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خیابان

افتتاح خط شبانگاهي تلهكابين توچال

مهر :مرتضي اصفهاني مديرعامل ش��ركت تلهكابين
توچال با اعالم اين خبر گفت :پس از هش��ت ماه تالش
و ب��ا اتمام نصب و انجام آزمايشهاي فني و ايمني خط
تله سيژ جديد ،اين خط همزمان با فرارسيدن ماه مبارك
رمضان افتتاح ش��د .اين خط به ط��ول يك كيلومتر از
ايس��تگاه اول آغاز و پس از حدود يك كيلومتر به آبشار
نزديك ب��ه ايس��تگاه دوم ختم ميش��ود .عالقهمندان
ميتوانند تا س��اعت  12ش��ب از اين خط براي تردد به
منطقه زيباي آبشار اين مجموعه استفاده كنند.

برق ،پزشكي و حقوق
پرطرفدارترين رشتههاي كنكور 91

ايسنا :معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اعالم
فهرست رشتههاي پرطرفدار كنكور  ،91ظرفيت پذيرش
دانشجو در رش��تههاي پررقابت كنكور را تشريح كرد و
گفت115 :هزارو 687داوطلب در رش��تههاي پرطرفدار
كنكور پذيرفته ميش��وند كه با توج��ه به ظرفيت كل
كنك��ور يعني بي��ش از 572هزار داوطل��ب20 ،درصد
ظرفي��ت كل كنكور به رش��تههاي پرطرف��دار كنكور
اختصاص يافته است .سيدجالل طباطبايي با بيان اينكه
 13رشته در دوره روزانه پرطرفدارترين رشتههاي كنكور
محسوب ميش��وند ،اظهار كرد :در گروه آزمايشي علوم
رياضي و فني ،رش��تههاي «مهندس��ي برق ،مهندسي
مكانيك ،مهندسي كامپيوتر ،مهندسي عمران ،مهندسي
معماري و مهندس��ي صنايع» پرطرفدارترين رش��تهها
به ش��مار ميآيند .وي با اش��اره به رشتههاي پرطرفدار
گروه آزمايشي علوم تجربي گفت :رشتههاي «دكتراي
حرفهاي پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي و دامپزشكي»
پرطرفدارترين رش��تههاي اين گروه هستند .همچنين
در گروه آزمايش��ي علوم انس��اني ،رش��تههاي «حقوق،
روانشناسي و حسابداري» از جمله رشتههاي پرطرفدار
اين گروه آزمايش��ی محسوب ميش��وند .طباطبايي با
اشاره به ظرفيت پذيرش دانشجو در رشتههاي پرطرفدار
كنكور در تمام گرايشها ،به ايسنا گفت :امسال در رشته
مهندسي برق 11هزارو 121داوطلب پذيرفته ميشوند.
وي با اشاره به پذيرش ششهزاروسه داوطلب در رشته
مهندس��ي مكانيك ،اظهار كرد11 :هزارو 932داوطلب
در رش��ته مهندسي كامپيوتر ،ش��شهزارو 698نفر در
رش��ته مهندس��ي فناوري اطالعات ،هش��تهزارو144
نفر در رش��ته مهندس��ي عمران ،پنجهزارو 194نفر در
رشته مهندسي معماري و ششهزارو 546نفر در رشته
مهندسي صنايع پذيرفته خواهند شد .دكتر طباطبايي
با اش��اره به ظرفي��ت پذي��رش رش��تههاي پرطرفدار
كنكور در گروه آزمايش��ي علوم تجرب��ي ،تصريح كرد:
در رش��ته پزش��كي چهارهزارو 597داوطلب ،در رشته
دندانپزشكي يكهزارو 233داوطلب ،در رشته داروسازي
يكه��زارو 130داوطلب و در رش��ته دامپزش��كي 610
داوطلب پذيرش ميش��وند .معاون سازمان سنجش در
خاتمه درخصوص ظرفيت س��ه رش��ته پرطرفدار گروه
آزمايشي علوم انساني ،تصريح كرد :حدود 20هزارو270
داوطلب در رشته حقوق13 ،هزارو 906داوطلب در رشته
روانشناسي و 24هزارو 306داوطلب در رشته حسابداري
پذيرفتهميشوند.

زندگي 5ميليون شهروند
در  700سكونتگاه غيررسمي كشور

ايس�نا :قائممقام وزير كش��ور در ام��ور اجتماعي از
شناسايي  700سكونتگاه غيررسمي در شهرهاي كشور
ياد كرد .س��كونتگاههايي كه قرار اس��ت به مدد تشكيل
تعاونيهاي مس��كن مهر ،بعد از واگذاري خانه به افراد،
تخريب شود .در حال حاضر پنجميليون نفر در اين مناطق
س��كونت دارند كه تنها 10درصد مطالعات پاكس��ازي و
ساماندهي آنها صورت گرفته است.

«افراي سبز» ،برنده جايزه
روبان قرمز سازمان ملل شد

ايسنا :س��ازمان مردمنهاد «جمعيت افراي سبز» به
عنوان برنده جايزه روبان قرمز س��ال  2012در جلس��ه
ويژه نوزدهمين كنفرانس بينالمللي ايدز برگزيده ش��د.
«جمعيت افراي سبز» در استان كرمانشاه به افرادي كه با
( HIVايدز) زندگي ميكنند (بهخصوص در ميان جوانان
مصرفكننده تزريقي مواد) خدمات الزم را ارايه ميكند.
اين جمعيت آگاهي در مورد  HIVخصوصا ميان جوانان
را از طريق ارايه خدمات آموزشي ارتقا بخشيده و از افرادي
كه با ( HIVايدز) زندگي ميكنند و خانوادههايشان نيز
حمايت ميكند« .جمعيت افراي س��بز» موفق ش��ده با
ايجاد همكاري س��ازنده بين نهادهاي مختلف دولتي و
غيردولتي مانند ستاد مبارزه با موادمخدر ،دانشگاه علوم
پزشكي كرمانشاه ،استانداري ،نيروي انتظامي ،روحانيون،
جوانان و همچنين جمعيتهاي آسيبپذير و افرادي كه با
 HIVزندگي ميكنند ،پوشش برنامههاي كاهش آسيب
در سطح اس��تان را حفظ كند و برنامههاي پيشگيري،
مراقبتي و حمايتي در زمينه  HIVرا ارتقا دهد.

سرمايهگذاري بينالمللي براي
حفظ يوزپلنگ آسيايي در بردسكن

ايس�نا :مديركل محيطزيست خراسانرضوي اعالم
كرد :براي حفظ گونه در خطر انقراض يوزپلنگ آسيايي
در پناه��گاه حيات وحش «دش��ت الغري» بردس��كن
جوامع بينالمللي  UNDPسرمايهگذاري خواهند كرد.
مهندسسيدحسين آقاميري در بازديد از پناهگاه حيات
وحش دشت الغري بردسكن گفت :خوشبختانه اخيرا در
اين پناهگاه شاهد حضور يوزپلنگ آسيايي ،گونه در خطر
انقراض موجود در كش��ور بوديم كه با مشاهده اينگونه
تمام هشتگونه گربهسانان كشور در خراسانرضوي قابل
مشاهده است.
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اين روزها خبرهاي موثق و ش��ايعات قاب��ل اعتنايي در
جامعه دانشگاهي تهران مبني بر ادغام يا تجميع دانشگاههاي
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و صنعت آب و برق (شهيد
عباس��پور) به گوش ميرس��د كه نگرانيهاي��ي را در ميان
دانش��گاهيان به وجود آورده است .مهمترين نكتهاي كه در
اين رابطه مالحظه ميشود اعمال اراده از باال و عدم مشاركت
دانشگاهيان در فرآيند تصميمگيري در اينباره است .همين
ام��ر به نگرانيه��اي موجود دامن زده و مانع از خوش��بيني
جامعه دانشگاهي به اين تصميم شده است .به نظر ميرسد
نگرانيهاي موجود كه در زير به پارهاي از آنها اشاره ميشود،
مانع مهمي براي تحقق اين امر خواهد بود:
 -1با توجه به اينكه دانشگاه خواجه نصيرالدينطوسي يكي
از پنج دانش��گاه صنعتي تهران و جزو  10دانشگاه برتر كشور
بوده و نتيجه تالش اس��تادان و دانشجويان آن منجر به روند
صعودي در كميت و كيفيت خروجي اين دانشگاه شده است،
ادغام آن با مجموعه دانشگاهي ديگري كه خود داراي مجموعه
بزرگي از استادان ،دانشجويان و كارمندان است كه به هر حال
تا يكي ،دو سال پيش زيرمجموعه وزارت نيرو تلقي ميشده و
سياست خاص خود را داشته است ،چه نفعي خواهد داشت و
چه مشكلي را از اين دو دانشگاه حل خواهد كرد؟
 -2آيا صرف توجه به فض��اي فيزيكي فراوان موجود در
دانشگاه صنعت آب و برق و پراكندگي دانشكدههاي دانشگاه

دانشگاه خواجه عباس تهران!
صنعتي خواجه نصير دليل موجهي براي ادغام دو دانشگاه با
دو ديسيپلين كامال متفاوت است؟ آيا نميتوان محل مناسبي
را در اين ش��هر بزرگ براي تجميع دانش��كدههاي دانشگاه
خواج��ه نصير يافت تا از مضرات متع��دد ادغام دو مجموعه
حجيم انساني نيز برحذر بود؟
 -3بايد توجه داش��ت كه ش��رايط موجود يك دانشگاه،
عامل بس��يار مهمي در انتخاب آن دانش��گاه توسط اعضاي
هيات علمي و دانش��جويان ب��راي ادامه كار اس��ت بنابراين
مجموعه دانش��گاهيان موجود در اين دانش��گاهها براساس
شرايط موجود آنها اقدام به انتخاب محل كار يا تحصيل خود
كردهاند .بنابراين هرگونه تغييري در اين شرايط ،ميتواند به
شدت وضعيت ادامه كار و تحصيل دانشگاهيان شاغل در آن را
تغيير دهد .آيا صالح و شايسته نيست در چنين تصميمگيري
مهمي جامعه فرهيخته دانشگاهياني كه از اين تصميم تاثير
ميپذيرند ،دخيل بوده و نظرش��ان محترم ش��مرده شده و
مدنظر قرار گيرد؟
 -4يكي از عوامل مهم در پيشرفت و ترقي هر جامعهاي
توفيق آن جامعه در همگرايي و «جمعيتسازي» و استفاده
از س��ينرژي جمعي اس��ت .بديهي اس��ت هر تصميمي كه

ب��ه واگرايي مجموعههاي انس��اني دامن بزن��د ،حركتي در
جهت ركود و پس��رفت اس��ت .برهم زدن آرامش مجموعه
دانش��گاهي كه با حرارت زياد در حال تالش براي دستيابي
به دس��تاوردهاي علمي درخور توجهي است و درگير كردن
آنها با مباحث حاشيهاي نظير سلسلهمراتب افراد در مجموعه
جديد ،وضعيت گروهها ،گرايشها و افراد علمي موازي در دو
مجموعه ،رتبه قبولي دانش��جويان كارشناسي و تحصيالت
تكميلي متفاوت دو مجموعه ،س��ازمان اداري و تش��كيالت
آموزش��ي مجموعه جديد و ...اينها عواملي است كه ركودي
حداقل ميانمدت را به اين مجموعهها تحميل خواهد كرد و
انگيزه اصلي اخذ چنين تصميمي را زيرسوال ميبرد.
 -5چرا تاكنون تالش بسياري شده تا حركتهايي كه در
اين راستا انجام شده است از چشم دانشگاهيان مخفي بماند؟
چرا زماني اخبار مربوط به اين موضوع مهم به بدنه دانش��گاه
منتقل شده است (درز كرده است) كه بسياري از تصميمهاي
مهم دور از چش��م صاحبان موضوع گرفته ش��ده است .نكند
قراردادهاي حقوقي هم درخصوص واگذاري زمين و ساختمان
و ...صورت گرفته كه بدنه از آن بيخبر است؟ اينها و نظاير آن
مجموعهاي از نگرانيها در بدنه دانشگاهي است.

 -6نامي براي دانشگاه ادغامي در نظر گرفته شده است كه
ديگر «دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي» نيست .اين
يعني كساني كه مقالهها ،كتب ،اختراعات و ساير دستاوردهايي
را كه با رنج و زحمت فراوان تهيه و بهنام دانشگاه مزبور ثبت
كردهاند ،از اين پس بايد براي اثبات س��وابق خود به هرجايي
كه ميروند مداركي نيز براي اثبات اينكه دانشگاه جديد همان
دانشگاه قبلي است به همراه داشته باشند و سالها اين كار را
با جديت پيگيري كنند تا نياز به ارايه مدارك در اذهان از بين
برود و مانند امروز كه نام دانشگاهي مثل دانشگاه تهران نياز به
ارايه مدرك براي كسي ندارد ،نام دانشگاه جديد هم جا بيفتد
و اين از وظايف جديد اعضاي هيات علمي دانش��گاه ادغامي
اس��ت تا تالش براي اثبات هويت جديد خود را نيز عالوه بر
كار طاقتفرس��اي تحقيقاتي برعهده بگيرند و هرجا ميروند
توضيح دهند كه بودهايم و كه شدهايم .البته نامهاي متعددي
اين روزها در دانشگاه بهگوش ميخورد :از «دانشگاه صنعتي
تهران» كه  30سال پيش براي دانشگاه صنعتي شريف و بعد
يكي ،دو دانش��گاه ديگر در نظر گرفته ش��ده بود و نشد تا نام
«دانشگاه خواجه عباس تهران» كه نامي براي مطايبه در بين
دانشگاهيان شده است .به هر حال شايد نام «دانشگاه صنعتي
تهران» نبايد بر روي زمين ميمانده كه اكنون تدارك مسمايي
براي آن ضرورت يافته است.
آرش رفيعي

استاندار تهران از جدا شدن بخشهاي ديگري از تهران خبر داد

سرنوشت «ري» در انتظار مناطق ديگر شهرداري
استقالل شهرداري شهر ري تا  3ماه آينده

شرق :ري پايان جدايي نيست .اينطور كه مرتضي تمدن،
اس��تاندار تهران ميگويد ،روند تقس��يم اراضي پيراموني
تهران و شهرستان شدن برخي ديگر از نقاط شهري هم
در دس��تور كار قرار گرفته و قرار است كه شهرستانهاي
جدي��دي در تهران ايجادش��ود .او تاكي��د دارد كه قرار
گرفتن مركز شهرستان در دل شهر ديگري ،خالف قانون
تقسيمات كشوري است و جدا ش��دن شهرستان ري از
تهران كامال براس��اس قان��ون اجرا ميش��ود و در آينده
شهرستانهاي جديدي در استان تهران ايجاد خواهد شد.
تمدن همچنين خطاب به شهرداري تهران ميگويد:
«چرا نبايد عالقهمند باشيم كه ديگران پيشرفت كنند در
حالي كه عنوان ميش��ود درآمد شهرس��تان ري در سال
30ميليارد تومان است و ش��هرداري 300ميليارد تومان
هزينه ميكند؟ پس بايد خوش��حال باشند كه يك شهر
پرهزينه از مديريت آنها خارج ميشود».
30ميليارد درآمد و 300ميليارد هزينه
همهچيز يكشبه اتفاق افتاد .تصميم جدايي ري از تهران
مسبوق به سابقه است اما كمتر كسي فكرش را ميكرد كه
به واقعيت بپيوند .حاال در شرايطي كه شهرداري و شوراي
ش��هر تهران هنوز سرنخهاي اصلي ماجراي اصرار دولت بر
اين جدايي را درك نكردهاند ،خبر ميرسد كه شهرداري ري
قرار است تا سه ماه ديگر مستقل شود .البته معاون استاندار
تهران اعالم كرده كه ش��ايد شهردار منطقه  20را شهردار
شهرس��تان جديد ري كنيم ،اما هنوز به جمعبندي نهايي
نرسيدهايم .محمدرضا محمودي كه ماموريت اين جدايي را
برعهده گرفته همچنين به پيامك مهدي چمران اشاره دارد
كه در آن رييس شوراي شهر اعالم كرده كه عالقهاي براي
حضور در نشست مشترك با استانداري ندارد.

يكپارچگي شهري؛ شرط پيشرفت
در همين حال سيدمناف هاشمي ،معاون شهردار تهران
همچنان اميدوار است كه مسووالن در طرح جداسازي ري
از تهران تجديدنظر كنند .او در واكنش به طرح جداسازي
ري از تهران ،ميگويد« :تجربه جهاني نشان ميدهد كه
كالنش��هرها در صورتي ميتوانند خدمات خود را عادالنه
و مس��اوي توزيع كنند كه از يكپارچگي برخوردار باشند.
هرچه اين يكپارچگي به هر دليل حتي اش��كال قانوني،
از بي��ن برود ،در نتيجه خدمات و س��رويسها در مناطق
محروم و حواش��ي ش��هر كاهش مييابد».به گفته وي،

اغلب كالنشهرهاي دنيا از جداسازي و تفكيك مديريتي
نقاط مختلف خودداري ميكنند ،چراكه جداسازي نقاط
مختلف يك شهر منجر به تفاوت در نوع خدمات ارايه شده
ميشود ،در حالي كه در اغلب كالنشهرها تالش ميشود
در قالب يك مديريت يكپارچه خدمات يكسان توزيع شود.
شهرداري بايد از جدايي ري شادمان شود
اس��تاندار تهران درباره جدايي شهرس��تان ري از تهران
ميافزاي��د« :دليل اج��راي اين طرح بزرگ كامال روش��ن و
قانوني اس��ت ،چراكه معتقديم منابع و ظرفيتهاي بااليي
براي توس��عه ري وجود دارد و برخالف اينكه گفته ميشود

درآمدهاي اين ش��هر تكاپوي مديري��ت آن را نميدهد ،اما
از پتانس��يلها و درآمدهاي بااليي ب��راي مديريت برخوردار
است ».به گفته وي ،داشتن شهردار مستقل براي شهرستان
ري باعث ميش��ود تا از اختيارات بيشتري براي مديريت و
توسعه اين شهر استفاده شود؛ ضمن آنكه با تشكيل شهرداري
ميزان حمايت دولت به صورت مستقيم از اين شهرستان نيز
وج��ود دارد .جدا كردن شهرس��تان ري از ته��ران به اعتقاد
معاون استاندار ،كار سختي نيست ،بلكه بخشي از هزينههاي
شهرداري تهران كم و حقوق و دستمزدي كه به حدود دوهزار
پرسنل پرداخت ميشود از هزينههاي شهرداري كم ميشود.
پيامك اعتراضي چمران به معاون استاندار
محمودي ،معاون اس��تاندار نيز ميگويد« :از اعضاي
شوراي شهر تهران نيز دعوت كرديم تا در جلسات مربوطه
شركت كنند ،اما پيامكي را از مهدي چمران داشتيم كه
عنوان كرده بودند عالقهاي به نشس��ت مشترك نداريم،
چراك��ه حرفهايم��ان را زدهايم؛ اما هر ك��دام از اعضاي
ش��وراي شهر كه عالقهمند باش��ند ميتوانند در نشست
مشترك حضور داشته باشند».
درآمد 500ميليون توماني ري
پيشبينيهاي اس��تانداري تهران نش��ان ميدهد كه
شهرس��تان ري ساالنه بيش از 500ميليون تومان درآمد
داشته باشد و اگر اين شهر هزين ه زيادي را براي شهرداري
ته��ران دارد با ج��دا ك��ردن آن از ته��ران از هزينههاي
شهرداري كاسته ميش��ود .به گفته محمودي ،براساس
ط��رح جدايي ري از تهران ،منطق��ه  20تهران با تمامي
امكانات و تجهيزاتش از تهران جدا شده و تحت مديريت
شهرستان مستقلي با شهردار و شوراي شهر مستقل اداره
خواهد شد.

گالیههای همسایگان دریاچه ارومیه
از تمامي NGOهاي طرفدار محيطزيست
ادامهاز
صفحه اول در اس��تانهاي غربي خواهش ميكنم كه
براي بيداري مس��ووالن از خطرات خشك
ش��دن اي��ن درياچه اقدامات��ي انجام دهن��د .گويا برخی
مسووالن اطالعي از اهميت اين درياچه ندارند.
«مصطفي» از اهالي «آقگنبد» نيز در اينباره ميگويد:
«واقعا اگر كس��ي دلش به حال مردم آذربايجان ميسوزد
و اگر قرار اس��ت براي درياچه كاري انجام ش��ود چرا فقط
بای��د ح��رف و نظر مس��ووالن را گوش كرد ،اگر كس��ي
ميخواهد از حقيقت اين توفانها آگاه شود بهتر است به
ش��هرها و روستاهاي نزديك درياچه بيايد و چند روزي را
اينجا بگذراند تا همه چيز را با چشم خود ببيند .مگر قرار
اس��ت مسووالن توفان را تاييد كنند؟ اهالي اين شهرها و
روس��تاها بايد تاييد كنند كه ش��بانه روز را با ترس توفان
نمكميگذرانند».

شيرين ساكن اروميه هم به طعنه در اينباره ميگويد:
«آب پشت سد و ما روي نمك ميگرديم»...
عليرضا از اهالي روس��تاي كنعان در همسايگي ضلع
جنوب غربي ساحل درياچه اروميه هم در اينباره معتقد
است« :به نظر من وقت تنگ است و مسووالن بايد هرچه
سريعتر فكري براي اين معضل كنند وگرنه نيمه شمالي
كش��ور با بحران زيستمحيطي وحش��تناك و غيرقابل
جبراني روبهرو ميش��ود .اگر درياچه خش��ك شود هيچ
صنعت��ي در اين منطقه پا نميگيرد زي��را اين منطقه با
توفانهاي نمكي كه از كف درياچه بر ميخيزد به همراه
پسماندههاي فاضالبهاي سمي و صنعتي كه سالها وارد
آب درياچه ش��دهاند امكان ادامه زيس��ت انساني در اين
منطق��ه را مختل خواهد كرد وه��زاران بيماري العالج و
نسلي عقيم تحويل آيندگان خواهد داد .ضمنا ريزگردهاي
وارده از بيابانهاي عراق را فراموش نكنيد .پس دولتمردان

ايران در مجلس وظيفهاي خطير در قبال اين انسانها دارند
زيرا عواقب آن گريبانگير همه ايرانيان خواهد بود».
وق��وع توفانهاي نمكي را تنها اين ش��هروندان تاييد
نميكنن��د بلك��ه پي��ش از اي��ن نمايندگاني از اس��تان
آذربايجانغربي نيز با تاييد ماجرا در رابطه با آن هش��دار
دادهاند .چند روز پيش نادر قاضيپور نماينده مردم اروميه
در مجلس شوراي اسالمي در اينباره به فارس گفت :وقوع
توفان نمك در درياچه اروميه در روزهاي اخير صحت دارد،
بادهايي كه در اين منطقه درياچه اروميه وزيدن ميگيرد به
طور مسلم نمكها را نيز با خود به حركت درآورده و جابهجا
ميكند ،پس ميتوان گفت كه توفان رخ داده است .با توجه
به ش��رايط بحراني درياچه اروميه بايد تدابير بهتري براي
نجات اين درياچه و اراضي اطراف آن اتخاذ شود .قاضيپور
اضافه كرد« :آثار اين بادها به طرف آذربايجانغربي كمتر
ميآيد و اين باد بيشتر به طرف آذربايجانشرقي حركت

اجراي طرح ويژه برخورد با روزهخواري در كوهستانهاي پايتخت

ميكند و شهرهايي نظير تبريز ،شبستر ،عجبشير و ...در
تيررسهستند».
«عاب��د فتاحي» ديگر نماينده مردم اروميه در مجلس
نيز در اينباره گفته اس��ت« :متاسفانه بهعلت خشكسالي
شديد و عملكرد نامناسب مسووالن آب تبخير و نمك در
تمام منطقه جمع شده است كه بهطور حتم در زمان توفان
بهجاي پديده گردوغبار ،توفان نمك ايجاد ميشود .بهطور
حتم وقوع توفان نمك در اين منطقه موجب بروز فاجعه
زيستي در سطح كشور ميشود .فتاحي با اشاره به اينكه
ايجاد و وقوع پديده توفان نمك در غرب كش��ور ،موجب
فراگيري اين پديده در تمام كش��ور ميشود ،تصريح كرد:
براس��اس بررسيهاي انجام ش��ده در صورت قرار گرفتن
كريستالهاي شورهزار و نمكزار در حالت ميكرو ،به ترتيب
استان آذربايجانشرقي و غربي ،كردستان ،اردبيل ،زنجان،
قزوين و در نهايت تهران با اين پديده روبهرو خواهند بود».

ايسنا :طرح ويژه برخورد با اغذيهفروشان متخلف و روزهخواري در ماه مبارك رمضان در كوهستانهاي پايتخت اجرا شد .ماموران پليس پايتخت در ادامه طرح برخورد با
تظاهر به روزهخواري در اماكن عمومي ،طرح ويژه برخورد با اغذيهفروشان متخلف و تظاهر به روزهخواري را از صبح روز جمعه در ارتفاعات پايتخت به مرحله اجرا گذاشتند.

وزير ارشاد خطاب به رسانهها:

از بزرگنمايي مشكالت
وچالشهاياقتصاديخودداري كنيد

ش�رق :سيدمحمد حس��يني همچنين پرهيز
رس��انهها از بزرگنماي��ي مش��كالت و چالشهاي
اقتصادي و ترويج گفتمان اقتصاد مقاومت را خواستار
شد .وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در ديدار مديران
مس��وول روزنامههاي سراس��ري و خبرگزاريهاي
كش��ور با تاكيد بر ضرورت وفاق و همدلي اصحاب
رسانه در مقابله با فش��ارها و توطئههاي دشمنان
نظام اس�لامي ،خواستار اميدبخش��ي رسانهها به
جامعه و همافزايي با دس��تگاهها و مسووالن كشور
شد .سيدمحمد حس��يني اولويت رسانهاي كشور
را انعكاس فضاي وحدت و همبس��تگي در داخل
كشور و اجتناب از دامن زدن به مناقشات سياسي
عنوان كرد و افزود« :نظام سلطه در سالهاي پس
از پيروزي انقالب اس�لامي ،دودسته سياستهاي
اعالمي و اعمالي عليه كشورمان داشته است .برخي
توطئهها و جنايات آمريكا و ديگر سلطهگران عليه
ايران با آنكه اعمال ش��ده و به وقوع پيوسته ،اما از
سوي آنها انكار ميش��ود ،در مقابل برخي ديگر از
سياس��تها هم اعمال و هم با كمال وقاحت اعالم
شده است .سياست تحريم ايران از جمله گروه دوم
يعني هم اعالمي و هم اعمالي است».

احتمال انحالل شوراي شهر
خرمشهر قوت گرفت

فارس :با ارجاع پرونده شوراي شهر خرمشهر به
شوراي حل اختالف استان احتمال انحالل شوراي
ش��هر خرمشهر قوت گرفت .ش��وراي اسالمي شهر
خرمش��هر بيش از سه ماه اس��ت كه در بالتكليفي
كامل قرار دارد .اين بالتكليفي از زماني ش��روع شد
ك��ه اعضاي اين ش��وراي جنجالي بر س��ر انتخاب
هياترييسه دچار اختالفات جدي شدند .ارديبهشت
سالجاري جلسه انتخاب هياترييسه برگزار شد و
طبق توافقهاي پشت پرده همه چيز براي برگزاري
انتخابات حسابشده آماده شده بود اما برخي اعضاي
اين شورا از تبانيهاي پشت پرده برخي دیگر بيخبر
بودند بهطوري كه در روز انتخاب هياترييسه نتيجه
اين انتخابات برخي اعضاي اين شورا را بهتزده كرد
و اين موضوع باعث شد جلسه انتخاب هياترييسه
نيمهتمام باقي بماند .اما هياترييسه انتخابي بعد از
جلس��ه با امضاي صورتجلسهاي بين خود از رسمي
بودن جلسه خبر دادند و آن را به فرمانداري خرمشهر
براي تاييد نهايي ارس��ال كردند .اين موضوع باعث
افزايش اختالفات و تحريم جلس��ات توسط برخي
اعضا و از رسميت انداختن همه جلسات شد .با اين
حال رييس شوراي شهر خرمشهر از بالتكليفي سه
ماهه اين ش��ورا و بيپاسخ ماندن مراجعات مردمي
آن خبر داد .بهزاد نظامي ،رييس شوراي شهر آبادان
همچنين از به كارگيري برخي مديران بازنشسته در
شهرداري خرمشهر بهشدت انتقاد كرد.

زمان انتشار نرمافزار انتخاب رشته
مجازي كنكور

مهر :مشاور عالي رييس سازمان سنجش درباره
بسته راهنماي انتخاب رشته مجازي گفت :سازمان
س��نجش براي كس��اني كه مجاز به انتخاب رشته
هستند يك بس��ته كامل راهنماي انتخاب رشته
اختصاص داده كه نحوه اس��تفاده از آن امروز اعالم
ميشود .دكتر حس��ين توكلي افزود :در اين بسته
يك نرمافزار انتخاب رش��ته مجازي وجود دارد كه
امكان انتخاب رشته براساس اطالعات آزمون سال
 90را ب��راي داوطلب فراهم ميكند .به اين ترتيب
كه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ميتوانند قبل
از انتخاب رش��ته اصل��ي ،با وارد ك��ردن اطالعات
مورد نياز خود شانس قبولي براساس انتخابهاي
داوطلب��ان س��الهاي قبل را مش��اهده كنند .اين
نرمافزار به مدت  48ساعت پس از اعالم نتيجه اوليه
از طريق سايت سازمان سنجش قابل استفاده است
كه نحوه استفاده از آن در سايت سازمان سنجش
اعالم ميشود.
معاون دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي:

تهرانيهابراي انتخاب پزشك
خانواده خود با  8999تماس بگيرند

ايسنا :معاون بهداش��ت دانشگاه علوم پزشكي
ش��هيد بهش��تي اظهار ك��رد :تاكن��ون  40مركز
بهداش��تي و درماني مجري طرح پزشك خانواده
شدهاند .احمدرضا فرسار با بيان اينكه بيش از هزار
و  500پزشك در اين طرح ثبتنام كردهاند ،عنوان
ك��رد :از اين تعداد  160نفر اقدام به عقد قرارداد با
بيمه كردهاند و باقي پزشكان به مرور و با فراهمآوري
امكان��ات و تجهيز مطبهاي خود اين پروس��ه را
ط��ي ميكنند .وي ادام��ه داد :با توجه به جمعيت
10ميليون نفري تحتپوشش دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهش��تي ،الزم است  2500پزشك ديگر در
طرح ثبتنام كنند تا امكان ارايه خدمات براي تمام
مردم فراهم شود .فرسار درباره روند تامين اعتبارات
الزم براي اس��تقرار كامل طرح پزشك خانواده در
تهران اظهار كرد :تامين اعتبارات الزم براي اجراي
طرح پزشك خانواده از طريق سازمانهاي بيمهگر
صورت ميپذيرد .وي درباره نحوه ثبتنام مردم در
طرح پزشك خانواده ،اظهار كرد :مردم پس از تماس
با شماره تلفن  8999منطقه محل سكونت خود را
اعالم ميكنند ،پس از آن پزشكاني كه در نزديكي
محل سكونتشان هستند به آنها معرفي ميشوند.

