
اخبار كشور
صفحه 10

  سه شنبه 30 تیر 139۴
۴ شوال1۴36 -شماره  ۲1111

درمکتب امام

تعادل قوا در جهان
مســلامنان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان 

برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقّدم می شود؛ و هر 

روز شــیطان بزرگ یا شــوروی به بهانه حفظ منافع خود حادثه ای را به 

وجود می آورند. 

صحیفه امام؛ ج۲۱؛ ص۸۳ | پیام به ملت ایران؛ 
۲۹تیر۱۳۶۷

اخبار کوتاه

سوم مرداد؛ سفر رئیس جمهور به استان کردستان
حامد قادرمزی عضو مجمع نمایندگان استان کردستان از سفر 
رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به این استان خبر 
داد و گفت: قرار است حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
به  همراه تعدادی از اعضای هیئت دولت در روز شنبه هفته آینده 
ســوم مرداد سفری به استان کردستان داشته باشند. وی افزود: 
براســاس برنامه ریزی هایی که از سوی مجمع نمایندگان استان 
کردستان برای سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به این 
استان انجام شده، قرار است حجت االسالم حسن روحانی در بدو 
ورود به این استان در جمع مردم سنندج سخنرانی داشته باشد.

انصراف نمایندگان استان فارس از استیضاح 
رحمانی فضلی

نوذر شفیعی عضو مجمع نمایندگان استان فارس از انصراف 
نمایندگان این استان برای استیضاح وزیر کشور خبر داد. با توجه 
به اعتراض شدید نمایندگان استان فارس در نهایت هیئت دولت 
در جلسه روز چهارشنبه با معرفی افشانی به عنوان استاندار فارس، 
موافقت کرد. گفتنی اســت آیت اهلل ایمانی نماینده ولی فقیه در 
استان فارس و آیت اهلل دستغیب نماینده استان فارس در مجلس 
خبرگان رهبری طی نامه ای از نمایندگان فارس در مجلس شورای 
اسالمی خواستند تا از طرح استیضاح وزیر کشور در صحن علنی 

مجلس جلوگیری شود.

تشکیل کمیته مشترک جامعتین
حجت االســالم مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز در گفت و گو با تســنیم  با اشــاره به شکل گیری کمیته 
مشترک جامعتین برای ارائه لیست مشترک خبرگان از دو ماه 
گذشــته گفت: این کمیته جلســاتی را برگزار کرده و جلسات 

تکمیلی نیز برگزار خواهد شد.

نیازی به دستورالعمل نیست
عباســعلی کدخدایی عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران و 
سخنگوی ســابق شــورای نگهبان در گفت وگو با ایسنا اظهار 
داشــت: در زمینه مقابله با تخلفــات انتخاباتی نیازی به قانون 
یا دستورالعملی خاص نیســت. وی گفت: شاید ضرورت اینکه 
بخواهیم برنامه جدیدی برای مقابله با تخلفات انتخاباتی داشته 
باشــیم به دلیل رسیدگی هایی اســت که در محاکم نسبت به 
تخلفات و جرایم انتخابات صورت می گیرد، البته مقابله با جرایم 
انتخاباتی اقدامات پیشگیرانه ای است که قوه قضائیه باید نسبت 

به آن تدابیری را داشته باشد.

۱۴ نماینده مجلس در نامه ای به روسای جمهور و مجلس 
تأکید کردند:  از آنجا که متن »جمع بندی مذاکرات« وین 
هنوز در داخل کشور به تصویب نرسیده است، حق هرگونه 
تحفظ و شــرط درخصوص قطعنامه شورای امنیت برای 

جمهوری اسالمی ایران محفوظ خواهد بود.
به گزارش فارس، 14 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
درباره قطعنامه شــورای امنیت، نامه ای به حجت االسالم حسن 

روحانی رئیس جمهور و علی الریجانی رئیس مجلس نوشتند.
این نماینــدگان خطاب به رئیس جمهور اظهار داشــته اند: 
قانون حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته ای که مفاد آن مورد 
تایید رئیس جمهور نیز هست و اخیراً به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسیده و توسط رئیس محترم جمهور ابالغ شده بر لزوم 
رعایت منافع و مصالح کشــور و به ویژه رفع تحریم های ظالمانه 
و لزوم ادامه  تحقیق و توسعه علمی و فنی و حفظ اسرار نظامی 

تاکید ورزیده است.
14 نماینده مجلس شــورای اسالمی در نامه خود با اشاره به 
اینکه مطابق این قانون و نیز اصول 77، 125 و 176 قانون اساسی، 
هر متنی که برای دولت جمهوری اســالمی ایران تعهدآور باشد 
محتاج تصویب در مراجع قانونی کشــور است، تصریح کرده اند: 
بدیهی است از آنجا که متن جمع بندی وین که به »برجام« موسوم 
شده و مبنای قطعنامه شورای امنیت است، هنوز در داخل کشور 
به تایید و تصویب نرســیده است، در صورت طی مراحل قانونی 
نیز حق هرگونه تحفظ و شــرط درخصوص این قطعنامه برای 

جمهوری اسالمی ایران محفوظ خواهد بود.
گفتنی اســت غالمعلی حداد عــادل، علیرضا زاکانی، احمد 
توکلــی، علیرضا مرندی، غالمرضا مصباحی مقدم، حســینعلی 
شهریاری، محمد اســماعیل کوثری، علی اصغر زارعی، حسین 
نجابــت، الیاس نــادران، محمد دهقان، حجت االســالم محمد 
آشتیانی، محمد حسین فرهنگی و سیدمسعود میرکاظمی این 

نامه را امضا کرده اند. 
سردار باقرزاده: 

به خاطر شهدای گمنام
 از وزارت نفت گله مندیم

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مسلح درخصوص غربت شهدای گمنام مدفون در وزارت 

نفت گفت: نسبت به این کوتاهی معترضیم.
سردار باقرزاده با اشاره به مهجوریت شهدای گمنام مدفون در 
وزارت نفت به شهیدنیوز گفت: شخص وزیر و مسئولین وزارتخانه 
قول داده بودند برای این شــهدای عزیز مسجد و مقبره مناسب 
بسازند اما این مهم تاکنون محقق نشده و همین امر باعث شده 
مسئولیت این احمال متوجه وزارت نفت باشد نه ستاد جستجوی 

شهدا و مفقودین.
باقرزاده درخصوص تدفین شهدای گمنام در مکان های مختلف 
گفت: اینگونه نیســت که هر بخش، نهاد یا گروهی درخواست 
تدفین بدهد ما بالفاصله به ایشــان لبیک گفته و ترتیب تدفین 
شهدای گرانقدر را بدهیم بلکه کمیته تحقیق و تفحص تشکیل 
شده و درخصوص محل تدفین تحقیقات جامعی صورت می گیرد 
و قول ها و وعده های الزم گرفته و ســپس ترتیب مراسم تدفین 

پیکرهای مطهر داده می شود.
 اعالم نتیجه قطعی تشخیص هویت 

شهدای غواص تا۲0مرداد
مسئول معراج شهدای تهران گفت: تا دو هفته دیگر 
آمار نتایج و تا ۲0مرداد نتیجه قطعی احراز هویت شهدای 

غواص مشخص می شود.
ابراهیم رنگین درگفت وگو با فارس، درخصوص نتایج تشخیص 
هویت شــهدای غواص، گفت: بررسی و آزمایش های تشخیص 
هویت تا به امروز به نتیجه کامل نرسیده و زمانی که کامل شود 

حتما اطالع رسانی می کنیم.
رنگین افزود: به دلیل این که به نتیجه قطعی نرســیده ایم، 
نمی توانیم درباره تعداد شــهدایی که احراز هویت شده اند، آمار 
دقیــق دهیم، البته تمام تالش خود را خواهیم کرد تا شــهدای 

بیشتری شناسایی شوند.
وی بــا بیان این که تا دو هفته دیگر، آمار نتایج احراز هویت 
شــهدای غواص مشخص می شود، تصریح کرد: نتیجه قطعی در 
25 شوال  )20مرداد( اعالم می شود که چه تعداد شهید گمنام 

و چه تعداد شناسایی شده اند.

جمعی از دانشجویان بورسیه در نامه ای 
از رئیس سازمان امور دانشجویان خواستند 
درباره فرآیندی کــه در دوره دکترا برای 
اعزام به خــارج طی کرده و رزومه خود تا 
زمان اخذ پذیرش دکترا، توضیحاتی ارائه 
دهد تا افکار عمومی آن را با حد متوســط 
پذیرفته شــدگان فعلی دانشجویان دکترا 

)بورسیه و غیربورسیه( مقایسه کنند.
جمعی از دانشــجویان بورسیه طی نامه ای 
به رئیس ســازمان امور دانشجویان وزارت علوم 
نوشــتند: حضرتعالی که نگــران توانایی علمی 
دانشجویان بورسیه هستید لطفا رزومه فرزندتان 
را که با رانت شما قرار است هیئت علمی یکی از 
دانشگاه ها شود، منتشر کنید تا در کنار حداقل 
یکی از دانشجویان لغو بورس شده، مقایسه شود. 
از این گذشته لطفا درباره فرآیندی که خودتان 
در دوره دکترا اعزام به خارج پذیرفته شده اید و 
رزومه خود تا زمان اخذ پذیرش دکترا، به صورت 
رسانه ای توضیحاتی ارائه فرمایید تا افکار عمومی 

جامعه دانشــگاهی آن را با حد متوسط پذیرفته 
شــدگان فعلی کل دانشجویان دکترا )بورسیه و 

غیربورسیه( مقایسه کنند.
این دانشجویان در ابتدای نامه خود به صدیقی 
آوردند: می دانید با انتشار نام دانشجویان بورسیه و 
تهمت زدن های بی اساس، رانتی، آقازاده، بی سواد، 
لغو بورس و ... بنیان چند خانواده نوپا تشــکیل 

شده را ویران کردید؟
آبرویمــان را فقط و فقط از خدا می خواهیم 
و این زمســتان نیز می گذرد و رو سیاهی اش به 

ظالمان خواهد ماند.
این دانشــجویان در ادامه نامه خود آوردند: 
شکایت از شما را در این دنیا نمی توانیم نزد قاضی 
ببریم تا تظلم خواهی کرده باشیم، چون برخالف 
قانون اساسی و منطق انسانی درهای قوه قضائیه 
بر روی ما دانشجویان بسته است! ولی امید داریم 
در محکمه الهی در جایگاه متهم و شــاکی قرار 
بگیریم تا در مقابل رفتارهای خود پاسخگو باشیم.
دانشــجویان بورسیه خطاب به صدیقی ادامه 

دادند: به اتهامات شما عالوه بر نقش در فتنه ۸۸ 
و ظلم به دانشجویان بی گناه باید سرکشی در برابر 
اوامر والیت فقیه را نیز اضافه کرد. نمی دانیم زمانی 
که حضرت آقا از ظلم و بی اخالقی ها فرمودند شما 
کجا بودید؟ اما اگر ذره ای ایمان به والیت داشتید 
باید از خجالت سرخ می شدید و استعفا می دادید 
اما دریغ که کوچکترین واکنشی از جانب شما که 

مسبب این بی عدالتی هستید، مشاهده نشد.
در ادامــه ایــن نامه آمده اســت: نمی دانیم 
دقیقا در ازای ایفای نقش اساســی در این ظلم 
برنامه ریزی شده از طرف فتنه گران و با پادویی 
رسانه های وابسته داخلی و خارجی وجدان خود 
را به چه فروختید اما حداقل ارزیابی نمایید که 

ارزان نفروخته باشید. 
این دانشجویان در پایان نامه خود به صدیقی 
توصیه کردند که از حق الناس بترسد که بسیار 
دامن گیر است و از عاقبت ظالمان درس عبرت 

بگیرد.
شــایان ذکر است پس از انتشار لیست 749 

نفر از بورســیه های وزارت علوم، در شبکه های 
اجتماعی، اعتراضات بســیار زیادي نســبت به 
چگونگي درز کــردن این اطالعات طبقه بندي 
شــده به خارج از وزارت علوم و ســازمان امور 
دانشــجویان باال گرفت. به گفتــه علی غزالی، 
فرد منتشر کننده لیست اسامی مذکور، مجتبی 
صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور 
دانشــجویان، اســناد محرمانه وزارت علوم را با 
اصرار بر انتشار در اختیار وی قرار داده بود! وی 
پــس از تهدید معاون دانشــجویی وزارت علوم 
در دوره فرجــی دانا مبنی بــر پیگیری موضوع 
افشای اسناد توسط این وزارتخانه گفت: »جناب 
آقای صدیقی! شما خوب به خاطر دارید در زمانی 
که آقای توفیقی سرپرست وزارت علوم بودند و 
هنوز آقای فرجی دانا برای وزارت معرفی نشده 
بودند در آن اتاق گوشه ای طبقه 13 شهرک غرب 
چه کسی این اسامی را به بنده داد و در این مدت 
چه کسی برای انتشارش مدام تماس می گرفت 

و پیغام می داد!«

بورسیه ها به سراغ عامل افشای اسامی خود رفتند

آقای رئیس! از خدا نمی ترسید؟

در حالی که وزیر امور خارجه و رئیس سازمان 
انرژی اتمی کشــورمان امروز در صحن علنی 
مجلس گزارشی از جمع بندی نهایی مذاکرات 
وین ارائه می کننــد نمایندگان مجلس اعالم 
کردند هیچ محدودیتی را در امور نظامی کشور 

نخواهند پذیرفت . 
به گزارش تســنیم محمدحسین فرهنگی عضو 
هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت:  
دولت مجاز به اجرای پروتکل الحاقی، چه به صورت 
داوطلبانه و چه به صورت اشکال دیگر نیست ، اجرای 
پروتکل الحاقی منوط به بازگشت پرونده هسته ای ایران 

به آژانس بین  المللی انرژی اتمی است.
وی گفت : در صورتیکه قطعنامه شــورای امنیت 
همچنان پرونده را در این شــورا نگــه دارد، اجرای 
پروتکل الحاقی از سوی دولت غیرقانونی خواهد بود.

در امور نظامی خطوط قرمز رعایت نشده است 
از ســوی دیگر احمد بخشایش عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز طی مصاحبه 
ای اعالم کرد : انتظار می رفت که در مذاکرات خطوط 
قرمز نظام حفظ شود، اما متاسفانه در برخی موضوعات 
مثل توان نظامی ایران شاهد هستیم که این موضوع 

رعایت نشد.
وی گفت :  تصویب بخشی از قطعنامه که موضوع 
محدودیت سازی توان نظامی نیز جزئی از آن است، 
ظلم به جمهوری اسالمی محسوب می شود و ما نیز 

مقید به اجرای این قطعنامه نیستیم.
محدودیت دفاعی را نخواهیم پذیرفت 

ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس نیز اظهار داشت:  مجلس 
محدودیت دفاعی کشور را نخواهد پذیرفت و از حقوق 
مردم دفاع خواهند کرد، این نمی شــود که خودمان 
طرحــی را بر علیــه خود تصویب کنیــم و به امید 
خدا بمانیم که هیــچ تعرضی به ما و هم پیمانانمان 

نخواهد شد.
وی گفت : محدودیت ما در ساخت و تولید موشک 
بسیار خطرناک است بطوریکه اگر در این فاصله مورد 
هجمه یک دشمن هدایت شده قرار بگیریم چه تدبیری 
را کردیــم آیا کل ابزار دفاعــی در مقابله با هجمه را 
داریــم؟، یا به اندازه کافی بــرای یک جنگ طوالنی 
مدت تولید داریم؟ و اگر غیر از این است دست ملت 
و خودمان را در برابر تهدیدات بسته ایم که این موضوع 
یک نکته منفی است که در این متن برجام آمده است.

وی همچنین در گفت و گو با فارس اظهار داشت : 
مجلس هیچ بندی را که احساس کند به حقوق مردم 
آسیب زده شده و توان نظامی ما را مورد خدشه قرار 

می دهد امضاء نخواهد کرد.
اجرای پروتکل الحاقی با خطوط قرمز 

سازگاری ندارد 
از سوی دیگر علی اصغر زارعی نماینده مردم تهران 
نیز در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: پذیرش اجرای 
پروتکل الحاقی با خطوط قرمز ما ســازگاری ندارد و 
تصویب آن هم در مجلس باید با مالحظه منافع ملی 

و مسائل امنیت ملی باشد.
وی در عیــن حال گفت : اینکه آیا آمریکایی ها و 
غربی ها در عمل این توافق را درســت اجرا خواهند 
کرد یــا بهانه گیری می کنند، برای مــا جای تردید 
اســت، لذا این توافق یک مقدمه ای است که صورت 
گرفته و الزم است به تیم مذاکره کننده تشکر و خسته 

نباشید بگوییم.
تمهید خطرناک شورای امنیت 

ابراهیم کارخانه ای رئیس کمیته هسته ای 
مجلس نیز در گفت و گو با فارس اظهار داشت:  
شورای امنیت در پیش نویس قطعنامه خود در 

مــورد مذاکرات وین تمهیدی را اندیشــیده که 
با شــکایت هر یک از اعضای 1+5 استمرار لغو 
تحریم ها را به رأی گذاشــته و چنانچه این کار 

انجام نشود تحریم ها باز می گردد.
قاســم جعفری  نماینده بجنورد نیز گفت : اگر 
سیســتم امنیتی کشورمان در اختیار دشمن قرار 
بگیرد باید بدانیم بالیی که بر سر عراق و دانشمندان 
این کشــور آمد، در کشورمان تکرار خواهد شد و 
این امر خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد 
داشت و تیم مذاکره کننده باید به این امر توجه کند.

از سوی دیگر مجتبی رحماندوست نماینده 
تهران در گفت و گو با فارس اظهار داشت: مجلس 
بی شک جلوی هر گونه دسترسی به مراکز نظامی 
کشــور و یا هر تقاضای زیاده خواهانه دیگری از 

سوی 1+5 خواهند ایستاد.
خبــر دیگر این کــه منصــور حقیقت پور 
نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت 
ملی بــا تاکید بر این که هیــچ کس نمی تواند 
خدشه ای به توان دفاعی کشور ما وارد کند گفت : 
ما بر اساس استراتژی دفاعی خود در حوزه مسائل 

موشکی و نظامی عمل می کنیم.

ظریف و صالحی امروز به مجلس می روند

نمایندگان : هیچ محدودیتی را در امور نظامی نخواهیم پذیرفت 

اسامی ۱0 نفر اول گروه های آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و ۳ 
نفر اول گروه های هنر و زبان های خارجی کنکور 

سراسری ۹۴ اعالم شد. 
سازمان سنجش آموزش کشور اسامی برترین های 

کنکور امسال را اعالم کرد.
به گزارش  مهر، اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی 
هنر به این شــرح است: 1- آناهیتا هدایتی از تهران، 

2- المیرا آشفته از تهران، 3-غزاله پژند از کرج
بر اســاس این گزارش اســامی نفرات برتر گروه 
آزمایشی زبان های خارجه به این شرح است: 1-پویا 
همدانیان خوزانی از کاشــان، 2-یاسمین فروتنی از 

شیراز، 3-زینب شیرزادمقدم از شمیرانات
همچنین اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی به این شرح است: 1- پژمان شهبازی 
دستجرده از اصفهان، 2- محمد رسول یزدیان از قم، 
3- وحید باالزاده مرشت از بابلسر، 4- مهدی لطافتی 
از شیراز، 5- امیر حسینی از شیراز، 6- کیانوش عباسی 
از شمیرانات، 7- محمدسعید مسیحا از یزد، ۸- سینا 
رنجکش زاده از ارومیه، 9- کیمیا اســدی جوزانی از 

تهران، 10- مسعود امیری کندبن از تهران
اســامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی 
به این شــرح است: 1- سارا همتی از تبریز، 2- کیانا 
تدبیــر واجارگاه از لنگرود، 3- فائزه قایم دوســت از 
زاهــدان، 4- مهران نعمت زاده از یزد، 5- احســان 
طاهری فــرد از شــیراز، 6- عرفــان طاهری فرد از 
شــیراز ، 7- کیارش زارع از بیرجند، ۸- معین عال از 
نور، 9- میثم فرج پــور نیری از اردبیل، 10- نیکان 

زرگرزاده از تهران
اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی نیز 
به این شرح است: 1- علی کیانی نیستانکی از تهران، 
2- ســید ابوالفضل میررضی از اصفهان، 3-ابوالفضل 
مشیری از اصفهان، 4- فائزه کرمی از تهران، 5- کیان 
فــرح زا از یزد، 6- زینب صالحی دوالبی از تهران، 7- 
فاطمه غالمی از نجف آباد، ۸- صدف وفا از شــیراز، 
9- محمدرضــا اقبالی زارچ از یــزد، 10- محمدرضا 

سلطانی علی آباد از یزد
نتایج اولیه کنکور ۹۴ امروز اعالم می شود

همچنین سازمان سنجش آموزش کشور از اعالم 
نتایج اولیه کنکور سراســری سال 94 در ساعت 1۸ 

امروز خبر داد.
لذا داوطلبان می توانند جهت مشاهده و اطالع از 
نتایج خود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به 

نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
دفترچه راهنمای انتخاب رشــته نیز فردا بر روی 
سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و روز پنجشنبه 

1 مردادماه این دفترچه به صورت محدود منتشــر و 
توزیع می شود.

انتخاب رشته از ۵ مرداد
سازمان ســنجش اعالم کرد، انتخاب رشته برای 
داوطلبان مجاز از 5 مرداد آغاز می شود و تا 10 مرداد 

ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، آزمون سراسری سال 94 در روزهای 
21 و 22 خرداد ماه در 365 شهرســتان و 17 کشور 
خارجی برگزار شد که تعداد 795 هزار و 677 داوطلب 

در این آزمون شرکت کردند.
همچنین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
با اشــاره به تغییرات مهم در انتخاب رشــته آزمون 
سراسری سال 94 گفت: ظرفیت پذیرش 767 هزار 
و 257 نفر است که این تعداد نسبت به سال گذشته 

افزایش چندانی نداشته است. 
دکتر ابراهیم خدایی دیروز در نشست خبری اعالم 
نتایج اولیه کنکور 94 با تشریح تغییرات انتخاب رشته 
در آزمون امســال گفت: نتایج اولیه آزمون سراسری 
94 ساعت 1۸ امروز بر روی سایت سازمان سنجش 
قرار می گیرد و فرآیند انتخاب رشته داوطلبان مجاز 

نیز در روزهای 5 تا 10 مردادماه انجام خواهد شد.
انتشار پاسخنامه ها در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه

وی افــزود: پاســخنامه 75 هزار نفــر اول علوم 
ریاضــی، تجربی و انســانی و 10 هزار نفر اول هنر و 
زبان نیز پس از کارنامه فردا همزمان با انتشار دفترچه 
راهنمای انتخاب رشــته منتشر می شود. زمان اعالم 
نتایج رشته های دارای شرایط خاص و گروه هنر نیز 

4 مردادماه خواهد بود.
خدایی اظهار داشت: نرم افزار انتخاب رشته مجازی 
از روز پنجشنبه اول مردادماه بر روی سایت سازمان 
سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند به همراه 
ویژه نامه انتخاب رشــته از آن برای تخمین شانس 

قبولی خود استفاده کنند.
قوانین جدید برای سهمیه ایثارگران

وی یادآور شــد: یک تغییر شــکلی در دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته بوجود آمده است که رشته ها 
را بر اســاس دانشــگاه ها تجمیع کرده ایم. همچنین 
قانون سهمیه ایثارگران بر اساس قانون مصوب مجلس 
تغییراتی داشــته است و میزان ظرفیت از 20 درصد 
به 25 درصد افزایش و حد نصاب در گروه پزشــکی 
از ۸0 به 70 درصد آخرین نمره کاهش داشته است.
اعمال سهمیه ۳0 درصدی مناطق محروم 

برای رشته های علوم پزشکی 
رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشور گفت: 
براســاس قانون مصوب مجلس شورای اسالمی 30 
درصد ظرفیت رشــته های پزشــکی، دندانپزشکی و 

داروسازی به استانهای محروم و استانهایی که از سوی 
وزارت بهداشت اعالم می شود، اختصاص یافته است. 
اما نکته مهم این اســت که افرادی که این رشته ها را 
در این مناطق انتخاب می کنند باید ســه برابر مدت 

تحصیل تعهد خدمت بدهند.
تعهد ۳ برابری خدمت برای 

پذیرفته شدگان در سهمیه مناطق محروم 
علوم پزشکی 

وی افزود: داوطلبان توجه کنند که اگر می خواهند 
در مناطق خود بمانند و 3 رشته دکتری حرفه ای را بر 
اساس ظرفیت مناطق محروم انتخاب کنند، باید تعهد 
خدمت بدهند و عالوه بر آن تنها پس از گذراندن نیمی 
از تعهد، می توانند ادامه تحصیل دهند. پذیرفته شدگان 
در این ظرفیت، امکان تغییر رشته و محل ندارند. ضمن 
آنکه تنها در محدوده اعالم شده امکان کار دارند. این 
امر به منظور ماندگاری نیروهای پزشکی در مناطق 

محروم طراحی شده است.
خدایی با اشاره به تغییر دیگر انتخاب رشته گفت: 
پیش از این برای انتخاب رشــته های دارای شرایط 
خاص و نیمــه متمرکز محدودیت وجود داشــت و 
داوطلبان باید از اولویت 30 به بعد رشته های خود را 
درج می کردنــد اما دیگر این محدودیت وجود ندارد. 
رشــته های خاص هنر نیز در روزهــای ۸ و 9 و 16 

مردادماه آزمون عملی خود را برگزار می کنند.
وی درباره نرم افزار انتخاب رشته یادآور شد: این 
نرم افزار بر اساس آخرین نمرات و متناسب با ظرفیت، 
امکان قبولی را برای داوطلب اعالم می کند. ضمن آنکه 
ســازمان سنجش برای مشــاوران آموزش و پرورش 
دوره های آموزشی برگزار کرده است که بهتر بتوانند 

داوطلبان را راهنمایی کنند.
تقریبا همه افراد مجاز به انتخاب رشته شده اند

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به 
آمار داوطلبــان و ظرفیت پذیرش گفت: تعداد ۸77 
هزار نفر در آزمون سراسری ثبت نام و 796 هزار نفر 
در آزمون شــرکت کردند. کمتر از 10 درصد غایب 
داشتیم که نشــان می دهد داوطلبان واقعی با تعداد 
خروجی های دبیرستان ها همخوانی دارد. پشت صف 
کنکور در حال کاهش است و تقریبا همه افراد مجاز 

به انتخاب رشته شده اند.
وی افزود: از میان 796 هزار نفر تعداد 767 هزار 
و 257 نفر ظرفیت داریم که ظرفیت پذیرش در علوم 
ریاضی 2۸0 هزار و 247 نفر، ظرفیت پذیرش در علوم 
تجربی 227 هزار و 220 نفر، ظرفیت پذیرش در علوم 
انسانی 219 هزار و 215 نفر، ظرفیت پذیرش در هنر  
1۸ هزار و 196 نفر و ظرفیت پذیرش در زبان 22هزار 

و 379 نفر است.

ظرفیت روزانه ۱۲۸ هزار و ۵۱۶ نفر است 
خدایی گفت: ظرفیــت روزانه 12۸ هزار و 516 
نفر اســت و ســایر ظرفیت ها به گروه های پیام نور، 
غیرانتفاعی، مجازی، پردیس خودگردان و فرهنگیان 

اختصاص دارد.
وی اظهار داشت: با احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد و 
سایر دانشگاه ها، 75درصد کل ظرفیت آموزش عالی به 
پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی اختصاص یافته است. 
با همین شیب کنونی می توانیم به قانون اعمال سوابق 
تحصیلی مبنی بر پذیرش ۸5درصد براساس سوابق 

تحصیلی دست یابیم.
ظرفیت ۸ هزار و ۵۵۳ نفری برای سه 

رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
رئیس سازمان ســنجش با اشاره به ظرفیت سه 
رشــته پزشــکی، دندانپزشکی و داروســازی گفت: 
ظرفیت این رشــته ها با توجه به مســاعدت وزارت 
بهداشت نسبت به سال گذشته اضافه شده و از تعداد 
7 هزار و 700 نفر ســال گذشــته به ۸ هزار و 553 
نفر افزایش پیدا کرد. اما داوطلبانی که می خواهند از 
ظرفیت مناطق محروم استفاده کنند حتما به قسمت 

تعهدات توجه کنند.
شانس قبولی ۵0 درصدی در گروه تجربی

وی درباره شانس قبولی در کنکور گفت: با توجه 
به ظرفیت اعالم شده پذیرش در علوم انسانی و علوم 
ریاضی به صورت 100 درصدی امکان پذیر است اما در 

گروه تجربی شانس پذیرش 50 درصد است.
نتایج نهایی کنکور نیمه شهریورماه ۹۴ 

اعالم می شود
رئیس ســازمان ســنجش اضافه کرد: نتایج 
نهایی نیمه شهریورماه 94 اعالم می شود. آزمون 
سراســری سال 95 نیز بعد از ماه رمضان برگزار 
می شــود و در زمان اعالم نتایج یک فشــردگی 

خواهیم داشت.
خدایی درباره احتمــال تغییرات در میزان تاثیر 
ســوابق تحصیلــی در کنکور گفت: از دبیرســتانها 
گزارش های متعددی به ما می رســد که درصدهای 
مختلفــی را اعالم می کنند اما هر گونه تغییر باید به 
تصویب شورای سنجش و پذیرش برسد و پس از آن 

اعالم شود.
وی درباره میزان رشد پذیرش در دوره های روزانه 
گفت: رشــد ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه در 
مدت 30 سال گذشته شیب محدودی داشته است و 
در مقابل امسال نیز در دوره های پیام نور و غیرانتفاعی 
افزایش ظرفیت نداشتیم. اما پیش بینی می شود که با 
این روند بسیاری از واحدهای دانشگاهی یا باید تجمیع 

شوند یا تغییر ماهیت دهند.

با معرفی برترین ها

نتایج کنکور سراسری اعالم شد

وزیر دفاع تاکید کرد: مسائل مربوط به 
موشک ها، هیچگاه در دستور کار مذاکرات 
هسته ای نبوده و نظام برنامه های خود را در 

این زمینه با قاطعیت به اجرا می گذارد.
بــه گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت 
دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح در جمع مدیــران و کارکنان 
وزارت دفاع طی ســخنانی در خصوص توافق 
هسته ای، اظهار داشت: این توافق نتیجه مقاومت 
و رشادت ملت ایران، تدابیر حکیمانه رهبر معظم 

انقالب اســالمی و هوشــمندی و صالبت تیم 
مذاکره کننده هسته ای بود، که  موجب پذیرش 
موضع عزتمندانه جمهوری اسالمی ایران از طرف 
قدرت های بزرگ جهانی شــد و گام نخست در 
مســیر حل و فصل مسائل هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران است که اجرای آن مستلزم رعایت 
کامل خطوط قرمز جمهوری اســالمی ایران و 
جلب اعتماد ملت ایران توسط 1+ 5 و نهادهای 

بین المللی ذیربط است.
 وی با بیان اینکه مذاکرات صورت گرفته صرفاً 

روی موضوع هســته ای بوده است، افزود: مسائل 
گذشته PPI با آژانس توافق شده و ما براساس آن 
اقدام خواهیم کرد و قطعاً اجازه دسترسی به اسرار 
 نظامی و امنیتی خود را به هیچ مرجعی نخواهیم داد.
وزیر دفاع با اشاره به اینکه در دکترین دفاعی ما 
جایی برای سالح های غیرمتعارف وجود ندارد و 
ما تولید، نگهداری و کاربرد آن را حرام شــرعی 
می دانیم، اظهار داشت: تاکنون آمریکایی ها بایستی 
متوجه این معنا شده باشند که عوامل قدرت دفاعی 
و ملی بر اینگونه تجهیزات و سالح ها استوار نیست 

و ما برای تسلیح و تجهیز نیروهای مسلح کشورمان 
از هیچ مرجعی اجازه نمی گیریم و متناســب با 
 تهدیدات نیروهای مسلح خود را تجهیز می کنیم.

دهقــان تصریــح کــرد: مســایل مربــوط به 
موشــک ها نیز، هیچگاه در دستور کار مذاکرات 
هســته ای نبــوده و نظــام برنامه هــای خود را 
 در ایــن زمینه بــا قاطعیت به اجــرا می گذارد.

وزیــر دفاع در پایان  تاکید کرد: آمریکایی ها باید 
بدانند دیگر ارباب دنیا نیستند و کسی آنها را در 

این موضع به رسمیت نمی شناسد.

سردار دهقان:

اجازه دسترسی به اسرار نظامی را به هیچ مرجعی نخواهیم داد

روزنامه آمریکایی:
ایرانی ها دلیلی برای اعتماد

 به آمریکا ندارند
 روزنامه بالتیمور سان آمریکا طی یادداشتی با عنوان »ایران، 
توافق هسته ای را حفظ خواهد کرد« به بررسی علل بی اعتمادی 
مردم ایران از آمریکا و همچنین دلیل پایبندی ایران به توافق 

هسته ای با ۱+۵ پرداخته است.  
به گزارش جام، یک نشــریه آمریکایی در یادداشت خود کنگره 
را بــه پذیرش این واقعیت که ایــران طی قرن های اخیر، قدرتی در 
خاورمیانه بوده و در حوادث آینده نیز نقشــی پررنگ و موثر خواهد 
داشت، دعوت کرده و می نویســد: »روشن است که ایران به عنوان 
کشوری بزرگ و باثبات، برنامه مشخص خود را برای آنچه در خاورمیانه 
روی می دهد دارد؛ منطقه ای که حیاط خلوت این کشــور محسوب 
می شــود. ممکن اســت این روند به اصطکاک در روابط بین ایاالت 

متحده و ایران بیانجامد.
بالتیمور سان نوشت: »آمریکا در سال 1953 به سقوط نخست وزیر 
ایران که در روندی دموکراتیک انتخاب شده بود، کمک و شاه مستبد را 
بر آنان تحمیل کرد. مردم ایران از حکومت پهلوی که توسط آمریکا به 
آنان تحمیل شده بود، نفرت داشتند و سال ها سرکوب توسط نیروهای 
شاه موجب شد که آمریکا هیچ اعتباری نزد ایرانی ها نداشته باشد. در 
نتیجه ایرانی ها انقالب کرده و در واکنش به این ســرکوب ها، حکومتی 

دینی را تاسیس کردند.«
این روزنامه در ادامه با مرور چند جنایت آمریکا نسبت به مردم ایران 
می افزاید: »در شرایط کنونی نیز، اگر ما فکر کنیم عموم ایرانی ها به علت 
ســال ها تحریم اقتصادی علیه کشورشان، آمریکا را مقصر ندانسته و از 
آن متنفر نیستند، در واقع درحال فریب دادن خودمان هستیم. بنابراین 
این ما هستیم که به علت سختی هایی که در زندگی مردم ایران بوجود 

آمده سرزنش می شویم، نه دولت این کشور.«  
بالتیمور نوشــت: »در این توافق هسته ای، دولت ایران برنامه هایی 
دارد اما آنها احمق نیســتند. آنهــا می خواهند تحریم ها را لغو کنند تا 
اقتصادشان به ظرفیت های کاملی برسد. ایرانی ها نمی خواهند دوستان 
و شرکای تجاری خود یعنی چین، روسیه، آلمان، اتحادیه اروپا و فرانسه 

را از دست بدهند.«
این روزنامه با بیــان این که ایرانی ها دلیلی برای اعتماد به آمریکا 
ندارند و در واقع توافق را با کشورهایی انجام داده اند که به آنها اعتماد 
دارند، می نویسد: »ایران احتماال اهمیت کمتری به آمریکا خواهد داد و 
نبود این کشور در میز فرصت های اقتصادی برای ایرانی ها خیلی مهم 
نیست. در واقع شانسی برای نشست های دوگانه بین ایران و آمریکا برای 
بحث درباره هیچ موضوعی وجود نخواهد داشت. ایرانی ها کمتر از آنچه 

ما به آنها اعتماد داریم به ما اعتماد می کنند.« 

جان کری از رویکرد آتی آمریکا پرده برداشت

افزایش تحریم های غیرهسته ای
برای تغییر رفتار ایران! 

بقیه از صفحه ۲
عراقچی در ادامه گفت: طبق این نقشه راه همه موارد و اقداماتی که 
دو طرف باید انجام دهند مشــخص شده است و در محدوده مشخص 

زمانی این قطعنامه نیز لغو خواهد شد.
وی تصریح کرد: این اولین و آخرین قطعنامه ای است که درباره ایران 

در شورای امنیت است مگر آنکه نقضی آشکار پیش آید.
برجام بخشی از قطعنامه می شود

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای اظهار داشت: این قطعنامه با نقشه 
راهی که در خود دارد از ابتدا تا انتهای مسیری که در چارچوب برجام 
باید طی شــود را مشخص می کند. برنامه برجام ضمیمه این قطعنامه 

است و به تائید آن می رسد و اساسا بخشی از قطعنامه می شود.
عراقچی خاطرنشان کرد: در چارچوب قطعنامه مذکور تمامی شش 
قطعنامه ای که علیه ایران در گذشته در شورای امنیت صادر شده است 

یکجا لغو می شود.
وی افزود: این قطعنامه برنامه غنی ســازی ایران را مورد تائید قرار 

می دهد.
معــاون وزیر امــور خارجه در ادامــه گفت: تاریــخ اثرگذاری لغو 

قطعنامه های قبلی از زمانی است که برجام اجرایی شود.
عراقچی تصریح کرد: تمامی ســاختارهای شکل گرفته در رابطه با 
تحریم ها در شورای امنیت و کمیته مربوط به اجرای تحریم ها براساس 
این قطعنامه از بین خواهد رفت و دیگر به رسمیت شناخته نمی شوند.

وی اظهار داشــت: محدودیت هایی که در قطعنامه مذکور به آن ها 
اشــاره شده اســت به عنوان تحریم شناخته نمی شــوند. یکی از این 
موارد کاالهای دو منظوره اســت که ممکن است این کاالها در صنعت 
نظامی هسته ای کاربرد داشته باشند که فروش آن ها به ایران براساس 
قطعنامه های قبلی ممنوع بوده اســت اما در قطعنامه جدید از طریق 
یک کانال جدید که تعیین شده است می تواند این کاالها برای مصارف 

صنعتی خریداری شود.
عضو تیم مذاکره کننده هســته ای خاطرنشــان کرد: قطعنامه های 
قبلی شورای امنیت خرید و فروش تسلیحات از سوی ایران و از سوی 
کشورهای دیگر به ایران را ممنوع کرده بود و به ویژه خرید تسلیحات 
کالن ممنوع شــده بود. این قطعنامه ممنوعیت را به محددیت 5 ساله 
تبدیل می کند که اگر خرید و فروشی باشد از طریق کسب اجازه مورد 

به مورد توسط شورای امنیت صورت می گیرد.
عراقچی افزود: براساس بند 9 قطعنامه 1929 فعالیت های موشکی 
ایران بطور کامل ممنوع شده است و حتی اجازه می داد به کشورها که 
علیه ایران به زور متوســل شوند ولی االن شورای امنیت در قطعنامه 
مذکور می خواهد فعالیت های موشکی که برای حمل کالهک هسته ای 
طراحی شــده یا می شود انجام نگیرد. این در حالی است که جمهوری 
اســالمی ایران اساسا در برنامه اش فعالیت موشکی مرتبط با هسته ای 

ندارد.
وی در ادامه گفت: شورای امنیت موضوع محدودیت در فعالیت های 
موشــکی را نه تحت ماده 41 و نه فصل هفت بیان نمی کند و فقط به 

عنوان »یک خواسته« آن را مطرح می کند.
برنامه های موشکی و تسلیحاتی ادامه می یابد

عراقچــی تصریح کرد: ما به همه سیاســت های خود در چارچوب 
برنامه های موشــکی و تسلیحاتی مان ادامه می دهیم. در بحث موشکی 
نقضی نخواهد بود و در بحث تسلیحاتی اگر نقضی باشد نقض قطعنامه 

است نه توافق.
وی اظهار داشت: همان طور که رهبری گفتند سیاست های منطقه ای، 

دفاعی و تسلیحاتی ما متاثر از قطعنامه شورای امنیت نخواهد بود.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشــان کرد: پس از تصویب قطعنامه 
شورای امنیت بیانیه ای از سوی ایران صادر می شود و تاکید می کنیم که 
همچنان مشروعیت تحریم ها را که در قبل گذاشته شده بود به رسمیت 

نمی شناسیم و این سیاست ما در آینده نیز خواهد بود.

نامه ۱۴ نماینده به روسای جمهور و مجلس
حق هرگونه شرط درباره قطعنامه 

شورای امنیت برای ایران محفوظ است
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