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اعالم نحوه پرداخت قسطی جرایم تخلفات رانندگی 
رئی��س مرکز اجرایی��ات پلیس راهور ناج��ا گفت: امکان 
فوق العاده جالبی که سایت راهور ١٢٠ برای هموطنان فراهم 

کرده این اس��ت که می توانند نس��بت ب��ه پرداخت موردی یا 
همان قسطی جرایم راهنمایی و رانندگی اقدام کنند.

سرهنگ  احمد کرمی اسد توضیح داد: هموطنان می توانند 
با مراجعه به س��ایت راهور، اطالعاتی را که الزم است ثبت کرده 

و  وارد سابقه تخلفات خودرو شوند. سیستم به صورت هوشمند، 
برای هر ردیف تخلف، شناسه قبض و پرداخت تعریف می کند. هر 
شهروند می تواند با وارد کردن شناسه قبض از طریق خودپرداز و 
یا درگاه های عابربانک ها، جریمه را به صورت جداگانه و موردی 

پرداخت کند. ٢٤ س��اعت بعد از پرداخت، جریمه پرداخت شده 
از لیس��ت تخلفات حذف می شود. بنابراین رانندگانی که قادر به 
پرداخت یکباره جرایم خود نیستند، بهترین راهکار پرداخت به 
صورت مرحله ای و قسطی و مراجعه به سایت راهور ١٢٠ است.

واح«  یاچه ار ثبت ملی »در
٢٢ اث��ر از س��ه اس��تان خراس��ان جنوبی، قزوین و 

مازندران در فهرست آثار ملی طبیعی به  ثبت رسیدند.
علی قمی اویلی رئیس گروه میراث طبیعی دفتر ثبت 
آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، اظهار داشت: 
از این تعداد، ١٠ اثر از خراسان جنوبی، 5 اثر از قزوین و 7 
اثر از مازندران هستند که شامل پدیده های زمین شناختی 
مرب��وط به دوره های کرتاس��ه و کواترنری همچون غارها، 
دریاچه ها و درختان کهنس��ال با قدمت ٢٠٠ تا 6٠٠ سال 
می شوند. وی دریاچه ارواح در روستای مالکاله نوشهر، غار 
دانیال، سرزمین سیاه طبس، مجموعه درختان سرخدار ارم 
و درختان کهنسال نارون را از شاخص ترین آثار ثبت شده 

در فهرست اخیر میراث طبیعی برشمرد.
وی قدم��ت دریاچه ارواح  واقع در روس��تای مالکاله 
نوش��هر را مرب��وط به دوره کرتاس��ه میانی ت��ا کواترنری 
برش��مرد و افزود: این دریاچه در وسعت 3٠٠×7٠٠ متر 
با پوشش جنگلی در اطراف آن و درختان خشک شده در 

داخل آن منظره جالبی ایجاد کردند.

ونده عامالن قتل »بنیتا« تعیین شعبه شد پر
پرونده عام��الن قتل »بنیتا« کودک هش��ت ماهه، 
برای رس��یدگی به اتهامات متهمان به شعبه نهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
این پرونده برای رسیدگی به قاضی کشکولی ارجاع 

شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.
٢9 تیر امس��ال بود که خبر ربوده ش��دن دختربچه 
هش��ت ماهه ای در ش��بکه های اجتماعی منتش��ر ش��د؛ 
ماجرا از ای��ن قرار بود که پدر بنیتا برای باز کردن درب 
پارکین��گ از خودرو پیاده می ش��ود تا خ��ودرو را داخل 
پارکین��گ ببرد اما در همی��ن حین، دو عابر پیاده  ای که 
در ح��ال گذر از آن خیابان بودند، با مش��اهده خودروی 
روش��ن، پشت فرمان می نشینند و خودرو و بچه را با هم 

به سرقت می برند.
جست وجوها برای یافتن این کودک 8ماهه چند روز 
ادامه داشت تا اینکه پس از 6 روز و به رغم تمام تالش ها، 
جس��د دختربچه در خودروی به سرقت رفته در یکی از 

خیابان های پاکدشت ورامین پیدا می شود.

وز بسیاری از بیماری ها »یخ« عامل بر
ی��ک کارش��ناس طب س��نتی گفت: »ی��خ« عامل 
بسیاری از بیماری هاست، افراد آب را به قدر رفع تشنگی 
بیاشامند و از مصرف بیش از حد آب پرهیز کنند چراکه 
مص��رف بیش از حد آب موجب ت��ورم و افزایش رطوبت 

بدن، چاقی و بیماری های مفاصل می شود.
سیدجواد علوی همچنین اظهار کرد: افراد قبل از سیر 
شدن، دست از غذا بکشند و غذا را به خوبی بجوند، همراه 
با غذا ماس��ت خورده نشود چراکه مصرف ماست همراه با 
غذا در درازمدت منجر به اختالل عملکرد معده و در نتیجه 
اختالل هضم می ش��ود، ماست را در وعده های جداگانه یا 

همراه مصلحات نعناع، آویشن، پونه و زنیان خورده شود.
وی متذکر ش��د: افراد اگر وعده  غذای قبلی را در معده 
احساس می کنند، غذا نخورند، همچنین از نوشیدن مایعات 
بسیار سرد و داغ پرهیز کنند. شام سر شب خورده شود و هر 
روز حداقل ١٠ دقیقه تنفس عمیق انجام داده شود همچنین 
هر روز نیم ساعت پیاده روی انجام شود و همراه میوه ها آب 

خورده نشود؛ و از گیاه خواری مداوم صرف نظر شود.

مصرف باالی قند، افسردگی می آورد
براس��اس تحقیقات جدید، مصرف بیش از حد قند، 
ن��ه تنها باعث افزایش وزن می ش��ود، بلکه افس��ردگی و 

اضطراب را به همراه خواهد داشت.
سازمان بهداشت جهانی نیز توصیه می کند که هر فردی 
مصرف روزانه قند اضافی )یعنی انواع قند، به استثنای قندی 
که به طور طبیعی در میوه ها، سبزیجات و شیر یافت می شود( 
خود را به کمتر از 5 درصد از کل مصرف انرژی خود کاهش 
ده��د. با این حال، مردم در انگلس��تان دو براب��ر و در ایاالت 
متحده، سه برابر حد مجاز، قند مصرف می کنند، سه چهارم 
این قندهای اضافه از خوردنی های شیرین شده مانند کیک ها 
و نوشیدنی ها تهیه می شود؛ بقیه از سایر غذاهای فرآوری شده 

مانند سس های کچاپ بدست می آیند.
تحقیقات پیش��ین، که در س��ال ٢٠٠٢ منتشر شد، 
ارتباط هایی بین افسردگی و مصرف قند را در شش کشور 
بررس��ی کردند؛ محققان از کالج بلی��ور آمریکا دریافتند 
ک��ه میزان باالی مصرف قند تصفیه ش��ده با میزان باالی 

افسردگی همراه است.

 »پورشه« و »بنز« قاچاقچیان موادمخدر 
به مزایده گذاشته شد

تعدادی از خودروهای قاچاقچیان مواد مخدر شامل 
تعدادی »پورشه«، »بنز« و »لکسوس«، از طریق مزایده 

به فروش گذاشته شد.
به گزارش سنیم، ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران 
در نظر دارد تعدادی از خودروهای مصادره شده قاچاقچیان 
مواد مخدر را طی مزایده ای به فروش برساند. براساس این 
گزارش در این مزایده 7٢ دستگاه انواع خودروی سنگین، 
سواری و موتورس��یکلت به فروش خواهد رسید و این در 
حالی اس��ت که در لیس��ت خودروهای مش��مول مزایده، 
تعدادی خودروهای لوکس از جمله »پورشه پانامرا«، »بنز 
SLK٢٠٠«،  »لکس��وس«، »لندکروز« و چندین خودروی 

چند صد میلیونی به چشم می خورد.
براس��اس م��اده ١7 قانون، وس��ایل نقلیه ای که در 
اج��رای م��اده 3٠ قانون به نفع دولت )س��تاد( ضبط و 
با تصویب س��تاد در اختیار س��ازمان کاش��ف قرار داده 
می ش��ود، باید براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده 

مورد استفاده قرار گیرد.

وز  مدیران دستگیر شده کانال  های تلگرامی امر
محاکمه می شوند

دادگاه رس��یدگی ب��ه اتهامات مدی��ران کانال های 
تلگرامی که اواخر اسفند سال 95 دستگیر شدند، امروز 
در ش��عبه ١5 دادگاه انقالب به ریاس��ت قاضی صلواتی 

برگزار می شود.
اواخر اس��فند س��ال 95 بود که تعدادی از مدیران 
کانال های تلگرامی براساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و 
مسائل خالف عفت عمومی اعالم شده، بازداشت شدند. 
ای��ن پرونده 9 متهم دارد ک��ه در همان ابتدا، دو نفر از 

متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند.
برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات در 
دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه ١5 دادگاه انقالب 
ارجاع شد که قاضی صلواتی رئیس شعبه دادگاه انقالب، 
ب��رای متهمان، ق��رار وثیقه 5٠٠ میلی��ون تومانی صادر 
کرد که برخی از متهمان با تودیع وثیقه آزاد ش��دند اما 
برخی دیگر به خاطر ناتوانی در تودیع وثیقه در بازداشت 
هستند. دادگاه، ٢٢، ٢3 و ٢٤ مرداد را برای رسیدگی به 

اتهامات متهمان این پرونده تعیین کرده است.

نجات 20 نفر از آتش سوزی در انبار پارچه
س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی ش��هر تهران از 
آتش س��وزی در انبار پارچه واق��ع در خیابان ولیعصر و 

نجات ٢٠ نفر خبرداد.
جالل ملکی اظهار داشت: در ساعت ١١:٠١ دقیقه 
دبروز حادثه آتش سوزی در ساختمانی 5 طبقه واقع در 
خیاب��ان ولیعصر پایین تر از چهارراه ولیعصر به س��امانه 
آتش نش��انی ش��هر تهران اعالم و ماموران ٤ ایستگاه به 
همراه نردبان هیدرولیکی و تشک نجات به محل حادثه 
اعزام شدند و آتش نش��انان بالفاصله وارد عمل شدند و 
نس��بت به اطفای حریق اقدام کردن��د. تعدادی از افراد 
در داخ��ل این س��اختمان در وضعی��ت ناایمنی گرفتار 
ش��ده بودند که آتش نشانان توانستند ٢٠ نفر را سالم از 
ساختمان خارج کنند که یک خانم دچار دود گرفتگی 

شده بود و تحویل عوامل اورژانس شد.

 ۱۱ کشته و 2 مفقودی
به دلیل وقوع سیل و آب گرفتگی

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع سیل 
و آب گرفتگی در 5 استان کشور گفت:  تاکنون ١١ نفر 
به دلیل این حادثه جان خود را از دس��ت داده و ٢ نفر 

مفقوده شده اند.
مرتضی س��لیمی در ارتباط با وقوع سیل در 5 استان 
گلستان، گیالن، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان 
گفت: تاکنون ٢ هزار نفر در ٢١ ش��هر و روس��تای این 5 
استان امدادرسانی شده و 96 نفر اسکان اضطراری یافتند. 
وی افزود: ١١ نفر در استان های خراسان رضوی، خراسان 
ش��مالی و گلستان جان خود را از دس��ت داده و ٢ نفر در 

روستای شیرین آباد و شهرستان علی آباد مفقود شدند.
س��لیمی از تخلیه 69 مورد واحد مس��کونی از آب 
خبر داد و گفت: در حال حاضر امدادرسانی در خراسان 
رضوی و گلس��تان ادامه دارد و تعداد زیادی پتو، موکت 

و کنسروجات میان حادثه دیدگان توزیع شده است.

شلیک شکارچیان به محیط بان خوزستانی
در جریان درگیری ش��کارچیان غیرمجاز با نیروهای 
محیط زیس��ت شهرس��تان امیدی��ه خوزس��تان یک��ی از 
محیط بانان هدف گلوله قرار گرفته و به شدت مجروح شد.

چهار محیط بان از نیروهای یگان حفاظت شهرستان 
امیدی��ه حدود س��اعت 9 صبح روز جمعه حین گش��ت 
و کنت��رل مناطق روس��تاهای گرگ��ری و گدارچیتی از 
روس��تاهای دهستان آسیاب از توابع بخش مرکزی بودند 
که با اسلحه کالشینکف مورد حمله قرار گرفتند. در این 
حادثه منصور احمدی، یکی از محیط بانان امیدیه از ناحیه 
شانه، کتف و پا مصدوم ش��د که بالفاصله به بیمارستان 

گلستان اهواز منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

شناسایی و جذب ۱۱ هزار متکدی و کارتن خواب 
در چهار ماه نخست سال جاری

مدیرعامل س��ازمان خدمات اجتماعی ش��هرداری 
تهران از شناس��ایی و جذب ١٠ هزار و 7١6 متکدی و 

بی خانمان در تهران طی چهار ماه اول سال خبر داد.
رضا قدیمی گفت: از میان ١٠ هزار و 7١6 مددجوی 
جذب شده، ٢ هزار و 6٢ نفر متکدی و 8 هزار و 65٤ نفر 
بی خانمان بودند. همچنین 9 هزار و ٤59 نفر از این افراد 

را مردان و هزار و ٢57 نفر را زنان تشکیل دادند.
وی با اش��اره ب��ه جذب ٢١١ ک��ودک حین جذب 
متکدی��ان و بی خانمان ه��ا گفت: همان ط��ور که بارها 
اعالم شد شهرداری تهران هیچگونه مسئولیتی در قبال 
جمع آوری و س��اماندهی کودکان ن��دارد. با این وجود، 
گاهی اوقات همراه بزرگسال کودک یا کودکانی مشاهده 
می ش��ود و ما نمی توانیم همزمان با جذب بزرگس��ال، 
کودک را در خیابان رها کنیم. بر این اس��اس، کودکانی 
که همراه بزرگساالن هستند همزمان جمع آوری و بعد 

به مراکز بهزیستی تحویل داده می شوند.

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعدازظهربدون لكنت

شهردار اصالح طلب یا اصولگرا
شهردار اصولگرا و اصالح طلب مگر فرق دارند؟ در نظام اسالمی هر کسی مسئولیتی قبول 
می کند باید با تمام توان به فکر حل مشکالت مردم باشد و لذا فرقی بین اصالح طلب بودن و 
اصولگرا بودن نیست. برای مردم هم مهم نیست که شهردار اصالح طلب است یا اصولگرا. مردم 

مسئول دلسوز و کاربلد می خواهند حاال هر اسمی می خواهد داشته باشد اصال مهم نیست.
یعقوبی

 
دهن کجی به مردم

بازیکنان فوتبالی که به خاطر چند دالر ارزش های کش��ور را زیر پا گذاشتند لیاقت شهروند 
ایرانی بودن را هم ندارند. ش��جاعی و حاج صفی باید برای همیش��ه از حضور در میادین ورزش��ی 
ایران در هر سطحی منع شوند. این دو فوتبالیست با این عمل نشان دادند به راحتی به کشور و 
آرمان های انقالب پشت می کنند. حرکتی که این ورزشکاران کردند دهن کجی به مردم ایران بود.
حیدری

 
پیام های یک عکس

عکس سلفی نمایندگان با خانم موگرینی پیام های زیادی داشت. سطح بینش سیاسی و اجتماعی 
برخی نمایندگان را نش��ان داد. نشان داد الکی نیست مشکالت مردم بیشتر و بیشتر می شود چون 
نمایندگانی وجود دارند که دغدغه آنها عمل به وظیفه نیست بلکه مجلس را مکانی برای سرگرمی و 
شهرت انتخاب کرده اند. نماینده مجلس نباید و حق ندارد چنین کارهای مسخره و زشتی انجام دهد.
فیضآبادی

 
عکس سلفی با کودکان کار

مشکل جوانان اعم از ازدواج و اشتغال آنها اصال مهم نیست مهم این است که نمایندگان 
مجلس با خانم موگرینی عکس یادگاری داشته باشند.  ای کاش این نمایندگان با کودکان کار 
هم عکس سلفی می انداختند.  ای کاش با معتادان کارتن خواب که کنار خیابان ها افتاده اند هم 

عکس سلفی می انداختند.  ای کاش با اراذل و اوباش هم عکس سلفی می انداختند.
عباسی

 
صنعت خودرو در دست خارجی ها

صنعت سودآور خودرو را دودستی داده ایم به خارجی ها. چرا باید ارز کشور برای خرید خودروهای 
خارجی یا قطعات خودرو از کشور خارج شود؟ چگونه کره جنوبی توانست به یکی از بزرگترین تولید 
و صادرکننده های خودرو تبدیل شود اما ما نتوانستیم؟ چرا باید همیشه مصرف گرا باشیم؟ وقتی مقام 
معظم رهبری این همه بر موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید می کند به دلیل نجات کشور از وابستگی 
است اما هر روز که می گذرد کشور نه تنها خودکفا نمی شود بلکه وابسته تر هم می شویم. تا زمانی که 

نگاه مسئوالن برای حل مشکالت کشور به غرب باشد باید هم وضعیت بدتر از قبل شود.
مختاری

 
جواب عملی به کارشکنی های آمریکا

تحریم های جدید آمریکا دگر بار ثابت کرد آمریکایی ها حرف و عملشان یکی نیست. باید 
مس��ئوالن دولتی و نمایندگان مجلس پاس��خ آمریکا را بدهند. متاسفانه فریب افکار عمومی، 
سیاس��تی است که مس��ئوالن در نظر گرفته اند. وقتی آمریکا تحریم های جدید علیه ایران را 
اعمال کرد همه مس��ئوالن از برخورد قاطع سخن گفتند اما امروز بیش از سه هفته می گذرد 
اما هیچ واکنش��ی غیر از محکوم ک��ردن آمریکایی ها نمی بینیم. محکوم کردن آمریکا باید در 

عمل تحقق پیدا کند و ایران باید جواب عملی به کارشکنی های آمریکا بدهد.
جباری

ب��ا اع��الم نتایج کنک��ور 96، 
صنع��ت انتخابواحـد هزینه تراش��ی های 

کنکور همچنان برای داوطلبان 
ادام��ه دارد و در این مرحله موسس��ات خصوصی با 
برگ��زاری همایش های مختلف این بار برای انتخاب 

رشته فعال شده اند.
نتایج آزمون سراس��ری سال 96 روز یکشنبه 
١5 مرداد اعالم ش��د و بر این اساس روند انتخاب 
رشته داوطلبان از پنجشنبه ١9 مرداد 96 آغاز شد 

و تا دوشنبه ٢3 مرداد ادامه دارد.
طب��ق قان��ون س��نجش و پذیرش دانش��جو 
)مصوب س��ال 9٢( قرار بود کنک��ور کمرنگ و در 
بازه زمانی 5 س��اله 85 درصدظرفیت دانش��گاه ها 
بدون آزمون و براس��اس س��وابق تحصیلی تکمیل 
ش��ود اما کنکور همچنان با همان هزینه تراشی ها 
و اس��ترس ها برای داوطبان قدرتمند تر از قبل به 

حیات خود ادامه می دهد.

 رشته های کم طرفدار
و پذیرش براساس سوابق تحصیلی

اگرچه مسئوالن سازمان سنجش معتقدند به 
قان��ون مصوب مجلس ب��رای تضعیف کنکور عمل 
کرده  اند و هم اکنون 85 درصد ظرفیت دانشگاه  ها 
براساس س��وابق تحصیلی )نمرات دوره متوسطه( 
تکمیل می ش��ود اما رشته ها و دانش��گاه هایی که 
ظرفیت خود را بدی��ن گونه تکمیل می کنند جزو 
رش��ته ها و دانش��گاه های جذاب ب��رای داوطلبان 
نیس��تند ش��اید به همی��ن دلیل اس��ت که بخش 
زیادی از ظرفیت ها خالی می ماند واز آن به عنوان 

صندلی خالی دانشگاه ها یاد می شود.
کنکور همچنان روش اصلی گزینش دانش��جو 
برای رش��ته ها و دانشگاه های پرطرفدار است و در 
این رابطه حس��ین توکلی مش��اور عالی س��ازمان 
س��نجش آب پاکی را روی دس��ت مدافعان حذف 
کنکور ریخت و گفت:  »کنکور برای ١3 رش��ته پر 

طرفدار باقی می ماند .« 
برای تصاحب صندلی  دانشگاه ها در ١3 رشته 

پرطرفدار رقابت »کنکور« هر سال میان داوطلبان 
تکرار می ش��ود و هر فردی برای تصاحب ظرفیت 
موجود در این رشته ها، تالش خود را می کند و گاه 
در این مسیر هزینه های کالنی پرداخت می شود به 
امید دست یافتن به رشته و دانشگاه برتر و پس از 

آن فردایی روشن تر.

 گردش مالی 300 میلیارد تومانی کنکور
فقط در تهران

همین هزینه های کالن است که باعث شده از 
کنکور به عنوان یک صنعت یاد ش��ود، صنعتی که 
از قبل آن موسسات خصوصی، صاحب سرمایه های 
بس��یاری شده اند و طبق اعالم مسئوالن آموزش و 
پرورش مافیای کنکور در س��ال 93 فقط در شهر 

تهران، 3٠٠ میلیارد تومان گردش مالی داشت.
هم اکنون با پای��ان رقابت داوطلبان در کنکور 
96 و اع��الم نتایج، کار انتخاب رش��ته آغاز ش��ده 
اس��ت و داوطلب��ان درگیر انتخاب رش��ته صحیح 
برای قبولی در بهترین رش��ته و دانش��گاه با توجه 
به رتبه کس��ب شده خود هس��تند و در این میان 
موسس��ات خصوصی که تا پی��ش از این در بحث 
برگزاری کالس ها و آزمون های شبیه س��از کنکور 
فعالی��ت می کردن��د در این مرحله ب��رای انتخاب 
رش��ته فعال شده و نس��بت به دریافت هزینه های 

کالن از داوطلبان اقدام می کنند.

هزینه های انتخاب رشته در موسسات خصوصی
حتی در ایام انتخاب رش��ته، برخی موسسات 
ب��ه مدت یک هفت��ه فعال می ش��وند و با دریافت 
هزینه های کالن برای ارائه یک یا نهایت دو ساعت 

مش��اوره به داوطلبان و تکمیل فرم انتخاب رشته 
اقدام می کنند.

میانگی��ن هزین��ه دریافت ش��ده از داوطلبان 
برای انتخاب رش��ته از 35٠ ت��ا 8٠٠ هزار تومان 
متغیر است و برخی موسسات با عناوینی همچون 
مش��اوره گروهی و مش��اوره نیمه گروهی و فردی 
کار خ��ود را پی��ش می برن��د در حالیک��ه در تمام 
این مراحل اطالعات مش��ابهی ب��ه داوطلبان ارائه 
می ش��ود و سرانجام در مرحله انتخاب رشته بدون 
توجه به عالئق و توانایی فرد، صرفاً با هدف قبولی 

کار انتخاب رشته اتمام می یابد.

 ترفند عجیب موسسات خصوصی
برای انتخاب رشته

 مری��م یکی از داوطلب��ان کنکور 96 که برای 
انتخاب رش��ته به موسس��ات خصوص��ی مراجعه 
کرده اس��ت به تسنیم گفت:  برای انتخاب رشته به 
این موسس��ه مراجعه کردم تا در این رابطه من را 
راهنمایی کنند اما با پسر دانشجوی جوانی مواجه 
شدم که در حال انتخاب رشته برای داوطلبان بود، 
اما من آمده بودم تا فرد سرشناسی که در تبلیغات 
موسس��ه از آن یاد می شد برایم انتخاب رشته کند 
اما مس��ئوالن موسس��ه گفتند این مشاور شناخته 
ش��ده فقط رشته های انتخاب ش��ده توسط مشاور 
ج��وان را تأیید می کند و فرصتی ن��دارد که برای 

تک تک داوطلبان انتخاب رشته کند.
محم��د داوطلب دیگری اس��ت که می خواهد 
برای انتخاب رشته به موسسات خصوصی مراجعه 
کند و دلیل آن را هم شناخت بیشتر این موسسات 
و اف��راد از ضواب��ط و قوانین پذیرش دانش��جو در 

دانشگاه ها می داند.
محمد که برای انتخاب از میان صدها موسسه 
فعال در بحث انتخاب رشته اقدام به بررسی کرده 
است، می گوید:  مشاوران سرشناس برای رتبه های 
خوب انتخاب رش��ته می کنند و برای سایر رتبه ها، 
دانش��جویانی که در این موسس��ات فعال هستند 
اقدام به انتخاب رش��ته می کنن��د و این در حالی 
اس��ت که داوطلب با مطالعه دقیق دفترچه راهنما 
می تواند مانند این دانش��جویان و حتی دقیقتر از 

آنها انتخاب رشته کند.

توصیه های توکلی درباره انتخاب رشته کنکور
در همین رابطه حس��ین توکلی مش��اور عالی 
سازمان س��نجش ضمن توصیه به داوطلبان برای 
انتخاب رش��ته گفت:  داوطلبان برای انتخاب رشته 
دقت کافی داشته باشند و با مطالعه دقیق دفترچه 
راهنمای انتخاب رش��ته و اطالعیه های س��ازمان 
س��نجش نس��بت به تکمی��ل فرم انتخاب رش��ته 
اینترنتی اقدام کنند و ه��ر داوطلب تالش کند تا 

١5٠ اولویت انتخاب رشته را پُر کند.
وی اف��زود: برخی داوطلبان می گویند ما فقط 
رش��ته پزش��کی می خواهیم و فقط کد رشته های 
پزش��کی را انتخاب و خ��ود را از بقی��ه انتخاب ها 
محروم می کنند اما سازمان سنجش اجازه انتخاب 
١5٠ کد رش��ته را به داوطلبان داده است که باید 
از تمام این ظرفیت ها اس��تفاده کرد و انتخاب ها را 

به ٢٠ یا 3٠ رشته محدود نکرد.
س��ازمان سنجش س��امانه شبیه س��از انتخاب 
رش��ته را فعال کرده اس��ت و داوطلبان می توانند 
قبل از انتخاب رش��ته با مراجعه به این س��امانه از 
وضعیت قبولی در رش��ته های دلخواه مطلع شوند.

هر داوطلب در این س��امانه می تواند ٢5٠ رشته را 
انتخاب کند و س��امانه رتبه ش��خص را در مقایسه 
با رتبه فردی که در س��ال قب��ل عین همین رتبه 
داوطلب را کسب کرده است شبیه سازی می کند و 
به داوطلب می گوید در چه دانش��گاه و رشته هایی 
شانس قبولی بیش��تری دارد. این سامانه تا حدود 

9٠ درص��د ش��انس قبول��ی داوطلب��ان را نش��ان 
می دهد.

رضا شیخی دکترای مشاوره تحصیلی در رابطه 
با بحث انتخاب رش��ته کنکور گفت: انتخاب رشته 
ترکیبی از ش��رایط مختلف همچون رتبه داوطلب، 
عالئق و ش��رایط بازار کار است. اگر داوطلبی صرفاً 
بگوید عالئقم دارای اهمیت اس��ت و نیاز بازار کار 
را در نظر نگیرد،  انتخاب رش��ته او صحیح نیست. 
بعضی خانواده ها اصرار دارند تا فرزندشان در شهر 
خود به دانش��گاه برود بنابراین در انتخاب رش��ته 
باید دانشگاه هایی را انتخاب کرد که در شهر محل 

زندگی داوطلب است.
این مش��اور تحصیلی افزود:  یک فرد در طول 
روز نهایتاً می تواند به ١٠ نفر برای انتخاب رش��ته 
کمک کند چراکه برای هر نفر یک ساعت مشاوره 
نیاز است اما هم اکنون مش��اورانی را داریم که در 
طول روز چندین نفر را مش��اوره می کنند که این 
ج��ای تعج��ب دارد.برخی افراد نیز به نام مش��اور 
اقدام به انتخاب رش��ته ب��رای داوطلبان می کنند 
در حالیکه اصاًل مش��اور نیس��تند ب��ه عنوان مثال 
فرد مهندس صنایع اس��ت و ادعا دارد که در بحث 

انتخاب رشته، تخصص الزم را دارد.
وی گفت: خانواده ه��ا بیش��تر تمای��ل دارند تا 
فرزندانشان در شهر محل زندگیشان ادامه تحصیل 
ده��د چراکه رف��ت و آم��د و حض��ور در خوابگاه 
مش��کالتی را دارد و مردم به این س��مت گرایش 
یافته اند که براس��اس بومی گزینی انتخاب رش��ته 
انجام دهند و به صورت کلی نظر مش��اوران نیز بر 
انتخاب رشته به روش بومی است.البته نکته ای که 
در ای��ن بین باید مورد توجه ش��ما قرار گیرد این 
اس��ت که اگر رش��ته های روزانه را انتخاب کنید و 
قبول ش��وید اما در آن رشته ثبت نام نکنید، یک 

سال از شرکت در کنکور محروم می شوید.
بنابر این گزارش،١5٠٠ پایگاه انتخاب رش��ته 
آموزش و پرورش در سراسرکشور و تمامی مناطق 
آماده ارائه خدمات مش��اوره ای به داوطلبان کنکور 

96 هستند.)تسنیم(
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