
ــكا مبني بر تمديد معافيت  ــان با اعالم آمري همزم
11 كشور از مجازات هاي خودخوانده عليه خريد نفت 
ــا از افزايش خريد نفت  ــران، مركز آمار اتحاديه اروپ اي

از ايران خبر داد.
ــه غرب از  ــا در حالي ك ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه ايران  ــاي كاملي را  علي ــال تحريم  ه ــرداد  امس خ
ــانه هاي غيرعملي بودن اين  ــته اما نش ــه اجرا گذاش ب
ــكار  ــت زمان نه چندان زيادي آش ــا با گذش تحريم ه
ــت. واقعيات اقتصاد جهاني مانند گسترش  ــده اس ش
ــورو و تبعات  ــادي در آمريكا و منطقه ي ــران اقتص بح
اجتماعي آن مانند رشد بيكاري و تعطيلي كارخانجات 
ــد قيمت نفت و ناتواني آمريكا و  مهم اروپا در كنار رش
متحدان خاورميانه اي اش بويژه عربستان سعودي در 
ــران مهم ترين داليل موفق نبودن  جايگزيني نفت اي

تحريم نفتي ايران محسوب مي شود.
ــي اخبار  ــانه هاي غرب ــال ديروز رس ــن ح در همي
ــانه هاي تازه اي از اثر  ــر كردند كه نش جديدي را منتش

نكردن تحريم ها آشكار مي كند.
 افزايش 25 درصدي خريد نفت اروپا از ايران

ــتين خبر يورو استات( مركز آمار اتحاديه  در نخس
ــن گزارش خود اعالم كرد واردات  اروپا)،  در جديدتري
ــد 25  ــران در ماه ژوئن(خرداد) با رش ــت اروپا از اي نف
درصدي نسبت به ماه قبل از آن به 627  /  1 ميليون تن 

معادل 420 هزار بشكه در روز رسيده است.
ــن  ــتات جديدتري ــارس، يورواس ــزارش ف ــه گ ب
ــر  ــه واردات نفت اروپا از ايران را منتش ــار مربوط ب آم

كرده است.
ــت كه اتحاديه اروپا در اوايل سال  اين در حالي اس
ــرح تحريم نفت ايران را به تصويب  جاري ميالدي ط
ــراي اعضاي اين  ــش ماهه را ب ــانده و فرصتي ش رس

ــتگي خود به نفت  ــر گرفته بود تا وابس ــه در نظ اتحادي
ايران را به صفر برسانند.

براساس اين گزارش كل واردات نفت اروپا از ايران 
ــت) بالغ بر 3  /  1 ميليون تن معادل  در ماه مي(ارديبهش
ــكه در روز بوده است كه اين رقم با رشد  336 هزار بش
ــه 627  /  1 ميليون تن معادل 420 هزار  ــدي ب 25 درص

بشكه در روز طي ماه ژوئن رسيده است.
ــور  ــور و در ماه ژوئن چهار كش ــه كش در ماه مي  س
ــتريان نفتي  ــي از ايران نفت وارد كرده اند. مش اروپاي
ــپانيا، ايتاليا و  ــران در ماه ژوئن عبارتند از يونان، اس اي
ــه. اتريش كه در ماه مي 58 هزار تن نفت از ايران  تركي
ــانده  وارد كرده بود در ماه ژوئن اين رقم را به صفر رس
ــت اما در مقابل، واردات نفت يونان و اسپانيا از صفر  اس
ــزار تن در ماه  ــه ترتيب به 102  و 409 ه ــاه مي  ب در م
ژوئن رسيده است. واردات نفت تركيه از ايران نيز طي 

اين دو ماه تغيير محسوسي نداشته است. 
ادامه در صفحه 4
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افزايش خريد نفتي 
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آمريكا به ناچار معافيت 11 كشور از تحريم نفت 
ايران را تمديد كرد
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ــه  ــر دو در خان ــند، ه ــاس مي فروش ــر دو لب ه
ــد،  ــات نمي دهن ــر دو مالي ــد، ه كار مي كنن
ــد، اما يكي با  هر دو مخفيانه كار مي كنن
ــه و به نمايش  ــاك در خان فروش پوش
ــتن اش براي دوستان و فاميل،  گذاش

ــري  ــد و آن ديگ ــاش مي كن ــرار مع ــه ام آبرومندان
ــش فروش پوشاك، باندي را هدايت مي كند  زير پوش

كه هدفش اغفال مردم است.
ــب و كار هر دو  ــي اگرچه كس ــاي نظارت نهاده
ــروه را غيرقانوني و مخل نظام اقتصادي مي دانند،  گ
ــون مي دانند  ــخت مي گيرند، چ ــا به گروه دوم س ام
ــاس، پرونده هاي قتل،  ــوهاي لب ــه در برخي از ش ك

سرقت، تجاوز به عنف و قاچاق و مصرف موادمخدر 
ــت در خانه  ــان اتفاقي كه بعيد اس ــود؛ هم باز مي ش
ــهروندي عادي كه مجوزي نيز براي كسب و كار  ش

خانگي ندارد، روي دهد.
ــوع جرم و  ــگيري از وق ــه براي پيش ــدارها هم هش
ــت، وگرنه در هر صنفي حتي در بين  ــيب ديدگي اس آس
برگزاركنندگان شوهاي لباس با اين كه لقب «زيرزميني» 

هم گرفته اند، هميشه حوادث ناگوار رخ نمي دهد.
احتياط!

زير پوست پايتخت، شهر زيرزميني اي برپاست  كه 
پليس در آن دنبال خالفكار مي گردد. كاسب هاي اين 
شهر مثل كسبه روي زمين، كاسبي مي كنند ولي نه از 

آن نوع كه پليس موافقش باشد. 
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 فرهنگ و هنر
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40 فيلم ايراني پشت 
دروازه اسكار

 فرهنگ سازى
 با چاشنى شوخ طبعى

ــناكش مي كنيم،  ــرطان  آنقدر كه ترس بيماري س
ــرطان هاي  ــوم از س ــت كم يك س ــرس ندارد، دس ت
ــايع قابل درمان است. از طرفي با وجود آمار ساالنه  ش
هزار مبتال به سرطان در كشور، شاخص بروز سني   80
ــور ما بر خالف بسياري از كشور هاي  سرطان در كش
ــت، به اين معنا كه در اكثر  ــعه يافته، دو رقمي اس توس
سرطان ها ميزان بروز عددي دو رقمي در هر 100هزار 

نفر است.
به اين داليل مساله پيشگيري را هم اضافه كنيد، 
ــتن  چرا كه توجه به عواملي مانند حذف دخانيات، داش
ــالم به  ــي و توجه به تغذيه س ــرك و برنامه ورزش تح

ميزان زيادي در پيشگيري از سرطان موثر است.
ــكان در مرحله اول  ــه پزش ــاس توصي بر اين اس
ــيدن  ــراي مبتاليان نيز نترس ــت و ب ــگيري اس پيش
ــود. آنها  ــيار تاكيد مي ش ــز بر  روند درمان بس و تمرك
ــرطان از خود بيماري بدتر است  معتقدند كه ترس از س
چرا كه همين ترس مي تواند درمان بيمار را با مشكالت 

زيادي روبه رو كند.
 جدول سرطان هاي شايع در استان هاي كشور كه 
ــت، نشان مي دهد  ــده اس در صفحه 11 امروز چاپ ش
ــان و مردان؛  ــور در زن ــرطان هاي كش ــايع ترين س ش
ــت كه هر دوي اين  ــينه و پوست اس ــرطان هاي س س
ــگيري و خصوصا درمان است. با  سرطان ها قابل پيش
اين تفاسير الزم است بدانيم سرطان ترس ندارد، بلكه 

ابتدا پيشگيري و سپس درمان مي خواهد.

پرونده جام جم درباره سرطان 
 ميزان شيوع و درمان آن را 
در صفحات 10 و 11 بخوانيد

پليس نسبت به سوءاستفاده از مشتريان در برخي شوهاي لباس خانگي هشدار مي دهد

 ادامه اعتراض ها 
به فيلم موهن آمريكايي

موج اعتراض هاي ضد آمريكايي به استراليا نيز رسيد
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نخستين قرعه كشي پايانه هاي فروشگاهي بانك مسكن 
در پي برگزاري نخستين دوره قرعه كشي در بين دارندگان و استفاده كنندگان از پايانه هاي 
فروشگاهي بانك مسكن به 1563 دارنده پايانه فروش و 1462 استفاده كننده از پايانه هاي اين 
بانك به قيد قرعه جوايزي اهدا شد. نيكوفر صفري، رئيس اداره كل خدمات نوين بانك مسكن 
ــكن و دارندگان كارت ها  ــويقي را ترغيب پذيرنده هاي بانك مس هدف از اجراي اين طرح تش
ــت و گفت: از اين پس قرعه كشي، هر سه ماه  ــتفاده از خدمات بانكداري الكترونيك دانس  به اس

يك بار برگزار مي شود و در پايان هر فصل، جوايز ارزنده اي به برندگان اهدا خواهد شد. 

درمانگاه هفت تپه بدون امكانات
ــي ــن اجتماع ــگاه تامي ــه: درمان ــت تپ ــريفيان از هف  ش
ــرار دارد. از  ــطح پاييني ق ــه از لحاظ امكانات در س ــت تپ  هف
مسئوالن ذي ربط مي خواهيم به اين موضوع رسيدگي كنند.

ــاوه به تهران بعد از عوارضي  ــاوه: در اتوبان س ياري از س
افرادي هر روز مبادرت به سوزاندن الستيك مي كنند كه اين 
كار آنها باعث آلوده شدن هواي اين منطقه و زيان رسيدن به 
ــود. از مسئوالن ذي ربط مي خواهيم به  محيط زيست مي ش

اين مشكل رسيدگي كنند.
غالمعلي زاده از تهران: چند روز ديگر سال تحصيلي جديد 
ــود در حالي كه هنوز حق الزحمه بهار كارمندان و  آغاز مي ش

معلمان پرداخت نشده است. علت چيست؟
چيني ساز از اهواز: برگه هاي سهام شركت نورد لوله اهواز 
ــال است كه به كارگران آن فروخته اند، ولي تاكنون  را چند س

سودي به آن تعلق نگرفته است.
ــتان قوچان متخصص  ـ  09158820 : شهرس ـــ 
ــه فكر  ــئوالن ب ــم ندارد. مس ــونوگرافي خان س

خانم هاي اين شهرستان باشند.
ــات  ــروژه تقاطع ــركت دي در پ ـ  09124688 : ش ــ 
ــطح شهداي روحاني كرج با توجه به اين كه تمامي  غيرهمس
ــرج دريافت كرده، چهار ماه  ــهرداري ك مطالبات خود را از ش
است حقوق و حق بيمه كاركنان خود را پرداخت نكرده است و 
با تمام تفاصيل كاركنان خود را به صورت كامال ناجوانمردانه 
اخراج و حقوق و مطالبات آنها را به صورت اقساطي پرداخت 

مي كند. مسئوالن به اين مساله رسيدگي كنند.

 قزوين(16صفحه)، كرمان 
 خراسان رضوي، كرمانشاه، آذربايجان غربي 

و شهرستان هاي تربت جام و بروجرد(لرستان)

آبروداري مصلحتي گدايان پايتخت
ــالت يك هفته اي براي گدايان پايتخت، يك توافق  تعطي
ــهري، توافقي براي حفظ  ــئوالن ش منصفانه ميان آنها و مس
ــان بزند، طوري  ــهر كافي بود تا چند روزي غيب ش آبروي ش
ــياب  كه انگار اصال از اول هم نبوده اند تا وقتي كه آب ها از آس

افتاد دوباره بازگردند. 
ــد،  ــورهاي غيرمتعهد هم تمام ش ــران كش ــالس س اج
ــالمت به كشورشان برگشتند، حاال  مهمانان خارجي هم به س
ــت كه بعد از تعطيالت يك هفته اي دوباره  نوبت متكديان اس
سر و كله شان در شهر پيدا شود. همان مهمانان ناخوانده اي كه 
به هيچ قيمتي حاضر به ترك تهران نيستند، چون وضع كار و 
كاسبي شان هيچ كجا به اندازه پايتخت رونق نگرفته است.   

ــزاري اجالس، اثري  ــهرونداني كه طي يك هفته برگ ش
ــد، به خود  ــهر نمي ديدن ــك متكدي در ش ــور حتي ي از حض
ــت براي هميشه چهره  ــايد ديگر قرار اس اميد مي دادند كه ش
ــان از تصوير نازيباي حضور متكديان پاك شود، غافل  شهرش
ــك مرخصي مصلحتي  ــهرمان فقط به ي از اين كه گدايان ش

فرستاده شده بودند.
ــران غيرمتعهدها و حضور  ــزاري اجالس س ــن بار برگ اي
ــد كه سازمان هاي متولي از  صدها مهمان خارجي بهانه اي ش
شهرداري گرفته تا نيروي انتظامي و بهزيستي، هرچند موقت 
هم شده تصويري ظاهري از همكاري و تعامل با يكديگر را به 
نمايش بگذارند و با اجراي يك طرح ضربتي براي چند روزي 

متكديان را از خيابان هاي پايتخت جمع آوري كنند. 
ــداري موقت  ــا مراكز نگه ــهرداري ي ــاي ش گرمخانه ه
ــم اين بود كه در  ــتي فرقي نمي كرد، مه ــان در بهزيس متكدي
چند روز برگزاري اجالس آنها در هيچ كجاي اين شهر آفتابي 

نشوند، حاال با گذشت كمتر از 20 روز آنها دوباره آمده اند. 
ــيون فرهنگي اجتماعي  ــي، رئيس كميس مرتضي طالي
ــهر تهران نيز با انتقاد از بازگشت دوباره متكديان  ــوراي ش ش
ــهر مي گويد: در ايام اجالس، تمامي دستگاه هاي  به سطح ش
ــان را جمع آوري و  ــت هم داده و متكدي ــت به دس مربوط دس
ــدن اجالس آنها دوباره رها  نگهداري كردند اما پس از تمام ش
ــاماندهي به صورت كامل اجرا نشد و تا  ــده اند زيرا فرآيند س ش
زماني كه عزم جدي در اين زمينه وجود نداشته باشد، همچنان 

شاهد افزايش حضور متكديان در پايتخت خواهيم بود. 
ــاماندهي  ــخص براي س ــاال كه به مدد نبود متولي مش ح
ــتگاه هاي  ــو و كم كاري دس ــيب هاي اجتماعي از يك س آس
ــاره متكديان در  ــور دوب ــاهد حض ــوي ديگر ش اجرايي از س
ــتيم، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا بهتر نبود  پايتخت هس
ــتگاه هاي متولي از شهرداري گرفته تا بهزيستي و نيروي  دس
انتظامي به جاي اجراي طرح هاي ضربتي، ناكارآمد و مقطعي، 
ــي براي كنترل يا حتي ريشه كني  در پي يافتن راهكاري اساس

اين آسيب اجتماعي برمي آمدند؟

ادامه از صفحه اول
ــاي خزيده در زير اليه هاي  ــوران نگرانند كه در مغازه ه مام

زيرين  شهر، كسي طعمه فريبي شود و در دام ابتذال بيفتد. 
ــال مي كند تا به  ــا را دنب ــا همه جا رد پا ه ــن ناج ــراي همي ب
ــند و براي جور شدن  ــد كه لباس مي فروش ــندگاني برس فروش
ــري و كيف و كفش  ــال، روس ــي، ش ــان، لوازم آرايش جنس ش
ــوهاي لباسي  ــندگان، بانيان ش نيزعرضه مي كنند. اين فروش
ــركت در آنها نه نيازي به رابطه بازي است  ــتند كه براي ش هس

و نه نياز به گشتن بسيار. 
ــطح شهر بويژه آنجا  ــوهاي لباس در س كارت ويزيت اين ش
ــاني در مزون ها، استخرها و  كه آدم هاي مرفه تردد دارند، به آس
ــالن هاي زيبايي دست به دست مي شود، نشاني اين شوها نيز  س
يا دهان به دهان مي چرخد يا در بازار بي انتهاي اينترنت، آنجا كه 
همه رقم آگهي براي استخدام دختران و پسران خوش چهره كه 
ــت در شوي پوشاك امارات يا تركيه و مالزي بازار گرمي  قرار اس
ــئوالن امنيتيـ  اطالعاتي همين  ــترس است؛ مس كنند، در دس
ــيده اند به بازارهايي جذاب كه در آن  ــرنخ ها را گرفته اند تا رس س

بهاي كسب سود، فنا شدن خيلي چيزهاست.
 فعاليت زيرزميني يعني تخلف 

ــتند، اما پليس اين عنوان را  ــنده پوشاك هس به ظاهر فروش
فقط يك پوشش مي داند كه قانون و قانونگذار را مجاب نمي كند. 
حسين ساجدي نيا ، فرمانده انتظامي تهران بزرگ، پليسي است 
ــك بازي اين فروشندگان به مذاقش خوش نمي آيد  كه قايم باش
چون او در آخرين موضعگيري اش در قبال شوهاي لباس با لحني 
گاليه آميز از حوادث ناگواري سخن گفت كه زير لواي اين شوها 

اتفاق مي افتد. 
ــكافت و بدون بيان جزئيات به اين  او البته اين حوادث را نش
ــنده كرد كه شوهاي خانگي دستمايه اي براي سارقان  جمله بس
ــت و شوهايي كه به صورت باندي عمل مي كنند، فعاليتشان  اس

بهانه اي براي تجاوز به عنف.
ــن كارگر، معاون اجتماعي نيروي انتظامي نيز در جبهه  بهم
ساجدي نياست؛ هرچند كه تركش هشدارهايش فقط به كساني 
اصابت مي كند كه در شوهاي لباس، شئونات اسالمي را رعايت 
نمي كنند. او در گفت وگو با مهر توضيح مي دهد كه هر نمايشگاه يا 
مزون زميني و زيرزميني كه لباس هاي خالف شئونات اسالمي 
ــوي پليس پلمب مي شود، چون به باور او وقتي  عرضه كند از س
ــهر لباس فروشي هاي مناسب وجود دارد، برگزاري  در سطح ش

شوهاي زيرزميني ضرورتي ندارد. 
ــر و بم تخلف اين  ــاجدي نيا، زي ــه كارگر نيز همچون س البت
ــد، اما اين موضوع وقتي از  ــندگان زيرزميني را رو نمي كن فروش
زبان رئيس پليس اطالعات و امنيت عمومي فرماندهي انتظامي 

تهران بزرگ شنيده مي شود ابهامات آن رفع مي شود. 
ــت و برخورد پليس با مراكز  ــا مهرابي، داليل مخالف عليرض
ــاس را در چند مورد خالصه مي كند كه جان  ــوهاي لب برپايي ش

كالمش نگراني از ترويج فرهنگ ابتذال در جامعه است. 

ــه روي عامالن  ــي ك ــد: تحقيقات ــم مي گوي ــه جام ج او ب
ــوهاي لباس انجام شده، نشان مي دهد كه اين  دستگيرشده ش
ــتري براي اشاعه ابتذال، ترغيب جوانان و نوجوانان به  مراكز بس
ــاد و حتي مواد روانگردان و مخدر است؛ در  سمت خانه هاي فس
حالي كه لباس هاي عرضه شده در اين مراكز نيز پوشش مبتذل 

را ترويج مي كند. 
ــودجو  گفته هاي مهرابي همان حكايتي كه در آن عده اي س
از مشتريان بويژه دختران و پسران جوان سوءاستفاده مي كنند و 
ــناريويي را مي نويسند كه به اتاق هاي پرو گره مي خورد و  گاه س
نتيجه اش فيلم هايي مي شود كه تاكنون بارها از اين اتاق ها و زنان 

و دختراني كه هدف اخاذي قرار گرفته اند، منتشر شده است. 
ــت  ــت عمومي مايل اس ــات و امني ــس اطالع ــس پلي رئي
ــهروندان بويژه بانوان كه راحت تر در معرض باج خواهي قرار  ش
مي گيرند گوش به زنگ اتفاقات در كمين نشسته باشند؛ هرچند 
كه به باور او اين تنها زنان نيستند كه از فعاليت زيرزميني شوهاي 
ــاس آيين نامه  ــاس لطمه مي خورند.  مهرابي مي گويد: براس لب
ــور كه  ــغلي در كش و مصوبات قانون نظام صنفي، هر فعاليت ش
هدفش ارائه خدمات به مردم است بايد از اتحاديه مجوز بگيرد و 
فعاليتش زيرنظر اماكن نيروي انتظامي باشد، در حالي كه عامالن 
ــوهاي لباس نه مجوز كسب دارند و نه مثل مشاغل  برگزاري ش
ــي، ماليات و عوارض مي پردازند كه به همين علت فعاليت  زمين

آنها مخل كسبه قانوني به شمار مي رود. 
 خواهر خوانده تاناكورا 

ــتري فرق دارد.  با اين حال زاويه نگاه يك پليس با يك مش
مشتري آنجايي مي رود كه جنس بهتر را ارزان تر بخرد در حالي 
كه پليس به خريد ايمن فكر مي كند؛ هرچند  برخي از مشترياني 
ــوهاي لباس رفته اند نيز بتدريج پي برده اند كه اين  كه به اين ش

شوها لزوما به خريد بهتر و ارزان تر منتهي نمي شود. 
ــتري اين  ــت ميان زنان و دختراني كه روزي مش مدت هاس
ــتر لباس هاي  ــد، دهان به دهان مي گردد كه بيش ــوها بوده ان ش
ــوها به لباس هاي تاناكورايي مي ماند كه  ــده در اين ش عرضه ش
ــت فروشنده را رو مي كند با اين كه  بوي منحصربه فردشان دس
ــي سعي در پنهان  ــو با ضرب عطر و ادكلن و اتوكش گرداننده ش

كردن راز لباس ها مي كند. 
ــوهايي رفته اند كه اگر  ــز روايت مي كنند كه به ش ــي ني برخ
ــي  اطمينان دارند كه  ــس تاناكورا نبوده ول ــاي آن از جن لباس ه
لباس هاي دست چندمي بوده كه آثار خوردگي در سرآستين ها و 

يقه ها يشان مشهود بوده است. 
ــتند كه از قيمت هاي گراني  ــترياني نيز هس در اين ميان مش
ــود  ــته مي ش ــوها گذاش كه بر اجناس نه چندان مرغوب اين ش
ــو رواني حاكم بر  ــت كه ج ــان اين اس پرده برمي دارند و تعبيرش
ــتريان سبب مي شود تا  ــوهاي لباس و حس رقابت ميان مش ش

ــود و اجناس بنجل كه فقط مارك هاي  گراني ها نديده گرفته ش
خارجي به آن مي چسبد به چند برابر قيمت فروخته شود. 

 از اين حسن تا آن حسن...
پليس با فروشندگان زيرزميني پوشاك كه قصد سوءاستفاده 
ــه آمار پلمب 18 مركز  ــورد كرده و مي كند هر چند ك ــد برخ دارن
ــتره اي به بزرگي تهران  ــال 90 آن هم در گس غيرمجاز براي س
بزرگ خيلي اندك به نظر مي رسد. مردم نيز دوباره جذب شوهاي 
ــايد مورد اخاذي هم قرار بگيرند همان طور  لباس مي شوند و ش
ــوء استفاده نيز  ــوها بوده و مورد س ــتري اين ش كه تا به حال مش

قرار گرفته اند.  
ــردم، از اغفالگران و  ــي از م ــاب گروه ــا با اين حال حس ام
ــت و  درست است كه هشدارهاي ما، مردم را  سودجويان جداس
به همه فروشندگان خانگي بدبين مي كند، اما در ميان اين كسبه 
بي جواز، زنان و مرداني هستند كه نه از روي شيادي بلكه بخاطر 
كسب درآمد، در جمع فاميل و همسايگان اجناسي را مي فروشند 

كه نه گران است و نه قالبي.
ــام مراكز غيرمجاز برپايي  ــا پليس روي اين گروه نيز ن حتم
شو لباس را مي گذارد چون در شغلي تا اين حد امنيتي، همين كه 
ــد كه كمترين پيامدش  ــاطي را پهن كن فردي بدون مجوز بس
ايجاد مزاحمت براي همسايه هاست، برخورد با او توجيه قانوني 

پيدا  مي كند.

شوهاي زيرزميني لباس نظارت مي خواهد
برخي از مشترياني كه به اين شوهاي لباس رفته اند، بتدريج پي برده اند كه اين شوها لزوما به خريد بهتر و ارزان تر منتهي نمي شود

ــور در جريان است كه حاصل  جنگي پنهاني در جاده هاي كش
ــته و نزديك به 600 هزار نفر مجروح در سال  آن 25 هزار نفر كش
است كه حدود 180 هزار نفرشان براي هميشه دچار نقص عضو 

مي شوند.
عضو كميسيون بهداشت مجلس در گفت وگو با فارس با اشاره 
ــور  به اين آمار افزود: آمارهاي مصدومان حوادث رانندگي در كش
ــزار نفر را مالك قرار  ــت، اما اگر آمار حدود 600 ه ــا متفاوت اس م
ــرپايي  دهيم؛ از اين تعداد حدود 200 هزار نفر مصدوم خفيف و س
ــتند، حدود 200 هزار نفر مصدوم متوسط هستند كه ممكن  هس
ــتري چند روزه نيز نياز داشته باشند، اما حدود 180 تا  ــت به بس اس
200 هزار نفر مصدومان جدي و شديد هستند كه بسياري از آنها 

دچار نقص عضو دائم و تعدادي از آنها نيز قطع نخاع مي شوند.
ــور  عابد فتاحي توضيح داد: هزينه هايي كه تصادفات به كش
تحميل مي كند، چه هزينه هاي درمان و چه هزينه هاي رواني آن 
ــيار باالست و به نوعي مي توان گفت در جاده هاي كشور يك  بس
ــت كه هزينه هاي آن از هزينه جنگ هاي  جنگ پنهاني برقرار اس
ــياري از كشورها با آن دست به گريبان هستند، به  منظمي كه بس

مراتب بيشتر است.
فتاحي با انتقاد از وضع نابسامان جاده هاي كشور گفت: بعد از 
ــكن و شهرسازي، متولي مشخصي  ادغام وزارت راه با وزارت مس
ــور  ــريان و عروق اصلي ارتباطي كش ــور كه ش براي راه هاي كش
است، نداريم و مديريت اين بخش بسيار ضعيف شده است.عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: مساله و عامل 
ــتاندارد نبودن خودروهاست. اگر  ديگر موثر بر بروز تصادفات، اس
ــيم، اما خودروهاي توليدي  ــد ما توليدكننده خودرو باش قرار باش
كشور غيراستاندارد باشد اين اصال موضوع افتخارآميزي نيست.
 سهم 13 درصدي نقص فني خودروها در تصادفات

ــفرهاي تابستاني در جاده هاي  همزمان با آغاز آخرين موج س
ــور، مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران با  كش
ــبت به اين كه نقص فني خودروها عامل 13 درصد  ــدار نس هش

ــياري از اين تصادفات  ــت، تاكيد كرد: بس ــات جاده اي اس تصادف
وحشتناك ناشي از نقص در سيستم ترمز خودروهاست.

به گزارش روابط عمومي ستاد مركزي معاينه فني خودروها، 
ــا، عامل  ــي ترمز خودروه ــزود: نقص فن ــوي اف ــيدعلي رض س
ــت، در  ــي از تصادفات منجر به فوت و جرح اس بخش قابل توجه
ــبت به رفع اين  ــاده مي توان نس ــه با يك معاينه فني س ــي ك حال
ــورهاي اروپايي  ــاره به اين كه در كش نقص اقدام كرد. وي با اش
كه خودروها با باالترين استاندارد ممكن ساخته و كنترل مي شود، 
سهم نقص فني خودروها در تصادفات را 24 درصد اعالم كرده اند، 
ــور ما با وجود تعداد زياد خودروهاي فرسوده و  توضيح داد: در كش
نبود استاندارد باالي خودروهاي تازه توليد شده، سهم نقص فني 

خودروها در تصادفات را 13 درصد اعالم مي كنند.
رضوي با تاكيد بر اين كه سهم نقص فني خودروها در تصادفات 
در كشور ما از 13 درصد اعالم شده بسيار بيشتر است، تصريح كرد: 
ــانحه داريم و از  ــيله نقليه بيش از يكصد س به ازاي هر ده هزار وس
نظر نرخ تصادفات با كلمبيا، ونزوئال و بنگالدش برابري مي كنيم، 
در حالي كه در كشورهاي اروپايي اين رقم تنها 12سانحه به ازاي 

هر ده هزار وسيله نقليه است.
ــور حدود 15 ميليون  وي با بيان اين كه در حال حاضر در كش
ــتگاه خودرو تردد مي كند كه بسياري از آنها داراي نقص فني  دس
ــا مربوط به نقص ترمز،  ــت، افزود: 60 درصد عيوب خودروه اس
ــت و از اين رو  ــا و نقص در كمك فنرهاس ــتا نبودن فنره هم راس
نقص فني خودروها همواره به عنوان خطري جدي هموطنانمان 
را در سفرهاي شهري و جاده اي مورد تهديد قرار مي دهد. رضوي 
ــداوم و بموقع به مراكز معاينه فني را متضمن اطمينان  مراجعه م
ــت و تاكيد كرد: از تمام  ــت عملكرد خودرو دانس ــي و صح از ايمن
شهروندان بويژه همشهريان عزيزي كه در آخرين هفته تابستان 
ــه اين مراكز و انجام  ــفر دارند تقاضا مي كنيم با مراجعه ب قصد س
ــان، از ايمن بودن و سالمت وسيله نقليه  معاينه فني خودروهايش

خود اطمينان حاصل كنند.

تصادفات، ساالنه 180 هزار نفر را ناقص العضو مي كند
حدود 15 ميليون دستگاه خودرو در كشور تردد مي كند كه بسياري از آنها نقص فني دارد

ــازمان وظيفه  ــور معافيت هاي س ــموالن و ام ــاون مش مع
ــراي برخورداري از  ــت: حداكثر مهلت مجاز ب ــي ناجا گف عموم
ــالگي  ــت س معافيت تحصيلي براي دانش آموزان تا پايان بيس

است.
ــنوات  ــنا، محمدرضا اكبرحلوايي در مورد س به گزارش ايس
ــر قانون خدمت  ــطه افزود: براب ــاز تحصيل در مقطع متوس مج
وظيفه عمومي حداكثر مهلت مجاز براي برخورداري از معافيت 
تحصيلي براي دانش آموزان تا پايان بيست سالگي آنان است، اما 
به منظور فراهم  آوردن شرايط مناسب براي تحصيل مشموالني 
ــراي خود برنامه ريزي  ــاس قانون قبلي نظام وظيفه ب ــه براس ك

كرده بودند، تسهيالتي پيش بيني شده است.

ــاس تصميمات اتخاذ شده مشموالني  وي توضيح داد: براس
ــطه و باالتر به تحصيل  ــاي دوم متوس ــر 91 در پايه ه ــه در مه ك
 مشغول هستند، متناسب با رشته هاي تحصيلي، براي رشته هاي 
ــالگي  ــت و دو س كار دانش و فني و حرفه اي حداكثر تا پايان بيس
ــگاهي است  ــته هاي نظري كه داراي دوره پيش دانش و براي رش
ــد به تحصيل  ــالگي مي توانن ــت و چهار س ــر تا پايان بيس حداكث
ــموالني كه از مهرماه 91 در پايه  ادامه دهند. حلوايي درباره مش
ــتند، گفت: اين مشموالن  ــطه مشغول تحصيل هس اول متوس
ــالگي مجاز به تحصيل هستند و پس  ــت س حداكثر تا پايان بيس
ــه عمومي قرار  ــاله معرفي خود به وظيف ــت يكس از آن، در مهل

مي گيرند.

اعالم جزئيات معافيت تحصيلي دانش آموزان

كاهش 20درصدي خروج نخبگان 
از كشور

قائم مقام بنياد ملي نخبگان اعالم كرد: ميزان خروج نخبگان 
ــور به 20 درصد كاهش يافت و اين در حالي  است كه پيشتر  از كش

اين رقم 40 درصد بود.
سعيد سهراب پور در گفت وگو با مهر افزود: بنياد ملي نخبگان 
فقط آمار خروج نخبگاني را دارد كه زير پوشش اين بنياد قرار دارند و 
ممكن است عده اي ديگر از نخبگان كه تحت پوشش بنياد مذكور 
هم نيستند از كشور خارج شوند، اما آماري از آنان در دست نيست.

وي تسهيالت بنياد ملي نخبگان و افزايش دوره هاي دكتري 
را دو عامل مهم كاهش خروج نخبگان از كشور اعالم و تاكيد كرد: 
ــري مي گيرد به احتمال  ــور مدرك دكت نخبه اي كه در داخل كش
ــود. قائم مقام بنياد ملي نخبگان  ــور خارج نمي ش 90 درصد از كش
ــر اول گروه رياضي، 300 نفر  ــادآوري كرد كه هم اكنون 500 نف ي
ــاني تحت  ــوم تجربي و  صد  نفر اول گروه علوم انس ــروه عل اول گ
حمايت اين بنياد قرار دارند.وي در اين باره توضيح داد: در يك طرح 
مطالعاتي نخبگان و استعدادهاي برتر را به لحاظ زماني به سه گروه 
ــال 81، گروه دوم از سال 81 تا 86  ــيم كرديم. دسته اول تا س تقس
ــدند كه ميزان خروج گروه دوم  ــوم از 86 تقسيم بندي ش و گروه س
20درصد كاهش يافته است. قائم مقام بنياد ملي نخبگان با اشاره به 
نتايج استخراج شده از اين مطالعات، گفت: آمارهاي به دست آمده 
از تحقيقات نشان مي دهد كه گروه سوم هنوز در حال تحصيل و در 
ــور هستند،  ولي خروج گروه دوم كه شامل دانشجويان  داخل كش
از سال 81 تا 86 هستند، نسبت به گروه اول كه از بدو آمارگيري تا 

سال 81 را شامل مي شوند، كمتر شده است.

 واكنش دانشگاه آزاد 
به خبر افزايش شهريه اين دانشگاه

ــه جام جم در خصوص محقق  ــه دنبال چاپ گزارش روزنام ب
نشدن وعده دانشگاه آزاد در خصوص كاهش شهريه اين دانشگاه 
ــهريور، روابط عمومي اين دانشگاه جوابيه اي  ــت ويكم ش در بيس

ارسال كرد.
ــگاه آزاد در هيچ  ــس دانش ــت: رئي ــن جوابيه آمده اس در اي
ــال تحصيلي جديد  ــهريه ها در س مصاحبه اي درباره افزايش ش
ــاره اي نداشته است.اين در حالي است كه در گزارش جام جم  اش
به صحبت هاي فرهاد دانشجو، رئيس دانشگاه آزاد در گفت وگو 
ــت كه شهريه اين دانشگاه براي  ــنا اشاره و تاكيد شده اس با ايس
ورودي هاي جديد به ميزان 3 تا 5 درصد افزايش خواهد داشت. 
ــن اين كه موضوع گزارش «جام جم» درباره تحقق نيافتن  ضم
ــگاه آزاد بوده كه رئيس اين دانشگاه  وعده كاهش شهريه دانش
ــروع كار خود اعالم كرد و تيتر همه رسانه ها  ــتين روز ش در نخس
شد و در جوابيه دانشگاه آزاد اشاره اي به اين موضوع نشده است.
ــگاه آزاد در  ــود اين، جام جم براي گفت وگو با رئيس دانش ــا وج ب
ــال  ــگاه در س ــهريه هاي اين دانش خصوص تعيين و تكليف ش
ــد و همچنان بر اين باور  ــي جديد اعالم آمادگي مي كن تحصيل
ــفاف به رفع همه ابهام ها در اين خصوص  است، گفت وگوي ش

كمك خواهد كرد.

 پناهندگان افغاني 
در ايران بيمه مي شوند

ــار در جامعه جهاني،  ــور با بيان اين كه براي اولين ب وزير كش
ــرار مي دهد، گفت:  ــش بيمه ق ــران پناهندگانش را تحت پوش اي
ــتند كه در ايران  ــي جزو اولين پناهندگاني هس ــدگان افغان پناهن

تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند.
ــدار با گوترس  ــر، مصطفي محمدنجار در دي ــه گزارش مه ب
ــرعالي پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان با اشاره  كميس
ــاني  ــالمي و انس ــائل اس به اين كه ايران به دليل پايبندي به مس
ميزبان پناهندگان كشورهاي همسايه است، افزود: ايران حايلي 
ــورهاي غربي است و در واقع بخش  ميان پناهندگان افغان و كش
زيادي از اين هزينه ها را ما به خاطر كشورهاي غربي مي پردازيم 
ــوند و به ايران  ــهيم ش و ضرورت دارد كه همه در اين هزينه ها س
كمك كنند. وي با بيان اين كه جامعه جهاني بايد زيرساخت  هاي 
اجتماعي و فرهنگي و همچنين اشتغال را در افغانستان براي ايجاد 
انگيزه براي بازگشت پناهندگان فراهم سازد، گفت: كميسارياي 
ــي كه مي تواند از  ــازمان ملل قول داد تا جاي ــي پناهندگان س عال
لحاظ مالي و همچنين اسكان ثانوي افغان  ها در ديگر كشورها به 
ايران كمك كند. نجار تصريح كرد:  ايران بتازگي كار مشتركي با 
ــازمان ملل براي بيمه درماني پناهندگان شروع كرده است كه  س

اين كار براي اولين بار در جامعه جهاني اتفاق مي افتد.
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