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عناوین رشته های بدون کنکور اعالم شد

مونسان  :نرخ ارز ،سفر به ایران را برای گردشگران خارجی مقرون به صرفه کرده است
معــاون رئیسجمهــوری گفت :تفــاوت نرخ
ارز ،ســفر به ایران را برای گردشگران خارجی
بســیار مقــرون بــه صرفه کــرده اســت ،اما از
دســت دادن پروازهــای مســتقیم بــه دلیــل
تحریــم ،مشــکالتی را ایجــاد کرده کــه این به
ضرر صنعت گردشگری کشور تمام میشود.
بــه گــزارش ایســنا ،علیاصغــر مونســان
گفت :بسیاری از مراکز تاریخی به مرمت
نیاز دارنــد .در حال حاضر دوهزار مورد

از ایــن تعداد مراکــز تاریخی درحــال مرمت
بــوده و خوشــبختانه اقدامــات خوبــی بــرای
رسیدگی به این حوزه در حال انجام است.
او اضافه کرد :برای تحقق این هدف بخشــی
از کار مرمــت اماکــن تاریخــی بــا مشــارکت
بخش خصوصی انجام میشود که البته این
اقــدام با نظارت میراث فرهنگی و بر اســاس
استانداردهای تعیینشده صورت میگیرد.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع

دســتی و گردشــگری بــر ضــرورت اســتفاده
از ظرفیــت بخــش خصوصــی بــرای رونــق
گردشــگری تأکید کرد و افزود :دولت به دلیل
محدودیــت بودجــه نمیتوانــد پاســخگوی
تمــام مطالبــات ایــن حوزه باشــد بــه همین
دلیــل بایــد از ظرفیــت بخــش خصوصــی
استفاده کنیم.
وی گفــت :کشــور بــه گردشــگری امید بســته
و حمایتهــای الزم بــرای رونــق ایــن بخش

افزایــش پیــدا کــرده اســت .اگــر میخواهیم
فقط به نفت متکی نباشــیم بایــد حوزههای
دیگــر از جملــه گردشــگری را رونــق دهیــم.
مونســان در بخــش دیگــری از صحبتهــای
خود به آمار گردشــگران اشــاره کــرد و یادآور
شــد :از ابتدای ســال تــا کنون ،پذیرای شــش
میلیــون گردشــگر در اســتانهای مختلــف
بودهایم که این آمار نســبت به ســال گذشــته
 ۵۳درصد افزایش داشته است.

قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل در گفت و گو با «ایران» خبر داد

اجرای  485پروژه مشترک بین دانشگاههای ایران و خارج
هدی هاشمی
خبرنگار

اعزام  ۶۰هزار نفر به عتبات عالیات در نوروز

لزوم ارائه طرح جامع برای مقابله با تصرف اراضی ملی

وزیر کشــور بر لزوم هماهنگی دســتگاهها و ارائه طرحــی جامع با مدیریت یکپارچه
برای جلوگیری از هرگونه تصرفات غیرقانونی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی وزارت کشــور ،وزیر کشور در نشست بررسی تخلفات
تصرف در اراضی ملی بر لزوم هماهنگی دستگاهها و ارائه طرحی جامع با مدیریت
یکپارچه در کل کشور برای جلوگیری از هرگونه تصرفات غیرقانونی جدید در اراضی
و همچنین برخورد با متخلفان و تصرفات پیشین تأکید کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در این نشســت ضمن تأکید بر ضرورت برخورد با انواع
تصرفــات اراضــی ملــی در کشــور ،یکــی از موضوعات مهم ایــن حــوزه را مدیریت
یکپارچــه برشــمرد و گفــت :مدیریت باید اعم از دســتگاههای متولی و مناســبات و
ارتباطات دستگاهها و قوانین و مصوبات باشد و به نوعی در برگیرنده همه این موارد
باشد.وی افزود :باید دستگاه خاصی با نقش و توانایی هماهنگ کنندگی متولی این
کار شود یا ستادی در این زمینه تشکیل شود تا بتواند توان همه دستگاهها و نهادهای
اجرایی را در یک جهت هماهنگ کرده و به کار گیرد.
وزیر کشــور در ادامه به اهمیت اجرای طرح کاداستر در کشور اشاره کرد و گفت :باید
ضمن شناسایی ضعفها و کمبودهای این حوزه ،مشکالت اجرای طرح را نیز احصا
کنیم .همچنین برای پیشبرد هرچه بهتر کار ،بایستی متولیان امر ،در کنار ریشهیابی
و حل مشــکالت و موانع کار ،طرح کاداســتر را با بهرهگیری از فناوریها و شــیوههای
نویــن ،بازطراحــی و اجرا کننــد .رحمانی فضلــی در ادامــه به نقش اســتانداریها،
فرمانداریهــا ،بخشــداریها و دهیاریهای سراســر کشــور در ســاماندهی اراضی و
جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشاره کرد و گفت :باید تا پایان برنامه ششم توسعه،
گام بزرگی حداقل در زمینه اولویت بندیها و نحوه اجرای طرح کاداســتر در کشــور
برداریــم .وزیر کشــور ضمن اشــاره به طرح ارائه شــده در این نشســت در خصوص
تعییــن تکلیــف تخلفات ســنواتی تصــرف اراضــی ملی دســتور داد؛ براســاس این
طرح که مشــتمل بر نظر کارشناســی دستگاههای مرتبط و مسئول بوده و همچنین
پیشــنهادهای جدیــد ارائه شــده در جلســه ،طرح تفصیلــی کاملی تهیه شــود تا در
خصــوص وضعیت و تعیین تکلیف تصرفات پیشــین و همچنین نحوه جلوگیری
از هرگونــه اعمــال تصرفات جدیــد به یک برنامه جامع و تدوین قانون مشــخص و
واحد از میان قوانین مختلف موجود در این حوزه برسیم و همه دستگاهها بر مبنای
یک روند قانونی مورد اجماع عمل کنند .وزیر کشور همچنین بر لزوم تدوین طرحی
در جهت رصد ،کنترل و نظارت بر اراضی ملی با همکاری شــوراهای تأمین استان،
استانداران و فرمانداران برای ارائه در هیأت دولت تأکید کرد.

اطالعات هماهنگ هستیم و در جلساتی
کــه داشــتیم توضیــح دادیــم کــه حضــور
این افراد فقط بــرای فعالیتهای علمی
اســت .البته درباره برخــی از برخوردهایی
که میشــود هم با صحبتهایی که شــده

اســت هماکنــون مشــکلی در زمینه رفت
و آمد دانشــمندان نداریم .اگر مشــکالتی
هم ســابق بر این ایجاد شده برطرف شده
اســت .تا اگر استادانی که در خارج از کشور
هســتند و تمایــل دارنــد بــه ایــران بیاییند

مشــکلی نداشــته باشــند .وی بــا تأکید بر
اینکه تمام افرادی که به ایران سفر علمی
میکنند ورودشــان بــا تأیید ســازمانهای
امنیتی اســت میگوید :نهادهــای امنیتی
نظــارت کامــل را روی افــراد دارنــد .آنهــا

تنها وزیری که وزارتخانه نداشت !
یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

او تنهــا وزیــری بود کــه وزارتخانه نداشــت
با وجود ایــن طوالنیتریــن دوران تصدی
وزارت در جمهــوری اســامی را بــه نــام
خــودش ثبــت کــرد .او حکــم وزراتــش را
مســتقیم از امام خمینی(ره) گرفت؛ وزیر
شــعار«،محمود مرتضایــی فــر» ،مبــدع
تکبیر بین سخنان شخصیتهای سیاسی
بــود .رهبــر معظــم انقــاب چــه در زمان
ریاســت جمهــوریاش و چــه در زمــان
رهبــری همــواره او را در کنــارش داشــت.
چــون اعتقاد داشــت صــدای او بــه گوش
مــردم آشناســت و باعــث ایجــاد نظم در
جمعیت میشود .چهلمین سال انقالب
اســامی بهانهای بود تا با «زهرا مرتضایی
فر» دختر وزیر شعار که چندسالی میشود
معاون دبیرســتان علوی اسالمی است به
گفتوگوبنشینیم.
چه کســی پدرشــما را به عنوان وزیر شــعار
انتخاب کــرد؟ واکنــش جامعــه و خانواده
نسبتبهایناتفاقچطوربود؟
پــدرم گفــت یــک بــار در مجلســی آقــای
توســلی مرا دید و گفت آقای مرتضاییفر
خبرداری وزیر شــدهای؟ پــدر تعجب کرد
و آقــای توســلی در ادامــه گفــت چنــد روز
پیــش امام از حــاج احمد آقا احوال شــما
را جویــا شــد که حــاج احمد آقــا در جواب
امام میگوید منظورتان وزیر شــعار است
کــه امــام در پاســخ میخندنــد .بنابرایــن
ماجرای وزیر شــعار شــدن پدر مــن از این
ماجرا آغاز شد و بازتاب خوبی در خانواده و
اطرافیان داشت .من آن زمان دانشآموز
دبیرســتان علوی بودم .خاطرم هست در
آن زمان کسانی که میشناختند پدرم را به
من دختر وزیر شعار میگفتند .بعد از این
اتفاق هر کســی میگفت وزیر شــعار همه
میدانســتند منظور پدر من است .همین
اآلن هــم زمانیکه نام وزیر شــعار میآید
قدیمیهایــی که حافظه خوبــی دارند نام
مرتضاییفر در ذهن شان نقش میبندد.
نظرپدرنسبتبهایناتفاقچهبود؟
پدر هم نظر مثبتی نسبت به این انتخاب
داشــت .یادم هســت یک بار به خانه آمد
و گفــت کــه برخــی از مســئوالن به ایشــان
میگویند که شــما تنها وزیری هستی که از
ابتدای انقالب تابه حال تغییر نکرده است
و تنها وزیری هســتی که وزارتخانه ندارد با
این حال همه جا هست.
ابداع تکبیر در بین صحبتهای مسئوالن
هــم گویــا یکــی از ابداعــات پدر شــما بوده
است؟
زمانــی کــه امــام خمینــی(ره) در بهشــت
زهــرا(س) مشــغول ســخنرانی بودنــد و
میگفتنــد من دولت تعییــن میکنم و تو
دهن ایــن دولت میزنم ،همــه حاضران

میزان

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج از افزایش ۱۰تا  ۲۰درصدی
اعزامهــای زمینــی و هوایی به عتبــات در نوروز خبــر داد و گفت:
اخبـــار رقم نهایــی افزایش هنوز مشــخص نیســت و پیشثبتنامها تا
 ۲۲بهمن ماه ادامه دارد.
بــه گــزارش مهر ،مرتضــی آقایی در خصــوص اعزامهای نوروزی زائــران به عتبات
عالیــات گفت :در حال حاضر پیشثبتنام بــرای اعزامهای نوروزی در حال انجام
است و تا  ۲۲بهمن ماه ادامه دارد.
وی گفت :متقاضیانی که قصد ســفر از تاریخ  ۲۴اســفند تا  ۸اردیبهشت سال  ۹۸را
دارند ،برای انجام پیشثبتنام به سایت  Atabat.haj.irمراجعه کنند.
آقایی با اشاره به اینکه تاکنون  ۷۰هزار نفر پیشثبتنام اولیه را انجام دادهاند ،گفت:
ظرفیت اعزام ما طی مدت اعالم شده  ۶۰هزار نفر است که با توجه به تعداد باالی
افرادی که پیشثبتنام را انجام دادهاند ،برای اعزامها قرعه کشــی میشود و البته
سعی میکنیم ظرفیت فوقالعادهای را نیز برای سفرهای نوروزی ایجاد کنیم.
مدیــر کل عتبــات عالیات ســازمان حج و زیارت گفــت :بجز ایام نوروزی ،مراســم و
مناسبتهایی را نیز داریم مانند  ۲۷رجب ،سوم شعبان ۱۳ ،رجب ۲۵ ،رجب و ...به
همین دلیل اعزامها را تا  ۸اردیبهشت درنظر گرفتهایم.
وی در خصــوص افزایــش قیمت اعزامهای نوروزی گفــت :هنوز به صورت قطعی
افزایش قیمتها مشخص نشده اما پیشبینی اولیه ما این است که سفرهای زمینی
بــه عتبــات عالیات  ۱۰درصد و ســفرهای هوایی نیز  ۱۵تــا  ۲۰درصد افزایش قیمت
داشته باشد.
وی تصریح کرد :در حال حاضر حداقل قیمت اعزام زمینی به عتبات یک میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان و حداکثر  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار تومان اســت و ســفرهای هوایی نیز
حداقل  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار و حداکثر  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان است.
آقایی از عالقهمندان به تشرف اماکن زیارتی عراق درخواست کرد که برای ثبتنام
و اعزام ،کاروانهای مجاز تحت پوشــش حــج را انتخاب کنند ،چرا که این گروهها از
پوشش بیمهای ،امنیتی و درمانی برخوردار هستند.

ایرنا

دیروز از سوی قائم مقام وزیر علوم در امور
بینالملل 19 ،دانشگاه ،مرکز و پژوهشگاه
بهعنوانمتولیارتباطبینالمللیمعرفی
شــدند .موضوعــی کــه ایــن ســال ها برای
وزارت علوم به عنــوان مهمترین اولویت
عنوان شــده است و مسئوالن وزارت علوم
تمام تالششان را کردند تا بتوانند موضوع
رفــت و آمد علمی دانشــگاهیان را با دنیا
بیشــتر از قبــل کنند .آنطــور کــه آمارهای
مسئوالن وزارت علوم میگوید  2100عضو
هیأت علمی از دانشگاههای بزرگ دنیا به
ایــران آمدند این یعنــی هر هفته  10عضو
هیأت علمی به ایران سفرکردند .رؤسایی
از کشــورهای امریــکا ،آلمــان ،اتریــش،
استرالیا ،ســویس ،ســوئد ،ایتالیا ،فرانسه،
ژاپــن ،ترکیه ،اوکراین ،تونس ،گرجســتان،
چین ،نیوزیلند و اســپانیا که همــه آنها در
تولیــد علــم و فنــاوری حرفهایــی بــرای

گفتــن دارنــد .آنطــور کــه قائم مقــام وزیر
علــوم میگویــد ایــن کشــورها خواســتار
تعامالت علمی با برخی از دانشــگاههای
بزرگ ما بودند تــا بتوانند مباحث علمی
را با هم به اشــتراک بگذارنــد .با این حال
از همــان روزهــای اول تــا همیــن امــروز
برخی منتقد این رفــت و آمدهای علمی
بودند و اعالم کردند که وزارت علوم فقط
تفاهمنامــه بــا دانشــگاههای دیگــر امضا
میکنــد تفاهمنامههایی که بعــد از رفتن
این هیأتها ضمانــت اجرایی ندارد البته
منتقدان دولت هم اعالم کردند هر هیأتی
نباید به کشور بیاید و در این میان تعدادی
از دانشــمندان ایرانــی هــم در کشــور بــا
مشکالتی مواجه شدند .دکتر ساالر آملی
در گفــت و گو بــا «ایران» ،دربــاره برخی از
افــرادی که بــه ایران آمدند و حاشــیههای
حضــور ایــن افــراد میگویــد :مــا خواهان
مــراودات علمی با دانشــمندان هســتیم
و تمــام فعالیتهــای ما هــم آوردن علم
روز بــه ایران اســت .ما هماکنون بــا وزارت

زمانی که امام خمینی(ره) در بهشت زهرا(س)
مشغول سخنرانی بودند و میگفتند من دولت
تعیین میکنم و تو دهن این دولت میزنم ،همه
حاضران از شدت هیجان دست میزنند .پدر من
هم در آن زمان مجری برنامه بود که ناخودآگاه
از شدت هیجان ایشان هم شروع به دست زدن
میکند اما چند لحظه بعد این فکر به ذهنش خطور
کرد که  3باراهلل اکبر بگوید .همین جا بود که با گفتار
پدرم ،تکبیرگفتن در بین صحبتهای مسئوالن
نظام باب شد.
از شــدت هیجان دســت میزنند .پدر من
هــم در آن زمــان مجــری برنامــه بــود که
ناخــودآگاه از شــدت هیجــان ایشــان هــم
شروع به دست زدن میکند اما چند لحظه
بعد متوجه شد که دست زدن شایسته این
کالم انقالبی نیست .چون مردم آن زمان
اجازه نداشتند در برابر بزرگان دست بزنند
و تنها برای اینکه موضوعی را تأیید کنند 3
بارمیگفتندصحیحاست.بههمینعلت
ایــن فکر به ذهنش خطور کرد که  3باراهلل
اکبر بگوید .همین جا بود که با گفتار پدرم،
تکبیرگفتن در بین صحبتهای مسئوالن
باب شد.
پدرتانازکودکیبهمجریگریوبرنامههای
فرهنگی عالقه داشــتند یا بعد از وزیر شعار
شــدن ایشــان به ســمت ایــن فعالیتها
رفتند؟
خیــر واقعاً پــدر از کودکی اســتعداد ویژه و
عالقــه فراوانی بــه امور فرهنگــی مذهبی
داشــت .ایشــان حتــی وقتــی دانشآمــوز
دبســتان بود مراســم قرائــت صبحگاهی
مدرســه با تالوت او شــروع میشد .بعد از
آن هم اذانگو یا به اصطالح مکبر مسجد
هدایــت کــه امــام جماعــت آن آیــتاهلل
طالقانی بودند ،شــد.حتی خاطرم هست
کــه آیتاهلل طالقانی به ایشــان لقب بالل
را داده بــود و میگفت آقــای مرتضاییفر
بالل مســجد ما اســت .آیــتاهلل طالقانی
کتاب تفســیری هم به پدر هدیه داد که در
صفحه اول آن نوشته شده ،تقدیم به بالل

مسجدهدایت.البتهایشانفقطدرمسجد
مکبر نبود بلکه مجری برنامهها هم بود تا
اینکه در مسجد الجواد مشغول به کار شد.
آن زمان مسجد الجواد پایگاهی بود برای
فعالیتهایانقالبیوسیاسی.برایمثال،
آیتاهلل مطهری ،مهندس بازرگان و افراد
سرشناس در مسجد رفت و آمد میکردند
و جلســات محرمانه برگــزار میکردند .در
آن زمــان پــدرم در مســجد فعالیتهــای
فرهنگــی و اجتماعــی انجــام مــیداد و
مسئولیت مدیریت مســجد را در کنار این
فعالیتهابرعهدهگرفتهبود.
چرا؟
رژیــم شــاه به تدریج نســبت به مســجد و
فعالیتهای سیاســی آن حســاس شد به
همیــن دلیل مســجد را بســتند و پــدرم را
هم دستگیر کردند ،زمانیکه پدرم را برای
بازجویــی به زنــدان بردند خــود نیروهای
ســاواک یکی از خودشان را به عنوان مدیر
مسجد منصوب کردند .البته دستگیری و
زندان رفتن باعث نشــد تــا فعالیت پدرم
متوقف شــود .پــدر بعــد از آن در مســجد
جلیلــی با آیــتاهلل مهدویکنی همکاری
کــرد و بــه انجــام امــور فرهنگی مشــغول
شد .شبهای جمعه هم در مسجدی به
نام جعفری که در خیابان  17شهریور بود
کالس درس قــرآن برگزار میکرد و خیلی
از قاریان امروز شاگرد پدر بودند.
نامبرخیازآنهارابهخاطردارید؟
آقای شــریف یکی از شــاگردهای پــدر بود.

ث مطرح شده را بررسی
همه افراد و مباح 
میکننــد .نــه تنها افــرادی کــه از خــارج از
کشــور به ایران میآیند بلکه افــرادی که از
ایــران هم به خــارج از کشــور میروند هم
بررســی میکنند .ســاالر آملی دربــاره این
موضــوع که چه تعــداد از تفاهمنامههای
این معاونت اجرایی شده است میگوید:
حدود هزار و  183تفاهمنامه در ســه سال
گذشته منعقد شده است که از این میزان
 843تفاهمنامــه اجرایی شــده اســت .ما
قبــول نداریــم که آمــد و رفــت هیأتهای
علمــی فقــط در قالــب تفاهمنامــه بوده
اســت .این رشــد و شــتاب علمی در کشور
نشــان میدهــد کــه این موضــوع فراتــر از
تفاهمنامه بوده اســت و برای ســال آینده
هم این همکاریها ادامه پیدا میکند.
بــه گفته وی در  9ماهه امســال 98 ،رئیس
دانشــگاه معتبر خارجی به ایران آمدند و
تعــداد پروژههای مشــترک تعریف شــده
مابین دانشگاههای داخل و خارج از کشور
 485پروژه بوده است.

البته ایشــان اســتادهای دیگر هــم به غیر
از پــدر مــن داشــت .آقــای امــام جمعه و
قصــریزاده نیــز از دیگــر شــاگردهای پدر
بودند که در حال حاضر قاری هستند.
بــه زنــدان رفتن پــدر بعــد از فعالیتهای
سیاســی در مســجد الجــواد اشــاره کردید.
ایشانچندسالزندانبودند؟
اینکــه چنــد وقــت زندان بــود را بــه خاطر
نــدارم چــون در آن زمــان دانشآمــوز
دبســتان بودم .تنها یادم هست که ایشان
خیلی شکنجه شــدند .البته مادر به علت
رعایت حال ما بعدها گفت که تمام بدن
پدر در اثر شکنجه کبود و زخمی شده بود.
گویــا آقای مطهــری و خزعلی به مســجد
رفتوآمدهایی داشــتند و به همین دلیل
پدرم را دســتگیر کــرده بودند که اطالعات
این رفتوآمدها را به آنها بدهد و زمانیکه
میبینند نمیتوانند از پدرم حرف بکشند
بعد از شکنجههای طوالنی آزادش کردند.
پدرم در پاســخ بــه مأموران ســاواک گفته
بودند که تنها در جریان امور اداری مسجد
هستند.
فعالیتهــای سیاســی و فرهنگــی باعث
نشده بود تا حضور پدر در خانواده کمرنگ
شود؟
یکــی از مهمترین اتفاقاتی کــه برای پدرم
افتاد زمان برگشــت امام خمینــی(ره) به
ایران بود .ایشــان مجری برنامه بازگشــت
امام در بهشــتزهرا(س) بــود و بعد هم
مســئولیتی را در کمیتــه اســتقبال از امــام
خمینــی(ره) بــه عهــده گرفت .همــه این
مســئولیتها باعث شــده بود تا مــا پدر را
کمتر ببینیم .البته با این حال ایشــان از ما
غافــل نبود .بــه خاطــر دارم حتــی روز 13
بهمن 1357زمانیکه مادرم کوچکترین
خواهرم را باردار بود پدر درمنزل نبودند و
مشغولفعالیتهایکمیتهاستقبالامام
بودند .در آن زمان ما مجبور شــدیم بدون
حضور پدر ،مادرم را به بیمارستان منتقل
کنیم.بعدهاایشانمکبراولیننمازجمعه
تهــران بــه امامت آیــتاهلل طالقانی شــد
و حضورشــان در نمازهایجمعــه ادامــه
داشــت تــا اینکــه حــدود دو تــا ســه ســال
قبــل از فوتشــان بــه علت عــدم توانایی
فیزیکی دیگــر در نمازهایجمعه حضور
پیدا نکردند .البته بعد از انتخاب آیتاهلل
خامنهای به رهبری انقالب هم از دفتر آقا
با پدرم تماس میگرفتند و میخواســتند
اداره و مجری برنامهها را ایشــان بر عهده
بگیرند .دلیــل این موضوع هــم به خاطر
این بــود که مقــام معظم رهبــری اعتقاد
داشتند صدای ایشان برای همه آشناست
و باعــث میشــود یــک نظــم خاصــی در
مجلــس به پا شــود .حتی قبــل از انتخاب
آیــتاهلل خامنــهای بــه رهبــری انقــاب و
زمانیکهایشانرئیسجمهوریوفرمانده
کل قــوا بودند هم پــدرم همراه ایشــان به
سفرهای استانی میرفت و کنار ایشان بود.

رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور گفــت :عناویــن
رشــتههای بدون کنکور دیشب روی سایت سازمان سنجش
اخبـــار قــرار گرفــت و ثبــت نــام در ایــن رشــتهها از  ۲۰اســفند آغــاز
میشــود .به گزارش «ایران» ،ابراهیم خدایی دیروز در نشست خبری که خود
با اعالم این خبر تأکید کرد :اسامی رشتههای صرفاً با سوابق تحصیلی در ۲۸۱
عنوان رشته محل با  ۵۵۰هزار ظرفیت  ۱۷بهمن ماه اعالم میشود .داوطلبان
میتوانند از  ۲۰اسفندماه تا  ۶شهریور ماه برای پذیرش مهر  ۹۸در این رشتهها
اقدام کنند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت :اسامی رشته و همچنین ثبت نام
برای پذیرش بدون کنکور از طریق ســایت ســازمان ســنجش آموزش کشور به
نشــانی  www.sanjesh.orgانجــام میشــود.داوطلبان در این مرحله نیازی به
پرداخت هزینه ندارند و میتوانند تا  ۱۰۰کدرشته را انتخاب کنند.
خدایــی گفت ۲۰ :درصد ظرفیت این نوع پذیــرش روزانه و  ۵۰درصد ظرفیت
شــبانه اســت .اما بیشــتر ظرفیت شــهریه پردازها به پذیرش بر اســاس سوابق
تحصیلــی اختصاص دارد.رشــتههای دانشــگاه آزاد در این مجموعه رشــتهها
نیســتند .در حال حاضر رشتههای این دانشــگاه به شورای گسترش دانشگاهها
برای تایید ارسال شده است که پس از تایید تا تاریخ  ۲۰اسفند به این مجموعه
اضافه میشود.
رئیس سازمان سنجش یادآور شد :دانشگاهها از  ۶شهریور  ۹۸سیستم پذیرش
را میبندند و سیســتم پردازش را آغاز میکنند و در آن زمان بر اســاس ســوابق
تحصیلــی و معــدل دیپلــم و تمامــی ضوابط و ســهمیههای قانونــی پذیرش
مشــروط را انجــام میدهند .ســپس با داوطلــب تماس میگیرنــد و در نهایت
داوطلب مختار است بین پذیرش با آزمون یا بدون آزمون تصمیم بگیرد و در
این زمان هزینه ثبت نام را در دانشگاه مورد نظر پرداخت کند.
وی گفت :بازه زمانی از  ۲۰اسفند  ۹۷تا  ۶شهریور  ۹۸انتخاب شده است و تا آن
زمان کنکور سراســری هم برگزار میشود .داوطلب در صورتی که عالقهمند به
شرکت در کنکور باشد میتواند کارنامه خود را مشاهده کند و در نهایت تصمیم
بگیرد .این مسیر به تدریج در سال آینده بیشتر تقویت میشود و داوطلبانی که
دوســت ندارند در اســترس کنکور قرار بگیرند میتوانند از این مسیر برای ورود
به دانشــگاه اســتفاده کنند .به این دلیل که دانشآموزان تا خردادماه معدل و
نمره ســوابق تحصیلی ندارند پیشبینی میشود که این دســته از داوطلبان از
مردادماه  ۹۸به بعد در پذیرش سوابق تحصیلی شرکت کنند.
خدایــی گفت :دانشــگاهها باید در پذیرش بر اســاس ســوابق تحصیلی تمامی
ضوابط و ســهمیههای قانونی را رعایت کنند و برای انجام درست این موضوع
دســتورالعمل اجرایی تهیه کردیم که به دانشــگاهها ابالغ میشــود .همچنین
جلســه توجیهی برای دانشگاهها خواهیم داشــت تا این شیوه پذیرش را بدون
اشــکال اجرا کنند.مســئولیت نظــارت بر این مســیر پذیرش بر عهده ســازمان
ســنجش است و سازمان ســنجش بر روند پذیرش دانشگاهها بر اساس سوابق
تحصیلی نظارت خواهد کرد.

اختصاص  ۳۰درصد بودجه سال آینده شهرداری
تهران به توسعه حمل و نقل عمومی

معاون برنامهریزی ،توســعه شهری و امور شورای شهردار تهران با بیان اینکه
در الیحــه پیشــنهادی بودجه  ۹۸شــهرداری تهــران به موضوع حمــل و نقل و
ترافیک توجه ویژهای شده است ،گفت :در بودجه پیشنهادی سال آینده ،بیش
از  ۴۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبار تملک داراییهای ســرمایهای و مالی در بخش
حمل و نقل و ترافیک پیشبینی شده است.
سکینه اشرفی با اشاره به تقدیم الیحه  ۱۸هزار و  ۹۳۰میلیارد تومانی شهرداری
تهران در سال  ۹۸به شورای شهر تهران به ایسنا گفت :از موضوعاتی که در این
الیحه میتوان به آن اشــاره کرد این اســت که حدود  ۳۰درصد از منابع بودجه
ســال آینــده که بالــغ بر  ۴۵۰۰میلیــارد تومان میشــود ،برای اعتبــارات تملک
داراییهایــی ســرمایهای و مالی در بخش حمل و نقــل و ترافیک در نظر گرفته
شــده است .به گفته اشــرفی ،از مبالغ اختصاص داده شــده برای بخش حمل
و نقــل و ترافیک ،حدود ســه چهارم آن برای توســعه حمــل و نقل ریلی و یک
چهارم آن برای توسعه حمل و نقل غیرریلی در نظر گرفته شده است.
معاون شــهردار تهران اظهارکرد :در بودجه ســال آینده ،رقم اعتبار پیشبینی
شــده برای توســعه بخش حمل و نقــل ریلی در مجموع حــدود  ۲۶۰۰میلیارد
تومان پیشنهاد شده است که برای توسعه و ساماندهی خطوط فعلی و احداث
و توسعه خطوط در حال ساخت هزینه خواهد شد.

«پی آر پی  PRPیا تزریق پالسمای خون خودی»
سالمت

دکتر علیرضا ثمری

فوق تخصص جراحی زیبایی

درمان با پالســمای خون خودی روشــی است بســیار مؤثر به گونهای که بهطور
روزافزون نه تنها برای درمان بسیاری از مشکالت زیبایی مانند جوانسازی پوست
و جلوگیری از ریزش مو بلکه برای درمان بســیاری از آســیبهای اســتخوانی -
مفصلــی نیز به کار گرفته میشــود .در این روش بخشــی از پالســمای خون که
سرشار از پالکتهای خونی ،فاکتورها و هورمونهای رشدی و سلولهای بنیادی
اســت از بقیه اجزای تشــکیل دهنده خون یعنی گلبولهای قرمز و سفید خون
جدا شده و پس از آماده سازی ،به سایر نقاط بدن تزریق میشود.
چگونگی عملکرد  :PRPپالکتهای خون ســلولهایی هستند که هنگام ایجاد
زخــم و برش در بدن ،نه تنها با ترشــح تعــداد زیادی از مواد و فاکتورها ســبب
انعقــاد خود و جلوگیری از خونریزی شــده ،بلکه در ترمیم و بازســازی رگها و
بافتهای آســیب دیده نیز نقش بســزایی دارند .عالوه بــر پالکتها ،مایع زرد
رنگ خون (پالســمای خون) نیز دارای فاکتورها و هورمونهای رشدی فراوانی
است که همواره در آن شناور بوده و با تأثیر بر سلولهای مختلف بدن میتوانند
آنها را به رشد و نوسازی بافتهای آسیب دیده وادار سازند.
بــا جداســازی بخشــی از پالســمای خــون کــه حــاوی ایــن پالکتهــا و فاکتورها و
هورمونهای رشــدی اســت و تزریــق آن به نقاط مختلف بــدن ،می توان فرایند
بازسازی سلولی و ترمیم بافتها آسیب دیده را بطور چشمگیری سرعت بخشید.
فاکتورهــا و هورمونهــای رشــدی موجود در پالســمای غنی شــده نــه تنها بطور
مستقیم سبب افزایش فعالیت ســلولهای ناحیه مورد درمان میشوند ،بلکه
با تأثیر بر ســلولهای بنیادی موجود در این ناحیه ،ســبب تبدیل این ســلولهای
بنیادی به سلولهای عملکردی فعال شده و با این کار سبب بازسازی چشمگیر
و باورنکردنی ناحیه مورد نظر میشوند.
عالوه بر موارد باال که مربوط به پزشــکی زیبایی می شوند ،تزریق این پالسمای
غنــی شــده به قســمتهای از بدن که دچار آســیبهای التهابــی و دردهای مزمن
هســتند ،ماننــد مفصلهــا و غیــره می توانــد بــه بازســازی این مناطــق کمک
چشمگیری کرده و در درمان سریع این آسیبها بسیار مؤثر باشد.
از آنجاکه پالســمای غنی شده با تأثیر بر ســلولهای بافتی فرآیند رشد و ترمیم
بافتی را ســرعت بخشــیده و ســبب جوانســازی روزافزون ناحیه مورد درمان و
بازگشت فعالیتهای از دست رفته آن می شود ،تأثیر این روش کند ولی مداوم
است.
از موارد کاربرد  PRPدر پزشکی میتوان به جوانسازی پوست ،درمان آسیبهای
پوســتی ،افزایش مــو جلوگیری از ریزش آن و درمان آســیبهای اســتخوانی –
مفصلی اشاره کرد.
از آنجاکه در این روش پالسمای خون خود فرد بدون هیچ ماده خارجی به خود
او تزریق میشود ،عوارض جانبی مانند آلرژی و عدم تحمل بافتی در این روش
دیده نمیشوند .اما میتوان از درد هنگام تزریق ،تشکیل هماتوم و کبودی ،ورم
و التهاب بافتی ،عفونت و آلرژی یاد کرد.

