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سبك زندگيراديو و تلويزيون

311

محافظت  از چشم
 با عينك مناسب

برنامه هاي آخر هفته 
تلويزيون

سرنوشت 
روابط ايران
 و عربستان 

در بحرين
 رقم مي خورد

مخالفت رئيس جمهور 
با تفكيك جنسيتي 

در دانشگاه ها

وزير بهداشت: گروهي از زيرميزي بگيران را 
اخراج كرده ايم

استخدام دروازه بان 
دشوارتر از استخراج اورانيوم!

كتايون مصري / گروه جامعه

ــي كه وزير علوم در آخرين اظهارنظر خود  در حال
ــگاه ها گفته بود از  ــيتي در دانش درباره تفكيك جنس
شروع سال تحصيلي جديد دختران و پسران دانشجو 
در كالس ها در دو رديف جداگانه مي نشينند، محمود 
احمدي نژاد، رئيس جمهور ديروز با ارسال نامه اي به 
اين وزارتخانه خواستار جلوگيري از اقدامات سطحي 

و غيرعالمانه در اين زمينه شد.
ــت فرهنگي  ــجو بتازگي در نشس كامران دانش
ــرده بود:  ــگاه ها تصريح ك ــاي دانش اجتماعي روس
ــدا برگزار  ــه مي تواند ج ــي ك ــاي عموم «كالس ه
ــود، چرا اين گونه نباشد. همچنين مي توان برخي  ش
ــكالي دارد كه اين كار  ــا را جدا كرد. چه اش كالس ه

انجام گيرد؟»
وزير علوم تاكيد كرده بود: قصد داريم از اول مهر 
ــدن كالس هاي زن و مرد  ــر امكانات براي جدا ش اگ
ــجويان در كالس هاي درسي در دو  ــت،  دانش نيس
رديف جداگانه بنشينند و مسوول اجراي اين آيين نامه 
ــالب فرهنگي  ــوراي عالي انق ــاس مصوبه ش براس
ــاي دانشگاه ها و مدارس عالي است  و اين كه در  روس
ــا  مي خواهند اين كار را انجام  حال حاضر برخي روس
ــه اين تصميم وزارت  ــد، حق دارند.در واكنش ب دهن
ــتار ارائه طرح  علوم، برخي نمايندگان مجلس خواس

اجرايي جداسازي جنسيتي در دانشگاه ها شده اند.
ــپور تهراني، رئيس كميسيون آموزش  علي عباس
ــك دختران  ــرح تفكي ــا قبل ط ــس از مدت ه مجل

ــده و  ــز خوان ــگاه ها، توهين آمي ــران را در دانش وپس
ــرايطي  گفته بود:  ما نمي توانيم اين بحث ها را در ش
ــگاه ها و  ــات علمي در دانش ــه كمبود اعضاي هي ك
ــكالتي از اين قبيل داريم، مطرح كنيم و با توجه  مش
ــاخت هاي دانشگاهي كشور و سطح باالي  به زيرس
شعور و فرهنگ ايرانيـ   اسالمي در بين دانشجويان، 
احساس مي كنم بحث هايي كه در اين رابطه مي شود 

ــت، چرا كه  ــت و امكان پذير هم نيس ــح نيس صحي
ــاي برونگراي فرهنگي همچون همين طرح  نگاه ه
تفكيك جنسيتي بيشتر توهين به دانشگاهيان كشور 

است.
ــن نماينده مجلس چند روز قبل نيز با آغاز موج  اي
جديد اجراي جداسازي جنسيتي در دانشگاه ها از مهر 
ــال موضع ماليم تري گرفت و گفت: ما وضعيت  امس
دانشگاه ها را نامطلوب تر از جامعه نمي دانيم و تفكيك 
ــيتي تا آنجا مي تواند پيش رود و انجام گيرد كه  جنس
ضربه اي به برنامه تحصيلي دانشجويان وارد نكند. 
ادامه در صفحه 17

احمدي نژاد همچنين خواستار جلوگيري
 از بازنشستگي بي رويه استادان شده است

ــدي اين  ــد  بر برخورد ج ــت با تاكي ــر بهداش وزي
ــي از  ــت: برخ ــزي گف ــده زيرمي ــا پدي ــه ب وزارتخان
ــكي و روساي بيمارستان ها  ــگاه هاي علوم پزش دانش
ــد، در درجه اول  ــه با اين پديده برخورد كردن زماني ك
تذكر داده اند اما، بي توجهي گروه خاطي حتي منجر به 
اخراج و بيرون كردن آنها از مجموعه درماني شده است.

ــتجردي در گفت وگو با ايسنا، با  دكتر مرضيه وحيددس

ــورت گرفته براي مقابله با پديده  ــاره به اقدامات ص اش
ــت با قضيه زيرميزي  ــزي افزود: وزارت بهداش زيرمي
ــت درمان،  ــت و معاون ــدي انجام داده اس ــورد ج برخ
ــكي و بيمارستان ها  ــاي دانشگاه هاي علوم پزش روس
ــوي مردم شكايتي در مورد پديده  نيز هر جايي كه از س

زيرميزي صورت گرفته برخورد جدي انجام داده اند. 
ادامه در صفحه 17

ــتخدام دروازه بانان خارجي  ــون ممنوعيت اس قان
از سوي تيم هاي ليگ برتري، باعث افزايش غيرمتعارف 
ــده است. اين در  قيمت دروازه بانان در فوتبال ايران ش
ــازمان ليگ از تصويب و  ــت كه مراد س ــرايطي اس ش
ــه دروازه بانان خوبي در  ــراي اين قانون اين بوده ك اج
فوتبال ايران پرورش يافته و بر غناي كيفي شان افزوده 
ــال از اجراي اين قانون  ــود. اما با وجود گذشت 2 س ش

ــده، بلكه اين محدوديت منجر به اين  نه تنها چنين نش
ــده كه چند دروازه بان در بورس نقل و انتقاالت قرار  ش
ــان  گيرند. موضوعي كه با اعتراض مربيان و كارشناس
ــتدالل كه كشف  ــده و آنها با اين اس فوتبال مواجه ش
ــخت تر از استخراج اورانيوم شده،  دروازه بان خوب، س

خواستار لغو اين قانون هستند.
 مشروح گزارش را در صفحه 13 مي خوانيد.      

كتايون مافي/ گروه سياسي

ــط  ــركوب ملت بحرين توس ــس از آن كه س پ
ــعود، روابط ايران و عربستان را دچار  نظاميان آل س
ــل، وزير امور خارجه  ــعود الفيص تنش كرد، حاال س
ــتان مي گويد ايران براي بازگشت مناسبات  عربس

عادي با عربستان شرط دارد.
ــد كه برخي از رسانه ها  ــروع ش ماجرا از آنجا ش
ــفر علي اكبر صالحي، وزير  چندي پيش از قصد س
ــتان و گفت وگو با مقامات اين  امور خارجه به عربس

كشور پيرامون تحوالت منطقه خبر دادند.
ــه نمايندگان  ــاني بود ك ــس از اين اطالع رس  پ
ــركوب ملت بحرين توسط  ــاره به س مجلس با اش
نظاميان آل سعود، سفر وزير امور خارجه كشورمان 
ــتند و ضمن  ــدون توجيه دانس ــتان را ب ــه عربس ب
ــان دهنده سياست  ــفر، آن را نش مخالفت با اين س
ــوالت منطقه عنوان  ــي ضعيف در قبال تح خارج

كردند. 
ــه پاره اي از  ــب صالحي براي ارائ ــه اين ترتي ب
ــد؛ اما وزير  ــرا خوانده ش ــات به مجلس ف توضيح
ــفر به  خارجه با بيان اين كه فعال برنامه اي براي س
ــائل زماني  ــتان ندارد، در اين باره گفت: مس عربس
ــميت پيدا مي كند كه مطلبي به صورت رسمي  رس
از سوي وزارت خارجه اعالم شده باشد و ما پيش از 
هر سفر، موضوع را به طور رسمي اعالم مي كنيم.

اين سفرهمچنين توسط حسين اميرعبداللهيان، 
مدير كل خليج فارس و خاورميانه وزارت امور خارجه 
ــن قشقاوي، معاون پارلماني، كنسولي و امور  و حس

ايرانيان وزارت خارجه تكذيب شد.
ادامه در صفحه 2

بهره برداري از كارون 4
بلندترين سد بتوني ايران
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گردشگري خوراكي در حقيقت
 به معني آشنا شدن با خوردني ها 
و سبك آشپزي كشورهاست
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كمبود آب در رودهن
ــادات از تهران: قطعه زمين كوچكي در خادم آباد دارم  س
ــالي است شهرداري باغستان اجازه ساخت به من  كه چند س
ــرح تفصيلي مي داند.  ــدن ط نمي دهد و علت را تصويب نش
ــووالن مي خواهم به جاي 1000متر زمين، اجازه  حال از مس

ساخت مسكن در همين زمين خودمان را بدهند.
ــهرداري فكري به حال بوي متعفن  قهرمان از تهران: ش

سطل هاي زباله كند چرا كه بسيار عذاب آور است.
ــهرك حكيميه فاقد  حدادي از تهران: بلوار باباييان در ش
ــنايي است و امنيت جاني و مالي اهالي در خطر است. از  روش

مسووالن امر مي خواهيم فكري در اين زمينه كنند.
ــته از رودهن: مسووالن بهتر است به جاي زمين،  پيراس
آب براي آبياري زمين كوچكمان فراهم كنند كه درختانمان 

همه خشك شده است.
ــلماس: برخالف وعده مسووالن تحمل  افراسيابي از س
اين گراني هاي اخير براي مردم بسيار سخت شده است. لطفا 

مسووالن كمي به فكر باشند.
شكيبا از قزوين: چه خوب است روز تولد امام سجاد به روز 

عيادت از بيماران نامگذاري شود.
ــدان: افزايش اجاره ها فقط مختص تهران  رضايي از هم
ــهر همدان نيز تقريبا 200 درصد كرايه ها باال  ــت. در ش نيس
رفته است. چگونه مردم اين افزايش را تحمل كنند. آيا وقت 
ــووالن واقعا فكري عاجل براي حل اين  ــيده كه مس آن نرس

معضل كنند؟
نوروزيان از تهران: شهرداري منطقه4 سندهاي امالك 
ــهرك بهشتي واقع در اتوبان بابايي را بعد از 10 سال صادر  ش

كند.
راستاد از سوهانك: از شركت واحد تقاضا مي شود خطوط 
ــوهانك دائر  ــوس از ميدان هاي تجريش و نوبنياد به س اتوب

كند.
ــهرداري منطقه  فرجي از تهران: در ميدان امام خميني ش
ــان كرده است غير از  12 اقدام به جمع آوري تمام دستفروش
ــربت  ــاژ لباف در حال فروختن ش يك نفر كه روبه روي پاس
ــت. لطفا مسووالن شهرداري در اين  آن هم از نوع تقلبي اس

جهت اقدام كنند.
ــاه تحت عنوان  ــي درج پيامي در اول تيرم ــه:در پ جوابي
ــبز واقع  «اعتراض به عدم تبديل محلي بياباني به فضاي س
ــهرداري شوش با ارسال  ــهر شوش» ش در خيابان ميراث ش
ــه ميراث فرهنگي  ــري اعالم كرد: محل فوق در عرص نماب
ــازمان ميراث  ــرار دارد كه با پيگيري هاي زياد و عنايت س ق
ــات احداث پارك در آن  ــي حدود يك ماه پيش عملي فرهنگ
ــاكنان محترم محله فوق شاهد  ــت و س ــده اس محل آغاز ش

احداث پروژه مي باشند.
22262142info@jamejamonline.ir

پوران محمدي / گروه جامعه 

 شهروندان مي توانند تاخير پليس براي رسيدن به صحنه 
تصادف را گزارش دهند؛ اين گفته رئيس پليس راهور تهران 
است كه با تاكيد بر كاهش 2 دقيقه اي زمان حضور پليس در 
صحنه تصادف گفت: هم اكنون پليس به طور ميانگين ظرف 
ــهروندان  ــود و ش ــه در صحنه تصادف حاضر مي ش 10 دقيق
مي توانند در مواقعي كه پليس با تاخير در صحنه حادثه حاضر 
ــود، ضمن تماس با شماره 66926666 تاخير پليس را  مي ش

گزارش كنند تا با متخلفان برخورد شود.
ــردار حسين رحيمي در نشست  به گزارش «جام جم»، س
ــريح  ــته خود در جمع خبرنگاران كه به تش ــري روز گذش خب
ــتاني پليس راهنمايي و رانندگي در سطح  اجراي طرح تابس
ــش امكانات پليس  ــت، از افزاي ــهر تهران اختصاص داش ش
ــرداد و افزود:  ــش نظارتي كامل بزرگراه ها خب ــا هدف پوش ب
ــود اما با  ــش پليس ب ــا 9 بزرگراه تحت پوش ــته تنه در گذش
ــش امكانات از ديروز 16 بزرگراه و تا 2 هفته آينده تمام  افزاي
ــش نظارتي دقيق تر پليس  بزرگراه هاي پايتخت تحت پوش

راهور قرار خواهد گرفت. 
ــن اقدامات توان  ــد بر اين كه با اي ــردار رحيمي با تاكي س
نظارتي پليس بر بزرگراه ها تا 80 درصد افزايش خواهد يافت 
از تجهيز ناوگان واحد گشتي پليس به 65 دستگاه بنز و مگان 

بزودي خبرداد. 
 افزايش پرواز گشت هوايي

از ابتداي مهرماه به منظور افزايش توان نظارتي پليس به 
ــهر و بويژه در بزرگراه ها  ــطح ش وضعيت تردد خودروها در س
ــت هاي هوايي راهنمايي و رانندگي نيز افزايش خواهند  گش
ــران حداقل روزانه  ــه رئيس پليس راهور ته ــت و به گفت ياف
ــت ترافيكي  ــهر وضعي ــمان ش ــه با پرواز بر فراز آس 3مرتب

خيابان ها را رصد خواهند كرد. 
ــردار رحيمي با اشاره به اجراي قانون جديد راهنمايي و  س
رانندگي اظهار كرد: قبل از اجراي اين قانون ميانگين سرعت 
ــر بود كه پس از اجرا به 77 كيلومتر  ــا 66 كيلومت در بزرگراه ه
ــدت ترافيك  ــن اين كه در اين م ــت ضم ــش يافته اس افزاي

بزرگراه ها 7 درصد روان تر شده است. 
 شناسايي بزرگراه هاي حادثه ساز

ــاز تهران مدتي است با  ــايي بزرگراه هاي حادثه س شناس
ــهرداري تهران و پليس راهور آغاز شده است. به  همكاري ش
ــاز  گفته رئيس پليس راهور تهران اين بزرگراه هاي حادثه س
ــيرها رخ داده است، پس از  ــترين حوادث در اين مس كه بيش
بررسي هاي تخصصي شناسايي شده اند و قرار است با اصالح 
ــيرها و افزايش نظارت پليس در آنجا تردد  ــي اين مس هندس

خودروها ايمن تر شود. 
ــي و  ــاره به انجام اصالحات هندس ــردار رحيمي با اش س
ــيرهاي انحرافي در بزرگراه ها تاكيد كرد:  مسدود كردن مس
ــي (ع)، صياد  ــي در بزرگراه هاي امام عل ــون اصالحات تاكن
ــده است و  ــيرازي، جاده مخصوص و اتوبان كرج انجام ش ش
ــي ساير مسيرهاي مورد نياز نيز در حال انجام  اصالح هندس

است. 
 برخورد قانوني با مراكز تجاري متخلف 

ــهروندان در مراكز اداري و تجاري و  ــن روزها حضور ش اي
پارك هاي دوبله در مقابل اين مراكز موجب بروزگره ترافيكي 

سنگين شده و تردد خودروها را با مشكل مواجه كرده است. 
ــردار رحيمي از برخورد با مراكز اداري و  ــتا س در اين راس
ــر داد و گفت:  ــك را افزايش مي دهند، خب ــاري كه ترافي  تج
اين گونه مراكز در مرحله اول تذكر مي دهيم و در صورتي كه 
ــته باشند با آنها برخورد  برنامه اي براي كاهش ترافيك نداش

قانوني مي كنيم.
ــبت  نحوه اعمال قانون ماموران راهنمايي و رانندگي نس
ــوع ديگري بود كه  ــهروندان موض ــه تخلفات رانندگي ش ب
سردار رحيمي با اشاره به آن از اصالح رفتار پليس در راستاي 
ــهروندان خبرداد و گفت: ماموران موظف  احترام به حقوق ش

هستند در زمان اعمال قانون بدون پياده شدن راننده در كنار 
ــرام راننده متخلف  ــرار گرفته و ضمن اداي احت ــودرو ق در خ
ــد بدانند از  ــر رانندگان نيز باي ــوي ديگ ــه كنند از س را جريم
ــودداري كنند ضمن اين كه  ــه بگومگو با ماموران خ هرگون
ــور در گذرگاه عابر پياده مورد  ــچ توجيهي براي تخلف عب هي

قبول نيست. 
 تجهيز تمامي بزرگراه ها به دوربين كنترل سرعت

تجهيز تدريجي تمام بزرگراه هاي تهران به دوربين هاي 
ــرعت در دستور كار پليس و شهرداري تهران قرار  كنترل س
ــاره به  ــس پليس راهور تهران با اش ــتا رئي دارد در اين راس
ــه دوربين هاي  ــام بزرگراه هاي تهران ب ــش كامل تم پوش
ــال، افزود: اين دوربين ها موجب  ــرعت تا پايان امس ثبت س
ــن دوربين ها زمان  ــده اند و با كمك اي ــش تخلفات ش كاه
ــت شهروندان به كمتر از 3 روز  ــيدن برگه جريمه به دس رس

كاهش پيدا كرده است.
ــس براي ثبت  ــش امكانات پلي ــي از افزاي ــردار رحيم س
ــون پليس بزرگراه  ــرداد و تصريح كرد: هم اكن ــات خب تخلف
ــر ثبت تخلف  ــه عالوه ب ــت ك ــي مجهز اس ــه دوربين هاي ب
ــتعالم  ــتم اس مي توانند از آن فيلم تهيه كنند، همچنين سيس
ــت هاي  ــودرو و نمره منفي رانندگان در اختيار گش پالك خ
ــت و اگر راننده اي به نمره منفي 30  بزرگراهي قرار گرفته اس
ــه رانندگي وي جلوگيري  ــد گواهينامه اش اخذ و از ادام برس

مي شود.
 برخورد با تخلفات خودروهاي سنگين

در طرح تابستاني پليس راهور تهران قرار است با تخلفات 
خودروهاي سنگين در سطح شهر بشدت برخورد شود. سردار 
ــرعت غير مجاز  رحيمي حمل نخاله، تردد در هنگام روز و س
را از تخلفات رانندگان خودروهاي سنگين برشمرد و تصريح 
كرد: اين رانندگان تنها مي توانند در روزهاي عادي از ساعت 
30 / 22 به بعد وارد شهر شوند همچنين با خودروهاي سنگين 
دودزا، حمل كننده اضافه بار و خودروهاي زباله كش و نخاله بر 

متخلف برخورد جدي انجام مي شود. 
ــردد خودروي هوو در  ــس راهور از ممنوعيت ت رئيس پلي
ــهر خبر داد و تاكيد كرد: تردد اين خودروها از هفته  ــطح ش س
ــت و آنها تنها مي توانند از بزرگراه هايي مانند  آينده ممنوع اس

ــت و آزادگان تردد كنند به همين دليل پليس برابر قانون با  بعث
خودروهاي هوويي كه وارد شهر شوند، برخورد قاطع مي كند.

 معرفي 6000 راننده فاقد گواهينامه به دادگاه
ــال گواهينامه 213 راننده متخلف به  در 3 ماهه اول امس
ــده  ــرعت مجاز از يك تا 6 ماه توقيف ش علت عدم رعايت س
ــت و اين رانندگان براي انجام معاينات پزشكي و سالمت  اس

رواني به مراكز درماني معرفي شده اند.  
ــردار رحيمي با بيان اين مطلب از معرفي 6000 راننده  س
ــت: در 3 ماهه اول  ــه دادگاه خبر داد و گف ــد گواهينامه ب فاق
ــيكلت كه فاقد  ــده خودرو و موتورس ــال اين تعداد رانن امس
ــت  ــدند اين در حالي اس گواهينامه بودند به دادگاه معرفي ش

كه هيچ خودرويي نيز حق تردد بدون پالك را ندارد.
ــاره به توقيف خودروهاي داراي سرعت بيش از  وي با اش
ــژو 206 چندي پيش در  ــر توضيح داد: خودرو پ 140 كيلومت
يكي از بزرگراه ها با سرعت 203 كيلومتر شناسايي و توقيف 
شد. همچنين خودروي ماكسيمايي با سرعت 179 كيلومتر، 
پژو 405 با سرعت 179 كيلومتر، گرند ويتارا با 178 كيلومتر، 
مزدا 3 با 177 كيلومتر، پژو پارس با 176 كيلومتر و خودروي 
ــوي پليس  ــرعت 176 كيلومتر در اين مدت از س ــا با س زانتي

شناسايي و توقيف شدند. 
 راه اندازي گشت تست الكل و اعتياد

رئيس پليس راهور تهران با اشاره به راه اندازي گشت هايي 
ــت اعتياد و مصرف الكل از رانندگان متخلف  براي انجام تس
در سطح شهر تهران گفت: دستگاه هاي تست الكل و اعتياد 
ــده است و تيم هاي ويژه اي به اين منظور درنظر  خريداري ش
ــتفاده كنندگان از  ــت. پليس همچنين با اس ــده اس گرفته ش

قرص هاي روانگردان و مواد مخدر بشدت برخورد مي كند.
ــاي پليس  ــي از اين پس نيروه ــردار رحيم ــه گفته س ب
ــاط  ــطح خيابان ها و بزرگراه ها بس ــاني كه در س با دستفروش
ــال بروز تصادفات  ــتري كرده و موجب ترافيك و احتم گس

رانندگي در مسير شوند،هم قاطعانه برخورد خواهند كرد. 
 30 ميليون گواهينامه بايد تعويض شود 

ــت  ــس مركز صدور گواهينامه راهور ناجا نيز در نشس رئي
ــه 30 ميليون  ــه اين ك ــاره ب ــته خود با اش ــري روز گذش خب
ــود، گفت: از  ــور بايد تعويض ش ــه رانندگي در كش گواهينام

ــته يك ميليون و 760 هزار گواهينامه هوشمند  ــال گذش س
طي 3مرحله صادر شده است كه در اين نوع گواهينامه ها نوع 
ــخص شده است و عالوه بر مشخصات  وسيله رانندگي مش
ــي و بيماريهاي  ــمي، گروه خون فردي محدوديت هاي جس

خاص در چيپ الكترونيكي قرار داده شده است.
ــه هاي فني  ــرهنگ رحيم رمضان آقايي افزود: پروس س
ــيده و پس از تصويب قانون  ــض گواهينامه به پايان رس تعوي
ــون گواهينامه بايد تعويض  ــاس برآورد پليس 30 ميلي براس

شوند.
 ايجاد مجتمع هاي آموزشگاهي براي صدور گواهينامه 
ــيس  ــاره به تاس ــدور گواهينامه با اش ــز ص ــس مرك رئي
ــن  ــرد: در اي ــح ك ــي تصري ــوزش رانندگ ــاي آم مجتمع ه
ــبك،  ــي آموزش هاي الزم خودروهاي س ــا تمام مجتمع ه
ــود و مقدمات تاسيس  ــنگين و موتورسيكلت ارائه مي ش س
آموزشگاه هاي موتورسيكلت نيز انجام شده است و هم اكنون 

در حال فراخوان تاسيس هستيم. 
ــون 12 نوع  ــاره به اين كه هم اكن ــرهنگ آقايي با اش س
ــود، گفت: تالش مي كنيم  ــور صادر مي ش گواهينامه در كش
ــدور گواهينامه ها در  ــگاهي را براي ص مجتمع هاي آموزش
ــور راه اندازي كنيم تا صدور گواهينامه هاي خودروهاي  كش
باربري و مسافربري، موتورسيكلت ها و خودروهاي سواري 

با هم تجميع شده و در يك مجتمع صورت بگيرد. 
وي با اشاره به ارائه خدمات به افرادي كه گواهينامه هاي 
ــزود: افرادي كه گواهينامه خود را گم  ــود را گم كرده اند، اف خ
كرده اند پس از 6 ماه مي توانند درخواست المثني دهند اما در 
ــت كه  ــن مدت نمي توانند رانندگي كنند و اين در حالي اس اي
بزودي مراكز پليس + 10 استعالم هاي الزم در اين خصوص 
را انجام مي دهند و با اين امر روزانه از تردد 500 نفر به شهرك 

آزمايش كاسته مي شود.
ــوص وضعيت صدور  ــي در خص ــرهنگ رمضان آقاي س
گواهينامه در 3 ماهه نخست امسال گفت: تاكنون 308هزار 
و 43 فقره گواهينامه هوشمند، 154 هزار گواهينامه پايه دو، 
ــيكلت صادر  ــزار المثني و 35 هزار گواهينامه موتورس 30 ه
ــده است و در اين مدت 353 هزار و 500 راننده جديد وارد  ش

چرخه ترافيك شده اند. 

تاخير پليس براي حضور در صحنه تصادف را گزارش دهيد
رئيس پليس راهور: هم اكنون زمان رسيدن پليس در صحنه تصادف به 10 دقيقه رسيده است 

انتقاد از نحوه برگزاري 
مناقصه هاي شهرداري 

ــالمي با  ــوراي اس رئيس مركز پژوهش هاي مجلس ش
ــهرداري ها در برگزاري مناقصات، گفت:  انتقاد از عملكرد ش
ــفاف  ــام مناقصه گزار اختياراتي غيرش ــهرداري ها در مق ش
ــمرده و طبق مقررات  ــراي خود محفوظ ش ــامان را ب و بي س

40سال پيش عمل مي كنند.
احمد توكلي در نخستين همايش سراسري نقد و بررسي 
ــات و آيين نامه هاي آن با اعالم اين  ــون برگزاري مناقص قان
ــب افزود: در قوانين قبلي قانون مناقصات با گزاره هايي  مطل
ــك يا تمام  ــزار در رد هر ي ــتگاه مناقصه گ ــون  «دس همچ
ــديم كه مقبوليت و  ــت» مواجه مي ش ــنهادها مختار اس پيش

مشروعيت مناقصات را مخدوش مي كرد.
ــاره به اين كه  قانون برگزاري مناقصات، چنين  وي با اش
اختيارات غيرپاسخگويانه اي را از ميان برداشت و دستگاه ها 
ــخگويي صريح، كافي و در زمان معين كرد،  را مكلف به پاس
ــتگاه مناقصه گزار نه تنها  ــد: طبق قانون اخير، دس يادآور ش
ــه در تمامي مراحل، ملزم به رعايت  ــران بلك در رد مناقصه گ
ــه البته خود وضع و  ــت ك ضوابط قانوني و نيز معيارهايي اس
ــناد مناقصه منتشر كرده است.توكلي اظهار كرد: البته  در اس
ــابه آن حكم قديمي يك طرفه،  ــهرداري ها هنوز هم مش ش

طبق مقررات 40 سال پيش عمل مي كنند.  
ــهرداري تهران و  ــم در مناقصات ش ــت: هنوز ه وي گف
ــهرداري در رد يك يا  ــود كه  «ش ــهرها اعالم مي ش ديگر ش
ــنهادها مختار است» كه اين ميل دستگاه به اختيار  تمام پيش
ــت كه  ــرط تا آنجا پيش رفته اس ــدون قيد و ش ــدود و ب نامح
ــي در «قبول»  هر يك از  ــا در  «رد»  هر يك كه حت ــه تنه ن
ــنهادها نيز خود را مختار مي شمارد.توكلي تصريح كرد:  پيش
ــن قواعدي با ذات مناقصه در تضاد بوده و در عمل منجر  چني
ــه جدي بر  به نوعي بي اعتمادي، پيش بيني ناپذيري و خدش

فضاي كسب و كار كشور شده است. 

 افزايش 10 درصدي 
حقوق استادان دانشگاه 

معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت  علوم از افزايش 
ــگاه ها از اول  10 درصدي حقوق اعضاي هيات علمي دانش

فروردين90 خبر داد. 
ــزود: افزايش  ــنا اف ــر متكان در گفت وگو با ايس علي اكب
ــت  10درصدي حقوق اعضاي هيات علمي قانون دولت اس
ــت و  پس از مصوب شدن در  ــال 90 مطرح كرده اس كه از س

هيات امنا اجرايي خواهد شد. 
ــش حقوق اعضاي  ــرد: چون بحث افزاي ــح ك وي تصري
ــت، ان شاءاهللا همه دانشگاه ها  هيات علمي مصوبه دولت اس

آن را اجرايي مي كنند. 

انعقاد تفاهم نامه همكاري 
دانشگاه آزاد 

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران در زمينه برگزاري 
دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، تفاهم نامه اي با مركز آموزش 
و تحقيق كانون فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي منعقد 

كرد. 
ــاي مهارت هاي كاربردي  ــن تفاهم نامه با هدف ارتق اي
ــالن و عرضه كليه محصوالت  ــجويان و فارغ التحصي دانش
علمي و فرهنگي و اجراي دوره هاي كوتاه مدت با تسهيالت 

ويژه است. 

توقف اعالم نتايج 
آزمون دكتري تا اطالع ثانوي 
در پي ايجاد برخي مشكالت در روند گزينش دانشجوي 
ــال، شوراي  دكتري پس از آزمون نيمه متمركز دكتراي امس
عالي انقالب فرهنگي خواستار توقف اعالم نتايج اين آزمون 

تا اطالع ثانوي شد.
ــكل نيمه متمركز  ــه ش ــري ب ــري دكت ــور سراس كنك
ــد و بيش از 14 هزار نفر براي  ــال برگزار ش 25فروردين امس
ــگاه ها معرفي شدند، با وجود تاكيد سازمان  مصاحبه به دانش
ــن داوطلبان پس از  ــه هريك از اي ــي بر اين ك ــنجش مبن س
ــته  ــگاه ديگر بر نتيجه آزمون اميدي نداش معرفي به 5 دانش
ــجو، راي و نظر استادان  ــند، چرا كه مالك انتخاب دانش باش
ــان در تماس با روزنامه  ــگاه خواهد بود، برخي داوطلب دانش

جام جم از وقوع تخلفات در بعضي دانشگاه ها خبر دادند.
ــام مصاحبه در يكي از  ــي از اين داوطلبان پس از انج يك
ــتادان از آنان خواسته اند  ــگاه هاي تهران خبر داد كه اس دانش
ــركت كنند و حتي زمان و مكان آزمون  تا در آزمون دومي ش
ــت كه براساس تصميم  را نيز تعيين كرده اند، اين در حالي اس
وزارت علوم برپايي هرنوع آزمون مستقل از سوي دانشگاه ها 

ممنوع اعالم شده بود.
ــم» خبر دادند، به رغم  ــان ديگري نيز به «جام ج داوطلب
اين كه در دفترچه ثبت نام دكتري، سهميه اي براي مدرسان 
ــده بود اين سهميه در دقيقه 90  ــگاه ها تعيين ش پيماني دانش

گزينش دانشجوي دكتري حذف شده است.
ــگاه ها براي  ــن معرفي 5 تا 6 برابر ظرفيت دانش همچني
ــگاه هاي تهران  ــتان ها و نيز دانش مصاحبه، در برخي شهرس
ــته كرد، به طوري كه از ادامه مصاحبه با اين  ــتادان را خس اس
ــكالتي گويا اين روزها به  ــر باز زدند. چنين مش داوطلبان س
ــيده و اين شورا به وزارت  ــوراي عالي انقالب فرهنگي رس ش
ــي ها  ــالم نتايج تا انجام برخي بررس ــتور توقف اع علوم دس

داده است.
ــالب فرهنگي در  ــوراي عالي انق ــاس اين خبر، ش براس
ــه فوق العاده، روند آزمون  ــه آينده با برگزاري يك جلس هفت

نيمه متمركز دكتري سال 90 را بررسي مي كند.

نقل و انتقال دانشجويان 
علميـ  كاربردي تا 20 مرداد

ــته دانشجويان  ــدن، انتقالي و تغيير رش زمان مهمان ش
ــال اول تحصيلي  ــگاه جامع علميـ  كاربردي در نيمس دانش

90 اعالم شد. 91ـ 
ــنجش و خدمات  ــنا، علي صدر، معاون س به گزارش ايس
ــگاه جامع علميـ  كاربردي با اعالم اين خبر  ــي دانش آموزش
اظهار كرد: دانشجويان دور ه هاي ترمي جهت انتقال به شهر 
ــت فرم تكميل شده مربوط را تا 13مرداد ماه  تهران مي بايس
به شوراي آموزشي مركز مبدا و دانشجويان دوره هاي ترمي 
ــتان ها به  ــي مهماني و انتقالي از شهرس ــي متقاض و پودمان
يكديگر مي بايست فرم تكميل شده مربوط را تا 20 مردادماه 
ــوراي آموزشي مركز مبدا تحويل دهند.وي اضافه كرد:  به ش
ــي موظفند پس از بررسي تقاضاهاي ارائه شده  مراكز آموزش
ــي تقاضاي انتقالي  ــي مركز، نتايج بررس ــوراي آموزش در ش
ــال اول  ــان زمان ثبت نام نيمس ــر تا پاي ــي را حداكث و مهمان

تحصيلي90 به دانشجويان و مراكز ذي ربط اعالم كنند.
ــط  ــال فرم ها و مدارك توس صدر افزود: جمع آوري و ارس
ــي و  ــوراي آموزش ــه دبيرخانه ش ــي مقصد ب ــز آموزش مرك
ــهريور ماه و اعالم  ــتان تا اول ش ــيون موارد  خاص اس كميس
نتايج توسط شوراي آموزشي و كميسيون موارد  خاص استان 

تا 24 شهريور ماه انجام مي شود.
ــگاه جامع  ــي دانش ــنجش و خدمات آموزش ــاون س  مع
ــح كرد: مهماني در دوره هاي ترمي  علميـ  كاربردي تصري
ــز انتقالي در دور ه هاي پودماني در  ــرم اول تحصيلي و ني در ت

پودمان اول تحصيل دانشجو امكان پذير نيست.

وزير بهداشت: گروهي از 
زيرميزي بگيران را اخراج كرده ايم

ادامه از صفحه اول
ــورت گرفته  ــداد برخوردهاي ص ــال، وي به تع ــا اين ح ب

اشاره اي نكرد.
ــت مردم موارد مربوط به  ــت گفت: الزم اس وزير بهداش
ــت  ــوارد اين چنيني را به وزارت بهداش ــزي و ديگر م زيرمي
منعكس كنند. همچنين با توجه به اين كه برخي از بخش ها 
مانند سازمان نظام پزشكي و تعزيرات نيز بايد بر قضيه درمان 
ــت نيز از اين سازمان ها  ــته باشند، وزارت بهداش نظارت داش
ــده را بررسي و در صورت  مي خواهد كه ابتدا موارد گزارش ش
ــته باشند.دستجردي تاكيد كرد:  صحت، برخورد جدي داش
ــف در امر درمان از جمله  ــن هر جا مردم به موارد تخل بنابراي
ــد اين موضوع را  ــورد كردند، مي توانن ــده زيرميزي برخ پدي
ــان گذارند و قطعا  ــت درمي ــا روابط عمومي وزارت بهداش ب

برخوردهاي جدي با اين تخلفات صورت خواهد گرفت.
 ماليات سالمت هم اخذ خواهد شد

ــت: 30 درصد  ــت در مصاحبه اي ديگر گف ــر بهداش وزي
ــت و  ــور به علت غير ايمن بودن جاده هاس تصادفات در كش
مطابق قانون برنامه پنجم از تمام خدمات، صنايع و كاالهاي 
مضر سالمت براي تامين هزينه درمان آسيب ديدگان ماليات 

سالمت اخذ خواهد شد.
ــا فارس، افزود:  ــتجردي در گفت و گو ب مرضيه وحيددس
ــواد و كاالهاي مضر  ــون بر م ــالمت مطابق قان ــات س مالي
سالمت بايد اخذ شود مانند نوشابه ها و دخانيات كه از برنامه 
ــده است اما اكنون اين برنامه به  ــعه چهارم هم عملي ش توس
ــورت مدون درآمده و به عنوان مثال برنامه اي با همكاري  ص
ــه مطابق آن با عنوان ايمني راه ها  ــده ك وزارت كار تدوين ش
بايد همه عوامل خطرساز سالمت مردم از جمله راه ها ماليات 

پرداخت كنند.

ادامه از صفحه اول
ــانه ها  ــر اين موضوع در رس ــاي اخي ــزود: در روزه وي اف
ــروصداي زيادي كرده و برخي دانشگاه ها نيز از اجراي اين  س
ــازي  ــرح طي ماه هاي آينده خبر داده اند در حالي كه جداس ط
ــر در دانشگاه ها مفهومي ندارد، زيرا اين دو جنس  دختر و پس
ــه بايد كنار يكديگر كار كنند و همان رابطه اي كه در  در جامع
ــگاه ها نيز وجود  ــت، در دانش جامعه ميان زن و مرد حاكم اس
ــم مي خورد. اما برخي نمايندگان مجلس كمي  دارد و به چش
ــپور رفته اند و مانند احمد توكلي نماينده تهران  تندتر از عباس
در انتقاد از اين طرح، آن را توطئه اي براي به آشوب كشاندن 
ــگاه ها مي دانند. امير طاهرخاني، عضو ديگر كميسيون  دانش
ــت: اجراي تفكيك  ــوزش مجلس نيز دراين باره معتقد اس آم
ــيتي در دانشگاه ها بسادگي امكان پذير نيست و بايد ديد  جنس
ــنهادهايي براي اجرايي شدن آن  طراحان اين بحث چه پيش
ــيتي در داخل يك  ــد. به گفته وي، امكان تفكيك جنس دارن
ــل كالس ها بين  ــود داخ ــگاه وجود ندارد، چون نمي ش دانش
ــيد؛ به همين دليل در اين مورد  ــران ديوار كش دختران و پس

نظر حضرت امام(ره)  را بايد اعمال كنيم.
 تفكيك جنسيتي در انتظار طرح و برنامه

ــه وزارت علوم هنوز  ــده ك ــن انتقادات در حالي بيان ش اي
طرح مدون و دقيقي در اين زمينه ندارد و در توجيه اين اقدام 
بر اسالمي كردن دانشگاه ها پافشاري مي كند. وزير علوم در 
اين زمينه به منتقدان گفته است: آيا حق انتخاب دادن در اين 

خصوص به دانشجويان توهين به حساب مي آيد؟
ــوص تفكيك  ــد درخص ــا معتقدن ــزود: «برخي ه وي اف
ــيتي در دانشگاه ها قانوني وجود ندارد كه بايد پرسيد آيا  جنس
قانون الزام كرده است كه دانشجويان دختر و پسر با يكديگر 
ــل كنند؟ آيا قانوني داريم كه در كالس درس دختران  تحصي

و پسران بايد حتما كنار يكديگر بنشينند؟»
دانشجو تاكيد كرد:  در بحث تفكيك جنسيتي دانشگاه ها 
ــوراي عالي  ــه ش ــت و يكمين جلس طبق مصوبه صد و بيس
ــده است كه  انقالب فرهنگي در 6 مرداد 66 قوانيني صادر ش
اين مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، بايد طبق قانون 

در دانشگاه ها اجرايي شود.

ــايد به همين دليل پيش از هماهنگي با مجلس برخي  ش
ــگاه ها مانند صنعتي شريف و مازندران براي جداسازي  دانش
ــقدم شده اند. غالمرضا خواجه  دانشجويان پسر و دختر پيش
سروي، معاون فرهنگي وزير علوم در همين باره تاكيد كرده 
ــته اند؛ ضدانقالب ها، رقباي  ــت مخالفان اين طرح 3 دس اس
ــتند يا دنبال قدرت و سرانجام  ــي كه يا دنبال راي هس سياس
استحاله طلباني كه در سال هاي اول انقالب و بعدها رويكرد 

كلي شان استحاله فرهنگي بوده است.
 واكنش در پي واكنش

ــازي دختران و  ــالف آرا درباره جداس ــود اين اخت ــا وج ب
ــان مي دهد اين بحث  ــران در دانشگاه ها پيشينه آن نش پس
ــي آن را بدون  ــاله دارد كه همواره برخ ــه اي 24 س تاريخچ
ــرح و قانون مي دانند و عده اي هم در اين زمينه به تصميم  ط
شوراي عالي انقالب فرهنگي در دهه 60 پافشاري مي كنند. 
در چنين شرايطي محمود احمدي نژاد، ديروز با ارسال نامه اي 
دستوري به وزراي علوم و بهداشت نوشت: «شنيده شده است 
كه در برخي دانشگاه ها، رشته ها و كالس هاي تك جنسيتي 
ــت فوري از  بدون لحاظ تبعات اعمال مي گردد، ضروري اس

اين اقدامات سطحي و غيرعالمانه جلوگيري شود.»

ــت تا از  ــران خواس ــن وزي ــري از اي ــتور ديگ وي در دس
بازنشستگي بي رويه استادان دانشگا ه ها نيز جلوگيري كنند.

ــته است: «شنيده شده است  رئيس جمهور در اين نامه نوش
ــاتيد بي رويه بازنشسته مي شوند. ضروري است تا زمان  كه اس
بررسي و تصويب آيين نامه بازنشستگي اعضاي هيات علمي 
ــوراي عالي انقالب فرهنگي از هر نوع بازنشسته كردن  در ش

اعضا خودداري شود. در هر دو مورد نتيجه را اعالم نماييد.»
ــت وزير  ــگاه ها به درخواس اكنون در حالي كه برخي دانش
ــجويان را با  ــيتي دانش ــازي جنس علوم اعالم كرده اند جداس
ــي و در صورت نبود  ــاي واحدهاي عموم ــك كالس ه تفكي
ــا از مهرماه اجرا مي كنند، بايد ديد  امكانات جدايي صندلي ه
دستور رئيس جمهور آيا به معني توقف اين طرح خواهد بود؟

ــاور عالي وزير علوم ديروز در  ــت كه مش اين در حالي اس
ــاي دانشگاه ها  گفت: نامه اي  ــم اختتاميه نشست رؤس مراس
ــيتي در  ــت با تفكيك جنس ــاره مخالف ــور درب از رئيس  جمه

دانشگاه ها به وزارت علوم نرسيده است.
ــزود: وقتي  ــارس، طائب اف ــزاري ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــد، اول بايد  رئيس جمهوري نامه اي به وزارت علوم مي نويس

به وزارت علوم برسد. 

مخالفت رئيس جمهور با تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها
وزير علوم پيش از اين اعالم كرده بود كه از شروع سال جديد تحصيلي طرح جدايي دختران و پسران اجرا مي شود
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 تزريق روزانه 4 هزار تن 
مواد آلوده كننده به هواي پايتخت

ــهرداري تهران با بيان  ــاون حمل و نقل و ترافيك ش مع
ــواد آلوده كننده وارد هواي  ــه روزانه حدود 4 هزار تن م اين ك
ــادي در آلودگي هواي  ــود، گفت: عوامل زي ــت مي ش پايتخ
شهر دخيلند، اما مهم ترين آن مناسب نبودن كيفيت سوخت 

و كيفيت پايين خودروهاست.
ــر با بيان اين  ــمي در گفت وگو با مه ــر تشكري هاش جعف
ــه در تهران تردد مي كند،  ــيله نقلي كه حدود 5 / 3 ميليون وس
ــا تكنولوژي دهه 60 و  ــفانه هنوز خودروهايي ب گفت: متاس
ــهر تهران تردد دارند كه تهديدي جدي براي شهر  70 در ش
ــوب مي شوند؛ همچنين موتورسيكلت هاي موجود در  محس
ــطح شهر نيز از استاندارد و كيفيت الزم برخوردار نيستند و  س

آلودگي زيادي را به هواي شهر تحميل مي كنند.
ــوخت نيز مطلوب و  ــن كه كيفيت س ــا تاكيد براي وي ب
ــت، تصريح كرد:  ــتانداردهاي جهاني نيس ــا اس ــق ب مطاب
ــتفاده مي كنند  ــنگين ما هنوز از گازوئيلي اس خودروهاي س
ــت در حالي كه  ــزان گوگرد آن 7 هزار پي.پي. ام اس ــه مي ك
استاندارد جهاني در اين زمينه 50 پي. پي. ام بوده و در بعضي 
از كشورها نيز ميزان گوگرد گازوئيل مصرفي شان تنها 10تا 

15 پي.پي. ام است.
ــزوم ارتقاي كيفيت  ــاره به ل ــهردار تهران با اش معاون ش
ــهم هر يك  ــوخت گفت: بايد منابع توليد آاليندگي ها و س س
ــود و صنايع آالينده اي كه شهر تهران  ــخص ش بخوبي مش
ــم تعيين تكليف و  ــاط محاصره كرده اند ه ــي از نق را در برخ

جابه جا شوند.
ــكري خاطرنشان كرد: شهروندان هم نقش مهمي  تش
در وضعيت شهر و رفع مشكالت و معضالت موجود دارند، 
ــهر از نظر  ــاص مانند وقتي كه ش ــوص در مواقع خ بخص
ــت و آلودگي، سالمتي  آلودگي هوا در وضعيت اضطرار اس
ــار و كم توان تر را تهديد  ــهروندان بويژه افراد بيم و جان ش
ــروري خود را  ــفرهاي غيرض ــهروندان س مي كند. اگر ش
كاهش دهند و بيشتر از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند 
ــهر با خودروي شخصي تردد  ــين در سطح ش و تك سرنش
ــته  ــد به طور حتم از ميزان آلودگي هوا و ترافيك كاس نكنن

خواهد شد.
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