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در نشست مشترك 
 كميسيون جهاد اقتصادي
 و رئيس رسانه ملي 
مطرح شد

قانون ممنوعيت حضور 
دروازه بان خارجي در ليگ برتر
 به انحصار دروازه باني در فوتبال ما 
دامن زده است

جهاد اقتصادي، سالح كارآمد در مقابل تحريم هاست

صالحي: ما با نظر مثبت به طرح مسكو نگاه مي كنيم 
و قرار شد روي اين طرح پيشنهادي بيشتر كار شود

قول مساعد تهران
 به مسكو

رهبر معظم انقالب در ديدار با فعاالن و برگزيدگان بخش هاي اقتصادي:

بيمه: 
ديه، تدريجي
 افزايش يابد

سهميه بندي جنسيتي در رشته هاي 
دانشگاه ها؛ نگراني ها باقي است

فعاالن و برگزيدگان بخش خصوصي، مديران 
عرصه هاي «اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، بانكي، 
ــات» همراه با نمايندگان  فناوري اطالعات و خدم
ــنبه) در  ــكل هاي صنفي، عصر ديروز (چهارش تش
ــالمي به تبادل نظر و  ديدار با رهبر معظم انقالب اس

بررسي مسائل مختلف اقتصادي پرداختند.
ــاعت طول  در ابتداي اين ديدار كه بيش از 3 س
كشيد، 18 نفر از فعاالن اقتصادي، ديدگاه هاي خود 

را درباره اوضاع اقتصادي كشور بيان كردند.
ــرت آيت اهللا خامنه اي در اين ديدار با تأكيد  حض
ــتر در تحقق اهداف  ــتاب بيش ــر تالش، تدبير و ش ب
ــاله افزودند: دشمن با سالح  ــند چشم انداز 20 س س
ــن زدن ملت ايران و  ــد تحريم درصدد زمي ناكارآم
ــالمي است، اما اين هدف خصمانه، با جهاد  نظام اس
ــاكام مي ماند و ملت  ــووالن و مردم ن اقتصادي مس
ــده، به جايگاه  ــار به آين ــزرگ ايران، با اميد سرش ب

شايسته خود دست خواهد يافت.
ــالمي ديدار با فعاالن اقتصادي  رهبر انقالب اس
ــاس  بخش هاي دولتي و خصوصي را در مقطع حس
ــان دادن اهتمام  ــي، اقدامي نمادين براي نش كنون
ــاد» و «تحرك و  ــاله اقتص ــالمي به «مس نظام اس
ــتند و تأكيد كردند: پيام  ــرفت اقتصادي» دانس پيش
جلسه امروز، لزوم توجه بيشتر و جدي تر مسووالن و 
فعاالن بخش هاي اقتصادي و همچنين آحاد مردم 

به مساله اقتصاد است.

ــرت آيت اهللا خامنه اي، بيان گزارش اوضاع  حض
اقتصادي كشور از زبان فعاالن بخش هاي خصوصي 
را يكي ديگر از اهداف اين ديدار برشمردند و افزودند: 
ــخنان اغلب فعاالن مشهود بود  همان گونه كه در س
ــخصيت هاي علمي  ــت مغزهاي متفكر و ش با هم
ــمگيري در عرصه هاي  ــرفت هاي چش و فني، پيش
توليد، خدمات، كشاورزي، صنعت و صنايع دانش بنيان 
به وقوع پيوسته كه متأسفانه اغلب مردم از آن مطلع 
ــتند و بايد اين افتخارات ملي كه متعلق به ملت  نيس

ايران است، به اطالع مردم رسانده شوند.
ــرفت ها  ــان كردند: بيان پيش ــان خاطرنش ايش
ــف و كمبودها  ــده گرفتن نقاط ضع ــه معناي نادي ب
ــت اما بيان نقاط منفي بايد با لحن عالج جويانه  نيس
ــور، وارونه جلوه  ــد تا واقعيات كش و اميدبخش باش

داده نشود.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: يكي از شگردهاي 
جنگ رواني دشمنان در شرايط كنوني، نااميد كردن 

مردم بويژه نسل جوان و فعال كشور است، بنابراين 
ــگرف  ــرفت ها و ظرفيت هاي ش ــواره بايد پيش هم

كشور براي اطالع مردم منعكس شود.
ــال جاري به  ــان در بيان علت نامگذاري س ايش
ــال جهاد اقتصادي به هدف جبهه استكبار براي  س
ــالمي از  ــاوم ايران و نظام اس ــن زدن ملت مق زمي
ــناخت  ــاره كردند و افزودند: بايد با ش راه اقتصاد اش
«اهداف، ابزار و سالح دشمن» و  با جهاد اقتصادي 

به مقابله با اين هدف رفت.
حضرت آيت اهللا خامنه اي در تبيين ويژگي هاي 
ــتمرار، همه جانبه گي،   ــه «اس ــادي، ب ــاد اقتص جه
ــمندي و اخالص» اشاره كردند و افزودند: بايد  هوش
ــاد اقتصادي، در واقع  ــن نكته را درك كرد كه جه اي
ــت غرض آلود و  ــدار در مقابله با حرك ــي هدف حركت

خصمانه دشمن است.
رهبر انقالب اسالمي هدف واقعي تحريم هاي 
ايران را فلج كردن اقتصاد كشور خواندند و خاطرنشان 

ــاله انرژي  ــد: عامل حقيقي اين تحريم ها مس كردن
ــت چرا كه روند تحريم ها، 32 سال  ــته اي نيس هس
ــد كه نامي از مسائل هسته اي  پيش هنگامي آغاز ش

در كشور نبود.
ــد بر مقابله  ــت اهللا خامنه اي با تأكي ــرت آي حض
ــور با  ــووالن كش ــران و مس ــت اي ــمندانه مل هوش
تحريم ها افزودند: اگر تحريم، مؤثر و براي دشمنان 
ــال هاي اول انقالب اهداف  ــا بود همان س كارگش
ــتكبران را محقق مي ساخت چه برسد به اكنون  مس
ــه ملت و نظام در مقابل تحريم ها، به تدريج حالت  ك

ضدضربه پيدا كرده اند. 
ايشان دور زدن تحريم ها و مهم تر از آن روي آوردن به 
توانايي هاي داخلي را از جمله شيوه هاي موفق ملت 
ــووالن در شكست دادن تحريم ها برشمردند  و مس
ــالمي با  ــز نظام اس ــه افتخارآمي ــد: مقابل و افزودن
تحريم ها، همچون تمامي 32 سال اخير، با موفقيت 

ادامه خواهد يافت.
ــا تأكيد بر لزوم تحقق  ــر انقالب همچنين ب رهب
ــند چشم انداز 20 ساله و دستيابي ايران به  اهداف س
ــه در عرصه هاي مهم و  ــورهاي منطق رتبه اول كش
حياتي افزودند: رقباي منطقه اي در حال كار و تالش 
ــديد هستند و دستيابي به اهداف سند چشم انداز،  ش
ــتر، تدبير و حركت منضبط تر و  نيازمند سرعت بيش

در واقع نيازمند جهاد اقتصادي است. 

كتايون مصري/ گروه جامعه

ــته ها از جمله  ــي رش ــدن برخ ــيتي ش تك جنس
ــور منجر به  ــگاه كش ــي معدن در چند دانش مهندس
ــجويان اين  ــتادان و دانش بروز نارضايتي در ميان اس
ــده و آنان چنين تصميمي را مغاير با دستور  ــته ش رش
رئيس جمهور مبني بر پرهيز از سطحي نگري در طرح 

تفكيك جنسيتي مي دانند.
ــي  ــاي علم ــجويان و انجمن ه ــي از دانش جمع
دانشكده هاي مهندسي معدن دانشگاه هاي تهران، 
اميركبير، كرمان، بين المللي امام خميني(ره)، سهند 
ــكده فني  ــالمي دانش ــز و بيرجند و انجمن اس تبري
ــبت به تك جنسيتي شدن  ــگاه تهران ديروز نس دانش
ــي معدن در دفترچه  كنكور90، ابراز  ــته مهندس رش
ناخشنودي كرده و خواستار اصالح اين موضوع شدند. 
حتي محمود كمره اي، رئيس پرديس دانشكده هاي 
فني دانشگاه تهران، درخصوص تك جنسيتي شدن 
ــته معدن دانشگاه تهران به  ــجو در رش پذيرش دانش
ــنا توضيح داد: اين موضوع مستقل از نظر ما بوده  ايس

است و در اين زمينه از ما نظرخواهي نشده است.
وي با بيان اين كه دانشگاه تهران براي پذيرش در 
رشته معدن هردو جنسيت را به پرتال سازمان سنجش 

ارائه كرده  است و با تاكيد بر اين  كه از طريق دانشگاه 
پيگير هستيم تا دليل تك جنسيتي شدن رشته معدن 
روشن شود، گفت: ممكن است در اين زمينه خطايي 
رخ داده باشد.همچنين برخي دانشجويان رشته هاي 
مختلف در تماس با «جام جم»و نيز  برخي داوطلبان 
ــس در برخي  ــي به يك جن ــون 90 از  امتيازده آزم
رشته ها، به نفع دختران يا به نفع پسران انتقاد كرده اند 
و خواستار رسيدگي سازمان سنجش به اين امر شدند. 
ــيدجالل الدين طباطبايي ــت كه س  اين در حالي اس

ــازمان  ــن باره ابراز بي اطالعي كرد و گفت: س  در اي
ــت و حتي نوع  ــزان ظرفي ــي در مي ــنجش دخالت س
جنسيت دانشگاه ها ندارد.طباطبايي افزود: دانشگاه ها 
براي اعالم ظرفيت و پذيرش جنسيت وارد پرتال ظرفيت 
دانشگاه هاي سازمان سنجش مي شوند و پس از تكميل 
ــترش و نظارت آموزش عالي  آن، اين پرتال به دفتر گس
ارسال مي شود و پس از تاييد نهايي، فايل  آن در دفترچه 
ــود. وي با تاكيد بر اين  كه ميزان  ــر مي ش كنكور منتش
ــت،  ــيت برعهده دانشگاه هاس ظرفيت و پذيرش جنس
توضيح داد: حتي امسال دانشگاه ها 627 هزار نفر اعالم 
ظرفيت كرده بودند كه در دفتر گسترش آموزش عالي با 

پذيرش 584 هزار نفر آن موافقت شد.
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درخشان: رابطه
  فوتبال ايران را
 به زانو درآورده است 

مريم جمشيدي/ گروه سياسي

ــته اي روسيه،  فاصله تهران و مسكو را كم  ايده هس
كرده است. ترافيك ديپلماتيكي كه اين روزها در مسير 
پايتخت هاي 2 كشور برقرار است، نشان از جدي بودن 
ــت كه مقامات  ــيه و ايران در مواجهه با طرحي اس روس
ــاتي  ــي چندي قبل آن را ارائه كردند. بنابر گزارش روس
ــره كرده اند،  محمود  ــي مخاب كه خبرگزاري هاي روس
ــداري كه با  ــور ايران در دي ــژاد، رئيس جمه احمدي ن
فرستاده مسكو داشته است، از پيشنهاد روسيه معروف 
به طرح گام به گام استقبال كرده و آن را پذيرفته است. 
ــن تر ديروز وزير امر خارجه  ايران در  اما در خبري  ر وش
مسكو به رسانه ها گفت : طرح روسيه را به طور  شفاهي 
ــم و با روح اين طرح موافقيم كه حركت  دريافت كردي

گام  به گام متقابل جديدي داشته باشيم .
ــرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه 20 تيرماه  س
ــنگتن  در اجالس چهارجانبه صلح خاورميانه در واش

ــته اي ايران  ــك طرح گام به گام درباره برنامه هس  ي
ــده به ازاي هر  ــنهاد ش ارائه كرد كه برمبناي آن پيش
ــك گام ايران براي همكاري با آژانس، يك واحد از  ي

تحريم ها كاسته شود. 
ــالم كردند  ــورمان اع ــدا گرچه مقامات كش در ابت
ــت، اما گفته  ــه جزئيات اين طرح در حال دريافت اس ك
ــخص از  ــود كه كليات طرح الوروف به طور مش مي ش
ــكاري با آژانس بين المللي انرژي  ايران مي خواهد هم

ــناريويي را ترسيم مي كند  ــترش دهد و س اتمي را گس
ــران در جهت  ــاس آن براي هر گام جدي اي ــه بر اس ك
ــاله باقي مانده با آژانس، يك اقدام متقابل  حل يك مس
ــاي اعمال  ــف تحريم ها و مجازات ه ــت تخفي در جه
ــارت ديگر اين طرح از  ــده بر ايران انجام  گيرد.به عب ش
ــد امتيازاتي نظير متوقف  ــه  بين المللي مي خواه جامع
ــر گامي كه ايران در  ــردن برخي تحريم ها را براي ه ك
ــر توضيح نيات  ــت ها مبني ب ــت برآوردن درخواس جه
ــته اي اش برمي دارد، براي اين كشور لحاظ كند.به  هس
نظر مي رسيد اين ايده در ابتدا با ترديد ايران روبه رو شد 
چرا كه مقامات كشورمان لحن هاي متفاوتي را نسبت 
ــد علي اكبر صالحي،  ــتند، اما كمي بع به اين طرح داش
ــنهاد استقبال كرد و  ــورمان از اين پيش وزير خارجه كش

ــان دهنده  تالش مسكو  ــيه نش گفت كه اين اقدام روس
ــودن در هاست، اما نياز است براي بررسي آن  براي گش
ايران به طور رسمي در جريان اين پيشنهاد و جزئياتش 

قرار گيرد.

ــه اين زودي ها  ــرخ ديه و بيمه ب ــرا بحث ن ظاه
ــه مركزي كه  ــس كل بيم ــت. رئي ــر نيس پايان پذي
بالفاصله پس از اعالم نرخ 90 ميليون توماني براي 
ــان به اين موضوع واكنش نشان داده  ديه كامل انس
بود، باز هم در يك فرصت خبري جزئيات بيشتري از 

مواضع دولت را نسبت به نرخ جديد اعالم كرد.
بيمه شخص ثالث، از مواردي است كه شركت هاي 
ــوند تا  ــب از محل آن متحمل زيان مي ش ــه اغل بيم
ــمي شركت هاي  ــاس گزارش هاي رس سود. براس
ــهم ــه دولت در آنها س ــا آنهايي ك ــي ي ــه دولت  بيم

 قابل توجهي دارد سال هاي اخير را در حوزه شخص 
ــد. برخي بيمه هاي  ــپري كردن ثالث با زيان دهي س
ــوددهي شدند  خصوصي هم ميليمتري موفق به س

و برخي ديگر نيز زيان دادند.
ــالمي در گزارشي كه  بيمه مركزي جمهوري اس
 دي ماه سال گذشته منتشر شد، زيان سال هاي 87 و 88 
شركت هاي بيمه در رشته بيمه اجباري شخص ثالث 

را رقمي معادل 1771 ميليارد ريال اعالم كرد.
ــركت هاي  ــاس اين اطالعات، عملكرد ش براس
ــعه، نوين، دي،  ــيان، رازي، توس ــه معلم، پارس بيم
پاسارگاد، ايران معين و حافظ در رشته شخص ثالث 
ــودآور و شركت هاي بيمه  ــده س و در مدت اعالم ش
ــيا، البرز و دانا با توجه به سهمي كه در بازار  ايران، آس
در رشته شخص ثالث دارند، متحمل بيشترين مقدار 
ــده اند و تنها شركت بيمه سينا در سال 87 با  زيان ش

زيان و در سال 88 با سوددهي مواجه بوده است.
ــودن بيمه  ــه به اجباري ب ــال با توج ــن ح در عي
ــخص ثالث هيچ كدام از بيمه ها نمي توانند از زير  ش
بار آن شانه خالي كنند، اين نگراني هاست كه باعث 
ــود تا رئيس كل بيمه مركزي و ساير بيمه ها  مي ش
ــه به دو برابر  ــبت به افزايش نرخ دي ــه نس بالفاصل

واكنش نشان دهند.
جواد فرشباف ماهريان در يك كنفرانس خبري 
ــي كرده ايم تا اگر قرار  ــت: مكانيزمي را طراح گف
ــادي 90 و در مــاه حـــرام  ــه در ماه ع ــت دي اس
ــد، اين افزايش در دوره 2  120 ميليون تومان باش

تا 3 ساله انجام شود.
وي افزود: تعيين مكانيزم به معناي ورود به مبناي 
ــت و اين موضوع در صالحيت  فقهي تعيين ديه نيس
ــت. رئيس كل بيمه مركزي با بيان اين كه  بيمه نيس
در مباني فقهي آمده است، اگر شتر مبناي تعيين نرخ 
ــد، نبايد خيلي الغر باشد، تاكيد كرد: تعريف  ديه باش
خيلي الغر نباشد، چند كيلو است؟ چرا كه تعيين نرخ 
ــاس شتر 200 كيلويي تا شتر 500 كيلويي  ديه بر اس
و قيمت گوشت در بازار، تفاوت 40 تا 50 ميليوني در 

نرخ ديه ايجاد مي كند.
ــب با وضع  ــد متناس ــزود: ديه باي ــباف اف فرش
اقتصادي جامعه و نظام عرضه و تقاضاي شتر تعيين 

شود تا مردم دچار فشار اقتصادي نشوند.
ــال ها، رشدي در  وي با بيان اين كه در برخي از س
نرخ ديه نداشته ايم و در سالي هم 50 درصد نرخ ديه 
ــت، گفت: بر اساس مكانيزم جديد،  افزايش يافته اس
ــال هاي آينده نيز مشخص شده  تعيين نرخ ديه در س
ــاره به سخنان اخير سخنگوي  است. فرشباف با اش
ــاره اتمام مهلت2 ماهه براي تعيين  قوه قضاييه درب

ادامه در صفحه 4نرخ ديه افزود:

سرنوشت ملت ايران در گرو تحقق اهداف سند چشم انداز است 
دشمن با سالح ناكارآمد تحريم درصدد زمين زدن ملت ايران و نظام اسالمي است اما اين هدف 

خصمانه، با جهاد اقتصادي مسووالن و مردم ناكام مي ماند 
بيان پيشرفت ها به معناي ناديده گرفتن نقاط ضعف و كمبودها نيست اما بيان نقاط منفي بايد با 

لحن عالج جويانه و اميدبخش باشد تا واقعيات كشور، وارونه جلوه داده نشود
 همواره بايد پيشرفت ها و ظرفيت هاي شگرف كشور براي اطالع مردم منعكس شود 

بايد با شناخت «اهداف، ابزار و سالح دشمن» و با جهاد اقتصادي به مقابله با اين هدف رفت

حضرت آيت اهللا خامنه اي: 
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حق با شماست

حقوق حق التدريس ها را بپردازيد
بابايي از تهران: معوقات حقوق جانبازان را چه زماني پرداخت 

مي كنند؟ 
ــر قيمت هر واحد  ــكن مه ــووالن مس اميدوند از تهران: مس
ــكوني را طوري تعيين كنند كه قيمت آن در شهرهاي بزرگ  مس

و كوچك يكسان باشد.
ــال  ــه 2ماه از پايان س ــتان: با اين ك ــهروند از گلس ــك ش ي
ــفند 89معلمان  ــذرد، ولي هنوز حق التدريس خرداد90و اس مي گ

حق التدريسي پرداخت نشده است. چرا؟
ــته پيري هستم كه از ناحيه  ــم نظري از تهران: بازنشس هاش
ــدم. وقتي به بيمارستان مراجعه كردم، پزشك  پا دچار مشكل ش
ــتان راهنمايي كرد و  متخصص مرا به مطب خود خارج از بيمارس
ــتان  ــتم به بيمارس بعد از گرفتن ويزيت چون احتياج به عمل داش
برگشتم. حال مي گويند بايد براي عمل باالي 5-4ميلون تومان 
ــردن براي من  ــت ك ــرا؟ آيا اين همه هزينه درس ــول بدهم.چ پ

بازنشسته صحيح است؟ 
خانه آباد از كرمان: بازنشستگي پيش از موعد كاركنان  وزارت 
ــود؟ و مسووالن دائما  ــت با وجود تصويب چرا اجرا نمي ش بهداش

كمبود بودجه را بهانه مي كنند.
حسيني از تهران: اجرائيات راهنمايي و رانندگي به اعتراضاتي 
ــت  ــوران راهنمايي و رانندگي بوده اس ــتباه مام ــه مبني بر اش ك

رسيدگي نمي كند، علت چيست؟
ــهرداري منطقه 10 نسبت به  ــووالن ش محمدي از تهران: مس
نظافت و جمع آوري زباله در خيابان رنجبر، كوچه گل ها بي توجه هستند 

كه اين موضوع موجب ناراحتي ساكنان اين محل شده است. 

 تشكيل مجمع عمومي
 نخستين بانك قرض الحسنه 

خصوصي كشور
ــتين بانك قرض الحسنه خصوصي كشور  بزودي نخس
ــاز مي كند. بانك  ــك مركزي فعاليت خود را آغ ــا مجوز بان ب
قرض الحسنه رسالت ضمن تشكيل مجمع عمومي موسس، 
سهامداران خود را شناخت و با انتخاب اعضاي هيات مديره، 
پرداخت نقدي 100 درصد سرمايه نقدي به مبلغ 500 ميليارد 
ريال را مورد تاييد قرار داد. موافقت اصولي اين بانك در خرداد 
ــنامه آن نيز در دي ماه  ــده و اساس 89 از بانك مركزي اخذ ش

سال گذشته به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است.

توزيع بسته هاي حمايتي ارزيابي 
و سنجش استعداد كودك

ــنجش استعداد كودك و  ــته هاي حمايتي ارزيابي و س بس
نوجوان به همت موسسه مطالعه خالقيت كودك و نوجوان و 
با همكاري موسسه خيريه مهدي صاحب الزمان(عج)  از اول 
شهريورماه در روزنامه فروشي ها توزيع خواهد شد. دكتر حسن 
كيانـ  رئيس موسسه مطالعه و خالقيت كودك و نوجوان- با 
اعالم اين خبر، گفت: كشف استعداد و توانايي هاي كودكان و 
نوجوانان، بررسي مشكالت آنان و همچنين حمايت از آنها از 

مهمترين اهداف اين بسته حمايتي پژوهشي است.
ــتعداد حاوي  ــنجش اس ــه آزمون س ــزود: دفترچ وي اف
ــامل پنج  ــني مختلف ش ــواالتي ويژه براي گروههاي س س
ــال و  ــال، 12 تا 16 س ــال، 7 تا 12 س ــني 3 تا 7 س گروه س

بزرگساالن مي باشد.
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ادامه از صفحه اول
ــته كنكور 90  به گفته دارندگان دفترچه هاي انتخاب رش
ــران رعايت نشده  ــاوي دختران و پس ــته ها تس در برخي رش
ــران،  ــه نفع دختران يا پس ــگاه ها ب ــان برخي دانش و همچن
دانشجو مي پذيرند. بر اين اساس، در زيرمجموعه رشته هنر، 
ــي فرش و صنايع دستي سهم زنان بيشتر از مردان  كارشناس
است و در اين رشته ها بندرت داوطلب مرد پذيرفته مي شود. 
ــبت 1 به 6 به نفع  ــگاه قم، اين نس ــته هاي دانش در برخي رش
ــگاه لرستان  ــته حقوق و نيز در دانش ــت مانند رش مردان اس
ــبت 15 به 25 به نفع مردان را  ــته ها نس نيز تقريبا تمامي رش
ــي و خدمات اداري هيچ درصدي  ــگاه علوم قضاي دارد. دانش
ــي با ظرفيت 250 نفر  ــته علوم قضاي براي ورود زنان در رش

درنظرنگرفته است.
ــوي برخي  ــيتي از س ــهميه بندي جنس هر چند قضيه س
ــان  ــده، اما برخي كارشناس داوطلبان نگران كننده خوانده ش
ــاوران تحصيلي اين نحوه سهميه بندي را بسيار ناچيز  و مش
ــده است و جاي هيچ  ــال ها قبل اعمال ش مي خوانند كه از س
ــنجش نيز هر سال براساس  ــازمان س نگراني وجود ندارد. س
ــته كنكور  ــيتي در بحبوحه انتخاب رش دغدغه تبعيض جنس
ــازمان سنجش براساس نيازهاي جامعه  اعالم مي كند كه س
ــت و بر اين اساس  ــازي را پيگيري كرده اس بحث تناسب س
ــط دختران پذيرش  ــته ها همانند مامايي فق ــي از رش در برخ
ــوند و در برخي رشته ها همانند معدن و متالورژي از هر  مي ش
ــود البته رغبت پسران براي  ــجو پذيرش مي ش دو گروه دانش

ورود به اين رشته ها از دختران بيشتر است.
ــاوران  اما مخالفان نظر ديگري دارند. به گفته يكي از مش
ــهميه بندي  ــود: س ــت نامش برده ش ــي كه نخواس تحصيل
ــود و در برخي رشته ها  ــت اعمال مي ش ــيتي سال هاس جنس
ــه گفته وي،  ــت. ب ــه 40 به نفع مردان اس ــبت 60 ب اين نس
ــند و  ــي مغاير باش آيين نامه ها نبايد با روح كلي قانون اساس
ــهميه بندي كردن تحصيل بين دختران و پسران  بنابراين س

كامال خالف قانون است.
ــابقه جدايي سهميه دختران و پسران، نه به كنكور 90  س
ــال قبل بازمي گردد، به زماني كه اولين سهميه ها با  كه به س
ــازي جنسيتي، لحاظ شد و سازمان سنجش  عنوان تناسب س
ــته ها، حداقل ظرفيت  ــن باره توضيح داد: در برخي رش در اي
ــت به اين معنا كه در اين  ــرش از هر جنس 30 درصد اس پذي
ــته ها حتما 30 درصد دختران و 30 درصد پسران پذيرفته  رش
ــران با  ــوند و در اين 30 درصد دختران با دختران و پس مي ش
ــوند. پذيرش در ظرفيت باقيمانده نيز  ــران مقايسه مي ش پس

به صورت رقابتي بين دختران و پسران صورت مي گيرد.
 سهميه بندي رشته ها هميشه ناعادالنه نيست

ــا تاييد وجود  ــته ب ــاور انتخاب رش كامبيز نيك بين، مش
سهميه بندي تاكيد دارد كه هميشه سهميه بندي ها ناعادالنه 
نيست به شرطي كه ميزان عالقه و تمايل زنان و مردان براي 
ورود به رشته ها بررسي شود، او توضيح داد: در برخي موارد به 
ــته اي خاص، ظرفيت آن  دليل نبود گرايش يك جنس به رش
رشته خالي مي ماند در حالي كه مي تواند به نفع جنس ديگري 

استفاده شود، آيا نام اين، سهميه بندي است؟
ــد سهميه بندي جزو  نيك بين تصريح كرد: به نظر مي رس
ــت هاي وزارت علوم است، اما در جايي جنبه ناعادالنه  سياس
ــواب ندهد، مثال دختران  ــرد كه به تقاضاي موجود ج مي گي
خواستار ورود به رشته قضاوت يا رشته هايي مانند اين باشند، 
اما نظام آموزش از ورود آنان به اين رشته ها جلوگيري كند.

ــران در چند  ــدن براي دخت ــته مع ــه هر حال حذف رش ب
ــگاه كشور مجالي شده تا عده اي نگران اعمال تبعيض  دانش
ــند، هر چند هنوز از  ــيتي در رشته هاي دانشگاهي باش جنس
ــنجش اعمال اين تبعيض ها تاييد نشده  ــازمان س ــوي س س
ــهميه ها  ــش انجمن هاي علمي به برخي س ــت  اما واكن اس
نشان مي دهد كه چنين سهميه بندي با تقاضاي دانشجويان 
و قول رئيس جمهور مبني بر توقف جداسازي جنسيتي همسو 

نيست.

محروميت پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه
معاون سازمان سنجش با اشاره به شرايط پذيرش در دوره 
روزانه، گفت: قبول شدگان اين دوره حتي با دادن انصراف 

نيز مجاز به شركت در آزمون سال بعد نيستند.
ــا تاكيد بر اين كه  ــنا ب ــم خدايي در گفت وگو با ايس ابراهي
تغيير رشته يا انتقال پذيرفته شدگان آزمون سراسري به ويژه 
ــررات موجود و نيز  ــا توجه به آيين نامه ها و مق ــه ب دوره روزان
ــات  ــگاه ها و موسس به دليل محدوديت هايي كه براي دانش
ــكل است، اظهار كرد:  ــيار مش آموزش عالي وجود دارد، بس
ــگاه دقت الزم  ــته و دانش داوطلبان بايد در زمان انتخاب رش

را داشته باشند. 
ــاهد و  ــهميه ش ــتفاده از س ــاره به ميزان اس ــا اش وي ب
ــهميه  ــتفاده از س ــت: داوطلباني كه با اس ــران، گف ايثارگ
ــال 1368 به بعد و داوطلباني كه با استفاده  رزمندگان از س
ــاهد از سال 1376 به بعد، يكبار در رشته هاي  ــهميه ش از س
ــده يا مي شوند اعم  تحصيلي دوره روزانه كنكور پذيرفته ش
ــته قبولي  ــته قبولي انصراف داده يا در رش ــه از رش از اين ك
ــند مجاز به استفاده مجدد از اين  ثبت نام كرده يا نكرده باش

سهميه ها نخواهند بود. 
انتقال از شبانه به روزانه ممنوع 

ــاره به شرايط دوره هاي شبانه، گفت: انتقال  خدايي با اش
دانشجويان از دوره شبانه به دوره هاي روزانه ممنوع است. 

وي با تاكيد براين كه به هيچ وجه خوابگاه، وام تحصيلي، 
ــهيالت رفاهي به دانشجويان  ــرويس اياب و ذهاب و تس س
ــرد: بنابراين به  ــان ك ــبانه تعلق نمي گيرد، خاطرنش دوره ش
ــود رشته بومي منطقه خود را انتخاب  داوطلبان توصيه مي ش

كنند. 
ــازمان سنجش با بيان اين كه دانشجويان دوره  معاون س
شبانه تابع مقررات آموزشي دوره روزانه هستند، تصريح كرد: 
ــي  ــي اين دوره عينا همان برنامه هاي آموزش برنامه آموزش

دوره روزانه است. 

سهميه بندي جنسيتي در رشته هاي دانشگاه ها؛ نگراني ها باقي است
عده اي از دانشجويان از سهميه بندي رشته هاي دانشگاهي به نفع دختران يا پسران خبر مي دهند ــوه قضاييه اعالم كرد: افرادي  مديركل آموزش قضات ق

كه متولد 15 شهريور 1368 هستند مي توانند در آزمون قضات 
شركت كنند.

ــا موحديان با بيان اين كه زمان  ــه گزارش مهر، غالمرض ب
ثبت  نام آزمون قضاوت از اول تا 15 شهريور سال جاري است 
ــده و آزمون 20 آبان  گفت: اين زمان به هيچ عنوان تمديد نش

90 برگزار مي شود.
ــورت اينترنتي بوده و  ــزود: ثبت  نام داوطلبان به ص وي اف
ــبت  ــايت تكميل كرده و نس بايد داوطلبان فرم مربوط را در س
ــدام كنند. كد ملي داوطلبان نيز از طريق پيامك  به ثبت  نام اق
ــود و از اين طريق داوطلبان شماره  ــال مي ش ــامانه ارس به س
ــت مي كنند. 10 روز قبل از  ــري و رمز عبور خود را درياف كارب
ــان برگزاري آزمون قضات نيز بايد كارت خود را ارائه و كد  زم

رهگيري به صورت اينترنتي دريافت كنند.
ــتعدادهاي برتر از  ــان با بيان اين كه افراد داراي اس موحدي
ــراي افرادي كه داراي  ــتند، گفت:  ب آزمون قضات معاف هس
ــتعدادهاي برتر هستند تسهيالتي را در نظر گرفته ايم كه از  اس
آزمون كتبي معاف مي شوند و فرم و مدارك مربوط به شرايط 
ــتعدادهاي برتر را پر كرده و براي ما ارسال مي كنند ولي در  اس

مصاحبه علمي و ساير موارد با قضات ديگر رقابت مي كنند.
ــهيالت براي استعدادهاي برتر اين  وي گفت: از ديگر تس
ــوزي مي توانند محل  ــس از گذراندن دوره كارآم ــت كه پ اس
ــاي بنياد ملي  ــخص كنند. اعض ــخصا مش ــت خود را ش خدم
ــگاه هاي  نخبگان، افرادي كه داراي معدل 17 يا باالتر از دانش

شهيد بهشتي، تهران، عالمه، شهيد مطهري، تربيت مدرس، 
ــند، نفرات اول  ــالمي رضوي باش ــام صادق(ع) و علوم اس ام
كارشناسي يا كارشناسي ارشد تمام دانشگاه هاي وزارت علوم 
ــدل 18 و باالتر تمام  ــجوياني كه داراي مع ــن دانش و همچني
ــتند همگي جزو نخبگان به شمار مي روند و  ــگاه ها هس دانش
ــتند و فقط سنجش اين افراد در  از دادن اين آزمون معاف هس
مصاحبه علمي انجام مي شود. دانشجويان و دانش آموختگان 
ــور نيز طبق اطالعيه شماره دو كه  مقطع دكتري از داخل كش

در سايت اعالم شده از دادن آزمون معاف هستند.
مديركل آموزش قضات قوه قضاييه با بيان اين كه افرادي 
ــتند  ــتند هر زمان كه توانس ــتعدادهاي برتر هس كه داراي اس
ــال كنند  ــتگاه قضايي ارس مي توانند مدارك خود را براي دس
گفت: سن متقاضيان در آزمون قضات در سال گذشته 25سال 
ــوه قضاييه در  ــت ق ــود كه طبق موافقت نامه اي كه با رياس ب
ــن افراد براي شركت در  ــال انجام شد س تاريخ 16 مرداد امس
ــاس افرادي كه متولد  ــن آزمون به 22 تغيير كرد.  بر اين اس اي
ــتند مي توانند در اين آزمون شركت  ــهريور 1368 هس 15ش
ــن شركت در اين آزمون براي افراد 40 سال  كنند و حداكثر س
بوده و براي افرادي كه داراي مدرك كارشناسي ارشد هستند 

42سال و كساني كه داراي دكتري هستند 44 سال است.
ــتگاه ها نمي توانند در اين  ــاير كاركنان دس ــزود: س وي اف
ــتگاه  ــي در صورتي كه كاركنان دس ــركت كنند ول آزمون ش
ــند  ــته باش ــابقه خدمت داش ــال س قوه قضاييه حداكثر 15 س

مي توانند در اين آزمون حضور يابند.

ــت 5 ماه  ــران با بيان اين كه با گذش ــهردار ته معاون ش
ــرو و اتوبوس پرداخت  ــوز ريالي از يارانه هاي مت ــال هن از س
ــده، گفت: به نظر مي رسد قصه پرغصه يارانه هاي مترو  نش

ادامه دارد. 
جعفر تشكري هاشمي در گفت وگو با مهر با اشاره به عدم 
پرداخت يارانه هاي مترو و اتوبوس از سوي دولت افزود: بيش 
ــم گذرانده ايم و تا اين لحظه  ــال را ه از نيمي از ماه پنجم س
ــراني به  حتي يك ريال هم از اعتبارات يارانه مترو و اتوبوس
ــت و به نظر مي رسد قصه پرغصه  ــده اس تهران پرداخت نش
ــته  ــا پايان اين دوره مجلس نيز ادامه داش ــارات مترو ت اعتب
باشد.وي تاكيد كرد: دولت براساس مصوبه مجلس موظف 
ــت اعتبارات بخش مترو و اتوبوسراني را پرداخت كند اما  اس
در طول اين سال ها هيچگاه اين وظيفه بدرستي انجام نشده 
ــهروندان تهراني همچنان اين محروميت را  و امسال نيز ش

تجربه مي كنند.
تشكري هاشمي توضيح داد: ما به اين بي مهري ها عادت 
ــكوت را ادامه دهيم تا  كرده ايم و ترجيح مي دهيم همين س

ــان  ــدن مصوباتش قانونگذاران خود به بي توجهي به اجرا ش
واكنش نشان دهند و از دولت سوال كنند چرا با وجود گذشت 
5 ماه از سال و در آستانه ششمين ماه سال حتي ريالي هم از 

اعتبارات مترو و اتوبوسراني پرداخت نشده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به پرداخت بخشي از بودجه 
ــي از بودجه عمراني مترو  ــي مترو گفت: هرچند بخش عمران
ــت اما با ساخت سالي 15 كيلومتر مترو در  ــده اس پرداخت ش
ــازي كه در  ــاخت و س تهران و با توجه به محدوديت هاي س
تهران وجود دارد انتظار داشتيم كل بودجه عمراني در 6 ماه 
اول سال كه فصل كار است، پرداخت شود اما خوشبختانه در 

اين بخش شرايط به نابساماني يارانه ها نيست.
تشكري هاشمي با بيان اين كه 200 ميليارد تومان هزينه 
ــدون در نظر گرفتن  ــرداري از مترو ب ــركت بهره ب جاري ش
ــد كل هزينه ها به  ــت، گفت: حدود 10 درص ــتهالك اس اس
برق مربوط مي شود و در ساير آيتم ها نيز نرخ ها چندده درصد 

افزايش داشته است. 
 پرداخت يارانه مترو و اتوبوس تا شهريور   

ــهرداري  ــاون حمل و نقل و ترافيك ش ــي كه مع در حال
تهران از عدم پرداخت حتي يك ريال از يارانه مترو و اتوبوس 
ــوراي عالي ترافيك با تاكيد بر اين كه  انتقاد مي كند، دبير ش
ــت قرار دارد از  ــارات مترو و اتوبوس در اولوي ــت اعتب پرداخ

پرداخت اين يارانه ها تا پايان شهريور و اوايل مهر خبر داد.
ــا اعالم اين كه در  ــفيعي در گفت وگو با مهر ب مجتبي ش
ابتداي سال جاري دولت 30 ميليارد تومان براي يارانه مترو 
ــت، گفت:  ــهرداري تهران پرداخت كرده اس و اتوبوس به ش
ــعه عمراني مترو و يارانه  بتدريج كمك هاي دولت براي توس
ــعه  ــفيعي با تاكيد بر اين كه توس ــت پرداخت مي شود.ش بلي
حمل و نقل عمومي در اولويت كاري ماست، گفت: پرداخت 
ــبت به سال 88، پنج برابر  يارانه هاي حمل و نقل عمومي نس
شده است يعني در سال 88 يارانه دولت 15/8 ميليارد تومان 
ــيده  ــال 89 اين رقم به 92/8 ميليارد تومان رس بود كه در س

است.

حداقل سن قضاوت؛ 22 سال

معاون شهردار : ريالي از يارانه  اتوبوس و مترو پرداخت نشده است 

ثبت نام آزمون قضات از اول تا 15 شهريور انجام مي شود

ــور از برگزاري  ــوزش كش ــنجش آم ــازمان س رئيس س
مصاحبه جديد براي پذيرش داوطلبان دكتراي نيمه متمركز 
ــر داد و گفت:  ــن كنكور خب ــت اي ــل ظرفي ــه تكمي در مرحل
ــته - دانشگاه دوباره  مصاحبه هاي جديد پس از انتخاب رش

براي 15 هزار داوطلب كنكور دكتري انجام مي گيرد.
ــرورالدين در گفت وگو با مهر افزود: بر  ــين س محمدحس
ــاوري 5 هزار نفر  ــب تصميم وزير علوم، تحقيقات و فن حس
ــه ترتيب نمره براي مصاحبه جديد در آزمون دكتري  ديگر ب

معرفي مي شوند.
وي افزود: با توجه به اين كه ابتدا 15 هزار نفر براي آزمون 
ــگاه ها معرفي شدند و ظرفيت  دكتراي نيمه متمركز به دانش
ــاير 10 هزار نفر باقيمانده  ــگاه ها نيز 5 هزار نفر بود، س دانش
ــگاه  ــد براي مصاحبه جديد به دانش ــراه 5 هزار نفر جدي هم

معرفي مي شوند.
رئيس سازمان سنجش با اشاره به ساز و كار اجرايي تكميل 
ــوراي عالي انقالب  ظرفيت كنكور دكتري پس از تصميم ش
ــي براي افزايش ظرفيت گفت: 5 هزار نفري كه حائز  فرهنگ
ــده اند، مي توانند دوباره فرم انتخاب رشته  باالترين نمرات ش
و دانشگاه را پر كنند و پس از اعالم سازمان سنجش آموزش 

كشور براي مصاحبه به دانشگاه ها معرفي شوند.
ــگاه به اين دليل  ــته و دانش وي افزود: انتخاب مجدد رش
ــته هاي جديدي به  ــدت رش ــه در اين م ــام مي گيرد ك انج
ــده و ظرفيت هاي رشته ها و دانشگاه ها  دانشگاه ها اضافه ش

نيز تغيير كرده است.
ــت كه ببينيم  ــرورالدين تاكيد كرد: اولين قدم اين اس س
كدام يك از دانشگاه ها ظرفيت بيشتري مي توانند ايجاد كنند. 
ــوراي عالي انقالب فرهنگي مجوز افزايش  در حال حاضر ش
ظرفيت را ايجاد كرده است و بر همين اساس دانشگاه ها بايد 

ظرفيت خود را به معاونت آموزشي وزارت علوم ارائه دهند تا 
آنها نيز آن را به سازمان سنجش اعالم كنند.

ــگاه ها ظرفيت خود را اعالم كردند،  ــزود: اگر دانش وي اف
ــل خواهيم كرد كه 5 هزار نفر از افراد را  ــا به اين ترتيب عم م
ــس از مصاحبه باقي مانده اند،  ــه اضافه 10 هزار نفري كه پ ب
ــگاه ها از ميان آنها  دوباره به مصاحبه دعوت مي كنيم تا دانش

افراد واجد شرايط را انتخاب كنند.
ــازمان سنجش آموزش كشور گفت: مقرر شده  رئيس س
است كه در پذيرش نيمه متمركز دكتري به ازاي هر يك نفر 
ــگاه 3 نفر داوطلب به دانشگاه ها معرفي كنيم،  ظرفيت دانش
ــگاه ها  ــن رو در آزمون فروردين ماه كه ظرفيت دانش از همي
ــگاه ها معرفي  حدود 5 هزار نفر بود، ما 15 هزار نفر را به دانش

كرديم.
وي اضافه كرد: در واقع اكنون 10 هزار نفر از آن 15 هزار 
ــم به آنها اضافه كنيم  ــي مانده اند و بايد 5 هزار نفر ه ــر باق نف
ــگاه ها معرفي كنيم، اما با  ــا در مجموع 15 هزار نفر به دانش ت
توجه به اين كه اين افراد با هم در شرايط يكساني قرار ندارند، 
ــته و دانشگاه دوباره براي  مصاحبه جديد همراه انتخاب رش

اين افراد صورت مي گيرد.
ــوم به اين  ــا تصميم وزير عل ــد: ب ــرورالدين يادآور ش س
ــت جديد اين  ــه عنوان يك حرك ــيديم كه ب جمع بندي رس
ــگاه ها از  ــركت كرده و دانش 15هزار نفر در مصاحبه جديد ش

ميان آنها افراد را انتخاب كنند.
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور افزود: نتايج نهايي 
آزمون نيمه متمركز دكتري سال 90 كه فروردين ماه برگزار 
ــود از همين  ــهريورماه 90 اعالم مي ش ــد نيز نيمه اول ش ش
ــريع تر اسامي  ــگاه ها ابالغ كرده ايم كه هرچه س رو به دانش

را ارائه كنند.

آغاز دور جديد مصاحبه هاي آزمون دكتراي 90

نكته مهم براي داوطلبان كنكور دكتريرديف 
 5 هزار نفري كه حائز باالترين نمرات شده اند مي توانند دوباره فرم انتخاب رشته و دانشگاه را پر كنند1 
انتخاب مجدد رشته و دانشگاه به دليل رشته ها و ظرفيت هاي جديد دانشگاه هاست2 
مقرر شده است در پذيرش دكتري به ازاي هر نفر ظرفيت دانشگاه 3 نفر داوطلب به دانشگاه ها معرفي كنيم3 
به عنوان يك حركت جديد 15 هزار نفر در مصاحبه جديد شركت مي كنند4 
اول بايد دانشگاه ها ميزان ظرفيت جديد خود را مشخص كنند تا فرآيند اجرايي پس از تعيين ظرفيت ها آغاز شود5 
تالش ما اين است كه اين تكميل ظرفيت به قبولي مهر برسند6 
تالش اين است كه داوطلبان آموزش خود را از سال تحصيلي جديد آغاز كنند7 
نتايج نهايي آزمون نيمه متمركز دكتري سال 90 نيمه اول شهريورماه 90 اعالم مي شود8 
دانشگاه ها بايد هرچه سريع تر اسامي را ارائه كنند9 

 31 مرداد، روز همبستگي
 با مردم سومالي

ــنبه 31مرداد همزمان  جمعيت هالل احمر ايران روز دوش
ــتگي با مردم  ــهادت امام علي(ع) را  روز همبس ــالروز ش با س
ــزارش روابط عمومي   ــالم كرد.به گ ــومالي اع قحطي زده س
ــه به بروز  ــالم كرد كه با توج ــالل احمر ايران اع ــت ه جمعي
ــومالي و ايجاد مشكالت  ــور س ــالي و قحطي در كش خشكس
ــلمان و خصوصا زنان و كودكان مظلوم  متعدد براي مردم مس
ــومالي و با عنايت به تاكيدات و منويات رهبر معظم انقالب  س
براي كمك به مردم نيازمند سومالي دوشنبه 31 مرداد همزمان 
با سالروز شهادت حضرت علي(ع) به عنوان روز همبستگي و 
كمك به مردم مسلمان و قحطي زده سومالي اعالم مي شود.

ــود  ــالمي دعوت مي ش ــاس، از ملت ايران اس براين اس
ــع آوري كمك هاي  ــور در پايگاه و صندوق هاي جم با حض
مردمي جمعيت هالل احمر و كميته امداد امام خميني(ره) و 
سازمان بسيج مستضعفين در سراسر كشور به ياري برادران و 

خواهران مصيبت ديده خود در كشور سومالي بشتابند.

ثبت نام بيمه طاليي فرهنگيان 
بازنشسته تمديد شد

ــتيباني وزارت آموزش و پرورش از  ــركل تعاون و پش مدي
ــتگان فرهنگي تا  تمديد مهلت ثبت نام بيمه طاليي بازنشس

روز شنبه بيست ونهم مرداد سال جاري خبر داد. 
به گزارش ايسنا، نامدار عبدالهيان با اشاره به انعقاد قرارداد 
وزارت آموزش و پرورش با شركت آتيه سازان حافظ در دو ماه 
قبل افزود: آخرين مهلت براي ثبت نام بازنشستگان فرهنگي 
ــايت آتيه سازان حافظ، بيست وششم مرداد تعيين شده  در س
ــركت  ــا هماهنگي هاي به عمل آمده با مديران ش ــود كه ب ب
آتيه سازان حافظ، اين مهلت تاروز شنبه 29 مرداد تمديد شد. 
ــچ وجه قابل تمديد  ــد بر اين كه اين مهلت به هي ــا تاكي وي ب
نيست، توضيح داد: وزارت آموزش و پرورش عنايت ويژه اي 
به بازنشستگان فرهنگي دارد به همين منظور براي پيگيري 
ــاعت ها كار كارشناسي براي فرهنگيان  و انعقاد اين بيمه س
بازنشسته انجام داده است. مديركل تعاون و پشتيباني وزارت 
ــگاه ثبت نامي در مناطق  ــوزش و پرورش از ايجاد 20 پاي آم
ــت: اين پايگاه ها به طور عمده  ــه تهران خبر داد و گف 20 گان
ــتند  ــتقر هس در ادارات آموزش و پرورش مناطق تهران مس
ــت نام را خود  ــريع تر ثب ــتگان مي توانند هر چه س و بازنشس

آغاز كنند. 
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