
نشس�ت خبري محمدرض�ا مخبردزفولي، 
دبي�ر ش�وراي عال�ي انق�اب فرهنگي به 
مناس�بت ٣٣س�الگي اين ش�ورا در حالي 
برگزار ش�د كه اين نهاد سياستگذار علمي 
و فرهنگي كش�ور ظرف س�ال هاي گذشته 
غالبًا با مس�امحه در اج�راي مصوبات خود 
و همراه�ي با دول�ت در تصوي�ب مصوبات 
دولتي و توقف بررسي و رأي گيري مسائلي 
كه مورد اس�تقبال ق�وه مجريه نيس�تند، 
به اذع�ان منتق�دان و كارشناس�ان به يك 
نهاد ش�به دولتي تغيير صورت داده است. 
توقف اجراي اس��ناد باالدس��تي در حوزه هاي 
علمي و آموزش��ي و فرهنگي و ناديده گرفتن 
تخلفات دستگاه هاي اجرايي در اين حوزه نظير 
اداره پنج ساله دانشگاه فرهنگيان با سرپرست و 
توقف فعاليت هاي علمي مورد تأكيد نقشه جامع 
علمي كشور از جمله در حوزه هوافضا از موارد 
مسامحه شوراي عالي انقالب فرهنگي با دولت 
به شمار مي رود. مخبر دزفولي در اين نشست 
و در پاس��خ به »جوان« در رابطه با بالتكليفي 
چهارسال و اندي اداره دانشگاه فرهنگيان گفت: 
رياست اين دانشگاه با معرفي سرپرست جديد 
به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ت��ا دو هفته 

آينده تعيين تكليف مي شود. 
مخبر دزفولي در قسمتي از اين نشست گفت: در 
بخش فرهنگي با وضعيت مطلوب فاصله داريم، 

ش��ايد اگر پشتيباني ها بيش��تر باشد سياست 
نهادهاي سياس��تگذار به اجرا نزديك ش��ود، 
ولي برنامه هاي مدون كوتاه مدت، ميان  مدت 
و بلند مدت تدوين كرديم كه گام بلندي در اين 
حوزه هاست، به طوري كه امروز كسي نمي تواند، 
بگويد كه ما در زمينه عل��م، فرهنگ و فناوري 

برنامه اي نداريم. 
 وي افزود: گاهي فكر مي كنيم بدون برنامه و به 
صورت سليقه اي مي توانيم با هجمه دشمنان 
مقابله كنيم، ولي اتفاقات زماني موفقيت آميز 
است كه برنامه ريزي داشته باشيم، بنابراين هر 
زمان كه بتوانيم برنامه هاي مصوب ش��ورا را به 

اجرا نزديك كنيم به موفقيت مي رسيم. 
 دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي با بيان اينكه 
ما در زمينه علمي و پژوهشي گام هاي مؤثري 
برداشتيم، اظهارداشت: اگر ما زودتر به اجراي 
سند مهندسي فرهنگي برگرديم موفقيت هاي 

بيشتري كسب مي كنيم. 
وي اضاف��ه ك��رد: كش��ور م��ا ب��ا توج��ه به 
محدوديت ه��اي بودج��ه از تك��راري بودن و 
همپوش��اني برخي برنامه ها رنج مي برد، ولي 
يك��ي از اصلي ترين برنامه هاي ش��ورا تصويب 
برنامه هاي زيرس��اختي در زمينه هاي مختلف 

بوده است. 
 مخبر دزفولي در پاس��خ به اين سؤال كه آيا با 
اجراي سند 2030 برخورد مي ش��ود يا خير، 

گفت: در حال حاضر گزارش��ي از اجراي سند 
2030 نداري��م، ولي بخش آموزش اين س��ند 
لغو شده و اگر گزارشي از اجراي آن باشد حتماً 

برخورد مي كنيم. 
 دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در رابطه 
با ضمانت اجرايي اس��ناد مصوب شوراي عالي 
انقالب فرهنگي گفت: بايد ضمانت دقيق تري 
براي اجراي مصوبات داش��ته باش��يم، اما اين 
مشكل در حوزه هاي آموزشي - پژوهشي كمتر 
وجود دارد، ولي رسانه ها براي اجراي مصوبات 
شورا بايد پيگير باشند، البته نقشه جامع علمي 
بيشتر ازبقيه اس��ناد راهبردي به اجرا نزديك 
شده، ولي با قوت و ضعف همراه بوده است. به 
طور مثال در بخش نانو حت��ي در خلق ثروت 
خوب پيش رفتي��م، اما در هوا فضا به نس��بت 
نانو و بيو پيش نرفتيم كه چالش ها را بررس��ي 
كردي��م و منجر به ارائ��ه پيش نويس طرح هوا 
فضا ش��د كه به زودي اين طرح در صحن شورا 

مطرح مي شود. 
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي عنوان كرد: 
در رابطه با اجراي نقش��ه جامع علمي كش��ور 
حركت ما رو به جلو اس��ت، ام��ا راضي كننده 
نيس��ت كه اگر س��تادها فعاالنه ت��الش كنند 

موفقيت بيشتر خواهد شد. 
 مخبر در رابطه با حذف كنكور نيز اظهار داشت: 
كارگروه س��اماندهي كنكور در حال بررس��ي 

قوانين اس��ت و فكر مي كنم ت��ا چندماه آينده 
پيشنهاد براي ارائه به صحن شورا آماده شود، 

ولي به كنكور سال97 نمي رسد. 
 وي حذف كنكور را راه حل مش��كالت آموزش 
عالي برش��مرد و گفت: در حال حاضر كنكور 
به ي��ك معضل تبدي��ل ش��ده، به طوري كه ما 
مي خواهيم بچه ها وارد آموزش عالي ش��وند، 
ولي روش��مان مخرب استعدادهاست كه قرار 
اس��ت با ارائه طرحي، ارزيابي دانش آموزان در 
دوران تحصيل مالك ورود آنها به آموزش عالي 
باشد كه هنوز به يك نسخه منسجم در رابطه با 

چگونگي حذف كنكور نرسيديم. 
مخب��ر دزفولي با تش��ريح روند انتخ��اب دبير 
شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت: در ابتدا فرد 
مورد نظر براي سمت دبير شورا در ميان اعضاي 
حقيقي شورا رأي گيري شده و پس از انتخاب 
وي به مقام معظم رهبري معرفي مي شود كه 
در صورت تأييد ايش��ان، حكم دبير ش��ورا به 
صورت چهار سال يكبار از سوي رئيس جمهور 

صادر مي شود. 
وي درباره شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز 
گفت: در حال حاضر در اين شورا هزار صدايي 
وجود دارد، در  حالي كه امور مرتبط با حوزه هاي 
بخشي بايد در س��تاد ملي زن و خانواده مورد 
بررسي قرار گيرد، البته منعي براي ارائه نقد و 

پيشنهاد سازنده وجود ندارد. 
 دبير ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگ��ي درباره 
چگونگي فعاليت بنياد ملي نخبگان نيز گفت: 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، مسئول 
بنياد ملي نخبگان اس��ت، مقام معظم رهبري 
سال گذشته تذكر دادند كه اگر معاونت علمي به 
دليل حجم فعاليت ها به كارهاي بنياد رسيدگي 
نمي كند، بنياد از معاونت تفكيك شود كه اگر ما 
در اين زمينه شواهدي پيدا كنيم ممكن است 
براي تغيير در اساسنامه شورا تصميم بگيريم. 

مخبر دزفولي گفت: قرار اس��ت معاونت علمي 
تا پايان اي��ن فصل گزارش��ي از وضعيت بنياد 

ارائه دهد. 
گفتني است، جلس��ه مزبور همزمان با شدت 
گرفتن انتقادات نسبت به عملكرد شوراي عالي 
انقالب فرهنگي برگزار شد. رحيم پور ازغدي و 
عزت اهلل ضرغامي از جمله اعضاي شوراي عالي 
انقالب فرهنگي منتقد بي توجهي رئيس جمهور 
به جايگاه شورا هستند، به طوري كه ضرغامي 
با انتش��ار پس��تي در كانال تلگرامش نوشت: 
نمي دانم چ��را آقاي روحان��ي به رغم صراحت 
آيين نامه داخلي و رويه هاي گذشته از تشكيل 
جلسات شورا توس��ط نايب رئيس جلوگيري 

مي كند. 
 وي نوشت: بعد از يك ماه، جلسه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي به دليل سفر آقاي رئيس جمهور 

بازهم لغو شد!
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بی مسئوليتي 29 دستگاه در زلزله پایتخت   
به دليل كندي در نوسازي و مقاوم سازي، آمار سازه هاي ناايمن پايتخت به 7٣00 ساختمان رسيد!

 سرايت بيماري دولتي شدن
 به شوراي عالي انقالب فرهنگي

نشست دبير شوراي عالي انقاب فرهنگي همزمان با انتقادهاي گسترده اعضاي شورا از عملكرد اين نهاد برگزار شد

 زلزله 6/2 ريش�تر روز گذشته كرمان نشان 
داد كه شهر تهران هم آبستن حوادث و بسيار 
ناايمن در براب�ر حوادث غير مترقبه اس�ت. 
وجود 7 هزار و ٣00 سازه و ساختمان ناايمن 
بر ميزان خطر پذيري پايتخت افزوده است. 
روز گذشته در جلس�ه شوراي شهر بسياري 
از اعض�ا ب�ر ناكارآم�دي س�ازمان مديريت 
بحران ش�هر تهران تأكيد كرده و خواس�تار 
عزل مس�ئول اين س�ازمان ش�دند. با همه 
اين تفاصيل خطر در بيخ گوش ش�هروندان 
زمزمه مي كند، ولي قانون مديريت بحران هم 
هنوز در مجلس تعيين تكليف نش�ده است. 
درحالي حساسيت به زلزله افزايش يافته است 
كه رئيس پژوهش��كده زلزله مرك��ز تحقيقات 
مسكن مي گويد: طبق مستندات تاريخي، گسل 
ري يا گسل شمال تهران مي تواند زمين لرزه اي با 
شدت 7 تا 7/5 ريشتر ايجاد كند و آمار كشته ها و 

مجروحان حدود يك ميليون نفر خواهد بود. 
علي بيت اللهي تأكيد مي كند كه وجود گسل ها 
را به عنوان چشمه هاي زلزله در همه جاي دنيا 
پذيرفته اند. هرجا آثاري از شكس��ته هاي زمين 
مي بينيم مشخص اس��ت كه اين شكستگي ها 
در زماني باعث زلزله شده اند. وقتي مي بينيم در 
طول شمال غرب تا شمال شرق تهران خط گسل 
ش��مال تهران را داريم يا خط گس��ل ري، خط 
گسل پرديسان يا خط گس��ل نياوران را داريم، 
قبول مي كنيم كه منطق��ه تهران از نظر لرزه اي 

بسيار فعال است. 
وي مي افزايد: از حدود 1/1 ميليون پالك 200 
هزار پالك يعني ي��ك پنجم س��اختمان هاي 
تهران در بافت فرس��وده متراكم با معابر تنگ، 
س��اختمان هاي فرس��وده و كوچ��ك، منطقه  

نفوذناپذير، ريزدانه و غيرمستحكم قرار دارد. 
  با حركت ساده مات مي شويم !

وي تأكيد كرد: ما معموالً روي كارهاي پيچيده 
كمتر ضربه مي خوريم، اما در حركت هاي ساده 

مات مي ش��ويم؛ حركت ه��اي س��اده اي كه به 
راحتي مي توانيم جلوي آن را بگيريم. در همين 
زلزله كرمانشاه س��اختمان هايي را ديديم كه با 

كوچك ترين تمهيدات ايمني سالم ماندند. 
رئيس پژوهش��كده زلزله مرك��ز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي، اكثر كالنشهرهاي ايران را 
در مجاورت گسل برشمرد و گفت: تهران، كرج، 
تبريز، مشهد، كرمان، شيراز و بسياري ديگر از 
شهرهاي بزرگ كش��ور كنار گسل هستند كه 
حداقل بايد ساخت و ساز در اين شهرها را جدي 
بگيريم. شايد عنوان شود كه ساختمان ها احداث 
شده، ولي بايد توجه داشت اين ساختمان ها بعد 
از 20 س��ال كهنه مي ش��وند و نياز به بازسازي 

دارند. 
  7 هزار و ٣00 ساختمان ناايمن در تهران 

شناسايي شد
به دليل كندي نوسازي و مقاوم سازي سازه هاي 
شهري هر روز بر تعداد س��اختمان هاي ناايمن 
شهر تهران افزود مي شود. زهرا صدراعظم نوري، 
رئيس كميس��يون س��المت، محيط زيس��ت و 

خدمات شهري شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
شناسايي 7 هزار و 300 س��اختمان ناايمن در 
شهر تهران به تشريح اقدامات كميسيون سالمت 
در حوزه ايمن��ي و مديريت بح��ران پرداخت و 
افزود: پيگيري و كاهش خطرات سوانح طبيعي 
و توس��عه زيرس��اخت هاي ايمن��ي و الزام هاي 
قانوني از دو محور اساسي در اين حوزه است كه 
كميسيون سالمت به طور جد پيگير آن خواهد 
بود. بي ترديد در اين حوزه بايد موضوع بافت هاي 
فرس��وده ايجاد، توس��عه و س��اماندهي مراكز 
آتش نشاني و امداد و نجات در شهر تهران مورد 
توجه قرار گيرد. همچنين محمد ميرلوحي، عضو 
شوراي شهر گفت: س��اختمان هايي كه توسط 
شهرداري تهران ساخته مي شود، استانداردهاي 
الزم را ندارد و در مقابل زلزله نيز مقاوم نيست. 

  ناكارآمدي سيس�تم مديري�ت بحران 
تهران 

زهرا صدراعظم نوري همچنين در بررسي يك 
فوريت طرح الزام شهرداري تهران به تهيه و ارائه 
اليحه برنامه عمليات��ي واكنش اضطراري براي 

مقابله با زلزله شهر تهران اظهار داشت: با توجه 
به وضعيت پايتخت شهر تهران و وقوع حوادث 
طبيعي، اجتناب ناپذير اس��ت كه اقدامات الزم 

جهت مديريت در زمان بحران انجام شود. 
وي با تأكيد بر اينكه آمادگي الزم را براي مقابله 
با بحران در ش��هر تهران نداريم، گفت: سيستم 
مديريت بحران در ش��هر تهران كارايي الزم را 
ندارد و امدادرس��اني و فرآيند آن بايد بازنگري 
شود، بر همين اساس كميسيون اين پيشنهاد را 
ارائه داد. وي افزود: بايد نسبت به افزايش كارايي 
سيس��تم مديريت بحران ته��ران اقدامات الزم 
صورت بگيرد تا پايش و اطالع رساني به موقع به 

دستگاه هاي الزم انجام شود. 
  29 دس�تگاه در زلزله تهران مسئوليت 

دارند
 همچنين عضو هيئت رئيس��ه ش��وراي ش��هر 
ته��ران، ري و تجريش مي گوي��د: هنگامي كه 
حادثه اي در شهر تهران اتفاق مي افتد و تلفات 
آن بيش از 300 نفر است، آن حادثه ملي است و 
رئيس جمهور وظيفه دارد به آن حادثه رسيدگي 

كند. 
 بهاره آروين مي افزايد: 29 دس��تگاه در مقابله با 
زلزله شهر تهران وظايف مشخص خود را دارند 
كه در اين دستگاه ها شهرداري تهران نيز وظيفه 
كفن و دفن و آواربرداري را برعهده گرفته است!

وي با اش��اره به اينكه وظيفه هالل احمر اس��ت 
كه براي يك ميليون آواره ذخيره سازي الزم را 
داشته باشد، تأكيد كرد: هر آنچه هنگام زلزله رخ 
مي دهد، مسئوليت آن با شهردار تهران نيست، 
درست است كه شهردار، رئيس مديريت بحران 
شهر تهران است، ولي اين زماني است كه تعداد 
حادثه ديدگان بيش از 300 نفر نباشد. هنگامي 
كه حادثه اي رخ مي دهد كه در آن بيش از يك 
ميليون نفر جان خود را از دست مي دهند، قطعاً 
آن موضوع ملي است و رئيس جمهور بايد به آن 

حادثه ورود پيدا كند.

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. 

* خداحافظي رضا صادقي با رئيس جمهور  با اين استوری

پست اينستاگرام عليرام نورايي:
خدا روشكر كه زمان انتخابات برای كسى تبليغ نكردم... جالبه االن به 
خاطر اين يك موضوع همه به رنگ بنفش دارن حساسيت پيدا ميكنن! 

عوارض وجود نگيرن ازمون تا 1٤00 صلوات.

توييت دستفروش بي سواد: 
از رأي به روحاني پش��يمون نيس��تم، ولي با همين س��واد ناقصم فكر 
مي كنم بودجه 97 ب��ه بازنگري نياز داره. واس��ه همين اي��ن تابلو رو 

گذاشتم كنار بساطم.

رفتم يه سوپرماركت مجهز كه تخم مرغ بخرم. گفت نداريم روبه رويي 
داره. گفتم چرا خودتون نمياريد، گفت: بعض��ي چيزهارو نياورديم تا 

صاحب مغازه روبه رويي كه يه پيرمرد مسنه هم كاسبي كنه.

توييت سيد مصطفي موسوي نژاد براساس يكى از رديف های بودجه ای 
ارائه شده به مجلس:  هر جلسه هيئت دولت 37ميليون تومان هزينه 
دارد و در مجموع 10ميليارد در سال هزينه مي شود. آخرش هم مي روند 

حقوق نجومي را تصويب مي كنند. 

واكنش هاي متفاوت به افزايش عوارض خروجي از كشور: 
فرشاد مهدي پور: عوارض خروج از كشور منطقي هست يا نه يه چيزه؛ 
منحرف شدن اذهان از سياست هاي كلي حاكم بر بودجه و تخلفاتش از 

برنامه توسعه و خاصه خرجي هاي جناحيش هم همون طرف. 
امير حسين ثابتي: سه برابر شدن عوارض خروج از كشور براي سفرهاي 
سياحتي )نه زيارتي( جزو معدود اقدامات صحيح دولت روحاني است. 
كاري كه بايد زودتر انجام مي شد، ولي روحاني آن را براي انتخابات به 
تعويق انداخت، احمدي نژاد و خاتمي و هاشمي هم فهم يا جرئت انجام 

اين كار صحيح را نداشتند. 
تقي دژكام: االن خيلي بده كه بگم با افزايش عوارض خروج از كش��ور 
موافقم؟ خب يكبار هم به جاي مردم متوس��ط و فقي��ر، از پولدارترها 
ماليات بگيرند. البته با عوارض سفرهاي عتبات مخالفم كه مردم كم رمق 
كوچه و خيابون و مسجدي با جمع كردن پول هاشون مي رن. حتي با 

افزايش عوارض سفر حج و عمره هم موافقم. ببخشيد ديگه. 

وزير علوم:

حذف آزمون سراسري در دستور كار است
وزي�ر عل�وم، تحقيق�ات و فن�اوري ب�ا بي�ان اينك�ه برنام�ه حذف 
كنك�ور در دس�تور كار اس�ت، گف�ت: مباح�ث مط�رح ش�ده 
در خص�وص گردش ه�اي مال�ي در ح�وزه آزم�ون سراس�ري 
نيس�ت.  كش�ور  آم�وزش  س�نجش  س�ازمان  ب�ه  مرب�وط 
منصور غالمي وزير علوم، تحقيقات و فناوري روز گذشته در حاشيه مراسم 
تجليل از دانش آموزان برگزيده پژوهشگر سراسر كشور در جمع خبرنگاران  
اظهار داش��ت: در آموزش علم بايد يك واقعه نگري در دانش آموزان شكل 
گيرد و اين در كنار مباحث تئوري ضرورتي است كه دانش آموزان را آماده 

مي كند با عالقه زيادي تحصيل و اينكه براي هر مسئله اي فكر كنند. 
وي اضافه كرد: اين فكر ايجاد جرقه هاي جديد ذهني مي كند و دانش آموز 

مي تواند در حل مسائل، حركت هاي خوبي را انجام دهد. 
غالمي در خصوص حذف كنكور يادآور شد: برنامه حذف كنكور در دستور 
كار اس��ت.  وي تصريح كرد: البته در رش��ته هاي پرطرفدار دانشگاه قطعاً 
سهمي كه از آزمون صورت مي گيرد، تأثيرگذار است، ضمن اينكه برنامه اي 
وجود دارد كه در آينده اي��ن كنكور تبديل ب��ه روش جديدي از گزينش 
دانشجو و انتخاب براي رشته باشد.  وزير علوم، تحقيقات و فناوري متذكر 
شد: ضرورتاً اين برنامه بايد از آموزش و پرورش ش��روع شود مثاًل اينطور 
مشخص كنيم كه از پنج سال آينده ديگر مدل آزمون سراسري نخواهيم 
داش��ت و بايد آموزش و پرورش برنامه الزم براي آماده سازي دانش آموزان 
براي ارزيابي س��وابق تحصيلي آنها به اجرا در آورد.  غالمي بيان داش��ت: 
اين برنامه مي تواند توس��ط آموزش و پرورش يا مجموعه اي كه در كش��ور 
در اين خصوص تصميم گيري مي كند، پيشنهاد شود.  وي تأكيد كرد: به 
نظرم هرچه زودتر بايد به دانش آموزان بگوييم كه براساس چه معياري در 
آينده اي مشخص قرار است انتخاب رشته كرده و وارد دانشگاه شوند؛ چراكه 
اين ضرورت دارد و بايد آنها خودشان را براي ورود به دانشگاه آماده كنند.   
وزير علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به پرسشي در خصوص اينكه گفته 
مي شود شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور در عدم حذف كنكور 
سراس��ري دخالت دارد، افزود: نه، اينطور نيست. سازمان سنجش مجري 
قانون است و در حال حاضر مجموعه برنامه هاي تنظيم شده را اجرا مي كند 
ضمن اينكه 85 درصد امتياز را از سوابق آموزشي دانش آموزان استخراج 
مي كنند.  غالم��ي اضافه كرد: مباحثي در خص��وص گردش هاي مالي در 
حوزه كنكور سراسري مطرح شده است كه اين مربوط به سازمان سنجش 
آموزش كشور نبوده و مربوط به بيرون از س��ازمان است.  وي در خصوص 
تغيير رؤساي دانشگاه هاي كشور خاطرنشان كرد: تغيير مديريت ها روندي 
طبيعي است و براساس شرايط برخي رؤسا اعالم مي كنند كه فعاليتشان 
كافي است ضمن اينكه گاهي با توجه به سياس��ت ها ممكن است برخي 
مديران براي پيشبرد سياست هاي موجود بهتر تشخيص داده شوند.  وي 
همچنين در خصوص پژوهش در دانش��گاه ها ابراز داشت: برنامه اصلي ما 
است كه نتايج پژوهش اعم از اجتماعي و فناوري به سطح جامعه برود و به 

پژوهش هايي كه به صنعت جامعه مي پردازد، بهاي بيشتري بدهيم. 

حمايت اوقاف از 20 طرح دانش بنيان
مع�اون به�ره وري اداره كل اوق�اف و ام�ور خيري�ه اس�تان 
زنج�ان از انعق�اد ق�رارداد ب�ا دانش�گاه زنج�ان در راس�تاي 
حماي�ت از 20 ط�رح دانش بني�ان دانش�جويان خب�ر داد. 
داود قاس��ملو گف��ت: اداره كل اوقاف و ام��ور خيريه اس��تان زنجان طي 
سال جاري اقدامات متعددي را در راس��تاي ترويج سنت حسنه وقف در 
حوزه علم و فناوري انجام داده است.  وي با اشاره به اينكه يكي از موضوعات 
مورد توجه اين اداره كل در راس��تاي ترويج سنت حس��نه وقف استفاده 
از ظرفيت دانشگاه ها و مراكز علمي اس��ت، تصريح كرد: در اين باره طبق 
ابالغيه سازمان از طرح هاي پژوهش��ي موضوعي وقف حمايت مي شود.  
معاون بهره وري اداره كل اوقاف و امور خيريه اس��تان زنجان با اش��اره به 
حمايت اوقاف از شركت هاي دانش بنيان و برخي از ايده هاي دانشجويان 
نخبه زير پوشش اداره اوقاف اضافه كرد: در قالب مشاركت و سرمايه گذاري 
از اجراي برخي از اين ايده ها توس��ط اداره اوقاف حمايت مي شود.  وي با 
اشاره به اينكه حمايت از توليدات علمي دانشجويان در قالب شركت هاي 
دانش بنيان حائز اهميت است، گفت: سازمان اوقاف از دانشجوياني كه به 
دنبال توليد علم هستند حمايت هاي مالي را انجام مي دهد.  قاسملو با بيان 
اينكه براي حمايت از نخبگان، دانشجويان و اساتيد تاكنون 20 قرارداد 
با معاون پژوهشي دانشگاه زنجان بسته شده تا با حمايت از دانشجويان 
و طرح هاي دانش بنيان، جايگاه وقف در علم و فناوري گسترش يابد، 
اضافه كرد: ه��م اكنون نيز آماده حمايت از طرح ه��اي دانش بنيان در 

راستاي ارتقاي سطح بهره وري موقوفات هستيم. 

بيژن يانچشمه
  گزارش  2

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
  گزارش  يک

  با مصوبه شورای پايتخت يكى از پارك های منطقه 11 به نام شهيد 
حججى نام گذاری شد.

  جانش��ين س��ازمان نظام وظيفه عمومي ناجا با اع��الم اين مطلب 
كه محدوديت س��ني براي ثبت نام در طرح معافيت و كسري خدمت 

ايثارگران وجود ندارد، از ثبت نام 150 هزار نفر در اين طرح خبر داد. 
   رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفت: تبديل شدن 
مشق ش��ب به تكليف و تنبيه، اثرات نامطلوب تربيتي و آموزشي دارد 
و در اين ميان كتاب هاي كمك آموزشي غيراستاندارد هم بالي جان 

نظام آموزشي شده است. 
   رئيس انجمن نورويورولوژي ايران اعالم كرد: بيش از نيمي از افرادي 

كه دچار ديابت هستند، اختالل عملكرد مثانه دارند. 
   متخصص عفوني كودكان گفت: بسياري از بيماري ها وجود دارند 
كه مي تواند از مادر به نوزاد انتقال پيدا كند. بهتر اس��ت از غربال گري 
در دوران حاملگي اس��تفاده  ش��ود تا بيماري هاي عفوني مشخص و 

پيشگيري قبل از تولد انجام شود. 
   معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با اشاره به برگزاري 
اولين همايش بين المللي فرآورده هاي حالل در مش��هد مقدس بيان 
داش��ت: روش هاي نوين در توليد فرآورده هاي ح��الل در اين كنگره 

بررسي مي شود. 
   عضو كميس��يون اجتماعي مجلس، از هزينه ه��اي درماني باالي 
بيماران سرطاني، ديابتي و مبتاليان به ام اس انتقاد كرد و اعالم كرد: 
بايد در اليحه بودجه رديف مشخصي براي اين بيماران در نظر گرفته 

شود. 
   وزي��ر علوم بي��ان داش��ت: دِر پارك هاي عل��م و فن��اوري را روي 
دانش آموزان باز كنيم، زيرا اين رفت و آمدها در توسعه نگاه آنها به علم 

مؤثر و مفيد است. 
   متخصص بيماري هاي غدد و داخلي با اشاره به اينكه مصرف برخي 
از مكمل هاي غذايي از جمله ويتامين هاي گ��روه B و C مي تواند در 
ايجاد خواب راحت مؤثر باشد، اعالم كرد: كمبود آهن مي تواند موجب 

بدخوابي شود. 
   محققان در تازه ترين بررسي خود دريافتند، افرادي كه در مناطق 
سرد زندگي مي كنند، بيشتر از سايرين در معرض ابتال به سرطان هاي 

خاص قرار دارند. 
   بخشنامه برخورد با ورود سالح و مهمات غيرمجاز به كشور از سوي 

آيت اهلل آملي الريجاني به واحدهاي قضايي سراسر كشور ابالغ شد. 
   رئيس مرك��ز برنامه ري��زي، نيروي انس��اني و فن��اوري اطالعات 
آموزش و پرورش با بيان اينكه از مجموع 9٤0 هزار نيرو در اين وزارتخانه 
790 هزار نفر در مدارس حضور دارند، تأكيد كرد، بايد سالي 55 تا 60 

هزار نيرو جذب آموزش و پرورش شود. 

عضو شوراي شهر تهران:

 مردم انتظار ساخت پل و بزرگراه 
نداشته باشند، پول نداريم !

رئي�س كميس�يون فرهنگ�ي و اجتماع�ي ش�وراي ش�هر ته�ران 
گف�ت: م�ردم نباي�د از م�ا انتظ�ار اج�راي پروژه هاي�ي از جمل�ه 
تون�ل  و بزرگ�راه  را داش�ته باش�ند ك�ه در گذش�ته افتت�اح 
مي ش�د؛ چراك�ه پول�ي ب�راي اح�داث چني�ن پروژه هاي�ي نداريم. 
محمد جواد حق ش��ناس از افزايش ميزان بدهي هاي شهرداري خبر داد و 
گفت: احتمال دارد بدهي ش��هرداري از 30 هزار ميليارد تومان به دو برابر 
افزايش پيدا كند.  وي ادامه داد: با توجه به ش��رايط موجود ما نمي توانيم 
پروژه هاي بزرگ را در شهر اجرا كنيم و مردم نبايد از ما انتظار پروژه هايي 
مانند گذش��ته از جمله تونل ها و بزرگراه ها داش��ته باش��ند؛ چراكه پولي 
براي احداث چني��ن پروژه هايي را نداريم.  رئيس كميس��يون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي ش��هر تهران اضافه كرد: قاعدتاً مردم از ما انتظار اجراي 
پروژه هاي جدي��د و نو را دارند و اينجاس��ت كه بايد به س��مت خالقيت و 
به سمت فرهنگ سازي حركت كنيم و نقش فرهنگ و حوزه اجتماعي اينجا 
مشخص مي شود.  حق شناس اضافه كرد: براي همين موضوع كميسيون 
جلسات منظمي را با حوزه هاي مختلف برگزار كرده است؛ چراكه اعتقاد 
داريم مي توانيم با استفاده از ظرفيت فرهنگي و اجتماعي اقدامات مؤثري 
را در شهر انجام دهيم.  به گزارش تسنيم وي همچنين به موضوع سازمان 
فرهنگي و هنري شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: براساس جلساتي كه 
با رئيس اين سازمان برگزار كرده ايم عنوان شد كه بيش از 90 درصد بودجه 
اين سازمان به عنوان حقوق پرسنل پرداخت مي شود و رقمي براي كارهاي 
فرهنگي نمي ماند كه در اين زمينه نيز اميدواريم اتفاقات خوبي در سال هاي 
آينده بيفتد، به طوري كه اين مجموعه در حال حاضر از محل درآمدزايي 
فرهنگسراها و اجاره دادن فروشگاه ها و بخش هاي ورزشي اقدامات فرهنگي 
را انجام مي دهد.  حق شناس در ادامه با اشاره به پيشنهاد فرمانده سپاه تهران 
بزرگ در خصوص ورود بسيج در بحث كاهش آسيب هاي اجتماعي و به ويژه 
برخورد با اعتياد گفت: ما از اين پيشنهاد كه در هفته گذشته توسط فرمانده 
سپاه تهران بزرگ مطرح شد، استقبال مي كنيم كه البته براي اجراي آن 
نياز به سازوكاري اس��ت كه اميدواريم با برگزاري جلسات به جمع بندي 

مطلوب برسيم. 


