
اظهارات ترامپ و خروج��ش از توافقنامه پاريس 
آغازي بود بر زمزمه هايي درباره توافقنامه پاريس 
و تئوري گرم شدن زمين بر اثر گازهاي گلخانه اي؛ 
زمزمه هايي كه پيش از اين نيز در محافل علمي 
وجود داشته است، اما دست هاي پشت پرده  مانع 
از آن شده اند تا به گفتمان غالب رسانه اي تبديل 
شود و حكايت از آن دارد كه تغييرات اقليمي و گرم 
شدن زمين الزاماً به دليل توليد گازهاي گلخانه اي 
نيست و نقش اين گازها در افزايش دماي زمين 
بسيار ناچيزتر از آن اس��ت كه گفتمان علمي – 
رسانه اي آن را مطرح مي كند، اما واقعيت گرمايش 
زمين انگار موضوع ديگري اس��ت ك��ه هژموني 
كشورهاي توسعه يافته موجب شده تا تئوري هاي 
علمي مرتبط با آن بايگاني شود، اما خروج امريكا از 
توافقنامه اقليمي پاريس باعث بيرون كشيده شدن 

اين پرونده از بايگاني شد. 

  هزينه 52 ميليارد دالري براي كشور 
 بر اساس توافق پاريس كش��ور ما متعهد شده تا 
انتش��ار گاز هاي گلخانه اي خود و به طور خاص 
گاز دي اكسيدكربن را تا س��ال ۲۰۳۰ بر اساس 
ادامه روند موجود ۱۲درص��د كاهش بدهد . اين 
در حالي است كه مزيت رقابتي اصلي ايران، ارزان 
بودن سوخت نسبت به ساير كشورهاست و اين 
توافقنامه موجب توقف رشد و توسعه مي شود. به 
گفته كرمي كاهش انتش��ار ۱۲ درصدي از سوي 
ايران ح��دود 5۲ ميليارد دالر هزين��ه در بردارد. 
آن هم در ش��رايطي كه ما فقط ي��ك درصد گاز 
گلخانه اي وارد جو مي كنيم، ولي امريكا با وجود 
انتش��ار ۱5درصد گاز گلخانه اي از اين توافقنامه 
خارج شد.  جالب آنكه برخي از كشورهاي رقيب 
ايران در منطقه همچون قطر، عراق و عربستان كه 
مانند ما منابع نفتي دارند، تعهداتي به مراتب كمتر 

و هوشمندانه تر از ايران در توافقنامه پاريس داده اند 
و تعهدات خود را مش��روط به ش��رايط متعددي 
كرده اند تا منافع اقتصادي ش��ان تأمين شود. از 
همه مهم تر بر خالف ادعاهاي س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت اين توافق الزام آور است و همين 
الزام آور بودن خط��ر افزايش تحريم ه��ا را براي 
ايران به دنبال دارد. با چنين اوصافي از توافقنامه 
پاريس نداشتن قوت تميز اعضاي خانه ملت ميان 
مونوكسيد كربن به عنوان گازي خطرناك و آالينده 
و دي اكسيد كربن به عنوان گازي گلخانه اي دور از 

ذهن نيست. 
  پنهان كاري سند توافقنامه پاريس 

خليل كرمي، پژوهشگر علوم جوي و آب و هوايي 
درباره ابعاد مختلف توافقنامه پاريس، تبعات آن 
را براي جمهوري اسالمي ايران با اشاره به اينكه 
توافقنام��ه پاريس هنوز در كش��ور ما به تصويب 

نرسيده اس��ت،  مي افزايد: در نامه ارسالي مركز 
پژوهش ها و ش��وراي نگهبان ك��ه در رابطه با رد 
توافقنامه پاريس ارس��ال ش��د به ايراد محتوايي 
اشاره نشده چون ) Indc س��ند مشاركت ملي 
مدنظر( هنوز به مجلس ارائه نشده است. سازمان 
محيط  زيس��ت هم بعد از اين انتقادات ش��وراي 
نگهبان و مرك��ز پژوهش ها اعالم ك��رده كه اين 

توافقنامه فاقد پيوست است. 
  الزام به پرداخت خسارت يا تحريم 

اين كارش��ناس مس��ائل محيط زيس��ت درباره 
الزام��ات توافق پاري��س مي گوي��د:  زمينه هاي 
حقوقي متعددي براي موضوعات محيط زيستي 
در دنيا به وجود آمده كه يك��ي از آنها توافقنامه 
پاريس اس��ت و احتمال تبعات متع��دد آن براي 
كش��ورهاي عضو وجود دارد. در حال حاضر نيز 
كشورهاي توسعه  يافته و غربي در پي زمينه چيني 
و آماده سازي افكار عمومي براي اين طرح هستند 
و هر پديده جوي و طبيعي را به گازهاي گلخانه اي 
ربط مي دهند. بر اين اساس كشورهاي خسارت 
ديده از باليايي همچون طوفان كاترينا با ارتباط 
دادن آن به موضوع گازهاي گلخانه اي مي توانند 
از ما به عنوان توليدكننده گاز گلخانه اي خسارت 
بگيرند! كرمي تأكيد مي كند: ممكن است اركان 
سازمان ملل يا توافقنامه پاريس در صورت عدم 
اجراي تعهدات كشورهاي عضو، گزارش هايي را به 
شوراي امنيت ارائه دهند و در هر صورت الزام آور 
بودن يا وجود تحريم ها يا مش��كالت را به دنبال 

داشته باشد. 
  اشتباه نمايندگان از يك تشابه اسمي 

اي��ن كارش��ناس با اش��اره ب��ه تف��اوت گازهاي 
گلخانه اي و آالينده هاي جوي مي افزايد: يك گاز 
مونوكسيد كربن وجود دارد كه كامالً سمي محسوب 
مي ش��ود، اما از آن طرف گاز دي اكسيد كربن هم 
در هوا وج��ود دارد كه نه تنها مضر نيس��ت، بلكه 
براي رش��د گياهان كاماًل ضروري اس��ت، اما اين 
دو با يكديگر تشابه اس��مي دارند.  نبايد به اشتباه 
منوكسيد كربن، ذرات معلق، اكسيدهاي گوگرد 
با گازهاي گلخانه اي را يكي دانست، اما متأسفانه 
برخي نمايندگان در مجلس اي��ن موضوعات را با 
يكديگر اشتباه گرفتند و تصور كردند كه توافقنامه 
پاريس به گازهاي آلوده كننده هواي كالنشهرها 
ربط دارد، در حالي كه به هيچ عنوان اينطور نيست. 
از همه جالب تر اينكه توافقنامه پاريس از س��وي 
كميس��يون هاي انرژي، اقتصاد و امنيت مجلس 
شوراي اسالمي مورد بررسي قرار نگرفته و فقط در 

كميسيون كشاورزي بررسي شده است. 
اگرچه دول��ت توافق پاري��س را امضا ك��رده و با 
پنهان كاري مرس��وم خود كار را به جلو برده، اما 
هنوز اين توافقنامه مهر تأييد ش��وراي نگهبان را 

نگرفته پس شايد بتوان اميدوار بود. 
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آب را بيشتر از اين گل نكنيد !
انتقاد كارشناسان: چرا گزارش سالمت آب شرب كه توسط وزارت بهداشت تهيه مي شود هميشه محرمانه است ؟

700 مدرسه »در تهران« حتي با باد هم فرو مي ريزند !
همه ما اين ضرب المث��ل را ش��نيده ايم كه »توش 
خودمونو كش��ته بيرونش مردم��و«! ضرب المثلي 
كه گوياي اين حقيقت بوده ك��ه همه از بيرون نگاه 
مي كنند و به به و چه  چه شان به راه است و ما از داخل 

ويران هستيم و دم نمي زنيم. 
اين مقدمه را نوش��تيم تا بگوييم كالنشهر تهران به 
مصداق آنچه از بيرون ديده مي شود و آنچه حقيقت 
زندگي در آن نهفته اس��ت تفاوت هايي دارد و يكي 
از مصادي��ق اين تفاوت وقتي اس��ت ك��ه مديركل 
آموزش و پرورش ش��هر تهران مي گويد: اين شهر در 
بحث فضاي آموزشي جزو فقيرترين استان هاست 
و در ادامه تأكيد مي كند ديوار ۷۰۰ مدرس��ه شهر 
تهران حتي با وزيدن طوفان نيز مي ريزد.  اين حرف 
وقتي سنگين و غمگين مي شود كه مي شنويم كمتر 
از چند ثانيه ساختمان ۷8 مدرسه بر اثر زلزله در غرب 
كشور آوار شدند. بعد از اعالم اين آمار هم مسئوالن 
مدعي ش��دند همه اين مدارس پيش��تر در ليست 
ساختمان هاي تخريبي آموزش وپرورش ثبت شده، 
اما به دليل نبود »پول« موفق به تخريب آنها و ساختن 
مدارس جديد نشده بودند.  پيشتر از اين اعالم آمار 
نيز زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيسه شوراي شهر با 
اشاره به ناايمن بودن ساختمان هايي نظير مدارس 

گفته بود: ۲5درصد فضاي غيرايمن شامل بيش از 
هزار مدرسه تهران مي شود. در واقع در صورتي كه 
شاهد ش��رايط بحراني مانند زلزله و حوادث مشابه 
باشيم ممكن است آسيب جدي به فضاهاي آموزشي 
برس��د.  هرچند كه بايد گفت طبق گفته مسئوالن 
از اين دس��ت مدارس در مناطق مختلف كشور كم 

نيست. در حال حاضر ۱/5 ميليون دانش آموز كشور 
در مدارس ناايمن تحصيل مي كنند، مدارس ناامني 
كه عمر خود را ك��رده  و حاال در ش��رايطي كه جزو 
ليست مدارس فرس��وده و تخريبي قرار گرفته اند، 
همچنان پذيراي دانش آموزان هستند، اما شنيدن 
نام ته��ران در رتبه پنجمين ش��هرصاحب مدارس 

فرسوده كمي عجيب تر از ساير استان هايي است كه 
به اصطالح محروم نامگذاري مي شوند. 

اما به هر حال ميان آنچه بالي طبيعي به اسم زلزله 
ناميده مي ش��ود و آنچه وزيدن طوف��ان مي گويند، 
تفاوت عجيبي وج��ود دارد و مهم ت��ر اينكه ظاهراً 
حساسيت ها وقتي شدت مي گيرد كه ديوار مدارس 
بر اثر زلزله فرو بريزد و تمامي اين اعالم آمارها تنها 
براي نگراني والدين بيان شود و شايد در نگاهي ديگر 
مسئوالن و نگاه خيران مدرسه ساز را هم متوجه شهر 
تهران مي كنند تا دستان توانمند آنها، دانش آموزان 
را از فضاهاي نا امن آموزشي نجات بدهد، حاال اينكه 
در اين ميان بودجه هاي تخصيص يافته چه مي شود، 
بماند براي بعد كه بعيد نيست حكايت كمبودهاي 
امروز را فردا در اخبار مختلف و تحت عناوين متفاوتي 
چون اختالس بشنويم.  البته فرضيه ما وقتي بيشتر 
تأييد مي ش��ود كه مديركل آموزش و پرورش شهر 
تهران با اشاره به اقدامات خيران مدرسه ساز در شهر 
تهران مي گويد: خيران ش��هر تهران براي س��اخت 
مدارس به شهرس��تان ها مي روند، ام��ا بايد تأكيد 
كنم ش��هر تهران در فضاي آموزشي جزو فقيرترين 
استان هاست و بهتر است اين كمك ها در همين شهر 

تهران مورد استفاده قرار گيرد !

امضاي ناشيانه 52 ميليارد  دالري !
امضاي توافقنامه پاريس به دست نمايندگاني كه فرق گاز گلخانه دي اكسيد كربن و گاز سمي مونو اكسيد كربن را نمي دانند 

آب�ي ك�ه مي خوري�م در بيش�تر موارد ش�فاف 
و زالل اس�ت، ام�ا ش�فافيت و زالل�ي آب 
نمي توان�د دليلي بر س�الم بودن آن هم باش�د. 
آيا آلودگي و آاليندگي هاي آن درحد مجاز است ؟ در 
همين زمينه عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي 
عمران دانشگاه تهران از محرمانه بودن گزارش ارزيابي 

كيفيت آب شرب تهرا ن انتقاد كرده است. 
دكتر سيد مهدي زهرايي گفته است: دليل اين ابهام 
آن است كه اساس��اً جريان آمار و اطالعات در ايران 
ش��فاف نيس��ت و به همين دليل برخي رتبه ايران 
را در مديريت منابع آب درس��ت و واقعي نمي دانند. 
بر اين اس��اس در حوزه منابع طبيع��ي هيچ كدام از 
سيستم هاي موفق منابع آب و مديريت محيط زيست 
با مخفي كردن اطالعات منابع طبيعي نمي توانند به 
موفقيت دس��ت پيدا كنند. در حقيقت راحت ترين 

راهي كه مي توانيد مردم را به عنوان سرمايه اجتماعي 
ارزش��مند در حفاظت و مديريت بهره برداري از آب 
سهيم كرد، شفاف سازي درباره اطالعات و بحران هاي 
آب و محيط زيست در كشور است.  عضو هيئت علمي 
دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تهران با بيان اينكه 
ش��اخص هاي بهره مندي مردم از آب شرب مناسب 
است، عنوان داش��ت: البته گزارش ارزيابي كيفيت 
آب شرب تهران كه توسط وزارت بهداشت به صورت 
دوره اي تأمين مي ش��ود ، هميش��ه محرمانه است و 
تاكنون به اين گزارش دسترسي نداشته ايم. سؤال اين 
است اگر كيفيت آب تهران بر اساس ادعاي وزارت نيرو 

خيلي خوب است چرا گزارش آن محرمانه است؟
بارها از س��وي برخي رس��انه ها بحث آاليندگي آب 
شرب به عناوين مختلف بيان شده است، اما مسئوالن 
به خصوص وزارت بهداشتي ها و دستگاه هاي متولي 

باز هم بدون ارائه مس��تندات بر سالم بودن آب هاي 
مصرفي تأكيد كرده اند.  در حقيق��ت به دليل آنكه 
در مسير حوزه منابع آبي كش��ور و آب چاه ها انواع و 
اقسام آلودگي و آاليندگي وجود دارد و در بسياري 
از موارد زمين خواران به حريم و مسيل رودخانه هاي 
تأمين كننده آب ش��رب ش��هرها تج��اوز كرده اند، 
احتمال وجود آلودگ��ي و آاليندگي باال در آب هاي 
خام دور از ذهن ب��ه نظر نمي رس��د.  اينكه فرآيند 
سيستم هاي تصفيه چگونه اس��ت و آيا تمام موارد 
آلودگي و آاليندگي از آب خام اس��تحصال مي شود 
همچنان بدون مستندات از سوي برخي مسئوالن 
فقط در پشت تريبون رسانه ها بيان مي شود.  حساس 
ش��دن كارشناس��ان و متخصصان در بحث س��الم 
بودن آب شرب مصرفي به نوعي با سالمت تك تك 

مصرف كنندگان در ارتباط است. 

 اينكه براي آب هاي شرب بسته بندي شده بايد پروانه 
بهداشت و مجوزهاي فراوان و مواد تشكيل دهنده آن 
روي بسته بطري آب نصب شود اين موضوع را به ذهن 
مي رساند كه چرا نبايد مستندات آب شرب شهري در 

اختيار عموم و كارشناسان قرار گيرد ؟ 
شفاف سازي در بخش سالمت آب مصرفي مي تواند 
به ارتقاي س��المت با حس��اس كردن شاخك هاي 
جامعه منجر بشود و از حرف و حديث هاي احتمالي 
جلوگيري كند.  آب مايه حيات است و كمبود آن در 
كش��ور صداي زنگ خطر را به صدا در آورده است، 
بنابراين اگر اطالعات و مش��خصات كيفيت آب در 
اختيار عموم قرار بگيرد، اين اميد مي رود كه جامعه 
هم در جلوگيري از آلوده كردن و هدر دادن آب اين 
مايع با  ارزش با مس��ئوالن بيش از گذشته همراهي 

كنند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

* پتر صغير توييت كرد: 
داعش تمام شد، اما مقابله  با ظلم تمام نشده؛ عمليات بعدي، آزادسازي 

قدس ان شاءاهلل؛ القدس لنا

* صفحه توييتر منس��وب به رهبر معظم انقالب اين توييت را منتشر 
كرد:

ما هي��چ اختالفي با ملت هاي مس��لمان نداريم. ما اه��ل وحدتيم، اما 
كساني هس��تند كه دنبال جنگ هس��تند. در مقابل اينها ما نصيحت 
مي كنيم؛ زبانمان زبان نصيحت اس��ت. عاقبت اين كاري كه بعضي از 
دولت هاي منطقه مي كنند، همان طور كه در قرآن آمده است، نابودي 

خودشان است. 

۱- علي آبادي با انتشار اين عكس توييت كرد:
اولين اختالس رو آقاي بالت رئيس آلماني بان��ك ملي ايران تو زمان 
رضاشاه انجام داد و به لبنان فرار كرد، اما به ايران برگردونده و به ۱8 ماه 

حبس و 6۳ هزار تومن جريمه محكوم شد.

* خدابخشي شاهرودي توييت كرد:
از توييتر كه خسته ميشي و ميري يه سر به پيام هاي تلگرام و اينستاگرام 
بزني انگار از جلسه سازمان ملل، يهو اومدي نشستي تو جلسه شوراي 

شهر تهران يا فراكسيون اميد مجلس! همين قد تباه. 

نهضتي به دست  دانشجو
ناآرامي  و تظاهرات پراكنده  در چند نقطه پايتخت از جمله دانش��گاه 
تهران، دس��تگيري معترضان در دانش��گاه و در نهايت همزمان با اين 
هياهو روز ۱۷ آذر براي ورود نيكسون، معاون رئيس جمهور امريكا به 
تهران تعيين و اعالم شد. دانشجويان مبارز، مصرتر و جدي تر از ديروز 
تصميم گرفتند كه در فضاي حكومت نظامي بعد از كودتاي سياه، هنگام 

ورود نيكسون، نفرت و انزجار خود را به دستگاه كودتا نشان دهند. 
رژيم شاهنشاهي، نيروهاي لش��كر دو زرهي را به دانشگاه اعزام كرد. 
صبح ۱6 آذر، دانشجويان هنگام ورود به دانشگاه با درك و شم سياسي 
خود هوشيارانه سعي داش��تند كمترين بهانه اي به دست بهانه جويان 
ندهند، اما به هر حال جو كام��اًل ملتهب بود. س��اعات ابتدايي آرام تر 
سپري ش��د، اما كم كم حضور نظاميان در صحن دانشكده فني باعث 
شد كه بين نظاميان و دانشجويان، زد و خورد صورت گيرد. دانشكده 
فني كاماًل به محاصره در آمده و ظاهراً همه چيز براي آنچه دستور داده 
شده محيا است تا »دانشجويي را شقه كرد و جلوي در بزرگ دانشگاه 
آويخت كه عبرت همه شود و هنگام ورود نيكسون صداها خفه گردد 

و جنبنده اي نجنبد. 
رگبار گلوله باريد. دانشجويان فرصت فرار نداشتند و به كلي غافلگير 
شدند. در همان لحظه اول عده زيادي هدف گلوله قرار گرفتند. مصطفي 
بزرگ نيا به ضرب سه گلوله از پا درآمد. مهدي شريعت رضوي كه ابتدا 
هدف قرار گرفته و به سختي مجروح شده بود، بر زمين مي خزيد و ناله 
مي كرد، دوباره هدف گلوله قرار گرفت. احمد قندچي كه حتي يك قدم 
هم به عقب برنداشته و در جاي اوليه خود ايستاده و از گلوله باران اول 
مصون مانده بود،  يكي از جانيان گارد شاهنش��اهي با رگبار مسلسل 

سينه او را شكافت. 
دانشجو و دانشگاه در آن دهه كه فضاي سرد و غم انگيز با رعب و وحشت 
آميخته ش��ده بود، به مس��ئوليت خود در قبال جامع��ه و آرمان هاي 
عدالتخواهانه، اس��تقالل طلبانه مردم خود ب��ه صراحت هرچه تمام تر 
عمل كرد و ياد آن روز و آن ش��هيدان به عنوان روز دانش��جو يا همان 
روز مقاومت و ايستادگي دانشجويان اين س��رزمين در برابر استعمار 
غرب و اس��تبداد و خودكامگي در دفتر تاريخ اين س��رزمين به يادگار 

ثبت شده است. 
پس از اين با پيروزي انقالب اس��المي به رغم آنكه شرايط تغيير يافت، 
اما نه تنها مسئوليت يك دانشجو و دانشگاه به پايان نرسيد، بلكه با در 
نظر گرفتن مقتضيات و نيازهاي زمانه و پيچيدگي دشمني ها با مردم 
كشور ) چه از داخل و چه از خارج( سه ضرورت استكبار ستيزي، مبارزه 
با استبداد و عدالت خواهي جدي تر شد. در حقيقت جنبش دانشجويي 
اگر تا قبل از پيروزي انقالب اس��المي انرژي خود را ص��رف  مبارزه با 
نظام  سياس��ي  و ايجاد انقالب  كرد، بعد از پيروزي انقالب و در شرايط 
برخورداري از نظامي اسالمي، عرصه  را براي مشاركت  سياسي  فراهم 
ديد. به بيان س��اده تر هر چند كه چندين دهه از آن روز تلخ مي گذرد، 
اما امروز در دهه چهارم از انقالب اس��المي رس��الت دانش��جو بر پايه 
استقالل طلبي، استكبار ستيزي و عدالت خواهي همچنان ادامه دارد و 

از طرف ديگر انتظارات از دانشگاه و دانشجو نيز كماكان باقي است. 
ام��روز نيز دانش��جو بايد با ن��گاه نقادان��ه، منطقي و علمي ب��ه دور از 
جناح بندي هاي سياسي با چند هدف مهم گام بردارد؛ در گام نخست، 
آرمان هاي ملي و اسالمي را در نظر گيرد و وظيفه دانش پژوهي، تعمق، 
نو آوري علمي و تالش در جهت اعتالي اقتصادي و فرهنگي كش��ور را 
مد نظر قرار دهد.  در گام دوم با اتخاذ روش آزادانديشي عالوه بر اينكه 
كشور را به سمت گفتماني كردن بحث آزاد انديشي سوق مي دهد، خود 
نيز بتواند در وهله اول براي رفع دغدغه هاي مختلف ذهني به پاس��خ 
درست برسد و هم اينكه با ريل گذاري فكري و فرهنگي افكار خود را در 

مسير حل چالش هاي انقالب پيش ببرد. 
در گام سوم خواسته اصلي جامعه در ابعاد مختلف، سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي را بشناسد و بر همين اس��اس به عنوان يك محور، خواسته 
ملت و عموم مردم را فرياد بزند و به هدايت نخبگانی خود قوام و دوام 

ببخشد.

نیره ساري

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

دوره كارداني حذف شد 
براساس مصوبه كميسيون برنامه ريزي آموزشي از ابتداي سال 97 
تمامي دوره هاي كارداني پيوسته قابل اجرا و برگزاري نخواهد بود. 
كميسيون برنامه ريزي آموزشي معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري مصوبات اخير خود را براي اجرا در همه دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي مجري دوره هاي كارداني ابالغ كرد كه از ابتداي س��ال 

۱۳۹۷ اجراي آن الزامي است. 
براس��اس اين مصوبات تمامي دوره هاي كارداني پيوسته توسط دفتر 
برنامه ري��زي آموزش عالي منس��وخ ش��ده و قابل اج��را نخواهد بود. 
 همچنين فقط برنامه هاي آموزشي دوره كارداني ناپيوسته كه در سامانه

 hes. msrt. it فعال هستند، براي دانشگاه ها و مؤسسات داراي مجوز 
قابل  اجرا است. 

دارندگان ديپلم هنرس��تان در صورت پذيرفته شدن در دوره كارداني 
ناپيوس��ته ملزم به گذراندن دروس جبراني در نيم س��ال اول هستند. 
براي مؤسسات آموزش عالي مجري دوره كارداني پيوسته، در صورت 
وجود رشته هم نام در دوره كارداني ناپيوسته، پذيرش دانشجو در دوره 
ناپيوسته همان رشته بالمانع اس��ت و نياز به اخذ مجوز جديد نيست، 
اما در صورتي كه رشته  هم نام در دوره كارداني ناپيوسته وجود نداشته 
باشد، مؤسس��ات پس از اخذ مجوز از شوراي گس��ترش آموزش عالي 

مي توانند اقدام به اجراي دوره در مقطع كارداني ناپيوسته كنند. 

   جمع��ي از بان��وان فع��ال اجتماعي با انتش��ار نام��ه اي خطاب به 
برنامه ريزان ح��وزه زنان ايجاد ۳۰۷ هزار ش��غل براي زنان براس��اس 
گزارش عملكرد ۱۰۰ روزه دولت را بيشتر در افزايش شغل هاي كاذب و 

افزايش حضور بانوان در شغل بازاريابي عنوان كردند. 
   جانشين سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي گفت: طرز تفكر 
امام خميني )ره( بر اساس وحدت اسالمي و محبت اهل بيت )ع( شكل 
گرفته و همين تفكر باعث مقاومت و از بين بردن دشمنان اسالم شده 

است. 
   يك متخصص قلب و عروق با بي��ان اينكه تنگي نفس در هر زماني 
نشانه بيماري قلبي و عروقي نيس��ت، اعالم كرد: تنگي نفس ناشي از 
بيماري هاي قلبي مي تواند به دليل بيماري هاي ديگري همچون فشار 

خون كنترل نشده باشد. 
   متخصص پوست و مو گفت: نوع و جنس پوست سرشتي و به تبع 
آن چربي پوست كه در برخي افراد شيوع دارد، به صورت ذاتي است و 

نمي توان از بروز آن جلوگيري كرد. 
   مديركل سازمان تجهيزات پزشكي با اشاره به طرح تحول سالمت 
اظهار كرد: يك��ي از مهم ترين موضوعات طرح تحول س��المت، بحث 
مطالبات شركت هاي تجهيزات پزشكي است كه به تعويق افتاده است 

و برخي از شركت ها با مشكالت جدي مواجه شده اند. 
   معاون س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت از اس��تفاده از ظرفيت 
دانشگاه ها براي كنترل آلودگي هواي كالنشهر و ريزگردها در سازمان 

محيط زيست خبر داد. 
   نخستين پيوند مغز استخوان آلوژن )از فردي به فرد ديگر( در مركز 

آموزشي و درماني امام رضا)ع( تبريز صبح ديروز انجام شد. 

 همزمان با ميالد پيامبر اكرم )ص( 
و امام جعفر صادق )ع( صورت گرفت

موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفيف مجازات 
1007 نفر از محكومان قضايي 

مديركل عف�و و بخش�ودگي قوه قضائيه جزئيات عف�و و تخفيف 
مجازات ه�زار و 7 نفر از محكومان دادگاه ه�اي عمومي و انقالب، 
س�ازمان قضايي نيرو هاي مس�لح و س�ازمان تعزيرات حكومتي 
مش�مول عفو مقام معظم رهبري )دامت بركاته( را تش�ريح كرد. 
عباس��علي صادقي گفت: همزمان ب��ا ميالد پيامبر اك��رم )ص( و امام 
جعفر صادق )ع( هزار و ۷ نفر از محكومان دادگاه هاي عمومي و انقالب، 
سازمان قضايي نيرو هاي مسلح و سازمان تعزيرات حكومتي مشمول 

عفو مقام معظم رهبري )دامت بركاته( قرار گرفتند. 
وي افزود: هزار و ۳۱۲ فقره پرونده متقاضيان عفو به مناسبت مذكور 
در كميسيون عفو و بخشودگي قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفت كه 
تعداد هزار و ۷ نفر از متقاضيان واجد ش��رايط عفو يا تخفيف مجازات 
تشخيص داده شدند كه پس از پيشنهاد به محضر مقام معظم رهبري 
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي )دامت بركاته( اين تعداد از متقاضيان 

مورد عفو رهبري قرار گرفتند. 
مديركل عفو و بخشودگي قوه قضائيه در ادامه بيان كرد: از تعداد هزار 
و ۷ نفر از عفوشدگان، ۲۷۳ نفر محكوم س��ازمان تعزيرات حكومتي، 
5۲ نفر محكوم سازمان قضايي نيرو هاي مسلح و 68۲ نفر از محكومان 

دادگاه هاي عمومي و انقالب هستند. 
به گفته صادقي، همچنين از اين تعداد ۹۴۰ نفر مرد، 6۷ نفر زن هستند 

كه ۹ نفر زير ۱8 سال و ۱۹ نفر نيز از اتباع خارجي اند. 

معاون شهرسازي تهران:

تهران ديگر ظرفيتي براي ساخت و ساز ندارد
معاون شهرسازي و معماري ش�هرداري تهران با تأكيد بر اينكه شهر 
تهران ديگر ظرفيتي براي ساخت و س�ازهاي وس�يع ن�دارد، افزود: 
بايد در بازنگري ط�رح تفصيلي به ابع�اد كيفي بيش�تر توجه كنيم؛ 
چي�زي كه در ط�رح تفصيلي فعل�ي به آن كمتر توجه ش�ده اس�ت. 
مهدي حجت در بيست و هفتمين جلسه علني شوراي اسالمي شهر تهران 
در ارائه گزارشي از وضعيت معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
گفت: ما دو راه پيش رو داريم يكي آنكه از وضعيت نابسامان شهر تهران كه به 
وجود آمده گاليه كنيم يا اينكه به دنبال اين باشيم كه چگونه از اين منجالب 
خارج شويم و براي آن راهكارهايي تعيين كنيم كه من به دنبال دومي يعني 
راهكارهايي براي خروج از وضعيت موجود هستم.   معاون شهردار تهران افزود: 
در حال حاضر معاونان شهرسازي ما در مناطق گرفتار اضافه طبقات هستند 
كه ربط مستقيمي به كيفيت زندگي مردم آن منطقه ندارد و توجه به زندگي 
جاري مردم بايد اتفاق بيفتد.  وي تأكيد كرد: توجه نبايد تنها به جنبه هاي 
كالبدي شهر منحصر شود. بايد ببينيم آنچه اتفاق مي افتد چيست و هر يك 
از آنها را به دقت مورد توجه قرار دهيم.  وي با تأكيد بر لزوم تعيين درآمدهاي 
پايدار براي ش��هرداري تهران گفت: بايد برويم به سمت درآمدهاي پايدار، 
بسياري از ما مي دانيم كه يارانه اي كه پرداخت مي شود به صورت مستقيم كار 
درستي نيست، اما به داليل متعددي نمي توان آن را متوقف كنيم، لذا براي 
شهرداري تهران نيز تعيين منابع درآمدي پايدار اجتناب ناپذير است.  حجت 
افزود: تجديد نظر در طرح تفصيلي كه فصل آن فرا رسيده است، بايد انجام شود 
و در اين راستا دو ديدگاه وجود دارد؛ يكي اينكه طرح تفصيلي تدوين شده چه 
ميزان انحراف داشته است؟ و ديگري اينكه بررسي كنيم طرح تفصيلي موجود 
با آنچه به عنوان اهداف ما تعيين شده است، همخواني دارد؟ در حقيقت بايد 
بررسي كنيم كه طرح تفصيلي چه ميزان اين امكان را فراهم كرده كه با اجراي 
آن شاهد ارتقاي كيفيت زندگي بوده ايم.  وي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود تأكيد كرد: شهر تهران تا خرخره از ساختمان ها پر شده و نمي توان در 
آينده تهران به دنبال ساخت و سازهاي وسيع بود؛ چراكه ديگر اين ظرفيت در 
تهران وجود ندارد. بايد بررسي كنيم كه طرح تفصيلي ما به چه ميزان شهر را 

به سمت يك شهر سالم برده است. 

بيژن یانچشمه
  تحليل

گندم زماني
  سرک

»براساس تعهداتم و براي حفاظت از امريكا اعالم مي كنم كه اياالت متحده از 
توافقنامه آب و هوايي پاريس خارج مي شود.« دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا به عن�وان دومين كش�ور توليد كننده گازهاي گلخان�ه اي در جهان 
با اين جمله تصميمش را رس�انه اي كرد، اما ايران با امضاي رئيس س�ازمان 
حفاظت محيط زيس�ت دولت يازدهم و مهر تأييد مجل�س به توافقنامه اي 
پيوس�ت كه امريكا زير بار تعهدات آن نرفت و براي حمايت از شهروندانش 
و به خطر نينداختن تج�ارت و صنعت اين كش�ور از تواف�ق پاريس خارج 
ش�د، اما مهر تأييد نماين�دگان مجلس ب�ر توافقنامه پر حاش�يه پاريس با 

چراغ قرمز ش�وراي نگهبان مواجه ش�ده و حاال دوباره مجلسي ها مشغول 
بررس�ي اين توافقنامه هس�تند. چرايي چراغ س�بز نمايندگان مجلس به 
توافقنامه پر حاش�يه پاريس را خليل كرمي، پژوهش�گر علوم جوي ناشي 
از برداشت اش�تباه آنها مي داند و معتقد اس�ت: نبايد به اشتباه منوكسيد 
كربن، ذرات معلق، اكسيدهاي گوگرد را با گازهاي گلخانه اي يكي دانست، 
اما متأس�فانه برخي نماين�دگان در مجلس اي�ن موضوع�ات را با يكديگر 
اش�تباه گرفتند و تصور كردند كه توافقنامه پاريس به گازهاي آلوده كننده 
هواي كالنش�هرها رب�ط دارد، در حالي كه ب�ه هيچ عنوان اينطور نيس�ت. 


