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اول ببينيد بعد عبور كنيد
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نگاهي به 10 پل
 تاريخى ايران

شب باشكوه هنر انقالب در جشنواره عمار

7

15

رهبر معظم انقالب:
 مسئوالن، خيال مردم را 

از مساله درمان آسوده كنند

ثبت نام در دانشگاه ها، بدون كنكور
براي اولين بار از دوشنبه آغاز مي شود

نفس 
كالنشهرها 
دوباره گرفت

11 ميليون پرونده براي7000 قاضي

از ميرباقري، كارگردان سريال هاي فاخر تلويزيوني 
در جشنواره عمار تقدير شد

ــه اي، رهبر معظم انقالب  حضرت آيت اهللا خامن
اسالمي ديروز در ديدار اعضاي مجمع خيرين سالمت 
ــور، مقوله «سالمت و بهداشت و درمان» را جزو  كش
اولويت هاي اصلي و مسائل درجه يك كشور خواندند 
ــي صورت گرفته در  ــين فعاليت هاي مردم و با تحس
اين زمينه تصريح كردند: هر گاه ايمان، توان و انگيزه 
ــل بيايد، كارها بركت مضاعف  مردمي به ميدان عم

پيدا مي كند و مشكالت حل مي شود.
ــاره به نقش  ــه اي با اش ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــاي مهم اعم  ــردم در تمام صحنه ه ــده م تعيين كنن
ــالمت، فرهنگ و آموزش و  ــت، اقتصاد، س از سياس
ــالمي  ــان كردند: اصل انقالب اس پرورش خاطرنش
ــود و چنانچه  ــن حضور مردمي ب ــز متكي به همي ني
مردم به ميدان نقش آفريني وارد نمي شدند، كاري از 

سياستمداران و جريان هاي سياسي ساخته نبود.
ــاني دفتر مقام معظم  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــأله  ــتن مس ــان با تأكيد بر اولويت داش رهبري، ايش
ــياري از مسائل  ــت و درمان بر بس ــالمت، بهداش س
ــوزان بايد بنحوي  ــور، افزودند: مسئوالن و دلس كش
برنامه ريزي كرده و مسائل را در عرصه اجرايي دنبال 

كنند كه خيال مردم از مسأله درمان آسوده شود.
ــاختار مردمي در  ــالمي حفظ س رهبر انقالب اس
اين گونه مجامع خيريه را مهم و ضروري برشمردند و 
ــاختارهاي بسته اداري،  افزودند: نبايد با غلبه دادن س

پويايي و نشاط را از مجامع مردمي سلب كرد.
ــش پاياني  ــه اي در بخ ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــوق براي خيرين را،  ــخنان خود، بزرگ ترين مش س
ــتن و بروز آثار عيني كارهاي خير خواندند  به ثمر نشس
ــاي خيرخواهانه،  ــن فعاليت ه ــح كردند: اي و تصري

ــت  ــاي خداوند متعال را نيز به دنبال خواهد داش رض
و هر كار خيري در ميزان الهي محفوظ است و از نظر 

دور نخواهد ماند.
ــري، دبيركل  ــيدرضا ني ــداي اين ديدار، س در ابت
ــور، گزارشي از ساختار،  ــالمت كش مجمع خيرين س
ــات، برنامه ها و نيازهاي اين مجمع  فعاليت ها و خدم
ــكيل و مبناي رويكرد  ــاس تش بيان و اظهار كرد: اس
مجمع خيرين سالمت كشور در طول سه سال فعاليت 
ــاس توصيه رهبر انقالب مبني بر استفاده از  آن، بر اس

ظرفيت هاي مردمي در حوزه سالمت بوده است.

ــه منظور  ــور ب ــالمت كش ــن س ــع خيري مجم
ــاماندهي خيرين  ــايي و س فراهم آمدن امكان شناس
ــراي بهره گيري  ــزي ب ــور و برنامه ري ــالمت كش س
ــاركت هاي مردمي و هدايت  صحيح از كمك ها، مش
كمك ها به اولويت هاي ملي در حوزه سالمت تشكيل 

شده است.

هر گاه ايمان، توان و انگيزه 
مردمي به ميدان عمل بيايد، كارها 

بركت مضاعف پيدا مي كند و 
مشكالت حل مي شود

اصل انقالب اسالمي نيز متكي 
به همين حضور مردمي بود و چنانچه 

مردم به ميدان نقش آفريني وارد 
نمي شدند، كاري از سياستمداران و 

جريان هاي سياسي ساخته نبود

حضرت آيت اهللا خامنه اي:

امروز و فردا مدارس ابتدايي تعطيل 
 و طرح زوج و فرد خودروها از

 در منازل اجرا خواهد شد
پوران محمدي / گروه جامعه 

ــيده  ــواي پايتخت به مرز اضطرار رس ــي ه آلودگ
است؛ آلودگي هوا هر روز يك گام به وضعيت بحراني 
نزديك تر مي شود، فقط يك روز هواي پاك در مقابل 
106 روز هواي ناسالم سهم امسال شهروندان تهراني 

از آلودگي هوا بوده است. 
در اين شرايط پيش بيني ها از ورود موج جديد گرد 
ــوا از امروز تا پايان هفته در  ــديد آلودگي ه و غبار و تش

اكثر كالنشهرهاي كشور حكايت دارد. 
ــازمان  ــريع س ــدار س  مديركل پيش بيني و هش
ــي كشور با هشدار نسبت به افزايش آلودگي  هواشناس
ــهرها مي گويد: از امروز تا پايان هفته در  هوا در كالنش
ــمالي بويژه اصفهان،  ــهرهاي واقع در نيمه ش كالنش
ــز به دليل افزايش  ــهد و تبري تهران، كرج، اراك، مش
چگالي آالينده هاي جوي، كاهش ديد افقي و كاهش 

كيفيت هوا پيش بيني مي شود.
عبدالرضا اميدوارشهري در گفت وگو با ايسنا با بيان 
اين كه از امروز تا پايان هفته جوي پايدار بر هواي كشور 
حاكم خواهد بود، مي افزايد: اين شرايط موجب سكون 
نسبي هوا و وارونگي دما در اليه هاي پايين جو در اكثر 

نقاط كشور خواهد شد.
ادامه در صفحه 17

به اعتقاد كارشناسان، پرونده هاي بي شمار قضايي در صورت نهايي شدن 
اليحه جرم زدايي كاهش خواهد يافت

مهدي آئيني/ جام جم

اين آمار قابل توجه است «سال گذشته 11 ميليون 
ــتري هاي كشور سرازير شده است»  پرونده به دادگس
ــيدگي به  ــب اين كه فقط 7000 قاضي براي رس و جال
ــورمان وجود دارند، اگر بخواهيم  ــن پرونده ها در كش اي
ــيم ساده سهم هر قاضي را حساب  با يك ضرب و تقس
ــم، به هركدام از اين مردان قضا در ماه 130 پرونده  كني
ــد، اين در حالي است كه در خيلي از كشور هاي  مي رس
ــا دو پرونده قضايي  ــي در روز به يك ي ــر هر قاض ديگ
ــرايط بحراني دستگاه  ــيدگي مي كند، اين ماجرا ش رس
ــورمان را به خوبي به  ــي و ارباب رجوع هاي كش قضاي

تصوير مي كشد. 
ــوي رئيس قوه قضاييه نيز بارها  مساله اي كه از س
مورد تاكيد قرار گرفته است. آيت اهللا الريجاني از همان 
ــتش بر اين منصب اعالم كرده بود: شعار  ابتداي رياس
اصلي ما مبارزه با مفاسد اقتصادي و پيشگيري از وقوع 

جرم است.
محسن صادقي، مديركل پيشگيري هاي وضعي، 
ــي و انتظامي قوه قضاييه، آمار 11 ميليون پرونده  امنيت
ــال 90 را تاييد مي كند و به مهر مي گويد: ما حدود  در س

7000  قاضي در سراسر كشور داريم.
بر اين اساس گفته مي شود حجم ورودي پرونده ها 
ــورمان بيش از استانداردهاي  به دادگستري هاي كش
ــيون  ــخنگوي كميس ــت و حتي به گفته س جهاني اس
ــوراي اسالمي، اين مقدار  حقوقي و قضايي مجلس ش
ــت، او در اين باره  پرونده فراتر از يك منطق معمول اس
ــه جام جم مي گويد: اگر پرونده ها را 11 ميليون در نظر  ب
ــواده افرادي كه  ــداد اعضاي خان ــم و آن را در تع بگيري
درگير آن هستند ضرب كنيم، مي توانيم بگوييم كه در 
واقع تمامي جمعيت ايران درگير اين پرونده ها هستند. 
ــفناني، اين ماجرا به هيچ عنوان  به گفته محمدعلي اس

مناسب دين و فرهنگ ملي ما نيست.
ادامه در صفحه 17

ــتيك، روغن و فيلتر تهران  رئيس اتحاديه الس
ــت روغن موتور  ــش 50 درصدي قيم ــت: افزاي گف
شايعه است؛ اما در عين حال روغن هاي توليد داخل 
ــتفاده مي كنند و تحت  ــاي معروف دنيا اس از برند ه
ــان به چند برابر قيمت به  ليسانس آنها محصول ش

فروش مي رسد.
ــنا، اظهار  ــماواتي در گفت وگو با ايس عباس س
كرد: بحث افزايش 50 درصدي قيمت روغن موتور 
شايعه اي بيش نيست و تنها مي توان گفت در آينده 
10 تا 13 درصد افزايش قيمت روغن موتور خواهيم 
ــت. تمام افزايش قيمت ها نيز زير نظر سازمان  داش
ــت و  حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اس
ــد، قانوني و  ــازمان نرس تا زماني كه به تائيد اين س

اجرايي نيست.
ــور  وي با بيان اين كه روغن موتور خارجي در كش
ــام روغن هايي كه با نام  ــدارد، ادامه داد: تم ــود ن وج
شركت هاي خارجي در بازار موجود است، توليد ايران 
بوده كه با فروش تحت ليسانس به چند برابر قيمت، 

حقوق مصرف كنندگان ضايع مي شود.
ــح كرد: روغن موتور داخلي كه از طريق  او تصري
ــيله شركت هاي داخلي توزيع  قانوني توليد و به وس
ــيار باكيفيت بوده و به تائيد اتحاديه و  ــود، بس مي ش
سازمان حمايت  از مصرف كنندگان و توليد كنندگان 

رسيده  است.
ــرت تعويض  ــرخ مصوب اج ــاره به ن ــا اش او ب
ــين هاي  روغن گفت: نرخ اجرت براي دو نوع ماش
ــت. قيمت اجرت تعويض  نو و كاركرده متفاوت اس
ــدن سيني  ــواري هاي جديد بدون باز ش روغن س

ــن ملزم به  ــض روغ ــرت تعوي ــان، اج 2700 توم
ــرت تعويض  ــان، اج ــيني 3700 توم ــدن س باز ش
ــان، اجرت تعويض  ــن 2400 توم روغن با ساكش
ــرت تعويض فيلتر  ــر هواكش هزار تومان، اج فيلت
ــكازين  ــن 1800 تومان، اجرت تعويض واس روغ
ــان، اجرت  ــيل 1700 توم ــا ديفرانس گيربكس ي
ــيل 700 تومان، اجرت  بازديد گيربكس يا ديفرانس
ــد جعبه فرمان 800 تومان و گريس كاري هر  بازدي

قطعه گريس خور 300 تومان است.
ــواري هاي  وي افزود: اجرت تعويض روغن س
ــض روغن  ــرت تعوي ــان، اج ــرده 1800 توم كارك
ــرت تعويض فيلتر  ــان، اج ــن 1800 توم با ساكش
ــرت تعويض فيلتر روغن  ــش 800 تومان، اج هواك
800 تومان، اجرت تعويض واسكازين گيربكس يا 
ــيل 800 تومان، اجرت بازديد گيربكس يا  ديفرانس
ــيل 800 تومان، اجرت بازديد جعبه فرمان  ديفرانس
800 تومان، گريس كاري هر قطعه گريس خور 300 

تومان و ديگر هزينه ها به صورت توافقي است.

تمام روغن هاي خارجي موجود در بازار توليد ايران است 

پرونده

10

نور، صدا، موسيقي
ميراث

8

فراموشي آب انبار ها
 بسياري از آب انبارهاي تاريخي را 
مي توان مرمت و با تغيير كاربري از آنها 
بهره برداري كرد

 آهنگسازان زمان كوتاه، دستمزد كم و 
 نگاه غيرحرفه اي برخي فيلمسازها را 
 مهم ترين عوامل افول موسيقي فيلم 
در سال هاي اخير مي دانند

10

نور، صدا، موسيقي
ممكم و  كوتاه، دستمزد  ووك ك آهنگسازان زمان 
نگاه غيرحرفهاي برخي فيلمسازها را 
مهمترين عوامل افول موسيقي فيلم 
در سالهاي اخير ميدانند

استقالل در صدر جدول 
تنها شد

ــين  ــتقالل به صدرنش يك گل براي اين كه اس
ــود. آبي ها در  ــود، كافي ب ــازع ليگ تبديل ش بالمن
ــالش زيادي  ــايپا ت ــان س ــه نارنجي پوش روزي ك
ــا تك گل مهاجم  ــه امتياز كردند، ب ــيدن ب براي رس
ــا از نزديك ترين  ــيدند ت ــان به پيروزي رس جديدش
تعقيب كننده شان، فوالد چهار امتياز فاصله بگيرند.

ــه 54 روي  ــي در دقيق ــرزاد حاتم ــن گل را ف اي
ــر زد تا يك بار ديگر  ــانتر علي حمودي با ضربه س س
ــرمربي  ــتاني خود ببالد. س ــي به خريد زمس قلعه نوي
استقالل روي تك گل سه امتيازي تيمش هم نقش 
ــه علي حمودي، يك دقيقه  ــازي كرد چرا ك اول را ب
ــازنده تنها گل تيمش شد. با  پس از ورود به زمين س
اين پيروزي آبي ها فرار بزرگ خود را براي قهرماني 
در ليگ دوازدهم آغاز كردند. آنها كه تا دو هفته پيش 
ــتند  ــپاهان در رده دوم جدول قرار داش پايين تر از س
ــوان قهرماني پيش  ــاز از مدافع عن ــش امتي حاال ش
ــوده تر به استقبال بازي هاي  ــتند و با خيالي آس هس

بعدي شان مي روند. 
ــه هفته جاري بايد به اصفهان بروند  آبي ها جمع
ــم قعرجدولي بازي  ــه تي ــا ذوب آهن يكي از س ــا ب ت
ــازي  ــت كه فوالد، تراكتورس كنند. اين در حالي اس
ــه تيم تعقيب كننده استقالل هم بايد  ــپاهان، س و س
ــايپا، مس و راه آهن  ــارج از خانه به ترتيب با س در خ

بازي كنند.

امين جاللوند / گروه جامعه

ــال 86  ــون حذف كنكور، مصوب س ــره قان باالخ
ــان آموزش عالي نسبت به  ــياري از كارشناس كه بس
ــتند، رنگ و بوي عملياتي  اجرايي بودن آن ترديد داش
به خود گرفته است و در اولين گام، متقاضيان ورود به 
ــنبه هفته آينده،  مراكز آموزش عالي مي توانند از دوش
ــته محل  براي ثبت نام بدون آزمون در ده هزار كدرش

دانشگاه ها ثبت نام كنند.
ــاس معدل ديپلم  ــرش در اين دوره ها، بر اس پذي
متقاضيان ورود به دانشگاه است و شروع كالس هاي 
متقاضيان پذيرفته شده نيز در هفته آخر بهمن امسال 
ــي رئيس  ــاور عال ــين توكلي، مش ــد بود. حس خواه

ــازمان سنجش آموزش كشور در گفت وگو با فارس  س
ــاس مصوبه كارگروه ماده (4) قانون  مي افزايد: براس
ــجو در تعدادي از كد  ــجو، پذيرش دانش پذيرش دانش
رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه هاي آزاد، پيام نور 
و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، بدون برگزاري 
ــاس سوابق تحصيلي صورت مي پذيرد  آزمون و براس
ــته محل ها از نيمسال دوم  و پذيرش براي اين كد رش

سال تحصيلي 92-91 شروع خواهد شد.
ــجو  وي با بيان اين كه پذيرش بدون آزمون دانش
ــال دو بار صورت مي پذيرد، خاطرنشان مي كند:  در س
ــنبه 18 دي  آغاز  ــام بدون آزمون كنكور از دوش ثبت ن
مي شود و تا روز يكشنبه بيست وچهارم دي  ادامه دارد. 
ــرايط و ضوابط ثبت نام دانشگاه پيام نور و  اطالعيه ش

ــات غيرانتفاعي در روز دوشنبه  شانزدهم دي   مؤسس
ــنجش آموزش كشور منتشر  ــايت سازمان س روي س

مي شود.
 پزشكي شامل پذيرش بدون آزمون نمي شود

ــال 91 حداقل  مطابق آمارهاي وزارت علوم، در س
500 هزار صندلي خالي در دانشگاه ها وجود دارد. اين 
شرايط به اين معني است كه هم اكنون بر خالف اوايل 
ــتر از  ــيار بيش دهه 80، ظرفيت نظام آموزش عالي بس

تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه است.
ــز در مقطع  ــم متقاضي ني ــته هاي ك ــتر رش بيش
ــاخه هاي  ــاني، زيرش ــته هاي علوم انس كارداني، رش
ــاي  ــته محل ه ــن رش ــاورزي و همچني ــته كش رش

شهرهاي دورافتاده كشور است.

ــئوالن سازمان سنجش، پذيرش  اما به گفته مس
ــامل آزمون هاي دوره هاي  ــجو ش بدون آزمون دانش
ــي،  ــه كارشناس ــي ب ــي (كاردان ــالت تكميل تحصي
ــد و دكتري) و همچنين رشته هاي  ــي ارش كارشناس
ــگاه هاي دولتي  ــته محل هاي دانش ــكي و رش پزش
ــود.توكلي تاكيد مي كند: كد رشته محل هايي  نمي ش
ــوابق تحصيلي صورت  ــرش آنها از طريق س كه پذي
ــون و فراگير)  ــچ روش ديگري (آزم ــرد از هي مي گي
ــه از طريق  ــت و داوطلباني ك ــرش نخواهد داش پذي
سوابق تحصيلي براي رشته محل پذيرش مي گيرند، 
اجازه انتقال يا تغيير رشته به رشته محل ديگري را كه 

پذيرش آنها با آزمون است، ندارند.
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