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جامعه

 شماره 1132
 شنبه  16تیر 1397

نگاه

دانش و پژوهش
در پرتگاه بیاخالقی علمی

ب��ا نگاهی به تبلیغات زیرپوس��تی که روی در و دی��وار اطراف برخی
دانشگاهها یا در فضای مجازی خود نمایی میکند به راحتی میتوان از
وقوع سرقتهای علمی یاد کرد .سرقتهایی که افرادش نه تنها ترسی
از افش��ای ماجرا ندارند بلکه بهراحتی و ب��رای فروش و عرضه کاالی
مس��روقه خود تبلیغ هم میکنند .البته خریداران نیز آزادانه و بدون
واهم��های برای خرید آن پول میپردازند و نگران عواقبش نیس��تند.
ماجرای خرید و فروش پایان نامههای علمی که ریش��ه درگذش��ته
متمادی دارد به قدری اسفناک است که مسئوالن وزارت علوم نیز به
این نکته اشاره میکنند و میگویند نباید ارزش دانش و تحصیل زیر
عالمت سؤال قرار گیرد .از همین رو پدیده رونوشتبرداری غیراخالقی
از متون دانشگاهی و پایاننامههای علمی به مسألهای چالش برانگیز
تبدیل شده است .این مس��أله افزون بر اینکه اخالق علمی را نادیده
میگی��رد ،ضرر و زیانهای بزرگی را بر پیکره دانش کش��ورمان وارد
میکند .عامالن این کار با نادیده انگاش��تن تالش و زحمت دیگران و
سوءاستفاده از فرصتها و شرایط موجود ،ثبات اخالقی و پویایی علمی
را به بیراهه میکشانند.
گس��ترش این مس��أله نه فقط از ژرفای دان��ش میکاهد بلکه فضای
بیاعتم��ادی علمی را گس��ترش میده��د و اعتب��ار و حیثیت ملی
کشورمان را نه تنها در منطقه بلکه در سطحجهانی خدشه دار میکند.
از این رو شایسته است که مسووالن و دستاندرکاران اجرایی کشور با
تدوین قوانین مناسب و بازدارنده در این زمینهگذر از مرزهای اخالق
علمی را با مجازاتهای س��خت روبرو کنند و از طرفی با اقداماتی از
جمله ،ایجاد بانک اطالعاتی پیش��رفته برای پایاننامهها و تحقیقات
علمی و پژوهشی از مشابهس��ازیهای دوباره جلوگیری کرده و مانع
اتالف س��رمایهاجتماعی در جامعه علمی کش��ورمان شوند .از سویی
یکی از معضالت علمی در سطوح دانشگاهی ما معضل خرید و فروش
پایاننامه و مقاالت علمی است که در سالهای گذشته در کشورمان
رایج شده و به نوعی میتوان گفت که تجارت پر رونقی را برای عامالن
و دستاندرکاران آن بهوجود آورده است.
در جایی که بهدس��تآوردن مدرک دانش��گاهی ب��رای پیدا کردن
القاب��ی چون دکتر یا مهندس معیار س��نجش و قضاوت قرار گرفته
��متهای شغلی و جایگاههای اجتماعی
و مبنای بهدست آوردن سِ َ
و اقتص��ادی افراد میگردد ،پدیده مدرکگرایی اصل میش��ود و از
این رو با تقلبهای پایاننامهای بدون در نظر گرفتن مهارت ،دانش
و تخص��ص اف��راد بهراحتی در جامعه رایج ش��ده و بهعنوان تقویت
کنندهای برای جریان منفی همچون دزدی علمی عمل میکند .این
عمل غیراخالقی نه تنها از این منظر مطرود اس��ت که از نگاه قانون
نیز جرم و قابل تعقیب اس��ت .یک مقام مسئول قضایی در خصوص
مفاد قوانینی که درباره سرقتها و کپیبرداریهای غیر مجاز علمی
میگوید :این از جمله مواردی اس��ت که در قالب جرم سرقت قابل
رس��یدگی اس��ت و قانون برای آن همچون سایر سرقتها مجازات
تعیین کرده است.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

احترام� ًا نظر به اینکه در پرون�ده  970379اجرای احکام مدنی محکوم علیه س�یدجالل
علوی محکوم اس�ت به فروش مال مشاع (با توجه به غیرقابل افراز بودن) در حق محکوم
له خانم الهه ایراننژاد پاریزی ،به پرداخت نیم عشر در حق دولت گردیده که شش دانگ
مل�ک با پالک ثبت�ی  2886فرع�ی از  2312اصلی بخش  35حوزه ثبتی س�یرجان واقع
در س�یرجان -مش�عل گاز -خیابان نور کوچه ش�هید خدری پالک  19با کاربری مسکونی
و ب�ا عرصه به مس�احت  299/7مترمربع و ب�ه ازای هر مترمرب�ع  15/500/000ریال جمع ًا
ب�ه مبل�غ  4/645/350/000ری�ال و اعیان�ی آن ب�ه مس�احت  251/5مترمرب�ع که 180
مترمرب�ع آن دارای پروان�ه و پایان کار میباش�د و ب�ه ازای هر مترمرب�ع  3/000/000ریال
جمع� ًا به مبل�غ  754/500/000ریال و ارزش کل ملک جمع ًا (عرصا و اعیانی ملک) به مبلغ
 5/399/850/000ری�ال ارزیابی گردیده را به عن�وان مال به این اجرا معرفی نموده اند که
مال معرفی ش�ده در روز ش�نبه به تاریخ  1397/4/30س�اعت  11ظهر از طریق مزایده در
محل اجرای احکام مدنی به فروش میرس�د مزایده از قیمت کارشناس�ی ش�روع و برنده
مزایده کس�ی اس�ت که باالترین قیمت را پیش�نهاد نماید 10 ،درصد قیمت پیش�نهادی
فیالمجل�س از برن�ده اخذ تا در صورت انصراف پس از کس�ر هزینههای اجرایی مابقی به
حس�اب درآمدهای دولت واریز میگردد متقاضیان میتوانند پیش�نهادهای خویش را به
انضمام فیش  10درصد مبلغ پیش�نهادی (که به شماره حساب سپرده 2171293825007
دادگس�تری س�یرجان نزد بانک ملی واریز گردد) حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده
از طریق پس�ت سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده روز
ش�نبه مورخه  97/4/30میباش�د و در صورت برنده ش�دن و انصراف  10درصد واریزی به
نفع دولت ضبط میشود .مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید میگردد.

اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -عابدی

پایان امتحانات ،ترمهای جدید تحصیلی و دغدغه هرساله دانشجویان

افزایش شهریههای
دانشگاهی

گروه جامعه :هر س��اله با پایان
فصل امتحان��ات و آغاز ترمهای
جدی��د دانش��گاهی ،ش��هریهها
معموالً موضوع آزاردهنده ذهن
دانشجویان میشود ،بهخصوص
دانش��گاههای
دانش��جویان
آزاد ،پی��ام نور و غی��ر انتفاعی.
دانش��گاههایی ک��ه چن��دان
خدمات آنها متناسب با هزینه
دانشجویان نیست .این صحبت
البت��ه کلی اس��ت و ارتباطی با
شهرستان و استان ندارد گرچه
نمیت��وان تفکیکی نی��ز در این
رابطه قائل شد و میوهها معموالً
دور از درخ��ت نمیافتند بهویژه
در علمی کارب��ردی ،پیام نور و
غیرانتفاعیها که خدماتش��ان
چنگی ب��ه دل نمیزند .معموالً
در آغ��از ه��ر ترم ش��هریههای
دانش��جویی هر س��اله بهصورت
سیس��تماتیک افزایش مییابد.
درصد این افزایش در دانشگاهها
متفاوت اس��ت .مث ً
ال در دانشگاه
آزاد از  10ت��ا  15درص��د ،در
دانشگاه پیام نور تا  25درصد و
سایر دانشگاهها چون غیر دولتی
که دیگر تکلیفش��ان مشخص
اس��ت .دانش��جویان ب��ا نزدیک
ش��دن اعالم نتای��ج کنکور چه
در کارشناس��ی و چ��ه ارش��د
بهدنبال کس��ب اطالع از شهریه
دانش��گاههای مختلف هس��تند.
غی��ر از دوره روزان��ه دانش��گاه
سراس��ری که تحصی��ل در آن
برای دانشجویان بهصورت کام ً
ال
رایگان امکانپذیر است ،تحصیل

در سایر دورهها اعم از نوبت دوم
( ش��بانه ) ،غیرانتفاع��ی ،پی��ام
نور ،مجازی ،مج��ازی پیامنور و
پردیس خودگ��ردان با پرداخت
شهریه همراه است.
◄ پی�ام ن�ور و مش�کالت
دانشجویی
در این میان گالیهها و شکوهها
بیش��تر ب��ه س��مت پی��ام ن��ور
میچرخد .دانش��گاه پیام نور از
ابتدا بر پایه آم��وزش از راه دور
و نیمهحضوری تأس��یس شد اما
با مرور زم��ان آموزش حضوری
در بعضی رشتهها و دروس را به
دانش��جویان ارائه کرد .دانشگاه
پی��ام نور یکی از دانش��گاههایی
است که بهدالیلی چون برگزاری
کالسهای نیمه حضوری مورد
توج��ه بس��یاری از داوطلب��ان
کنکور کارشناسی یا ارشد قرار
میگیرد ام��ا زمانی که وارد این
سیس��تم میش��وند تازه متوجه
برخی نارساییها میگردند .این
مشکالت گهگاه به اعتراضهایی
میانجام��د مثل س��ال 96-95
که در پی اعت��راض تعدادی از
دانش��جویان دانش��گاه پیام نور
نس��بت به افزایش شهریه ثابت؛
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه
پیام نور کش��ور در توضیحاتی
گف��ت :مطاب��ق مصوب��ه وزارت
علوم ،دانش��جویان هرساله باید
مبالغی برای برنامههای فرهنگی
به دانش��گاه پرداخت کنند .این
مبلغ هر س��ال بههمراه شهریه

آگهی مزایده نوبت اول
نظ�ر به اینکه در پرونده کالس�ه  941652اجرای احکام کیفری س�یرجان محکوم علیه
آق�ای هاش�م کاظمیان محکوم به پرداخ�ت مبلغ  300/000/000ری�ال در حق محکوم له
محمدعلی ش�هریار بهرامی و نیم عش�ر دولت گردیده دفتر شعبه اجرای احکام کیفری
دادس�رای عمومی و انقالب سیرجان در نظر دارد در پرونده کالسه  941652اجرا تعداد
 1فقره ملک به ش�رح مورد اش�اره  -1سه دانگ مشاع یک باب ملک به آدرس سیرجان
ش�هرک س�یبیجی کوچه دوم از واحدهای درب به حیاط با ش�ماره پالک ثبتی 3419
فرع�ی از  6518اصل�ی مف�روز از  1605بخ�ش  37کرمان به مس�احت  200مترمربع که
توسط کارش�ناس رسمی دادگس�تری به مبلغ  650/000/000ریال ارزیابی گردیده است
از طریق مزایده به فروش میرس�اند لذا طالبان خرید میتوانند ضمن مراجعه و بازدید
اقالم مورد نظر پیش�نهاد خ�ود را تا تاریخ  1397/4/30س�اعت  9صبح به دفتر اجرای
احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سیرجان ارسال نمایند و بایست 10
درصد مبلغ پیش�نهادی را فیالمجلس به حساب سپرده دادگستری سیرجان به شماره
 2171293825007نزد بانک ملی ایران واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد به این اجرا
تحویل نمایند و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز
نمایند .پیش�نهاد دهنده بایستی شخص ًا در جلس�ه مزایده که در تاریخ 1397/4/30در
دفتر اجرای احکام کیفری تش�کیل میش�ود حاضر شوند .این اجرا به کلیه پیشنهادات
مش�روط و مخدوش و فاقد  10درصد قیمت پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد و چنانچه
برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد
شد.

مجتبی خسروی -مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای سیرجان

حج
آگهی مناقصه دهیاری روستای تآباد
بخش مرکزی سیرجان (نوبت دوم)

دهیاری روستای حجتآباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  5/281شورای اسالمی روستای حجتآباد
اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط راهسازی دارای رتبهبندی از معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری
مرکزی سیرجان مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .سایر اطالعات و جزئیات
مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه میباشد .سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب
ذیل نزد پست بانک به نام دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشد .در صورتیکه
برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به
نفع دهیاری ضبط خواهد شد .تلفن42235081 :

شهریه کارشناسی ارشد پیام نور سال تحصیلی  ( 69 - 69ریال )

متغیر از دانشجویان اخذ میشد
اما امسال مش��کلی در سیستم
ایجاد شد و این مبلغ به شهریه
ثابت دانش��جویان اضافه ش��د.
وی با اش��اره بهنح��وه عملکرد
س��امانه گلستان(س��امانه ثبت
نام و انتخاب واحد دانش��جویان
دانش��گاه پیام نور) اظهار کرده
ب��ود :نح��وه عملک��رد س��امانه
گلس��تان بهگون��های اس��ت که
تا ش��هریه ثابت پرداخت نشود
دانشجو امکان ثبتنام و انتخاب
واح��د ن��دارد ،بههمی��ن دلیل
بس��یاری از دانش��جویان گمان
کردن��د که ش��هریه ثابت اضافه
ش��ده درحالیکه مبل��غ اضافی
مربوط به مس��ائل فرهنگی بوده
اس��ت .آن روز طبق اخباری که
پیش از آن از س��وی مسئولین
دانش��گاه پیامنور منتش��ر شده
ب��ود ،افزای��ش ش��هریه ثاب��ت
دانشگاه فقط شامل دانشجویان
جدیدالورود میش��د و قرار نبود
شهریه ثابت دانشجویان قدیمی
این دانش��گاه افزایش پیدا کند
اما زم��ان ثبتن��ام هنگامی که
دانشجویان قدیمی وارد سامانه
گلستان ش��دند تا انتخاب رشته
خ��ود را انج��ام دهن��د متوجه
شدند که شهریه ثابت آنها نیز
افزایش پیدا کرده است.
از مش��کالت ای��ن دانش��گاه
بهخص��وص در س��یرجان بنا به
اظه��ار تعدادی از دانش��جویان
اجب��ار اس��اتید ب��رای حض��ور
اجب��اری در کالس ب��رای

شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی
دروس نظری

دروس عملی

دروس عملی پر هزینه و پایان نامه

گروه آموزشی

شهریه ثابت

علوم انسانی

 762286,99درسی
97,6799به ازای هر واحد
 967,96299شهریه متغیر

سالهزینه
شهریه کارشناسی ارشد پیام نور کم
تحصیلی  ( 69 - 69ریال )

سایر گروه ها 967,96299
گروه آموزشی شهریه ثابت

97,6799
دروس نظری

666786,99

762286,99
دروس عملی

666786,99
دروس عملی پر هزینه و پایان نامه

علوم انسانی

967,96299

97,6799

762286,99

666786,99

سایر گروه ها

967,96299

97,6799

762286,99

666786,99

کم هزینه

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال تحصیلی  ( 69 - 69ریال )
گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر نظری  -عملی

بیمه

خدمات آموزشی

 776999تا

 060996999تا

060976999
علوم انسانی 0,69996999
ریال ) 067986999
0026999
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال تحصیلی ( 69 - 69
 776999تا  060996999تا
خدمات آموزشی
بیمه
 -060976999عملی
شهریه متغیر نظری
شهریه ثابت
آموزشی
086,996999
گروهگروه ها
سایر
067986999
0026999
 776999تا  060996999تا
060976999
علوم انسانی 0,69996999
 776999تا  060996999تا
067986999
0026999
760296799
006,9,6999
پیراپزشکی
067986999
0026999
 776999تا  060996999تا
060976999
سایر گروه ها 086,996999
067986999
0026999

خودخوان در دروس��ی که نیاز
دادن نم��رهی میانترم اس��ت
760296799از داشتن
 006,9,6999به وجود اس��تاد دارد
اس��اس این دانشگاه
درحالیکه
پیراپزشکی
کالس و اس��تاد بیبهره باش��د
آم��وزش غیرحضوری اس��ت .از
آیا نم��ره کافی میآورد و دانش
س��ویی در برخی درسها مثل
کاف��ی دارد یا نه؟ دانش��جویان
ریاض��ی و آمار حضور در کالس
این دانش��گاه از اختصاص تنها
واجب است اما به عکس در این
سالن ورزشیشان به سایر امور
درسها گاهی استاد وجود ندارد
از جمله همایشها ،امتحانات و
و بای��د غیر حض��وری بخوانی و
جلسات غیر ورزشی هم شاکی
قابل تأمل اینکه که اگر کالسی
و معتقدن��د حق آنه��ا در این
در کار نباش��د امتح��ان می��ان
رابطه ضایع میشود .عدم وجود
ترم��ی هم وجود ندارد و هر چه
س��لف در دانش��گاه نی��ز جای
ستون نمره بگی��ری بازهم قدرت
ه��م
برای ش��کوههای دانش��جویان
پ��اس ک��ردن درس مربوط��ه
ای��ن دانش��گاه دارد .خانمی که
میس��ر نخواه��د ش��د .ب��ا این
از یک��ی از روس��تاهای اطراف
حساب دانشجویی که بهصورت
ستون

خانوادههای محترم

شهبا و نادریپور
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور شما
بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند

متعال شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت
بازماندگان گرانقدر را مسئلت مینماییم.

اتحادیه تعمیرکاران
لوازم خانگی و الکتریکی

برای تحصیل در این دانش��گاه
060996999
776999
گوید :تابین
ش��هرتا میآید می
به
067986999
0026999
دوس��اعتی
های��م یک��ی
کالس
فاصل��ه اس��ت و به علّ��ت بعد
مس��افت و هزینهه��ای زیادی
که باید متحمل شوم نمیتوانم
به خانه رفت��ه و دوباره برگردم
و متأس��فانه چون س��لف وجود
ندارد گاهی اوقات صبح تا ظهر
مجبورم گرسنگی را تحملکنم.
سال گذش��ته س��لف فعال بود
اگرچ��ه قیمته��ا باالبودن��د و
چن��ان کیفیت��ی ه��م در کار
نبود اما با ای��ن وجود گرهای از
مشکلی میگشود.

گه ع مجم عم
م
ب
س
ن
ف
ل
آ ی د وت ع و ی وقا عاده و ت وم

شرکت تعاونی دامداران سیرجان شناسه ملی
 10860518451شهرستان سیرجان استان کرمان
نظر به اینکه جلس�ه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم
مورخ  97/4/14به حد نصاب مقرر در اساس�نامه و قانون
شرکتهای تعاونی نرسید ،به اطالع کلیه اعضاء میرساند
جلس�ه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت سوم رأس ساعت
 9روز ش�نبه مورخ  97/4/30در محل س�یرجان ،ابتدای
جاده ش�یراز -مکیآباد ،دفتر شرکت تشکیل میشود .از
اعضای محترم دعوت میش�ود در جلسه فوق حضور بهم

رسانند.

دستور جلسه:

 -1تطبیق اساس�نامه جدید ش�رکت تعاونی منطبق با آخرین
اصالحات بعمل آمده در قانون بخش تعاونی ()93/2/17

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی مناقصه دهیاری روستای باسفهرجان
بخش مرکزی سیرجان (نوبت دوم)

دهیاری روستای باسفهرجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  92شورای اسالمی روستای باسفهرجان
اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط راهسازی دارای رتبهبندی از معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری
مرکزی سیرجان مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .سایر اطالعات و جزئیات
مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه میباشد .سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب
ذیل نزد پست بانک به نام دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشد .در صورتیکه
برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به
نفع دهیاری ضبط خواهد شد .تلفن42235081 :

