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از صعود تا مرگ

دانشگاه ها تحت تاثير جريان هاي سياسي قرار نگيرند
رهبر معظم انقالب در ديدار اساتيد دانشگاه:

نگذاريد حركت علمى كشور از دور بيفتد و اجازه ندهيد هيچ مانع و عاملى 
پيشرفت علمى دانشگاه را سد كند

بارشد فعلى تا 5 سال ديگر ايران رتبه چهارم علمى دنيا ست
حتى دشمنان به پيشرفت علمى كشور اذعان دارند

سرگرمي در شبكه 3 نفس تازه مي كند
 گروه تفريحات و سرگرمي شبكه 3 چند برنامه مفرح را

 براي پخش از اين شبكه  آماده كرده است

مراكز غيرمجاز 
انتخاب رشته 

در كمين 
كنكوري ها

امين جاللوند  /  گروه جامعه

انتخاب رشته داوطلبان كنكور سراسري از فردا 
پنجشنبه آغاز مي شود و تا بيست و سوم مرداد ادامه 
ــت، اما مراكز غيرمجاز مشاوره انتخاب  خواهد داش
ــروع به كار  ــي زودتر از اين حرف ها ش ــته، خيل رش
ــاوره هاي تحصيلي را به راه  ــاط مش كرده اند و بس

انداخته اند. 
ــش رو، بازار اين مراكز غيرمجاز نيز  در هفته پي
ــود و به دليل سودآوري هنگفت  داغ تر از قبل مي ش
و نبود نظارت هاي دقيق، انتظار مي رود كه تا پايان 
ــته، حتي تعداد اين مراكز  مهلت قانوني انتخاب رش

نيز افزايش پيدا كند.
ــوزش و پرورش  ــه اداره هاي آم ــا وجود آن ك ب
ــتان ها و شهرستان هاي كشور، فهرست  مراكز اس
ــاوره انتخاب رشته را اعالم كرده و  مراكز مجاز مش
كنكوري ها مي توانند با مراجعه به سايت اين ادارات 
ــاوره انتخاب رشته در شهرشان  از مراكز مجاز مش
ــياري از آموزشگاه هاي كنكور و  آگاه شوند، اما بس
ــي هم ندارند، با  ــه آموزش حتي افرادي كه موسس
ــاوره هاي دور  ارائه راهنمايي هاي غيرعلمي و مش
ــته كنكور را گمراه  از واقعيت، داوطلب انتخاب رش
كرده و با دريافت مبالغي هنگفت، بار خود را در اين 

يك هفته مي بندند.
 روياي شيرين

وجه اشتراك بيشتر موسسات غيرمجاز مشاوره 
ــته، وعده قبولي 100 درصد و تضميني  انتخاب رش
به داوطلبان كنكور است. يعني در همان مرحله اول 
با هر ترفندي كه شده، اعتماد داوطلب را جلب كرده 
ــت اگر با مشاوره هاي  و ادعا مي كنند كه محال اس

آنها جلو برويد، در رشته دلخواهتان قبول نشويد.
ــهور كنكور در  ــات مش ــي از موسس ــر يك مدي
ــالف قانوني  ــت هيچ كار خ ــران كه مدعي اس ته
ــد، به جام جم مي گويد: از همان اول  انجام نمي ده
ــا مراجعه مي كنند مي گوييم  به داوطلباني كه به م
كه مشاوره انتخاب رشته در اين موسسه به صورت 
ــت، اما در مشاوره هاي  ــده اس ــتي، تضمين ش دس
ــزار، احتمال خطاي  ــته با كمك نرم اف انتخاب رش

كمي وجود دارد.
ــته به صورت  ــاب رش ــاوره انتخ در روش مش
«دستي» كه به گفته خودشان تضمين شده است، 
ــته محل هاي  ــاور با توجه به رتبه داوطلب، رش مش
ــته هاي پررقابت، ميانه  ــه بخش رش كنكور را به س
ــه ترتيب در  ــرده و آنها را ب ــيم ك و كم رقابت تقس
فهرست انتخاب رشته وارد مي كند، اما نكته جالب 
ــاد داوطلباني كه  ــه دليل تعداد زي ــت كه ب اينجاس
براي مشاوره انتخاب رشته به اين موسسه مراجعه 
ــته به صورت دستي، بيشتر از  مي كنند، انتخاب رش
ــود كه بتازگي در  ــوي دانشجوياني انجام مي ش س
كنكور قبول شده اند يا قبال در همين موسسه درس 
ــجويي  ــت دانش خوانده اند و با اين حال معلوم نيس
ــاز دارد،  ــاوره هاي تحصيلي ني ــه مش ــود ب ــه خ  ك
ــي، علمي و رواني را براي ارائه  چه دوره هاي آموزش

مشاوره تحصيلي دقيق گذرانده است
ادامه در صفحه 17

 برخي موسسات كنكور
  با مشاوره هاي غلط، براى

 انتخاب رشته كيسه دوخته اند

ــالم  ــري حجت االس ــت خب ــتين نشس نخس
ــن روحاني با خبرنگاران در مقام  ــلمين حس والمس

رئيس جمهور عصر ديروز برگزار شد.
ــي و خارجي، در  ــش هاي خبرنگاران داخل پرس
اين نشست خبري بيشتر معطوف سياست خارجي، 
ــور خاص موضوع پرونده  ــره با آمريكا و به ط مذاك

هسته اي شد.
ــخنان ابتدايي  ــنا، روحاني در س به گزارش ايس
ــور گفت:  ــي كش ــاره به فضاي سياس ــود با اش خ
ــراي اولين بار در  ــالم مي كنم ب ــحالم كه اع خوش
ــالمي ايران عالوه بر نشاط و اميدي  جمهوري اس
ــور در سايه حضور حماسه آفريني  كه در داخل كش
ــازنده با جهان و  در انتخابات بوجود آمد، تعاملي س

منطقه آغاز شد.
ــگزاري از رهبر معظم  ــور با سپاس رئيس جمه
ــه  ــان در ايجاد حماس انقالب به دليل تاثير بياناتش
ــم انقالب  ــر معظ ــرد: از رهب ــار ك ــي اظه سياس
ــگزاري مي كنم، براي دعوت معظم له در روز  سپاس
ــراي كمك به دولت و همچنين  ــذ از همگان ب تنفي
ــورد با جامعه  ــان فرمودند كه برخ ــه مهمي بي نكت
ــز و از موضع منطق  ــي برخوردي حكمت آمي جهان

خواهد بود.

ــخ به  ــه در پاس رئيس جمهور در ادامه اين جلس
ــش خبرنگار شبكه خبر كه پرسيد آيا پرداخت  پرس
مستقيم يارانه ها به شيوه فعلي ادامه مي يابد، گفت: 
يارانه به همان مقدار كه تاكنون پرداخت شده است، 
ادامه مي يابد و با توجه به شرايط اقتصادي اقدامات 
ــت  ــود.در ادامه نشس ــي ديگر انجام مي ش مقتض
خبري رئيس جمهور، خبرنگار NBC اين پرسش 
ــالم كرده آمادگي  ــفيد اع را مطرح كرد كه كاخ س
ــود،  دارد به صورت جدي وارد گفت وگو با ايران ش
ــما چقدر به گفت وگو و مذاكره با آمريكا اهميت  ش
ــخ به اين پرسش با بيان  مي دهيد؟ روحاني در پاس
ــه 24 خرداد يك  اين  كه راي مردم ايران در حماس

اقدام بسيار جدي و معنادار بود
ادامه در صفحه 2

روحانى: انتخاب كابينه 
تحت فشار نبوده است

 يارانه به همان مقدار كه تاكنون پرداخت شده است 
ادامه مي يابد

صدها نفر از استادان، اعضاي هيأت هاي علمي 
ــه اي با  ــگاهي عصر ديروز  در جلس و محققان دانش
ــه اي، رهبر معظم  ــت اهللا خامن ــور حضرت آي حض
ــا و تبادل نظر  ــان ديدگاه ه ــالمي به بي انقالب اس
درخصوص مسائل مختلف بويژه موضوعات علمي 

و دانشگاهي پرداختند.
ــتادان به مدت  ــن ديدار 9 نفر از اس ــداي اي در ابت
ــاعت و 30 دقيقه پيشنهادها، انتقادها و نكات  يك س
ــپس حضرت  ــريح كردند و س ــر خود را تش موردنظ
ــاره به ضرورت  ــخناني با اش آيت اهللا خامنه اي در س
مجاهدت و تالش بي وقفه براي شتاب بيشتر علمي 
كشور تأكيد كردند: پيشرفت علمي زمينه ساز اقتدار 
ــي ايران و عزت بيشتر ايرانيان در  اقتصادي و سياس
ــتيابي به اين هدف،  ــت كه دس جامعه بين المللي اس
ــرفت  به حفظ و تقويت گفتمان علمي، گفتمان پيش
ــور در  ــي كش ــرفت عموم ــان پيش ــي و گفتم علم

دانشگاه ها نياز دارد.
ــزاري چنين  ــه اي، برگ ــرت آيت اهللا خامن حض
ــگاه ها را در درجه اول  ــتادان دانش ــا  اس ــاتي ب جلس
ــتاد  ــن براي احترام به مقام علم و اس ــي نمادي اقدام
ــتند و افزودند: هدف دوم از برگزاري  ــگاه دانس دانش
ــنيدن ديدگاه هاي متنوع استادان  ــات، ش اين جلس
ــگاه و علم و همچنين  ــائل دانش محترم درباره مس

مسائل كشور است.
ايشان با تأكيد بر اين  كه وجود نگاه هاي مختلف 
ــده و قابل توجه  ــگاه، آموزن ــتادان دانش در ميان  اس
است، به موضوع حركت علمي روبه پيشرفت كشور 
اشاره كردند و گفتند: از حدود 12 سال پيش، حركتي 

ــگاه مجاهدت آميز به كار  درخصوص توليد علم و ن
ــده كه اين حركت  ــور آغاز ش و تالش علمي در كش
ــرعت آن افزايش پيدا  ــده بلكه س نه تنها متوقف نش

كرده است.
ــت و  ــن حرك ــه اي اي ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــيار مهم و براي كشور و نظام  مجاهدت علمي را بس
جمهوري اسالمي، ضروري خواندند و افزودند: حتي 
ــاني علمي دنيا با وجود برخي  مراكز معتبر اطالع رس
ديدگاه هاي منفي به نظام اسالمي، به اين پيشرفت 

علمي اذعان كرده اند.
حتي دشمنان هم به پيشرفت علمي 

كشور اذعان دارند
ايشان در بيان برخي آمارهاي مراكز اطالع رساني 
ــاس اين آمارها، رشد علمي  علمي دنيا، گفتند: براس
ــبت به قبل از آن ــته، نس ــال گذش ــور در 12 س  كش

 16 برابر شده و رشد پيشرفت علم در ايران 13 برابر 
ــالمي افزودند:  ــت.رهبر انقالب اس متوسط دنياس
ــا تأكيد دارند كه اگر  ــاني علمي دني مراكز اطالع رس
ــرفت علمي ايران، به همين صورت ادامه  رشد پيش
پيدا كند، پنج سال ديگر، ايران رتبه چهارم علمي دنيا 

را به دست خواهد آورد.
ــان كردند:  ــرت آيت اهللا خامنه اي خاطرنش حض
ــترش   ــتاب علمي، گس اگر در كنار اين حركت پرش
ــگاهي كشور همچون افزايش چشمگير تعداد  دانش
دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها مورد توجه قرار گيرد، 
ــتر متوجه جايگاه ارزنده دستاوردهاي علمي و  بيش

دانشگاهي پس از انقالب خواهيم شد.
ــانه هاي مجاهدت و  ــر از نش ــان يكي ديگ ايش

ــش قابل توجه  ــور را  افزاي ــرفت علمي در كش پيش
ــتناد محققان ايراني دانستند و  مقاالت علمي پراس
تأكيد كردند: همه اين موارد، نشان دهنده مجاهدت 
ــرفت علمي ارزنده در كشور است كه بايد اين  و پيش

روند رو به رشد حفظ و تقويت شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اي خطاب به دانشگاهيان، 
استادان، دانشجويان و نخبگان تاكيد كردند: نگذاريد 
ــور از دور بيفتد و اجازه ندهيد هيچ  حركت علمي كش

مانع و عاملي پيشرفت علمي دانشگاه ها را سد كند.
ــم از ديدگاه  ــاره به ارزش ذاتي عل ــان با اش ايش
ــالش همه جانبه  ــد: تأكيد مكرر بر ت ــالم افزودن اس
ــه علت احترام فراوان  ــرفت علمي، فقط ب براي پيش
ــالم به علم و عالم نيست، بلكه به اين دليل است  اس

كه علم، اقتدارآفرين است.
ــي  ــر انقالب، اقتدار اقتصادي، اقتدار سياس رهب
ــم جهانيان را  ــش آبرو و كرامت ملي در چش و افزاي
ــمردند و  ــرفت علمي برش ــاي حقيقي پيش پيامده
ــد: همه اين واقعيت ها و داليل اثبات مي كند  افزودن
كه شتاب علمي ايران نبايد بى هيچ علتي كند شود.

ــخنان يكي  حضرت آيت اهللا خامنه اي با تائيد س
ــتادان درباره جبهه بندي هاي سياسي مختلف  از اس
ــه عنود و لجوجي كه برخالف  ــا افزودند: جبه در دني
ــلطه طلب  ــور معدود و س ادعاهايش تنها از چند كش
ــده در مقابل نظام اسالمي و ملت  ــكيل ش غربي تش
ــكني از  ــران صف آرايي كرده و از هيچ نوع كارش اي
ــرفت علمي ايران  ــي در برابر پيش ــه مانع تراش جمل

خودداري نمي كند.
ــخنان يكي ديگر از استادان دانشگاه  ــان س ايش

ــي علمي و  ــتفاده از ديپلماس ــرورت اس ــاره ض درب
ــگاهي را سخني صحيح دانستند و خاطرنشان  دانش
كردند: در عين حال بايد توجه داشت كه طرف مقابل 
ــي  هم براي تحقق اهداف خاص خود  روي ديپلماس

علمي، سرمايه گذاري و برنامه ريزي كرده است.
اقتدار علمي «اقتدار درون زا» است

حضرت آيت اهللا خامنه اي اقتدار علمي را از جنس 
«اقتدار درون زا» خواندند و افزودند: ترديدي نيست 
ــي از تحريم ها و فشارهاي موجود با هدف  كه بخش
ــتيابي ملت ايران به پيشرفت علمي  جلوگيري از دس
و اقتدار درون زا اعمال مي شود، بنابراين از اين زاويه 

نيز پيشرفت علمي بايد ادامه يابد.
رهبر انقالب اسالمي گفتمان حاكم بر دانشگاه ها 
ــتند و  ــرفت علمي كامًال مؤثر دانس ــق پيش را در تحق
ــرفت علم  تأكيد كردند: «گفتمان علمي، گفتمان پيش
ــور»، در دانشگاه ها  ــرفت عمومي كش و گفتمان پيش
ــترش يابد تا انگيزه دانشگاهيان براي سهيم شدن  گس

در پيشرفت عمومي ايران تقويت گردد.
ــا اصرار بر ضرورت  حضرت آيت اهللا خامنه اي ب
ــن  ــرار گرفت ــگاه ها و ق ــي در دانش ــوآوري علم ن
ــور  ــي در خدمت نيازهاي كش ــرفت هاي علم پيش
ــت  ــد: ظرفيت ها و امكانات، طبعاً محدود اس افزودن
ــن در برنامه ريزي ها و اقدامات علمي، تأمين  بنابراي
ــور به عنوان يك معيار و محور اساسي،  نيازهاي كش
ــته باشد.ايشان با تاكيد بر  مورد توجه كامل قرار داش
گره خوردن هرچه بيشتر تحقيقات علمي دانشگاه ها 

با صنعت و تجارت افزودند: الزم است
ادامه در صفحه 2

فاطمه عودباشي/ گروه راديو و تلويزيون

ــه،  ــبكه س ــرگرمي ش ــات و س ــروه تفريح گ
ــاي متنوعي را براي بعد از ماه رمضان آماده  برنامه ه
ــريال هاي  مي كند. برنامه صدا با محوريت تيتراژ س
ــابقه زنده تلفني نفس عميق، برنامه  شبكه سه، مس
صبحگاهي دخترانه و برنامه ياد ايام برخي از توليدات 

اين گروه است.
ــروه تفريحات و  ــريفي، مدير گ ــا ش محمدرض
ــرگرمـــي شبكه سه درباره توليدات اين گروه به  س
جام جم گفت: گروه تفريحات و سرگرمي از قديم در 
ــه بوده، اما فعاليت چنداني نداشته  ــبكه س جدول ش
است، ولي بتازگي اين گروه فعال شده و برنامه هاي 

ــج در جدول  ــاه رمضان بتدري ــدي آن بعد از م تولي
ــزود: برنامه «صدا» با  ــرار مي گيرد.وي اف پخش ق
محوريت تيتراژ سريال هاي شبكه سه در 26 قسمت 
ــود. طبق برنامه ريزي هاي  50 دقيقه اي توليد مي ش
انجام شده، پخش اين برنامه از يك ماه بعد از رمضان 
شروع مي شود.مدير گروه تفريحات و سرگرمي شبكه 
ــه ادامه داد: در اين برنامه تيتراژ سريال هاي شبكه  س
ــد. قصد داريم در ادامه  ــه با يكديگر رقابت مي كنن س
اين برنامه تيتراژ سريال  هاي شبكه هاي ديگر را هم 
ــت كنيم. اين برنامه ابتدا به صورت هفتگي  وارد رقاب
پخش مي شود و اگر مسابقات ورزشي اجازه بدهد، در 

ادامه سه روز در هفته به نمايش درخواهد آمد.
ادامه در صفحه 3

سالمت گفت وگو

رنگ هاي  اشتها برانگيز  براي نقاشي 
چرتكه نمي اندازم

7

رررر و زز
روزشمار صعود و مرگ

 3 كوهنورد ايراني

استان هاى آذربايجان غربى (12 صفحه) ، البرز (8 صفحهَ)، چهارمحال 
و بختيارى (8 صفحه) ، گيالن، خراسان رضوى و شهرستان رى 

ميوه ها وغذاهاي انرژي زا با رنگ هاي زرد، نارنجي، 
قرمز و صورتي مشخص مي شود

گفت و گو با پرويز كالنتري
 نقاش پيشكسوت
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ــازمان  ــتاندارد س مديركل نظارت بر اجراي اس
ــتاندارد از عرضه سرنگ هاي غيراستاندارد  ملي اس
چيني در كشور خبر داد و گفت: اين سرنگ ها داراي 
ــتند كه به دليل نبود نظارت  آلودگي ميكروبي هس

وزارت بهداشت، به كشور وارد شده  است. 
فريدون بلغاري در گفت  و گو با فارس اظهار كرد: 
ــتاد تدابير ويژه اقتصادي، نظارت  طبق تصميم س
ــت واگذار شده  ــرنگ  به وزارت بهداش بر واردات س

است.
ــت مكلف  ــه وزارت بهداش ــا بيان اين ك وي ب
ــرنگ هاي وارداتي به كشور را از نظر  است تمام س
ــد، تصريح كرد:  ــي و عملكردي كنترل كن ميكروب
ــازمان  ــكايت هاي زيادي به س ــفانه اخيرا ش متأس
استاندارد ارائه شده و مردم از عملكرد اين سرنگ ها 

شاكي بوده اند.
ــتان، حدود  ــح داد: ما در چند اس ــاري توضي بلغ
ــازار خريداري  ــرنگ را از ب 5000 تا 4000 عدد س
ــكايات  كرده و مورد آزمون قرار داديم كه صحت ش

مردم تائيد شد.
وي با اشاره به انجام مكاتباتي از سوي سازمان 
ــازمان غذا  ــت و رئيس س ــتاندارد با وزير بهداش اس
ــرنگ هاي  ــكل توزيع س ــل مش ــراي ح  و دارو و ب
ــات از آنها  ــن مكاتب ــت: در اي ــتاندارد گف ــر اس غي
ــته ايم تا سرنگ هاي آلوده را از مراكز عرضه  خواس
ــازمان  ــر اين صورت س ــد، در غي ــع آوري كنن جم

استاندارد رأسا وارد عمل خواهد شد.
ــتاندارد  ــه گفته مدير كل نظارت بر اجراي اس ب
ــازمان ملي استاندارد، سرنگ مشمول استاندارد  س
ــت؛ ولي در پي تصميم ستاد تدابير ويژه،  اجباري اس
ــاله به وزارت بهداشت واگذار شده  كنترل اين مس

ــتاندارد منتظر نظارت اين وزارتخانه  و سازمان اس
است.

ــرنگ هاي غيراستاندارد،  وي با بيان اين كه س
ــت، گفت: اين سرنگ ها  ــور چين اس محصول كش
ــده   ــور وارد ش در هفت مارك (برند) توليد و به كش

است. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مردم مي توانند 
سرنگ هاي غيراستاندارد را شناسايي كنند، گفت: 
ــكان وجود ندارد و نامرغوب بودن اين  خير، اين ام
سرنگ ها فقط در زمان مصرف مشخص مي شود.

به گفته بلغاري، برخي از اين سرنگ ها در زمان 
ــتند، دارو در آنها باقي  ــتي هس ــرف داراي نش مص
ــرنگ در پيستون  مي ماند و حركت بخش داخلي س

براحتي انجام نمي شود.

  اولتيماتوم استاندارد
 براي جمع آوري سرنگ هاي چيني

 بلغاري: صحت شكايات مردم از آلودگي سرنگ هاي چيني تائيد شد
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