ي پرس�يديم؛ جالب اينكه 
اغلب آنها تمايل داش�تند به عنوان نخستين 
گردشگر مهمان مردم خونگرم و خوش لهجه 

ابوموسي باشند...
خانم موحد يكي از شهروندان جوان پايتخت نشين 
در گفت وگ��و ب��ا  تأكي��د مي كند ك��ه جزيره 
ابوموس��ي از ساليان گذش��ته متعلق به ايران بوده و 
هس��ت و ما به احدي اجازه دست درازي به اين تكه 
از خاك كش��ورمان را نمي دهيم. او مي گويد: ما بايد 
به هر ش��كلي كه مي توانيم از مالكيت ايران نسبت 
به جزيره هاي س��ه گانه دفاع كني��م و بايد هر كاري 
كه از دس��تمان برمي آيد در اين زمينه انجام دهيم، 
قطعًا كار ثقيل و س��نگيني هم نخواهد بود. من فكر 
مي كنم بهترين نوع س��رمايه گذاري در اين جزاير از 
نظر گردشگري و ورود توريسم به اين منطقه باشد، 
قطعًا همه ايراني ها تمايل دارند كه به اين جزاير سفر 

كنند.
وي ادامه مي دهد: به نظر من اگر هزينه هاي سفر 
به اين منطق��ه از طريق توره��اي ارزانقيمت پائين 
بيايد، همه مردم از اجراي چنين تورهايي استقبال 
مي كنند.  اين شهروند تهراني با اشاره به حركت اخير 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
در تبديل اين جزيره بكر به منطقه نمونه گردشگري 
مي گويد: اين حركت بس��يار شايسته و بجا بود، من 
اطمينان صددرصد مي دهم كه در صورت رسيدگي 
ب��ه اين مناط��ق، اين جزاير نيز مثل كيش و قش��م 

پررونق مي شود.

منصوري يكي از كسبه هاي خيابان ويال است، او 
كه عالقه ش��ديدي به ايران دارد، وقتي س��ؤال ما را 
مي شنود با ش��ور و هيجان خاصي درباره گستاخي 
اماراتي ها به خاك ايران مي گويد: تاريخ نشان مي دهد 
ابوموس��ي متعلق به ايران است و مثل اينكه كسي 
بخواهد به زور وارد خانه ما شود، اماراتي ها هم ادعاي 
زيادي كرده و بيخود حرف زده اند، اصاًل دولت نبايد 
اينها را حس��اب كرده و حتي جوابشان را بدهد. وي 
سفر رئيس جمهور به جزيره ابوموسي را بسيار درست 
و مؤثر توصيف كرده و ادامه مي دهد: اماراتي ها اآلن 
از وضعيت بين المللي سوءاستفاده كرده و حرف هاي 
زي��ادي زده اند وگرنه اين قطعه متعلق به ايران بوده 
و هس��ت و م��ا مختاريم ك��ه در آن ه��ر كاري كه 
مي خواهيم انجام دهيم و به هيچ كش��وري نيز حق 

مداخله در امورات كشورمان را نمي دهيم.
يوس��ف درويش��ي يكي ديگر از هموطنانمان با 
صراحت مي گويد كه تا قبل از سفر رئيس جمهور به 
جزيره ابوموس��ي و موضعگيري تند امارات در قبال 
جزاير س��ه گانه، از ابوموس��ي تنها يك نام در نقشه 
ش��نيده بود و هيچ گاه فكر نمي كرده اس��ت كه اين 
جزيره تا اين حد ارزش��مند و قابل دفاع باش��د. اين 
ش��هروند تهراني به همين علت نيز از رئيس جمهور 

تشكر ويژه مي كند.
وي توسعه گردشگري در اين منطقه را اقدام قابل 
توجهي مي داند كه مي تواند نام اين جزيره را پررنگ تر 

از هميشه در نقشه جغرافيايي جهان نشان دهد.
آق��اي قبوليان، كارمند معتقد اس��ت كه جزيره 
ابوموسي يك قطعه از خاك وطن است و حتي نبايد 
ميليمتري از آن را از دس��ت داد و ايران به هيچ وجه 
نبايد در برابر هتاكي اماراتي ها كوتاه آمده و گذشت 
كند. وي درب��اره تبديل اين جزيره به منطقه نمونه 
گردشگري و حمايت هاي ويژه دولت از سرمايه گذاري 
در اين منطقه مي گويد: من فكر مي كنم كه ايران در 
اين زمينه كمي دير اقدام كرده است و بايد زودتر از 
اينها اين اقدامات را انجام مي داد، البته سرمايه گذاري 
در اين منطق��ه صددرصد تأثيرگ��ذار خواهد بود و 
اماراتي ها هم متوجه قدر و اندازه شان مي شوند، چرا 
كه ايران كش��وري نيست كه بخواهد در مورد حق و 

حقوق خودش عقب نشيني كند.
خانم مقدم، دانش��جو نيز در اين باره معتقد است 
كه »سفر اخير رئيس جمهور به ابوموسي در حقيقت 
يك موضع مقتدرانه در قبال مالكيت حقيقي ايران 
بر جزاير س��ه گانه بود، چرا ك��ه بايد دنيا بداند، همه 
جزاير خليج فارس متعلق به ايران است و كسي هم 

نمي تواند ادعاي اضافي بكند وگرنه با برخورد سنگين 
مردم ايران روبه رو خواهند شد.«

رمزيان، مدير تور يكي از آژانس هاي گردشگري 
درب��اره تبديل جزيره ابوموس��ي ب��ه منطقه نمونه 
گردشگري و به دنبال آن راه اندازي تورهاي تركيبي 
ارزان قيمت در اين جزيره مي گويد: اين حركت بسيار 
مثبتي است، به شرط آن كه مسئوالن بتوانند به وعده 

و وعيدهايي كه در اين زمينه داده اند، عمل كنند.
رمزيان با اش��اره به س��فر رئيس جمهور به اين 
منطقه مي گويد: دكتر احمدي نژاد با س��فر خود به 
جزيره ابوموسي در حقيقت راه ورود به اين جزيره را 
براي ديگران باز كردند و اآلن نوبت ماست كه از اين 

ظرفيت ها بهره برداري بكنيم.
برهان��ي از اهالي اصفهان در اين زمينه مي گويد: 
با توجه به مش��كالتي كه اماراتي ه��ا در اين زمينه 
ايجاد كرده ان��د، من فكر مي كنم كه ما بايد پيش از 
اينها در اين ح��وزه ورود پيدا مي كرديم و به جزيره 
ابوموس��ي از نظر تجاري و اقتصادي همچون كيش 
پ��ر و بال مي داديم، البته اآلن هم دير نش��ده و بايد 
سرمايه گذاري هايمان را ادامه دهيم، چرا كه اماراتي ها 

دست بردار نيستند.
اين ش��هروند اصفهاني تأكيد مي كند كه دولت 
نبايد در اين زمينه معطل كند و بايد هرچه سريع تر 
وارد عمل ش��ود، يقينًا چون اين مسئله يك مسئله 
ملي و حيثيتي اس��ت، م��ردم نيز با ج��ان و دل از 

برنامه هاي دولت حمايت خواهند كرد.
آقاي معمار يكي ديگر از شهروندان معتقد است 
كه اين جزاير به نام و متعلق به ايران است و ما نبايد 
بحثي را مطرح كنيم كه حتي فكر چشمداش��ت به 
خاك ايران به ذهن فرصت طلبان خطور كند. جزيره 
ابوموس��ي مال ايراني ها است و ما با هيچ كس تعارف 

نداريم.
معمار ادام��ه مي دهد: اين منطق��ه يك منطقه 
استراتژيك و با ظرفيت باالي سرمايه گذاري است و 
اگر بحث مناطق آزاد در آنجا مطرح ش��ود، با توجه 
به امكانات و سوبس��يدهايي كه به اين مناطق تعلق 
مي گيرد، قطعًا شرايط تغيير خواهد كرد و اين منطقه 

رونق پيدا مي كند.

وزير آموزش و پرورش از پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان در همان هفته اي که 
بازنشسته مي شوند، خبر داد. 

حميدرضا حاجي بابايي افزود: از ابتداي فروردين امسال هر فرهنگي که بازنشسته شود، 
پاداش پايان خدمتش را در همان هفته دريافت خواهد کرد. 

وي توضيح داد: در گذشته فرهنگيان بازنشسته مي شدند و يک سال بعد پاداش پايان 
خدمت خود را دريافت مي کردند که از اين پس به گونه اي برنامه ريزي کرديم و به ادارات 
کل استان ها نيز ابالغ شد تا فرهنگيان در همان زمان بازنشستگي پاداش پايان خدمت را 

دريافت کنند. 

پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان در هفته اول بازنشستگيبرخورد جدي دانشگاه  هاي علوم پزشكي با »پديده زيرميزي«
وزير آموزش و پرورش خبر دادوزير بهداشت و درمان تأكيد كرد

وزير بهداشت و درمان تأكيد كرد كه دانشگاه هاي علوم پزشكي همچنان موظفند با پديده زيرميزي برخورد جدي داشته باشند.  دكتر مرضيه 
وحيددستجردي درباره اقدامات وزارت بهداشت در زمينه برخورد با »پديده زيرميزي« گفت: همه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور با پديده 

زيرميزي برخورد كرده، مبالغ را به بيماران بازمي گردانند و پزشكان متخلف هم جريمه مي شوند.
وي افزود: با افزايش پوشش هاي بيمه اي خدمات مي توان به شكل ريشه اي با پديده زيرميزي برخورد كرد، اين در حالي است كه اكنون به 

صورت موردي با اين پديده برخورد مي شود.
دستجردي در پايان تأكيد كرد: همچنين بايد پرداخت بيمه ها به مراكز و مؤسسات درماني به موقع و براساس قانون مصوب مجلس باشد. 

وي گفت: سيستم هاي بيمه اي نيز بايد توسعه يابد چرا كه اكنون 1700 نوع خدمت وجود دارد كه در پوشش بيمه اي تعريف نشده اند و مردم 
هزينه اين خدمات را از جيب خود مي پردازند.

اجتماعی4

گزيده خبر

خليج فارس  در مجلس  طرح تشكيل استان 
اس��ماعيلي عضو كميسيون  ولي 
ش��وراها و سياس��ت داخل��ي مجلس 
شوراي اس��المي از تهيه طرحي براي 
تشكيل اس��تان توريستي و فرهنگي 
خليج فارس با مركزيت »بوموسي« از 

سوي برخي نمايندگان خبر داد.
مجازي با امضاي ديجيتال  شناسايي افراد در فضاي 

محم��د ناظم��ی اردكان��ی رئيس 
س��ازمان ثب��ت احوال كش��ور گفت: 
امضای ديجيتال در كارت هوش��مند 
ملی حول محور شناسايی افراد بدون 
حض��ور فيزيك��ی و در فضای مجازی 
ب��وده و اين امضا ب��ه عنوان يك آيتم 
حفاظتی شخصی و غيرقابل انكار تلقی 

می شود. 
درسي در شهريور  توزيع 130 ميليون كتاب 

و  پژوه��ش  س��ازمان  رئي��س 
برنامه ريزي آموزش��ي گفت: امس��ال 
125 تا 130 ميليون جلد كتاب درسي 
بين دانش آموزان در شهريورماه توزيع 
خواهد شد. حجت االسالم محي الدين 
بهرام محمديان افزود: در حال حاضر 
كتاب هاي با تيراژ باال زير چاپ هستند 
و كتاب هاي پايه دوم و ششم ابتدايي 

نيز خردادماه به چاپ خواهند رسيد.
وي گفت: با توجه به اينكه امسال 
پايه اول راهنمايي نخواهيم داش��ت، 
بنابراين كتب درس��ي اي��ن پايه هم 

توليد نمي شود.

كاالهاي دانش بنيان در سال 91  حمايت ويژه دولت از توليد 
مع��اون علم��ي و فن��اوري رئيس 
جمه��ور از حماي��ت وي��ژه از توليد و 
ص��ادرات كااله��اي دانش بني��ان در 
س��ال 91 خب��ر داد. دكت��ر نس��رين 
س��لطانخواه افزود: در اين باره مقدمات 
و ساختارس��ازي براي توليد و صادرات 
كاالهاي دانش بنيان فراهم شده است.

وي گفت: تالش مي كنيم با اس��تفاده 
از ظرفي��ت كارگ��روه حمايت از توليد 
داخل و كارگروه حماي��ت از صادرات، 
آئين نامه هاي الزم براي توليد و صادرات 

كاالهاي دانش بنيان تدوين شود.
دانشگاه پيام نور  تحصيل رايگان معلوالن در 

حس��ن زياري رئيس دانشگاه پيام 
نور اعالم كرد كه دانش��جويان معلول 
اي��ن امكان را دارند كه بدون پرداخت 
شهريه در اين دانشگاه تحصيل كنند.
  نامگذاری راه های جنوبی به 

نام خليج فارس 
مه��دی چم��ران رئيس ش��ورای 
عال��ی اس��تان ها با اع��الم اينکه يکی 
از نشس��ت های اين ش��ورا در جزيره 
ابوموس��ی برگ��زار می ش��ود، گفت: 
مص��وب ش��ده همه راه ه��ای منتهی 
به جنوب کش��ور به نام خليج فارس 

نامگذاری شود.

در گزارش مردمي  عنوان شد

مرواريد ايراني »خليج فارس«اشتياق ايراني ها براي سفر به ابوموسي
سفر ابتكارآميز رئيس جمهور كشورمان به جزيره تاريخي »بوموسي« نمادي از اهتمام دولت 
به صيانت از تماميت ارضي و هويت ملي ماس��ت. پيام اين س��فر آن است كه طنين هزار ساله 
»همه جاي ايران سراي من است« نه تنها اوراق شاهنامه و كتاب هاي درسي را زيور داده است؛ 
بلكه ميثاق جاودانه با ايران اسالمي و آموزه »حب الوطن من االيمان« است كه پايبندي به آن 

را در عرصه عمل بايد سنجيد.
با آن كه قواعد حقوق بين الملل و بويژه كنفرانس مونته گووي در س��ال 1984، به روش��ني 
حكايت از حاكميت ايران بر جزيره بوموسي دارد، اما ضعف حاكمان وقت ايران بويژه شاهان قاجار 
و رهاشدگي اين جزيره در طول 100 ساله اخير و سهوي كه در كاربرد نام اصلي آن »بوموسي« 
رفته، منش��أ توهم عده اي درباره مالكيت غير ايراني اين جزاير شده بود. صرف نظر از گزاره هاي 
تاريخي و حقوقي كه حاكميت ايران بر جزيره بوموسي را به روشني به اثبات مي رساند، نام فارسي 
اين جزيره و قراين زبانشناسي نيز مؤيد آن است، بخصوص كه به گواهي اسناد تاريخي،مالكيت 
ايران بر جزيره بوموسي، ريشه در امپراتوري عيالمي، ماد، هخامنشي،اشكاني و ساساني دارد و 
بي شك درباره جزيره اي با چنين قدمت نبايد و نمي توان پنداشت كه نام فارسي به خود نديده 
باشد. جزيره بوموسي در اسناد تاريخي و نقشه هاي كهن با نام بوموو )Boumouw( يعني آب و 
نيز با نام هاي گب سبز )به معناي جاي سبز( و بوم سوز يا بومسو )Boumsou( به ثبت رسيده 
است. بوم به معني مكان است و سو چندين معنا دارد. يكي از آن معاني در فارسي كهن، سبز 
است و در مجموع مي توان بوموسو را سرزمين سبز ناميد. از اين سابقه چنين بر مي آيد كه »نام 
ابوموسي« نامي جديد با سابقه اي در حدود يكصد ساله است كه يكي از ساكنان جزيره به همين 
نام، آن را به جاي نام اصلي رواج داده است. نگارنده چندي پيش در مطالعاتي در حوزه »هستي 
و زبان« جايگاه سخن در مراتب وجود، به اين نكته رسيد كه جهان هستي، جهان نام هاست و 
آنچه نام ندارد، در واقع موجود نيست. گواه اين سخن، گفته بوعلي سيناست كه معتقد است هر 
موجودي در اين جهان، تنها وقتي موجود شناخته مي شود كه مسبوق به نوعي آگاهي عقلي 
يا دست كم خيالي بوده باشد. به بيان ديگر، لفظ و معني از يكديگر جدايي ناپذيرند و به همين 
دليل است كه داللت ذهن بر عالم عين، نه بر اساس وضع و قرارداد كه بر حسب ذات و طبيعت 
صورت مي گيرد. از اين رو به رغم آن كه عده اي در 100 ساله اخير و به انگيزه هاي تعدي جويانه 
با استفاده از فرصت همجواري جزيره مذكور با شيخ نشين هاي خليج فارس نام »بوموسي« را 
به »ابوموسي« جعل كرده اند، اما بايد گفت تغييرات و تطورات زبان كه تغيير در انديشه و درك 
مفاهيم را نيز در پي دارد، تنها به وضع و جعل وابسته نيست، زيرا اگر چيزي كه منشأ و مالك 
اين وضع و قرارداد شناخته مي شود، وجود نداشته باشد، هر وضع و قراردادي بيهوده بوده، بلكه 

اساسًا منعقد نخواهد شد.
از سوي ديگر اين كه در بسياري از اسناد، از اين جزيره با عنوان »بوموسي« ياد شده است، 
نشان مي دهد كه تاريخ نگاران ايراني با تصرف درنام عربي »ابوموسي« سعي در بازگرداندن اين نام 
به اصل اوليه آن داشته اند، چه يكي از تصرفات ديرباز فارسيان در كلمات عربي اين بوده است كه 
همزه عباراتي چون »ابو« يا »امير« را از ابتداي كنيه هاي عربي حذف كنند و ابوالحسن و ابوسعيد 
را براي مثال بوالحسن و بوسعيد و مير بگويند و بنويسند. از پيشينه و ديرينه اين نامگذاري چنين 
بر مي آيد كه زبان به عنوان منشأ تفكر و خانه هستي كه در پيدايش جريان هاي فكري و اعتقادي، 
نقشي بي بديل دارد، مي تواند در حفظ هويت ملي تماميت ارضي كشور مؤثر باشد. اهالي رسانه، 
مقارن با سفر رئيس جمهور به بوموسي، فارغ از گرايش ها و ساليق سياسي خود، رفتاري اصيل، 
همگرا و خردمندانه در قبال اين سفر از خود نشان دادند. غالب مطبوعات و رسانه هاي داخلي با 
وقار و وزانتي درخور از تنش ها و جنجال هاي بيگانگان پيرامون اين سفر كه دامنه آن به حوزه 
ورزش نيز تسري يافته بود، انتقاد كردند. ضمن پاسداشت اهتمام و غيرت ملي اصحاب رسانه، 
يادآوري اين نكته را نيز مغتنم مي شماريم كه زبان آنان در ديگر ساحت ها خواه در مقام نقد و 
مالمت و خواه در جايگاه تأييد و محبت تا چه حد نافذ و اثربخش است و تا چه اندازه مي تواند با 

سياست هاي كالن ملي و هويت ايران اسالمي پيوند جويد.
معاون مطبوعاتي واطاع رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسامي

يادداشت

گ��روه اجتماع��ي  آنچ�ه در س�ال هاي اخير در 
عرص�ه مطبوع�ات و خبرگزاري ها ش�اهد آن 
بودي�م ج�داي از فعاليت ه�اي اطاع رس�اني 
و خبررس�اني، انتش�ار اخب�ار توس�ط منابع 
نامشخصي بود كه همواره استناد به اين اخبار 
از س�وي رس�انه ها جاي ترديد داشته و اغلب 
در ص�ورت انتش�ار موجب ش�ايعه پراكني و 
اعام تكذيبيه هاي مكرر توسط افراد، نهادها 

و سازمان هاي مختلف شده است.
البته انتش��ار اخب��ار به نقل از منابع نامش��خص 
مختص دوره خاصي نيس��ت بلك��ه در همه دوره ها 
ش��اهد اين مس��ئله بوده ايم و به تازگي اين مس��ئله 
پررنگ تر و موجب بروز مس��ائل و دغدغه هايي براي 
س��ازمان ها، نهادها و افراد حقيقي و حقوقي ش��ده 
اس��ت تا جايي كه هيأت وزيران به پيش��نهاد وزارت 
فرهنگ و ارشاد مصوبه اخير درباره مقررات مربوط به 

خبرگزاري ها را به تصويب رسانده است.

به راس��تي اگر اخالق حرفه اي در حوزه رس��انه و 
توليد خبر رعايت مي ش��د الزم بود كه هيأت وزيران 

چنين طرحي را تصويب كند?
حس��يني وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي اظهار 
داش��ت: درج منبع خبر بايد براي مخاطب روش��ن 
باش��د كه اين خبر از س��وي چه كسي عنوان شده و 
همچنين اين موضوع بايد چارچوب و ضوابط خود را 
داش��ته باشد.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ادامه داد: 
اين امر محدوديتي براي خبرگزاري ها و س��ايت هاي 
الكترونيكي ايجاد نمي كند، بلكه نظم بخش��يدن به 
امور محسوب مي شود. دكتر صديقه ببران، استاديار 
دانشگاه آزاد اسالمي و كارشناس حوزه رسانه در اين 
ب��اره به  گفت: درج منبع خب��ر در بحث امانت 
و اخ��الق روزنامه نگاري مي گنج��د و موجب حفظ 
حقوق مؤلف مي ش��ود كه در بس��ياري موارد ناديده 
گرفته مي شود. دكتر ببران درباره مخالفان اين طرح 
اظهارداشت: رسانه هايي كه عالقه مند به شايعه پراكني 

هس��تند و زردنويس��ي مي كنند، عالقه اي براي درج 
منبع خبر ندارند. 

حسن اختري، كارشناس رس��انه نيز در اين باره 
گف��ت: درج منبع اخبار در خبرگزاري ها، جزو اصول 
مش��ترك حرف��ه اي كار خبرنگاري اس��ت كه همه 
رس��انه ها باي��د آن را رعايت كنن��د و خبرگزاري ها 
بايد براي اعتمادس��ازي در جامع��ه تالش كنند و از 
آنجايي كه ش��نيده ها و شايعات نمي تواند منشأ يك 
خبر باشد يكي از راه هاي اين اعتمادسازي، درج منبع 
خبر اس��ت. دكتر س��هيال خلجي، مدرس دانشگاه و 
كارشناس حوزه رسانه هم در اين باره به  گفت: 
در بحث خبر، يكي از مهمترين اركان خبر، منبع آن 
است و يك رس��انه معتبر اخبارش را از منبع معتبر 

مي گيرد.
وي ادام��ه داد: معم��واًل در بزنگاه هاي خبري ما 

با حجم بااليي از تكذيبيه ها روبه رو هس��تيم، وقتي 
خبرگزاري ملزم به درج منبع خبر شود مسلمًا ديگر 
شاهد چنين مس��ائلي در حوزه اطالع رساني و سلب 

اعتماد مردم نخواهيم بود. 
علي اكبر كسائيان، دبير هيأت منصفه مطبوعات 
هم اظهار داشت: عده اي از همكاران مطبوعاتي منبع 
را ذكر نمي كنن��د و از عباراتي چ��ون »مي گويند و 
شنيده ها حاكي از آن اس��ت« استفاده مي كنند كه 
با اين ش��يوه نمي ش��ود اطالع رس��اني كرد. گفتني 
اس��ت دولت در راستاي ساماندهي فعاليت ها، ايجاد 
تس��هيالت و نظارت بيش��تر ب��ر كار خبرگزاري ها و 
نش��ريات الكترونيك��ي، خبرگزاري ه��ا را موظف به 
رعايت مق��ررات جديد فصل پنجم قانون مطبوعات 
كرد. براساس ماده38 اين فصل، با الزامي بودن درج 
منابع اخبار در خبرگزاري ها آنان را موظف كرده است 
كه مطالب خود را به طور مس��تمر و با درج شماره و 

زمان جداگانه منتشر كنند.
از زمان تصويب اين مصوبه از سوي هيأت وزيران 
برخي خبرگزاري ها اقدام به سياه نمايي و فرار از اين 
قانون كردند. نگاهي به عملكرد چند سال گذشته اين 
رسانه ها بخوبي استمداد اين خبرگزاري ها از »منابع 

آگاه«، »شنيده ها و گفته ها« را نشان مي دهد.
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رئيس دانشگاه آزاد خبر داد

تأسيس واحد دانشگاهي در جزيره ابوموسي

گزارش  از مصوبه اخير دولت درباره الزام به درج منبع خبر 

خداحافظي سايت هاي خاص با »منابع مجهول«
تدريس رشته هاي انساني بازنگري شده از مهر امسال

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از آماده سازي و تهيه سند آمايش 
آموزش عالي، تربيت نيروي انس��اني براساس نياز دستگاه ها، بازنگري رشته هاي علوم 
انس��اني، افزايش ظرفيت سازي در مقاطع تحصيالت تكميلي و برگزاري هفته آموزش 

خبر داد.
دكتر حسين نادري منش در گفت وگو با خبرنگار  با اشاره به بازنگري و به روز 
رس��اني رشته هاي علوم انساني اظهار داشت: در اين زمينه 14 كارگروه در وزارت علوم 
ش��كل گرفته است و تا مهرماه اين مجموعه ها بايد برنامه هاي كوتاه مدت خود را ارائه 

دهند، اميدواريم بخشي از اين بازنگري ها از مهرماه سال جاري اجرايي شود.
وي افزود: وزارت علوم به دانش��گاه عالمه طباطبايي مأموريت بازنگري پنج رش��ته، 
پژوهش��گاه علوم انساني ابالغيه بازنگري 38 س��رفصل و به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

مأموريت كار در 20 عنوان كتاب را داده است.
معاون آموزش��ي وزارت علوم با اش��اره به اين كه يكي از شاخص هاي ارزيابي سطح 
علمي، چاپ تعداد مقاالت در مجالت بين المللي اس��ت، تصريح كرد: براس��اس تعداد 
مقاالت ثبت شده در سال 90 در رتبه اول منطقه از نظر علمي قرار گرفته ايم، به طوري 
كه در سال گذشته كشور تركيه را پشت سرگذاشته ايم و اميدواريم شيب تند رشد علمي 

كشور همچنان ادامه داشته باشد.
نادري منش با تأكيد بر تبديل ثروت از دانش و ايجاد ارزش افزوده از علم گفت: يكي 
از بندهاي مهم در اسناد پشتيبان كه به صورت خاص در برنامه پنجم توسعه در وزارت 

علوم مورد توجه قرار گرفته، ايجاد ارزش افزوده و تبديل ثروت از دانش است.

افزايش اعتبار وديعه رهن و اجاره دفاتر 
كانون هاي بازنشستگي

گ��روه اجتماعي  هي�أت مديره 
صندوق تأمي�ن اجتماعي در 
مصوبه اي، اعتبار وديعه رهن 
و اج�اره دفات�ر كانون ه�اي 
بازنشس�تگي شهرس�تاني و 

استاني را افزايش داد. 
ب��ر اين اس��اس، اعتبار وديعه 

رهن و اجاره دفاتر كانون هاي بازنشس��تگي شهرستاني و استاني به ترتيب از 
60 ميليون ريال به 90 ميليون ريال و از 100 ميليون ريال به 150 ميليون 
ريال افزايش يافت.  تأمين اعتبارات مذكور از محل مانده يك درصد مكسوره 
از كمك هزينه مس��كن بازنشس��تگان در سطح استان ها است كه هر سه ماه 

يك بار در اختيار كانون هاي بازنشستگي قرار مي گيرد. 
گفتني اس��ت، كانون هاي بازنشس��تگي كه تقاضاي بهره مندي و افزايش 
اعتب��ار وديعه رهن و اجاره دفتر كانون را دارند، مي توانند درخواس��ت كتبي 

خويش را به ادارات كل تأمين اجتماعي استان ها ارائه دهند.


