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مردمازشرایطاقتصادیناراضیاند
نهازدولتروحانی!

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه و نماینده سبزوار 
در مجلس ش��ورای اسالمی طی اظهاراتی گفته است: 
»نارضایتی کنونی به لحاظ ش��رایط اقتصادی است و 

نه از مشی اعتدالی!«
رمضانعلی سبحانی فر در پاسخ به این سوال که با 
چه استدالل و اس��تنادی معتقد است مردم به سمت 
جریان سوم یا همان جریان اعتدالی گرایش دارد اظهار 
کرد: بر این اساس که مردم از دو گروه تندروی ها زده 

شده اند و هر دو را امتحان کرده اند.  خبرآنالین

حکمحسینهدایتیصادرشد
ب��ا اعالم مق��ام رئیس ش��عبه س��وم دادگاه ویژه 
رس��یدگی به مفاس��د اقتصادی، رأی پرونده حس��ین 
هدایتی در ارتباط با بانک س��رمایه صادر شده است و 

چند روز دیگر جزئیات آن اعالم می شود.
قاض��ی مس��عودی درب��اره رأی پرونده حس��ین 
هدایتی در موضوع ارتباط با بانک سرمایه اظهار کرد: 
رأی دادگاه حس��ین هدایتی صادر ش��ده است و چند 

روز دیگر جزئیات آن اعالم می شود.
گفتنی اس��ت؛ هدایت��ی دارای پرونده پولش��ویی 
نیز هست که هنوز رس��یدگی به آن آغاز نشده است. 
وی ه��م اکنون در ارتباط با پرونده قتل یک وکیل در 

آگاهی تهران حضور دارد.
در این ارتباط سرهنگ علی ولیپور گودرزی معاون 
جرایم جنایی پلی��س آگاهی تهران بزرگ درخصوص 
احضار حس��ین هدایتی دوالبی به اداره پلیس آگاهی 
پایتخ��ت، اظهار کرد: پس از به قتل رس��یدن یکی از 
وکالی پایه یک دادگس��تری در مقابل دفتر کارش در 
شمال پایتخت، بررس��ی های ما از همان روز های اول 

درخصوص علت به قتل رسیدن متوفی آغاز شد.
وی اف��زود: متوف��ی در گذش��ته وکال��ت برخ��ی 
پرونده های حسین هدایتی دوالبی را برعهده داشته است 
و به همین دلیل پس از هماهنگی با دس��تگاه قضایی؛ 
آق��ای هدایتی به عنوان مطلع و گ��واه جهت پاره ای از 
توضیحات درخصوص متوفی به اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ احضار شده است و صرفا به عنوان متهم به 

قتل پرونده در این بازجویی حضور ندارد.
همچنین در ادامه جلس��ه دیروز دادگاه رسیدگی 
به پرون��ده متهمان بانک س��رمایه قاضی مس��عودی 
درخصوص ادعای حس��ین هدایتی مبن��ی براینکه تا 
پایان رسیدگی به پرونده بدهی خود را تسویه می کند، 
اظهار کرد: هدایتی تا این لحظه چیزی پرداخت نکرده 
اس��ت. وی افزود: حکم هدایتی صادر شده است که از 

طریق سخنگوی قوه قضاییه اعالم می شود.

اخبار

کسانیکهدرسفارتانگلیسافطاریخوردند،بهقاجاربرگشتهاند
محمد جواد ابطحی در جلسه علنی مجلس با استناد به ماده ۷۵ آئین نامه 
داخلی مجلس و در جریان بررسی الیحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل 
بین س��رمایه گذاری بین ایران و دوک نش��ین اعظم لوکزامبورگ اظهار داشت: 
بنده در مخالفت با این الیحه گفتم امروز روز فتوای تاریخی میرزای ش��یرازی 
است و حواسمان باش��د قراردادهایی که در مجلس تصویب می کنیم، سرنوشتی 

مانند قرارداد »رژی« نداشته باشد.
وی ادام��ه داد: با وجود این رحیمی گفت ش��ما به دوره قاجار برگش��ته اید اما بنده 
به دوره قاجار برنگش��ته ام بلکه کس��انی که در س��فارت انگلیس افط��اری خوردند، به 
دوره قاجار برگش��ته اند. عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد: دولت 
لوکزامبورگ با اتحادیه اروپاست و تا زمانی که اتحادیه اروپا علیه ما شاخ و شانه می کشد 

چرا ما باید به آنها کولی دهیم؟  مهر 

دست به نقد
وابستگیبودجهبهنفت۳۰درصدشدهاست

معاون اول رئیس جمهور گفت: خوشبختانه با تالش هایی که طی سال های 
اخیر صورت گرفته میزان وابس��تگی بودجه به درآمد ه��ای نفتی تا حد زیادی 
کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این 

وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده است.
اس��حاق جهانگیری در جلسه ش��ورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
همه ساله کار های پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های مختلف اجرایی انجام 
می ش��ود، اما بدلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و 
فناوری، آثار و برون داد این پژوهش ها در ش��اخص های اصلی اقتصاد کش��ور آن طور که 
مورد انتظار اس��ت به چش��م نمی خورد. جهانگیری با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی 
عتف برای تدوین پیش��نهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ری��زی، بودجه ریزی و ارزیابی 

عملکرد پژوهشی و فناوری کشور، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد.  میزان

یبون تر
کارتزردنمایندگانبهوزیرآموزشوپرورش

نمایندگان مجلس از پاس��خ های وزیر آموزش و پرورش درباره رشد بی رویه 
آموزشگاه های علمی آزاد و کتاب های کمک آموزشی قانع نشدند.

در نشس��ت علنی نوبت عصر مجلس شورای اس��المی، نمایندگان از پاسخ 
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش درباره رشد بی رویه آموزشگاههای 
علم��ی آزاد و کتاب های کمک آموزش��ی با ۹۳ رأی مواف��ق، 114 رأی مخالف و 
بدون رأی ممتنع از مجموع 2۰۹ نماینده حاضر در جلس��ه قانع نش��دند. متن سوال 
نماینده س��وال کننده را به این ش��رح زیر قرائت شد. با توجه به رشد بی رویه آموزشگاه 
های علمی آزاد و کتاب های کمک آموزشی که حداقل استانداردهای الزم را ندارند و به 
گفته جنابعالی این موضوع، برنامه های درسی آموزش و پرورش را تهدید می کنند، چه 
اقداماتی برای جلوگیری از این تهدیدها و همچنین هدایت آموزش و پرورش در مس��یر 

درست آن و حذف مافیای کنکور صورت پذیرفته است؟  تسنیم

در حاشیه

بررسی مسائل منطقه ای و بین المللی در  جلس��ه غی��ر علن��ی، تاکید ب��ر عملکرد بهارستـــان
ضعیف دس��تگاه ها در اجرای قان��ون رفع موانع رقابت پذیر در 
گزارش کمیس��یون ویژه تولید ملی، موافقت مجلس با الیحه 
موافقت نامه س��رمایه گذاری بین ای��ران و لوکزامبورگ ، ارجاع 
گزارش واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال 
به ق��وه قضائیه، معافی��ت وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی از 
پرداخ��ت هزینه ه��ای ثبت��ی از مهمترین اخبار جلس��ه روز 

گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
در این جلس��ه کمیسیون ویژه  حمایت از تولید در گزارشی 
تاکید کرد که سازمان ها و نهادهای مختلف در اجرای قانون "رفع 
موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور" در حوزه بازارهای 
مالی عملکرد ضعیفی داش��ته اند که باید مجلس و دستگاه های 

نظارتی برای اجرای سریع این قانون جدی تر ورود کند.
عل��ی الریجانی بعد از گزارش کمیس��یون ویژه  حمایت از 
تولی��د ملی و نظارت بر اجرای سیاس��ت های کلی اصل "44" 
در خص��وص اج��رای قانون "رفع موانع رقاب��ت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کش��ور" در حوزه بازاره��ای مالی گفت  که مجلس 
شورای اسالمی با این گونه گزارش های نظارتی باعث می شود 
ک��ه بخش های اجرایی جدی تر عمل کنند. طبق این گزارش 
بان��ک های ملی، ص��ادرات، ملت، صنعت و مع��دن و رفاه در 
واگذاری اموال و دارایی های خود نسبت به سایر بانک ها بهتر 

عمل کرده اند.
علی بختیار هم از بررس��ی مسائل منطقه ای و بین المللی 

در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی خبر داد.
بهروز نعمتی نیز با اشاره به جلسه غیرعلنی گفت که یکی 
از مباح��ث مطروحه در این جلس��ه اتفاقاتی بود که در امارات 
رخ داده و به نظر می رس��د حوادث اخیر در امارات ش��یطنت 

اسرائیلی ها بوده است.
در ادامه جلس��ه چند تن از نمایندگان نطق میان دستور 

داشتند که یکی از مهمترین نطق ها منتشر می شود.
کواکبی��ان: آقای روحانی! از ش��ما پذیرفتنی نیس��ت که 

بگویید چندان اختیاری ندارم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: امروز 
از ش��ما پذیرفتنی نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم؛ به 
هر حال ش��ما به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و ده ها 

شورای جورواجور دارای اختیارات گسترده ای هستید.
مصطف��ی کواکبی��ان در نطق میان دس��تور خ��ود گفت: 
هرگون��ه تنش زایی در روابط ایران و همس��ایگان خلیج فارس 
نه خواس��ته مس��ئوالن نظام و نه ملت شریف ایران است شک 

نکنی��د عده ای می خواهند با ناام��ن جلوه دادن خلیج فارس و 
رفت وآمد کش��تی های نفتی زمینه را برای دخالت قدرت های 

نظامی، قدرت های مستکبر جهانی فراهم سازند. 
نماین��ده م��ردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
داشت:آمریکا بداند ممکن است شروع جنگ با آنها باشد اما قطعا 
دامنه و پایان جنگ هرگز با انها نخواهد بود. جای بسی تاسف از 
برخی از رسانه های داخلی است که به جای همراهی با وزارت امور 
خارجه در ماجرای خرابکاری های کشتی بندر فجیره با ذوق زدگی 
آن را تیتر یک خودش��ان می س��ازند و خیالشان جمع است که 
امس��ال مجله صدا بدون نظر هیات نظارت بر مطبوعات توقیف 
می ش��وند و هیچکس ب��ا آنها کاری ندارد.  وی اف��زود: امیدوارم 
دستگاه قضایی با توجه به توصیه های شورای عالی امنیت ملی با 
همه رسانه ها و مطبوعات طبق رویه های قانونی برخورد کنند. 

کواکبی��ان خطاب ب��ه رئیس جمهور گفت: امروز از ش��ما 
پذیرفتنی نیس��ت ک��ه بگویید چندان اختیاری ن��دارم به هر 
حال ش��ما به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و ریاست دهها 
ش��ورای جورواجور دارای اختیارات گس��ترده ای هستید و اگر 
هم در مواردی طبق قانون اساس��ی باید مس��ائل به تصویب و 

نظر مقام معظم رهبری برس��د در عم��ل و در طول این چند 
س��ال مشخص شده است که ایش��ان با توجه به نظر مشورتی 
کارشناس��ان و متخصصان تصمیم می گیرند و جای هیچگونه 
تعل��ل و درنگی برای تحقق وعده هایتان وجود ندارد بخصوص 
که برخالف نظر ما مجلس��یان شما شورای اقتصادی سران قوا 

را هم در اختیار دارید. 
نماین��ده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
داشت: آری بنده برخالف نظر عده ای که شما را به کناره گیری 
دعوت می کنند از شما می خواهم محکم بایستید و به وظایف 
و اختی��ارات خود با جدیت و هماهنگی کابینه و تیم اقتصادی 
دولت و با اولویت به رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم عمل 

کنید. 
وی اف��زود: از بان��ک مرکزی و همه دس��تگاه های اجرایی 
می خواهم لیس��ت همه دریافت کنن��دگان ارز به نرخ 42۰۰ 
توم��ان را منتش��ر کنند و می��زان واردات و نحوه توزیع و نرخ 
توزیع مش��خص شود. آیا درست است که ۳۰ میلیارد دالر ارز 
به خارج از کش��ور منتقل شده است اما چندان خبری از کاال 
و نرخ ارز دولتی نیس��ت. کواکبیان خاطرنشان کرد: از وزارت 
ارش��اد و بانک مرکزی می خواهم لیست دریافت کنندگان ارز 
ب��رای کاغذ نش��ر و مطبوع��ات را هرچه زودتر اع��الم کنند و 
مشخص شود تا چگونه کاغذ 22۰۰ تومانی امروزه به 1۵ هزار 

تومان رسیده است.  ایسنا

چراخروجگامبهگامازبرجام؟
ادامه از صفحه اول

روش��ی که دولت برای پاسخ به اقدام آمریکا و اروپا 
علیه برجام گرفته است، روشی قاطع و منسجم نیست، 
چراک��ه این روند باعث تبعاتی برای جمهوری اس��المی 
خواهد شد. نخستین بار منفی اقدام مرحله ای ایران دادن 
فرصت بیشتر به آمریکا و اروپا برای تدارک دقیق تر جنگ 

روانی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسالمی ایران است.
رایزنی های گسترده پمپئو وزیر خارجه رژیم آمریکا 
و سفرهای متعدد او به دیگر کشورها در راستای جنگ 
تبلیغاتی و روانی آمریکا علیه جمهوریاس��المی است. 
کافی اس��ت نگاهی به رس��انه های آمریکایی و اروپایی 
بیندازیم به عمق جنگ رس��انه ای آنه��ا در چارچوب 

جنگ روانی علیه ایران پی خواهیم برد.
پس روش��ن اس��ت که خروج گام ب��ه گام ایران 
از توافق هس��ته ای، افزایش فش��ارهای غرب را درپی 
خواه��د داش��ت آمریکا درپی آن اس��ت ت��ا بتواند از 
فرصت داده، ش��ده افکار عمومی جهان را نیز همزمان 
با خروج گام به گام ایران از برجام، با خود همراه کند. 
فریب افکار عمومی دنیا یکی از ش��گردهایی است که 

آمریکایی ها آن را به خوبی پیاده می کنند.
به طور کلی روشی خروج گام به گام از توافق هسته ای 
فشار روانی را بر افکار عمومی داخل کشور می افزاید، به 
طرف مقابل زمان بیش��تری می دهد تا برنامه های خود 
را پی��اده کن��د، همچنان ابتکار عمل در دس��ت حریف 
باقی می ماند، تحریم های اقتصادی که اعمال می شود و 
در ادام��ه اروپ��ا نیز نقش خود را در تحریم ها به دس��ت 
می گیرد، و دس��ت آخری به نظر می رسد، چنین روشی 
به مرحله خروج کامل ایران از برجام نینجامد بلکه همه 
آن عوامل گفته شده باعث می شود توجیهی برای دادن 

امتیاز به آمریکا و اروپا ایجاد شود.
اما اگر برنامه دولت براساس خروج ناگهانی و بدون 
سنجش واکنش طرف مقابل انجام می گرفت، همه آن 
فرصت ها از دس��ت آمریکا و اروپا خارج می شد. اروپا و 
آمریکا علیه جمهوری اس��المی ایران کاری نمانده که 
انجام نداده باشند و تنها گزینه جنگ باقی است که از 
آن هم دوری می کنند چراکه می دانند عواقب وخیمی 

برای آنها، منطقه و دنیا خواهد داشت.

سرمقاله

ضم��ن  زی��ر  گ��زارش  در  دانشگاه گـــزارش دو بخش��نامه  بازخوانی 
تهران به مناس��بت ماه رمضان به مقایس��ه قوانین 
انضباطی دانشگاه های معتبر جهان با دانشگاه های 

ایران پرداخته ایم.
روز دوشنبه دانشگاه تهران با تجمع غیرقانونی 
ع��ده ای از دانش��جویان در اعتراض ب��ه مصوبات 
آموزش عالی و ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی در 
خصوص پوش��ش دانش��جویان و روزه خ��واری در 
دانش��گاه در م��اه مبارک رمضان، دوب��اره به صدر 

اخبار بازگشت.
سرسنگی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
ته��ران در گفتگو با خبرنگار تس��نیم گفته اس��ت 
که "هرس��اله به مناس��بت ماه مبارک رمضان و با 
ه��دف حفظ حرم��ت این ماه و بر اس��اس مطالبه 
بخ��ش عظیم��ی از دانش��جویان، اعض��ای هیئت 
علمی و کارکنان دانشگاه سعی می شود به گونه ای 
برنامه ریزی ش��ود که مظاهر روزه خواری در سطح 
دانش��گاه دیده نشود، در همین راستا مقرر شد در 
هر دانشکده فضایی برای کسانی که بنا به دالیلی 
نمی توانند روزه  بگیرند مهیا ش��ود تا هم به شکلی 
محترمان��ه مش��کل ای��ن عزیزان رفع ش��ود و هم 
حرمت روزه داران حفظ شود. همچنین طبق روال 
هر سال انتظامات دانشگاه در نظارتی که از فضای 
دانشگاه دارد، اگر به موردی برخورد کند که بنا به 
غفلت کسی مشکل پوشش داشته باشد، محترمانه 
تذکر می دهد، لذا این رویه هرساله دانشگاه بوده و 
ارتباط��ی هم به یک مدیریت خاص ندارد. باالخره 
نمی ش��ود در جامعه مس��لمانی که اکثریت مردم 
معتقد به ش��عائر دینی هس��تند، دانشگاه به آنچه 
قان��ون ج��اری آموزش عال��ی کش��ور به عهده اش 

گذاشته است عمل نکند".
ه��ر دانش��گاهی ب��رای حفظ آرام��ش فضای 
دانش��جویان جهت کسب تحصیل و دانش، قوانین 
و قواعدی را براساس سیستم آموزشی کشور خود 
تدوین می کن��د. در جمهوری اس��المی ایران نیز 
که جامعه آن اس��المی اس��ت و مردم آن مسلمان 
هس��تند، قاعدتاً در دانش��گاهش بای��د حرمت ماه 
مب��ارک رمضان حفظ ش��ود. گرچه 11۸ اس��تاد 
دانش��گاه تهران مهر ماه س��ال پیش در نامه ای به 
رئی��س این دانش��گاه درباره وضعی��ت فرهنگی و 
حج��اب و عفاف این دانش��گاه اب��راز نگرانی کرده 
خواس��تار اجرایی شدن ضوابط پوشش در دانشگاه 
تهران شدند، اما سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه 
ته��ران عنوان کرده که در ماه مبارک رمضان هیچ 
دس��تورالعمل جدیدی ص��ادر نش��ده و مصوبات 
آموزش عالی و ش��ورای عالی انقالب فرهنگی که 
از قدیم وجود داش��ته، اجرا ش��ده است. چند روز 
پیش از آغاز ماه رمضان نیز جمعی از دانش��جویان 
و اساتید دانش��گاه تهران طی نامه ای از مسئوالن 
دانش��گاه درخواس��ت کردند که قوانین موجود در 

خصوص پوشش دانشجویان اجرا شود.
بخش��نامه اعالمی دانشگاه تهران به شرح ذیل 

است:
کلیه واحدهای دانشگاه تهران

با سالم و احترام؛
قبل از هر س��خن، پیش��اپیش فرا رسیدن ماه 
مبارک رمضان، ماه نور و پاکی را به ش��ما تبریک 
گفت��ه و امیدوارم همه ما از معنویت و فضیلت این 

ماه خصوصاً در شب های قدر بهره مند شویم.
همچون سال های گذش��ته، دانشگاه تهران با 
اندیش��یدن تمهیداتی به اس��تقبال ای��ن ماه عزیز 
می رود، ت��ا هرچه بیش��تر ارادت و احترام خود را 
به ای��ن ماه اله��ی و روزه داران عزیز نش��ان دهد، 
در همی��ن راس��تا از جناب عال��ی/ س��رکار عال��ی 
خواهش��مندم ب��ا ابالغ م��وارد زیر ب��ه بخش های 
مربوطه در آن پردیس/ دانش��کده/ مؤسسه/ مرکز، 
در عطرآگین کردن فضای دانشگاه به عطر عبادت 

و گفتگو با خالق متعال، سهیم باشید:
1. با توجه به نزدیک ش��دن به این ماه مبارک 
و پیرو س��نت ارزش��مند غبارروبی فضاهای عبادی، 
پیشنهاد می شود ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نمازخانه 
آن مجموعه با مشارکت مدیران، اعضای هیئت علمی 
و دانشجویان عالقمند تمیز گردیده و برای استفاده 

در ماه رمضان به شکل مناسبی آراسته شود.
2. در جهت تکریم این م��اه و رعایت موازین 
ش��رعی، کلیه بوفه ها و رستوران ها در طول روز تا 
اذان مغ��رب تعطیل ب��وده و هیچ گونه خدمتی را 

ارائه نخواهند کرد.
تبصره: فعالیت احتمالی آشپزخانه ها به جهت 
آماده سازی افطار و ارائه خدمات بعد از اذان مغرب 

بالمانع است.
۳. دس��تور فرمایید در آن مجموعه به تفکیک 
خانم ها و آقایان دو مکان مناسب برای افرادی که 
بنا به دالیلی قادر به گرفتن روزه نمی باشند، مهیا 

شود.
تبص��ره 1: اس��تفاده از بوفه ها ب��رای این امر 

امکان پذیر نمی باشد.
تبصره 2: عنایت ش��ود مکان های انتخاب شده 
در مس��یرهای عبور و م��رور نب��وده، و به گونه ای 
طراحی ش��وند ت��ا فض��ای داخلی آن ه��ا در دید 

روزه داران گرامی نباشد.
تبصره ۳: در مکان های یادشده صرفاً استفاده 
از غذای س��رد ممکن بوده و اس��تفاده از هرگونه 

غذای گرم ممنوع است.
تبصره 4: اس��تعمال دخانی��ات در مکان های 

فوق الذکر ممنوع است.
4. دس��تور فرمایی��د نس��بت ب��ه تبلیغات و 
فضاس��ازی متناس��ب با این م��اه در اماکن تحت 

مدیریت جناب عالی/ سرکار عالی اقدام شود.
۵. اجرای برنامه های فاخر، معنوی و متناسب 
با این ماه برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی و 

کارکنان مورد تأکید می باشد.
پیش��اپیش از هم��کاری ش��ما قدردانی کرده 
و ماهی سرش��ار از خوبی و معنویت برای ش��ما و 

همکاران محترمتان آرزومندم.
مجید سرس��نگی مع��اون فرهنگی دانش��گاه 

تهران
شماره ثبت نامه: 2۵۳۸۹

مورخ: 1۰/۰2/۹۸"
اما س��ؤال اینجاست که؛ دانش��گاه های معتبر 
جه��ان و کش��ورهایی ک��ه به عنوان مه��د آزادی 
شناخته می شوند، چه قوانینی و دستورالعمل های 
انضباطی در خصوص رفتار و پوشش دانشجویان در 
محیط دانشگاهی تصویب کرده اند؟ گرچه ضوابط 
پوشش در دانش��گاه های معتبر جهان پیش تر نیز 
منتشر ش��ده بود، اما با توجه به تجمع عده ای در 
دانش��گاه تهران، اشاره به آن خالی از لطف نیست 
)ضوابط پوش��ش در وب سایت دانشگاه ها از طریق 
 Student در  ی��ا  و   Student handbook
dress code جه��ت اط��الع دانش��جویان آورده 

شده تا از این مقررات پوششی آگاه شوند(.
)انگلی��س(/  آکس��فورد  دانش��گاه   .1 

University of Oxford
در مقررات مربوط به پوش��ش دانش��گاهی به 
معاونت رئیس دانش��گاه اختیار داده ش��ده تا تمام 

قوانین ذیل را اجرا نماید.
 فارغ التحصیالن دانشگاه باید لباس بلند، گشاد 

و روپوش های رنگی مصوب دانشگاه را بپوشند.
 م��ردان باید از کت و ش��لوار تیره، پیراهن 

سفید ساده، کراوات و جوراب استفاده کنند.
�� زنان باید دامن تیره یا ش��لوار، بلوز سفید، 
کراوات س��یاه، کفش س��یاه و در صورت نیاز یک 

کت تیره بپوشند.
 مردان از پوش��یدن لباس باز و بدن نما باید 

پرهیز کنند. اندازه شلوارک ها باید تا زانو باشد.
 مو باید رنگ طبیعی داشته باشد، همچنین 

خالکوبی مجاز نیست.
 لباس زنان نباید پش��ت باز یا بدون آستین، 

تنگ و باالی زانو باشد.
)آمری��کا(/ فلوری��دا  ایالت��ی  دانش��گاه   .2 

Florida State University 
ضوابط پوشش در این دانشگاه از ساعت ۷:۳۰ 
صبح تا 1۵:۳۰ بعد از ظهر در محوطه دانشکده ها 

اجرا می گردد که به شرح ذیل است:
 تم��ام ش��لوارها و دامن هایی که پوش��یده 
می شوند نباید بیش از حد کوتاه باشند. شلوارهای 
کش��ی به اس��تثنای یونیف��رم PE دانش��کده ها یا 
یونیفرم ورزش��ی دانشگاه ایالت فلوریدا قابل قبول 

نمی باشد.
 کفش ه��ای ش��کیل و س��اده ی��ا ب��دون 
م��دل قابل قبول می باش��ند. تردد با پ��ای برهنه، 
پوش��یدن دمپایی و کفش های راحتی، کفش های 
پاش��نه میخی یا پاش��نه بلند )بلندتر از 2 اینچ(، یا 

کفش چرخدار و گیره دار مجاز نمی باشد.
 ه��ر نوع پوشش��ی که دربردارن��ده عبارات 
زشت یا توهین آمیز به مقدس��ات، وسوسه انگیز و 
ناشایست یا مرتبط با دسته ها، احزاب و گرایشاتی 
که ش��خص را ترغیب به اس��تفاده از مواد مخدر، 

مشروبات الکلی و یا خشونت کند.
ام��ا آن چیزی که در این دانش��گاه قابل تأمل 

است، نوع برخورد با دانشجوی خاطی می باشد:
 بار اول تخلف ثبت خواهد شد.

 بار دوم، یک روز ش��نبه دانشجو بازداشت 
خواهد شد.

 بار سوم، دو روز بازداشت خواهد شد.
  از چهارمین مرتب��ه به بعد و تمام دفعات 
بعدی یک روز اخراج از دانشکده یا حالت تعلیق و 
یا روش تأدیب دیگری که از سوی مسئول تعیین 

سطح معین نماید.
)انگلی��س(/ بریس��تول  دانش��گاه   .۳ 

University of Bristol 
�� لب��اس باید حداقل بدن را از ش��انه تا زانو 
بپوش��اند، عریان نمودن بخش باالی سینه ممنوع 

است.
 دانش��جویان باید آگاه باش��ند که پوشیدن 
لباس های محرک جنس��ی می تواند توسط برخی 
اف��راد به عن��وان دع��وت ب��رای س��خنان و اعمال 

نامناسب و زشت و توهین آمیز تلقی شود.
 کفش ها باید تمیز و مرتب باشند، استفاده 
از کفش ورزش��ی مجاز نیس��ت. پوش��یدن کفش 
جلوبس��ته خطر صدمه به انگش��تان پ��ا را کاهش 

می دهد.
 زیورآالت باید در کمترین میزان ممکن مورد 
استفاده قرار گیرد. گوشواره های آویزان و نیز سوراخ 

کردن اعضای صورت نامناسب و ممنوع است.
 پوش��یدن ش��لوارهای کماندوی��ی، ل��ی و 

شلوارک نامناسب است.

 Alvernia /)4. دانش��کده آلورنی��ا )آمری��کا
University

در خط مش��ی پوش��ش و لباس حرفه ای این 
دانش��کده این گون��ه آمده اس��ت که دانش��جویان 
در مکان های پزش��کی و در س��فرهای میدانی در 

دانشکده باید نکات زیر را رعایت کنند:
 ظاهر یک دانش��جوی پرستاری از اهمیت 
دوچندانی برخوردار است. راحتی، امنیت و آرامش 
یک بیمار ممکن اس��ت تح��ت تأثیر ظاهر و رفتار 

دانشجوی پرستاری قرار گیرد.
 تمام دانش��جویان باید موی خود را تمیز و 

پاکیزه نگهدارند.
 تنها زیورآالتی که مجاز اس��ت شامل حلقه 
ازدواج، س��اعت مچ��ی و گوش��واره های کوچ��ک 
می باش��د. هیچ زیورآالت دیگری در روی بینی یا 

زبان و صورت مجاز نیست.
 لوازم آرایش باید در حد اعتدال اس��تفاده 
ش��ود. از اس��تفاده از ادکلن های قوی باید اجتناب 

شود؛ به خصوص در زمان مراقبت از بیماران.
 ناخن ها باید کوتاه و تمیز باشند. دانشجویان 
نبای��د الک بزنن��د زیرا ممکن اس��ت محل تجمع 
باکت��ری بوده و در زمان کار با تجهیزات اس��تریل 

مشکل ساز شوند.
)آمری��کا(/  آدام��ز  ایالت��ی  دانش��گاه   .۵ 

Adams State University
این دانش��گاه نی��ز ضوابط و مق��ررات خاصی 
را برای پوش��ش دانشجویان پس��ر و دختر در نظر 
گرفته و دانش��جویان نسبت به رعایت این ضوابط 

ملزم هستند.
 خالکوبی های در معرض دید مجاز نیست.

 جویدن آدامس یا تنباکو در دانشگاه مجاز 
نیست.

 جین آبی، عینک دودی، لباس رنگ ورورفته 
مجاز نیست.

 کلم��ات مبتذل و عب��ارات رکیک خیابانی 
استفاده نشود.

 هرگونه آزار جنسی قابل تحمل نمی باشد.
 اس��تفاده از موبای��ل و پیجر ممنوع اس��ت 
و بای��د در محوطه دانش��گاه خاموش نگه داش��ته 

شوند.
 موه��ا باید تمیز و مرتب، باالی یقه بس��ته 
شده باشد و ناخن ها رنگ طبیعی و اندازه مناسب 

داشته باشند.
Robert College /)6. کالج رابرت )ترکیه

دانشجویان این دانشگاه باید در مناسبت های 
ملی، مراس��م پرچم و در زمان حضور در دانشگاه، 
بهتری��ن لباس خود را بپوش��ند، این مقررات الزم 
اس��ت در ط��ول روز، اردوهای علم��ی و در طول 

امتحانات آخر ترم رعایت گردد.
از جمله قوانین پوشش��ی این دانشگاه به شرح 

ذیل است:
 پوشیدن ش��لوارهای غیررس��می از قبیل 
ش��لوارهای مارک کارگ��و، ش��لوارهای جین و یا 
بادگیر )ش��لوارهایی که جیب ه��ای زیادی دارند( 

قابل قبول نمی باشد.
 پسران باید کاماًل تمیز اصالح کنند، اندازه 
خط ریش آنها نباید از میان گوش پایین تر بیاید.

 هی��چ گون��ه جواه��رآالت به جز س��اعت و 
یک جفت گوش��واره )البته ب��رای دختران(، مجاز 

نمی باشد.
 س��وراخ ک��ردن اعض��ای بدن قاب��ل قبول 

نمی باشد.
 موها باید تمیز و مرتب باشند. رنگ کردن 
م��و با حنا و یا به ص��ورت راه راه )streaks(، قابل 

قبول نمی باشد. موی پسران باید کوتاه باشد.
 پوشیدن جوراب الزامی است.

 آرایش کردن، مجاز نیس��ت؛ اما استفاده از 
الک و برق ناخن مانعی ندارد.

 Texas State /)۷. دانش��گاه تگزاس )آمریکا
University

مقررات پوشش��ی، اخالقی و رفت��اری در این 
دانشگاه قابل تأمل است. ضوابط رفتاری متعّددی 
برای کنترل دانش��گاه و مدیری��ت آن وضع نموده 
ش��ده و تخّطی دانش��جویان از آنها موجب اعمال 

تنبیه انضباطی خواهد شد.
در ادام��ه به برخی از قوانین در این دانش��گاه 

اشاره می شود:
 اس��تفاده، فروش ی��ا توزی��ع هرگونه مواد 
مخدر ممنوع اس��ت و در ص��ورت اثبات آن اخراج 

را به همراه دارد.
 ف��روش یا توزیع هرگونه مش��روبات الکلی 
در محیط دانش��گاه به اس��تثنای محی��ط خوابگاه 

دانشجویان ممنوع است.
 قمار ی��ا بخت آزمایی در دانش��گاه ممنوع 

است.
 هرگونه اقدام به روابط جنسی، آزار و اذیت 
جنس��ی، سوءاستفاده جنسی و یا تحریک دیگران 

در محیط دانشگاه ممنوع است.
 ناخن ها باید متعارف و مناس��ب باشند )از 
نوک انگش��ت بی��ش از نیم اینچ طول نداش��ته و 

به طور کامل سوهان زده و فاقد لبه تیز باشند(.
 استفاده از زیورآالت ناخن و ناخن مصنوعی 

ممنوع است.
 ط��ول دام��ن نبای��د از ۳ اینچ ب��االی زانو 

کوتاه تر بوده و نباید بیش از حد تنگ باشد.
 پاش��نه کف��ش نباید از س��ه این��چ بلندتر 

باشند.
 پوشیدن لباس های بدن نما مجاز نیست.

 پوشیدن جوراب های زنانه و مردانه ضروری 
اس��ت. اما پوش��یدن جوراب های زنان��ه تزئینی و 
طرح دار )نظیر جوراب توری و غیره( مجاز نیست.

 Harvard /)۸. دانش��گاه ه��اروارد )آمری��کا
University

دانش��جویان این دانش��گاه موّظ��ف به رعایت 
 Student( ضوابط ضمیمه کت��اب راهنمای خود

Handbook Appendix( هستند.
برخی موارد کتاب راهنمای دانش��جو به شرح 

ذیل است:
 دانش��جویان موظفند در محیط خوابگاه و 
رس��توران بلوز، پیراهن یا ژاکت یقه دار و یا بدون 

یقه بپوشند.
 در تمامی ایّام هفته در رستوران و به هنگام 
صرف نهار مردان بایس��تی ی��ک ژاکت و به هنگام 
صرف نهار یک ژاکت به همراه کراوات بر تن کنند. 
زنان نیز موّظفند پوششی مناسب اعّم از پیراهن و 

یا لباس بلند و متعارف داشته باشند.
 لباس های چسبان، لباس راحتی، عرق گیر، 
لباس بدنسازی، شورت ورزشی و شلوارک در هیچ 
زمانی و هیچ مکانی مجاز نیس��ت مگر در مواردی 
که فرد در قسمت مربوطه و یا اتاق خواب خویش 

حضور دارد.
 پوش��ش ش��لوار جی��ن در همه ان��واع آن 

درمحّوطه دانشگاه ممنوع است.
 هرگونه اقدام به رابطه جنسی، آزار و اذیت 
جنسی و یا سوءاستفاده جنسی از دانشجویان و یا 
اساتید ممنوع است و به شّدت با متخلفین برخورد 

می شود.
 به همراه داش��تن، استفاده، فروش یا توزیع 
هرگونه مواد مخّدر منع انضباطی دارد و با ش��ّدت 

با خاطیان برخورد می شود.
 به همراه داشتن، اس��تفاده، فروش یا توزیع 
هرگون��ه مش��روبات الکل��ی در محی��ط دانش��گاه 
به استثنای محیط خوابگاه دانشجویان ممنوع است.

حال با مقایسه قوانین انضباطی دانشگاه تهران 
و دانشگاه های برجسته آمریکا و انگلستان، کدام یک 

از دانشگاه ها آزادانه تر رفتار می کنند؟  تسنیم

از دانشگاه  تهران تا فلوریدا

پوشش نامتعارف در دانشگاه های 
معتبر دنیا چه مجازاتی دارد؟

کواکبیان:
آقای روحانی! پذیرفتنی نیست بگویید چندان اختیاری ندارم


