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وزارت علوم و تحقیقات ژاپن ورود
دختران را به دانشگاهها کاهش داد

دانشجو-وزارتعلوموتحقیقاتژاپندرتازهتریناقداماتخودوروددخترانبهدانشگاهراکاهشدادهاستتاآنهابرایازدواجوفرزندآوری
ترغیبشوند.برهمیناساس،دخترانباید 35درصدبیشترازآنچهکهتاکنونبرایورودبهدانشگاههابهعنوانحداقلنمرهنیازداشتند،به
دستآورند.اینوزارتگفتهاست:تالشدولتبرایناستکهدرصدوروددخترانبهدانشگاهرابهنسبتپسران 30،به 70نگهدارد.
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کنکور

الریجانی :کنکور ،کارآفرینی را
به صفر رسانده ،باید حذف شود

رئیسمجلسشورایاسالمیبرلزومحذفکنکورسراسری
تأکیدکردوگفت:کنکوردرحالرساندنکارآفرینیکشوربه
صفر است ،چراکه مردم حتی از مقطع ابتدایی برای کنکور
دغدغه دارنــد ،لذا بهتر است که پذیرش دانشجو به عهده
دانشگاههاباشد.بهگزارشخبرآنالین،علیالریجانیدیروز
در کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر این که باید کنکور و
نظام آموزشی در خدمت کارآفرینی باشد ،پیشنهاد داد
دانشگاه ها به صورت مستقل ،آزمون برگزار و با مصاحبه،
دانشجویان مدنظر خود را انتخاب کنند.رئیس مجلس،
ذهنیت خالق را معیار اصلی تحصیل در مقاطع تکمیلی
خواند و گفت :با برگزاری کنکور ،کارآمدی کاهش مییابد،
چرا ما باید به دنبال کنکور باشیم؟ اگر کمیسیون آموزش و
تحقیقاتاینموضوعرابهسرانجامبرساند،کمکبلندمدتی
برایکشورانجامدادهاست.
▪ وزیر علوم :نظر الریجانی کنایه بود

درهمینحالغالمیوزیرعلومنیزدربارهاظهاراتالریجانی
درباره انحاللکنکوروسازمانسنجشآموزشکشورگفت:
این صحبتها به نوعی کنایه بوده است و با توجه به این که
مجلس قانون را تصویب می کند ،ما نیز از تصویب قانونی که
بهدانشگاههااستقاللبیشتریبرایپذیرشدانشجودهد،
استقبالخواهیمکرد.اماهنوزچنینموضوعیاتفاقنیفتاده
است و کنکور سراسری که برگزار میشود ،سابقه قانونی
دارد و ما باید راهکاری بیابیم که با همکاری وزارت آموزش و
پرورش بتوانیم برای دانشگاهها و رشتههای پرطرفدار یک
شاخص ،آزمون ،سنجش یا امتحان تالیف کنیم تا بتوانیم از
میان داوطلبان افرادی را که واجد شرایط هستند انتخاب
کنیم.وی ادامه داد :جلسات متعددی با آموزش و پرورش در
خصوص حذف کنکور داشتیم و روی برخی موارد مختلف
توافقهایی صورت گرفته اما در بعضی موارد نیز هنوز توافق
الزم ایجاد نشده است باید منتظر ماند و دید تصمیم نهایی
چهخواهدشد.

فرمانده نیروی انتظامی :در کشور به ازای
هر هزار نفر  ۳/۲نیروی پلیس داریم
سرداراشتریگفت:نیرویانتظامینسبتبهتمامنرمهای
دنیا کمترین نیروی پلیس را دارد چراکه در همه جای دنیا
به ازای هر هزار نفر هفت نفر پلیس حضور دارد اما در کشور
ما به ازای هر هزار نفر  2.8نیروی پلیس است که با ماموران
وظیفه و مرزبانی این عدد به  3.2میرسد.به گزارش ایلنا،
فرماندهناجاتاکیدکرد:دراینگستردگیوتنوعماموریتها
ممکن است در جایی نیز با مشکل مواجه شویم و اشتباهی
بروز کند چراکه ماموران  24ساعته در حال ارائه خدمت
هستند البته در مواقعی اگر خطایی اپیدمی باشد بحث آن
کامال جداست و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد اما اگر
فردیدرانجامماموریتشمرتکباشتباهیشدتنهاآنلحظه
رادرنظرنگیرید.البتهمااشتباهمامورانراتوجیهنمیکنیم
چراکه وظیفه پلیس است که به طور کامل و بدون اشتباه
خدمترسانیکند.

جزئیات حذف ارز مسافرتی
دانش پور -باالخره با رونمایی از بسته جدید ارزی
توسط رئیس کل بانک مرکزی  ،تکلیف ارز مسافرتی
هم معلوم شد و به گفته عبدالناصر همتی از این به
بعد ارز مسافرتی آزاد است ولی آن هایی که حواله
گرفتهاند می توانند با همان نــرخ قبلی ارزش ــان را
دریافت کنند  .اعالم این موضوع آن هم بعد از چند هفته
اخبارمتناقض ،تکلیف مسافران خارجی را معلوم کرد و
البته راه سوء استفاده برخی از افراد را که به واسطه سفر
خارجی به دنبال سود بودند ،بست .البته به گفته معاون
گردشگری کشور هنوز شرایط جدید تعلق ارز مسافرتی
مشخص نشده است .محمد محب خدایی که پیش از
این بر موضوع هدفمند شدن تعلق ارز مسافرتی تاکید
داشــت در گفت وگو با خراسان گفت :با توجه به این
که هنوز بسته جدید ارزی ابالغ نشده است در جریان
جزئیات تعلق ارز مسافرتی نیستم و به محض اطالع
یافتن  ،جزئیات آن را اعالم می کنم.
▪ماجرای خروج یک میلیارد و  200میلیون یورو
ارز مسافرتی

طــی روزهـــــای گذشته
گـــــزارش هــــای زیــــادی
منتشر شــد کــه حکایت
از خــروج یـک میلیارد و
200مــیــلــیــون یـــورو ارز
مسافرتی در سه ماهه نخست امسال داشــت .همین
گزارش ها هم در کنار شرایط بد اقتصادی و افزایش
لحظه ای نرخ دالر و یورو  ،حساسیت مردم را به دنبال
داشت  .اگر چه همین اعداد و ارقام هم خیلی شفاف
نــبــود .رئیس ســازمــان گــردشــگــری ،صنایع دستی و
میراث فرهنگی درباره این موضوع با اشاره به خروج
یــک میلیارد و 2 00میلیون یــورو ارز مسافرتی در
سه ماهه نخست امسال گفت :درایــن بــاره عددهای



...

بهداشت
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متفاوتی از سوی آدمهای مختلف ارائه میشود و حتی
بعضی اوقــات میگویند 9میلیون گردشگر در سال
یعنی 9میلیارد یــورو خــروج ارز .علی اصغر مونسان
توضیح داد :از 9میلیون گردشگر خروجی دو میلیون
تا دو میلیون و  200هزار نفر فقط مربوط به دو سه روز
اربعین اســت .حــدود  50درصــد گردشگران زیارتی
هستند که اصال خروج ارز هزار یورویی یا هزار دالری
نداریم .متاسفانه این  9میلیون نفر را ضرب در هزار دالر
میکنند عدد 9میلیارد دالر ارز مسافرتی خروجی در
کشور را اعالم میکنند که این اعداد درست نیست؛ این
یکمیلیارد هم همینطور .بانک مرکزی آخرین عددی
را که اعــام کــرده  240میلیون یــورو است نمیدانم
این اعداد وحشتناک از کجا آمده است .حتما تکذیب
میکنم .حتما خطاست .وی افزود :اعالم کردیم خوب
است بانک مرکزی ارزهایی را که داده  ،اعالم کند به چه
مقاصدی داده شده است .اتفاقا من درخواستم این بود
که همین شفا فساز یها انجام شود تا از هر گوشه ای
یک عددی اعالم نشود .وی گفت :آخرین عددی که به
یاد دارم  242میلیون یورو ارز مسافرتی در سه ماه اول
محبخدایی:هنوزبسته سال  97بود که بانک مرکزی
جدیدارزیابالغنشدهاست اعالم کرده است.
درجریانجزئیاتتعلقارز مونسان به اهمیت سفرهای
داخلی و اجتناب از سفرهای
مسافرتینیست
خــارجــی غــیــرضــروری اشــاره
کرد و گفت :مقام معظم رهبری و نیز رئیسجمهوری بر
اجتناب از سفرهای خارجی غیرضروری تأکید دارند،
بنابراین با توجه به داشتههای فراوان فرهنگی تاریخی،
جاذبههای بینظیر گردشگری و نیز آدابورسوم زیبا و
طبیعت بکر در سرتاسر ایران ،بهنظر میرسد تا جایی
که امکان دارد باید از سفرهای خارجی غیرضروری
اجتناب شــود و بــا سفر بــه مناطق مختلف کشور از
زیباییهای خدادادی و مواهب زیبای طبیعی در کشور



...
کنکور

وزارت بهداشت به مراکز آب درمانی
مجوز نمی دهد

آغاز انتخاب رشته
کنکور ۹۷

معاون درمان وزیر بهداشت با تاکید بر این که آب
درمانی و ماساژ درمانی جنبه درمانی ندارند،
گفت :وزارت بهداشت ،بــرای مــراکــزی که این
گونه فعالیت هــا را انــجــام مــی دهــنــد ،مجوزی
صــادر نکرده اســت و فقط به مراکز تــوان بخشی
بــرای درمــان بیماران مجوز فعالیت می دهد.
قاسم جان بابایی به ایرنا اظهار کرد :آب درمانی
و مــاســاژ درمــانــی تــاثــیــری در درمـــان بیماران
ندارند و روش های مکمل محسوب می شوند.
وی توضیح داد :روش های آب درمانی و ماساژ
درمانی تنها می توانند به عنوان یکی از روش های
مکملتسکینبیماریهایمختلفوبرایکاهش
آالمبیماراناستفادهشوند.

انتخاب رشته داوطلبان مجاز در کنکور  ۹۷از
بعدازظهردیروز ۱۵مردادآغازشد.ثبتنامغایبان
و متقاضیان رشته هــای تحصیلی بــدون آزمــون
(صرفا با سوابق تحصیلی) نیز از دیروز انجام می
شود .داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند
در روزهای  ۱۵تا  ۲۰مردادماه  ۹۷برای انتخاب
رشته اقدام کنند .از تعداد یک میلیون و  ۱۲هزار و
 ۳۲۷داوطلب ثبت نام کننده در کنکور  ۹۷تعداد
 ۹۱۰هزارو ۷۱۳نفردرجلسهآزمونحاضربودند.
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند حداقل
 ۱۵۰کدرشته محل را از میان کدرشته محل های
تحصیلی مــورد عالقه خود از گــروه یا گــروه های
آزمایشیمجازانتخابکنند.

...

از میان خبر ها

واکنش های جدی و شوخی به
بحث «سربازی دختران»

خودمان بازدید کنیم .اعتقاد من بر این است که جاذبه
های سفرهای داخلی کمتر از سفرهای خارجی نیست.
▪رویه متفاوت بانک ها یک روز قبل از ابالغ

امــا با رونمایی از بسته جدید ارزی و تعیین تکلیف
ارز مسافرتی و حذف آن دیــروز خبرهای متفاوتی از
عملکرد بانک ها در این خصوص به گوش رسید .برخی
از مردم که همراه با بلیت سفر به منظور دریافت ارز
به برخی شعبات بانک ها مراجعه کرده بودند  ،دست
خــالــی بــازگــشــتــنــد و از
طرف بانک به آن ها اعالم
شد که بر اساس ابالغیه
بانک مــرکــزی دیگر ارز
مسافرتی بــه مسافران
تعلق نمی گیرد .اما برخی از بانک ها هم همچنان حواله
ارز مسافرتی را به مسافران می دادند .به گفته مسئوالن
این بانک ها توقف اختصاص ارز مسافرتی هنوز به آن
ها ابالغ نشده است .این روند دوگانه در حالی بود که
یک شنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در برنامه ای
تلویزیونی از ابالغ و اجرای بسته جدید ارزی از روز سه
شنبه ( امروز) خبر داد .به گفته همتی از این به بعد ارز
مسافرتی آزاد است ولی آن هایی که حواله گرفتهاند



...

رسانه ها

می توانند با همان نرخ قبلی ارزشان را بگیرند.وی البته
جزئیات بیشتری از این موضوع را اعالم نکرد.
▪ارز مسافرتی برپایه نرخ ارز دوم

در این خصوص یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمی در گفت وگو با خراسان با بیان این که
طبق دستورالعمل دولت ،ارز مسافرتی بر پایه نرخ ارز
دوم و به هر میزان که مردم نیاز دارند وجود دارد ،افزود:
بــدون شک قیمت ارز دوم رقم  4200تومان نخواهد
وحدتی:بدونشکقیمت بود و مطابق با نرخ بازار تعیین
ارزدومرقم 4200تومان می شود .محمد وحدتی هالن
نخواهدبودومطابقبانرخ خاطرنشان کرد :این ارز دیگر
سقف نــخــواهــد داشـــت و هر
بازارتعیینمیشود
مسافر می تواند تا هر میزان
که نیاز به ارز دارد دریافت کند .وی خاطرنشان کرد :البته
برای جلوگیری از خروج نامتناسب ارز از کشور  ،چنان چه
مسافری رقم بسیار باالیی ارز مطالبه کند با محدودیت
مواجه خواهد شد که جزئیات آن اعالم می شود .این عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به جلسه
اخیر اعضای کمیسیون با معاون ارزی بانک مرکزی
خاطرنشان کــرد :بنابر اعــام رئیس کل بانک مرکزی
تعیین نرخ ارز دوم ربطی به دولت نخواهد داشت.



...
ازدواج

برخی رسانه ها وتریبون ها سرمایه
های اجتماعی را تضعیف کرده اند

 ۵۵درصد متقاضیان وام ازدواج
موفق به دریافت شدند

  وزیر بهداشت گفت :در سال های اخیر در برخی
رسانه ها و تریبون ها خطاهایی صــورت گرفته
و علیه سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی
اقدام شده که باید جبران شود از فعاالن رسانه
ها می خواهم در جهت التهاب آفرینی جامعه
تالش نکنند و آرامش را به وجود آورند .به گزارش
ایرنا ،هاشمی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار
افزود :اطالع رسانی خوبی در این سال ها در حوزه
سالمت انجام شده و نقدها عالمانه و در پرهیز از
تکرار خطاها موثر بوده است .وی افزود :همچنین
در تریبون نمازجمعه ،مجلس و هیئت دولت در
بخش فرهیختگان اشتباهات متعددی بوده که
ناشی از سیاست گذاری ها نیست.

مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر امور جوانان
گفت :بیش از  ۵۵درصــد متقاضیان تسهیالت
ازدواج در کشور تا پایان تیرماه موفق شدند ،این
تسهیالت را دریافت کنند .رضوی به ایلنا گفت:
متقاضیان میتوانند از طریق ثبتنام در سامانه
اقدامکنندوبعدازتعیینشعبهتوسطسامانهوارجاع
به شعبه نیز ما به طور مستمر رصد میکنیم تا مدت
زمان انتظار دریافت تسهیالت را به حداقل ممکن
برسانیم .رضوی اضافه کرد :آخرین وضعیت در
سال ۹۷تا پایان تیرماه این است که ۵۸۲هزار نفر
متقاضی داشتیم که از این تعداد حدود ۳۲۱هزار
نفرموفقشدند،تسهیالتشانرادریافتکنندوبقیه
همدرمراحلمختلفدریافتتسهیالتهستند.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در
واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح
سربازی دختران با رد این موضوع گفت :طرح این مسئله
شبیه یک شوخی است و ستاد کل هیچ برنامهای برای
سربازی دختران ندارد.
ســردار موسی کمالی اضافه کــرد :در طرحی که آقای
ابوترابی ازنمایندگان مجلس به منظور اصالح مقررات
سربازی ارائه کرده نیز موضوع سربازی دختران مطرح
نشده است و چنین طرحی وجود ندارد.
وی گفت :ستاد کل نیروهای مسلح نیز هیچ گونه برنامهای
برای سربازی دختران نداشته و این اظهارات هیچ پایه
و اساسی نــدارد.ســردار کمالی با اشــاره به طرح یکی از
نمایندگان مجلس در خصوص اصالح مقررات سربازی نیز
خاطر نشان کرد :در این طرح نیز که برخیها آن را تحت
عنوان سرباز داوطلب یا سرباز داوطلب بسیجی نامیدهاند
قرار بود پیشنهادهای مطرح شده برای اصالح مقررات
سربازی در کمیتهای تخصصی با حضور کارشناسان و
نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح بررسی شود و هنوز
هم چنین اتفاقی نیفتاده و این کمیته تشکیل نشده است.
طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در گفتوگویی با اعالم
طرح خدمت سربازی برای دختران گفته بود این طرح در
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده و براساس
آن از دختران در مسائل آموزشی و بهداشتی و همچنین
رویکرد نرمافزاری استفاده میشود.
این نماینده مجلس همچنین بیان کرده بود جزئیات این
طرح به صــورت کامل مطرح نشده ولی آن چه مشخص
است دختران در طول خدمت سربازی اسلحه به دست
نخواهند گرفت.
▪ شوخی های کاربران در فضای مجازی

همزمان با انتشار این خبر ،کاربران هم در فضای مجازی با
این موضوع شوخی کردند که برخی از آن ها را با هم مرور
می کنیم:
قراره قانون سربازی رفتن دخترا رو تصویب کنن .حاالما چی بپوشیم؟
ق ــراره دخترا هم بــرن ســربــازی ،ساعت  ۵صبح میانبیدارشون کنن برای نماز میبینن همه بیدارن تا صبح
داشتن درباره خواستگارهاشون بهم ُپز میدادن.
خــاطــرات ســربــازی شوهر عمه هــا کـم بــود ،حــاال بایدم گوش کنیم!
ی خود عمه هارو ه 
ت سرباز 
خاطرا 
جناب فرمانده من این لباس رو دیــروز پوشیدم ،امروزدیگه نمی پوشم.
طرح خدمت سربازی دختران فقط اونجاش که میریخواستگاری میگه ببخشید من سربازم ،خدمتم تموم شد
خدمت برسید.
ولی فکر کنم ظرف های نشسته پادگانها زیاد شده کهمیخوان خدمت دخترا رو تصویب کنن .
باید بگردم یه دختر سرباز فراری پیدا کنم برای ازدواج،تا هر وقت گفت مهریه میخوام بگم باشه فقط یه لحظه صبر
کن زنگ بزنم دژبان کل بیاد بعدش سکههاتو میدم.
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