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بیت اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن با اشاره به اینکه  200شهر از شهرهای ایران در کمربند با خطر باالی زلزله واقع شده اند
که کالن شهرهایی مانند تهران ،تبریز و کرج از جمله آن هاست ،گفت :همچنین  803شهر نیز در پهنه با خطر باالی زلزله هستند که معرف در
معرض قرارگیری باالی جمعیتی ایران در برابر زلزله است و تنها  11شهر در حوزه با خطر زلزله کم قرار گرفته اند.

...
اخبار

 ۱۵میلیون ثبتنام
در پیامرسانهای داخلی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با
اشاره به ثبتنام بیش از  ۱۵میلیون نفر در
پیامرسانهای داخلی ،گفت :فضا اینطور
نیست که  ۱۰پیامرسان داشته باشیم ،اما
آن ها میتوانند از این قابلیت پیا مرسانی
در حوز ههای دیگر استفاده کنند.حمید
فتاحی درباره تعداد اعضای پیامرسانهای
داخلی به ایسنا گفت :مجموع اعضایی که
ثبت نام کردند و عضو شدند چیزی بیش از
 ۱۵میلیون نفر از کاربران هستند که البته
این ها با هم اشتراک هم دارند؛ یعنی ممکن
است فردی که در پیا مرسان (آ) هست در
پیامرسان (ب) هم باشد .البته این به معنای
فعالیت دایم نیست.

رئیس سازمان فضایی خبر داد :

شبکه سازی رصد خانه های
نجومی کشور
رئیس سازمان فضایی ایران از شبکهسازی
 ۹رصدخانه در حوزه نجوم با هدف همکاری
مستمر مــیــان رصــدخــانــه هــای کــشــور بر
بستر وب و ورود بخش خصوصی به حوزه
اکتشافات فضایی خبر داد.مرتضی براری
با اشاره به برنامه ریزی برای سامان دهی
رصدخانه های کشور به مهر گفت :طبق
بــررســی هــای صــورت گرفته ،هــم اکنون
 ۵۰رصدخانه در کشور وجــود دارد که ۹
رصدخانه مربوط به حوزه نجوم است و از آن
جایی که هیچ سازمانی تاکنون متولی این
حوزه نبود ،سازمان فضایی ایران مدیریت
این بخش را به عهده گرفته است.وی ادامه
داد :موضوع ایجاد شبکه میان  ۹رصدخانه
نجوم بــرای همکاری میان ایــن مراکز در
دستور کار قرار گرفته که به زودی اجرایی
می شود .وی با اشــاره به این که به دلیل
ضعف فعلی رصدخانه های کشور ،ایرانیان
به کشورهایی مانند آذربایجان برای کشف
و رهگیری اجرام آسمانی می روند ،افزود :ما
با جدیت به دنبال آن هستیم که زیرساخت
هــای مــورد نیاز را بــرای سرویس دهــی به
جامعه نجومی کشور فراهم کنیم و با افزایش
بهره وری و استفاده از تجهیزات رصدی در
کشور ،رصد و سنجش مدار ماهواره ها و
اجرام فضایی نزدیک به زمین و همکاری
هــای بین المللی را در ایــن بخش امکان
پذیر کنیم.

فروش برف در چین!
به تازگی کسب و کار جدیدی در کنار جاده
در جنوب غربی چین بعد از بارش برف در
شهر چنگدو ،استان سیچوان ایجاد شده
است  .فروشندگان محلی در کنار جاده به
گردشگرانی که از پارک جنگلی کوهستان
 Longquanدر چنگدو بازدید میکنند برف
یا آدم برفیهای دست ساز خود را عرضه
میکنندکهقیمتآنحدودسهدالراست.به
گفته یکی از فروشندگان محلی ،از آن جایی
که این شهر به ندرت شاهد بارش برف است
این کسب و کار درآمد خوبی دارد .هرچند
انتقادات زیــادی به ایــن کسب و کــار شده
است ،اما بسیاری از افراد نیز معتقدند خرید
و فروش برف کسب و کاری خالقانه در بازار
کار محسوب میشود.

 200شهر در حوزه با خطر
باالی زلزله در کشور

افشاگری برنامه و بودجه،کنایه های وزیر و استعفا
سرپرست جدید وزارت بهداشت معرفی شد

دانــش پور  -پس از پذیرفته شــدن استعفای
وزیرسابق بهداشت توسط رئیس جمهور ،متن
استعفای حسن قاضی زاده هاشمی منتشر شد
تا مشخص شود گمانه زنی هایی که درباره علت
استعفا مطرح می شد تا چه انــدازه واقعی بوده
اســت .هاشمی در بخشی از نامه استعفا علت
کناره گیری از پست وزارت را «ناهماهنگیها
و خلفوعده»های صورت گرفته در تخصیص
بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
خوانده و آورده است که بارها تالش کرده تا به
« این مرحله نرسیم» اما آن چه که وی تداوم رویه
گذشته به رغم « دستورات مکرر » رئیس جمهوری
خوانده ،موجب شده تا وی در نهایت استعفا دهد.
قاضی زاده هاشمی همچنین دوشنبه هفته
گذشته در آخرین جلسه شورای معاونان درباره
چالشهای مالی وزارت بهداشت با بیان این که
اشتباه کردم اعتماد کردم ،گفت :کل پولهایی
کــه بــرای طــرح تحول سالمت در دولـتهــای
یازدهم و دوازدهم هزینه شده  ۱۶هزار و ۴۰۰
میلیارد تومان بوده است و عددهایی که میگویند
خالف واقع است .وی گفت ۳۵ :هزار میلیارد
تومان صرف موسسات مالی و اعتباری فاسد
کردند ،کسانی که نزول خور ،رباخوار و فاسد
بودند و رئیس جمهور فرمودند  ۳۵هزار میلیارد
تومان صرف این موسسات شد ،از جیب مردم
این رقم را برداشتیم و با افتخار گفتیم که مسئله
را مدیریت کردیم.
▪افشاگری سازمان برنامه و بودجه

بعد از اظهارات وزیر سابق بهداشت ،سخنگوی
ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور از ارقام

چند  10هــزار میلیاردی در ردیــف بودجههای
وزارت بهداشت پرده برداشت.مژگان خانلو با
بیان این که در سال 92کل اعتبار بخش سالمت و
بهداشت حدود 23هزار و 600میلیارد تومان بود
گفت :این رقم برای سال  98به  75هزار و 900
میلیارد تومان رسید .وی افزود :وزارت بهداشت
به تنهایی  35هزار و  900میلیارد تومان درآمد
اختصاصی دارد که چهار هزار و 900
میلیارد تومان نیز از هدفمندی
یارانهها میگیرد.
▪حرف سرپرست جدید

دغ ــدغ ــه هـــای قــاضــی زاده
هاشمی دربــــاره بودجه
وزارت بــهــداشــت در
حــالــی تــوســط وی به
ع ــن ــوان عــلــت استعفا
مطرح شد که سرپرست
جدید وزارت بهداشت
تاکید کرد :طرح تحول
نــظــام ســامــت ،طــرح
وزیــر خاصی نیست،
بلکه طرح دولت
روحانی است،
بــنــابــرایــن از
تکالیفاصلی
ما در دولــت،
حــــمــــایــــت
بــــیدریــــغ از
طرح تحول نظام
س ــام ــت اســـت.

سعید نمکی تاکید کرد :بودجهای که دوستان با
همه مضیقههای کشور برای سال  ۱۳۹۸وزارت

بهداشت گذاشتهاند ،بودجهای است که پاسخ
گوی حداقل نیازهای مجموعه خواهد بود.

فرا خبر

هاشمی با موج انتقادها به طرح تحول سالمت آمد و رفت

با آغاز به کار دولت یازدهم در سال  ،92در بین اسامی وزیران منتخب رئیس جمهور ،نام سید
حسن قاضی زاده هاشمی به چشم می خورد .فردی که طی شش سال وزارت  ،مهم ترین اقدامی
که انجام داد اجرای طرح تحول سالمت بود؛ طرحی که برخی معتقد بودند دریافت مقدار وسیعی
از اعتبارات کشور وتبعیض در تخصیص بودجه به آن از جمله آسیب های این طرح بود.این طرح
از  ۱۵اردیبهشت  93با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم ،ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات
سالمت و ارتقای کیفیت خدمات آغاز به کار کرد و اکنون بعد از گذشت بیش از چهار سال از
اجرای آن در کنار نتایج مثبتی که به همراه داشته انتقاداتی را درباره نحوه اجرا و
تحمیل هزینهها به حوزه سالمت به دنبال داشته است .با توجه به این که طرح
تحول سالمت برکاتی همچون پوشش همگانی بیمه ،ساخت ،تجهیز و نوسازی
بیمارستانها ،کاهش پرداخت از جیب مردم برای درمان ،رایگان کردن زایمان
طبیعی ، ،حمایت از بیماران صعب العالج وپوشش نسبی هزینههای دارویی،
توجه ویژه به بیماران سرطانی با ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان
سرطان داشته است اما از همان ابتدا و به ویژه در ادامه مسیر طی سال های
بعد با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان روبه رو شد .به گفته برخی
کارشناسان بیشتر بار مالی این طرح بر دوش شرکتهای تولیدکننده ،وارد
کننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی و دارو قرار گرفت که با تاخیر در پرداخت
مطالباتشانمواجههستند.درعینحالبرخیازکارشناسانمعتقدندمکانیسم
پرداختی به پزشکان در جریان اجرای طرح تحول سالمت عامل شکاف درآمدی
بزرگی بین پزشکان و پرستاران و کادر درمانی شد  .افزایش تقاضای القایی،
افزایش کل هزینههای درمانی ،افزایش بار مراجعات به مراکز دولتی ،افزایش
سهم هزینههای سالمت از سبد هزینه خانوار ،افزایش نارضایتی کادرهای
درمانی به دنبال بیعدالتی در پرداختها و افزایش اختالالت در زنجیره
تامین دارو ،از دیگر ایرادات این طرح است.

			
معاون دادستان کل :منتظریم اینستاگرام سریعتر تعیین تکلیف شود
زهرا حاجیان  -زمزمه فیلترینگ اینستاگرام
این روزها بیشتر از هر زمان دیگری قوت گرفته
اســـت.روز پنجشنبه جاوید نیا معاون فضای
مجازی دادســتــان کل کشور در یک مصاحبه
تلویزیونی اعالم کرده است که «ما منتظریم
اتخاذ تصمیم جمعی صــورت پذیرد و سریعتر
اینستاگرام که متاسفانه بسیار محتوای خالف
قــانــون و خــاف اخـــاق کــشــور دارد ،تعیین
تکلیف شود».جاوید نیا دربــاره انتشار خبری
با مضمون اینکه دستوری از سوی وی برای
فیلترینگ اینستاگرام صادر شده است ،گفت:
این خبر به اینصورت نبوده که جدیدا اتفاق
افتاده است بلکه دستور فیلتر اینستاگرام در

جاوید نیا:دستور
فیلتراینستاگرام
قبال صادر شده
است

وزیر ارتباطات  :فیلترینگ جواب نمی دهد

▪فیلترینگ جواب نمی دهد

وزیـــر ارتــبــاطــات همچنین دربــــاره سیاست
فیلترینگ اظهار کــرد :این که ما میگوییم با
بحث فیلتر مخالفیم ،مفهومش این نیست که
بگوییم اتفاقاتی را که میافتد ،نادیده میگیریم،
اتفاقات هست و قطعا اشکاالت و مخاطرات
جدی هم وجود دارد .اما این میتواند تبدیل
به بستری شود که در کشور مورد استفاده قرار
بگیرد و جوانان از آن برای توسعه کسب و کار
خودشان استفاده کنند و روی این بستر کسب
و کار بومی شکل بگیرد .وی با تاکید بر این که از
نظر بحث امنیتی ؛توجه به موضوع کالن دادهها
مهم است ،تصریح کرد :با این حال یک روز و دو
روز نیست که ما در کشور با مسئله فیلترینگ
مواجهیم ،واقعیت این است که تجربه نشان داده
فیلترینگ جواب نمیدهد.

درباره احتمال فیلتر اینستاگرام ،در توئیتی نیز به
این موضوع واکنش نشان داد ودر این باره نوشت:
«برای قدردانی از دستاوردهای جوانان مشهدی
به نمایشگاه  ICTآن ها آمده ام ،در حرم رضوی و
در نمایشگاه به اتفاق در خصوص انسداد شبکه
های اجتماعی می پرسیدند .نه از دستاوردشان
گفتند و نه از امیدشان .گویا هنر برخی تنها ایجاد
اضطراب در دل مردم – با مشکالت اقتصادی و
تحریمی روزانه  -است».

▪هنر برخی ایجاد اضطراب در دل مردم است

او در عین حال تحت تاثیر خبرهای چند روز اخیر

سرانجام با تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای  98قطعی شد

جزئیات حذف  ۸۵درصدی کنکور
طبقاعالموزیرآموزشوپرورشدرکنکور۸۵،۹۸
درصدظرفیتپذیرشدانشگاههابراساسسوابق
تحصیلی تکمیل میشود .بر این اساس داوطلبان
متقاضی پذیرش رشته محلهای صرفا بر اساس
سوابق تحصیلی نیازی به شرکت در کنکور ۹۸
ندارند.به گزارش خراسان ،بطحایی وزیر آموزش
و پرورش چهارشنبه شب در صفحه شخصی خود
در توئیتر نوشت «:امروز چهارشنبه ساعت 6:30
صبح جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده
برگزار شد .ورود به  85درصد ظرفیت دانشگاهها
نیاز به شرکت در کنکور و تحمل اضطرابهای
طاقتفرسا ندارد و صرف ًا سوابق تحصیلی مالک
عمل اســت .از همراهی وزارت علوم بــرای این
موفقیت متشکرم؛ خداحافظ کنکور».به گزارش
تسنیم آن گونه که وزیر آموزشوپرورش میگوید؛
 85درصدظرفیتپذیرشدانشگاههابدونکنکور
تکمیل میشود اما این مسئله ماجرای جدیدی
نیست و سالهای گذشته نیز  85درصد ظرفیت
دانشگاهها به این شیوه تکمیل میشد.
▪چه خواهد شد؟

  طبق اعالم سازمان سنجش ،براساس قانون
سنجش و پذیرش دانشجو مصوب  10شهریور
ماه  1392و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین
جلسه شــورای سنجش و پذیرش دانشجو باید
پذیرش حداقل  85درصــد از ظرفیت پذیرش
دانشجو در کل کشور در تمام زیــر نظا مهای

آمــوزش عالی صرف ًا براساس سوابق تحصیلی
با مالک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون
نیاز به شرکت در کنکور انجامشود بنابراین با
توجه به مصوبات فوق پذیرش رشته محلهای
صرفا سوابق تحصیلی مستقل از کنکور انجام
خواهد شد و آزمون سراسری برای بقیه رشته
محلهایی که پذیرش آن ها از تلفیق نمره کنکور
و سوابق تحصیلی است برگزار میشود و از سال
 98و بعد از آن پذیرش صرفا سوابق تحصیلی با
توجه به قوانین و مقررات مربوط مستقیما توسط
دانشگا هها و موسسات آمــوزش عالی خواهد
بود که محورهای مهم این روش عبارتند از:
 -1داوطلبان برای دریافت پذیرش باید ،طبق
فراخوان دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده ،مدارک
الزم را در زمــان تعیین شــده به دانشگا هها و
مؤسسات ارسال کنند.
 -2در این روش داوطلبان میتوانند به چندین
دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده موجود در اطالعیه
سازمانسنجشآموزشکشوردرخواستپذیرش
دهندولیدرنهایتفقطمیتواننددریکیازرشته
محلهایی که با پذیرش آنها موافقت شده است،
ثبتنام کنند و ادامه تحصیل دهند.
▪سوابق تحصیلی برای بهمن 97

اطالعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط
داوطلبان و نحوه درخواست پذیرش از موسسات
و مدارک و سوابق موردنیاز در اطالعیه سازمان

...
جامعه

رئیس سازمان هواشناسی:

ادامهکشمکش ها برسرفیلترینگ اینستاگرام
گذشته و در مقطعی صادر شده بود .ویافزود:
اکنون ما منتظریم که اتخاذ تصمیم جمعی
صورت پذیرد و اینستاگرام که بسیار محتوای
خالف قانون واخالق دارد ،تعیین تکلیف شود.
اظـــهـــارات جــاویــد نــیــا در حــالــی مــطــرح می
شـــود کــه دولــــت و شــخــص وزیــــر ارتــبــاطــات
همچنان بــرمــواضــع خــود مبنی بــر مخالفت
بـــا فــیــلــتــریــنــگ شــبــکــه هـــای اجــتــمــاعــی از
جمله ایــنــســتــا گـــرام پــافــشــاری مــی کنند.
جهرمی که پنج شنبه گذشته بــرای بازدید
از نــمــایــشــگــاه شــهــر هــوشــمــنــد و رونــمــایــی
از پـــروژههـــای هــوشــمــنــدســازی شــهــری به
مشهد سفر کــرده بــود در حاشیه ایــن بازدید
بــاز هم در جمع خبرنگاران درب ــاره احتمال
فیلترینگ اینستاگرام مورد سوال قرار گرفت.
او در پاسخ به این ســوال که آیا «اینستاگرام
فــیــلــتــر مــــیشــــود یــــا نــــــه؟» پـــاســـخ داد :
چـــطـــور دربـــــــاره چـــیـــزی کـــه مــتــولــیاش
نــیــســتــم،جــواب بــدهــم کــه مــیشــود یــا نــه؟"
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سنجش آمــوزش کــشــور در تاریخ  25دی ماه
 1397منتشر میشود.داوطلبان واجد شرایط
و متقاضی پذیرش بهمن مــاه از تاریخ  29دی
لغایت  6بهمن ماه برای پذیرش به موسسات
پذیرنده کــه در اطالعیه  25دی مــاه منتشر
میشود مراجعه خواهند کرد .اطالع رسانی به
پذیرفتهشدگان مشروط توسط دانشگاه در تاریخ
 6تا  10بهمن صورت خواهد گرفت.
▪سوابق تحصیلی برای مهر 98

اطالعیه به انضمام دفترچه راهنمای پذیرش
صرفا سوابق تحصیلی بــرای سال  1398در
اواسط بهمن ماه  1397توسط سازمان سنجش
آموزش کشور منتشر خواهد شد.زمان مراجعه
داوطلبان بــرای اخذ پذیرش رشته محلهای
صرفا سوابق تحصیلی از  20اسفند  97تا اواخر
م ــرداد  98خــواهــد بــود.داوطــلــبــان متقاضی
پذیرش رشته محلهای صرفا سوابق تحصیلی
نیازی به شرکت در کنکور سراسری سال 1398
که ثبتنام آن از تاریخ  24بهمن تا دوم اسفند
 97اســت ،ندارند و مطابق اطالعیه مذکور و
اطالعیههای بعدی سازمان سنجش آموزش
کشور اقــدام کنند.پذیرش رشته محلهای
صرفا سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی
مطابق ضوابط دیگر دانشگا هها و موسسات
آموزش عالی و برای پذیرش در بهمن  97و مهر
 98نیز همزمان با پذیرش دیگر موسسات است

که در اطالعیههای بعدی اعالم خواهد شد.در
خصوص نحوه پذیرش صرفا سوابق تحصیلی
در دیگر آزمو نها ( فنیو حرفهای ،کاردانی
به کارشناسی و جامع علمی کاربردی اعم از
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ) متعاقبا اطالع
رسانی خواهد شد.

بارورسازی ابرها بر کم آبی
اثر ندارد

رئیس سازمان هواشناسی کشور و معاون
وزیــر راه و شهرسازی ،گفت :با توجه به
شرایط اقلیمی ایــران بــارورســازی ابرها
به عنوان یک راه حل برای برطرف کردن
کم آبــی یا خشکسالی جــواب نمی دهد.
داود پرهیزکار دیروز جمعه به ایرنا افزود:
وزارت نیرو از  20سال پیش به موضوع بارور
ســازی ابرها ورود کــرده است اما سازمان
هواشناسی آن را به عنوان یک راه حل برای
برطرف کردن مشکل کم آبی قبول ندارد و
در این سال ها با بررسی های انجام شده،
آن را تایید نکرده ایم.وی ادامه داد :وزارت
نیرو سال های اول ادعا داشت با بارور سازی
ابرها در گیالن تا  200درصــد افزایش
بارش رخ داد اما امروز پس از مخالفت های
ما ،آن عدد را تعدیل کرده و به عددی که ما
اعالم کردیم رسیده است.معاون وزیر راه
و شهرسازی افــزود :سازمان هواشناسی
اعالم کرد بارورسازی ابرها در بهترین حالت
موجب افزایش بارش  10تا  15درصدی
در همان منطقه ای می شود که عملیات
در آن صورت گرفته است اما برخی مفهوم
آن را درست درک نکردند و گفتند سازمان
هواشناسی اعالم کرده بارورسازی موجب
افزایش  10تا  15درصــدی بارش ساالنه
میشود که غلط است .البته اکنون وزارت
نیرو نیز نظر ما را تایید می کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی
شورای عالی انقالب فرهنگی:

مردان در موضوع بدحجابی
بانوان 50 ،درصد مقصرند

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت50 :
درصد بدحجابی زنان جامعه ،تقصیر مردان
است اما بانوان مجوز ندارند که به دلیل این
بی توجهی ،سهم خودشان را ادا نکنند.
به گــزارش ایرنا« ،حسن بنیانیان» دیروز
پیش از خطبه هــای نماز جمعه تهران با
اشــاره به هفدهم دی مــاه سالروز اجــرای
فرمان کشف حجاب به دستور رضاشاه
پهلوی در سال  1314افزود :همواره تغییر
رفتارها در جامعه از دو منشأ درونی و بیرونی
سرچشمهمیگیرد؛اگرهردوآنهاهمزمان
دیده نشود موفقیت های ما کمتر می شود.
بــرای نمونه اگــر در تریبون هــای مختلف
مانند مــدارس ،خانواده و دانشگاه فلسفه
حجاب را بــرای زنــان و دختران به خوبی
تبیین کنیم و افراد از درون اعتقاد داشته
باشند که پوشش بسیار ارزشمند است اما
در خیابان افــراد بدحجاب زودتــر گزینش
شوند و جامعه این زنان را بیشتر تشویق کند،
نسلی را خواهیم داشت که به حجاب اعتقاد
دارنــد اما در رفتار آنهــا ظاهر نمی شود.
بنیانیان ادامه داد :مقوله حجاب و پوشش
و عفاف باید از درون خــانــواده ،دبستان،
دبیرستان و دانشگاه با کار فرهنگی عمیق
نهادینه شود و میوه آن را در رفتار بچینیم.
اگر در مــدارس به دختر دبیرستانی چادر
و پوشش اجباری را تحمیل کنیم نه تنها
گرایش دینی آن را تقویت نمی کنیم بلکه
آنان را از دین زده می کنیم .این جمله بسیار
حساس است که امیدوارم در این زمینه سوء
تفاهم پیش نیاید.

