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 12موقوفات به كمك ازدواج و اشتغال ميآيد

وزير صنعت ،معدن و تجارت
در گفتوگو با
:

هيچ كمبودي براي تأمين
ارز واردكنندگان نداريم

توليدكنندگان و واردكنندگان
تاكن��ون با نرخ مرج��ع اقدام به
واردات كرده و از اين پس نيز با
همين نرخ عمل خواهند كرد
هيچ بهان��ه اي براي افزايش
قيم��ت ياامتن��اع از عرضه كاال
وجود ندارد و با متخلفان بشدت
برخورد خواهد شد

طرح جديد اوقاف شامل ايجاد وقف براي ازدواج ،كمك
براي تهيه مسكن ،تأمين سالهاي ابتدايي زندگي مشترك،
ادامه تحصيل زوجين و رفع ديگر نيازهايشان است

 9شاعر سينما

عباس كيارستمي ،سينماگر شاعر از «نان
و كوچه» تا آخرين كارش «مثل يك عاشق»
روحي مستند و شاعرانه را تصوير كرده است

 4ثبتنام آزمون كارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد از امروز

ثبتنام داوطلبان تا  15بهمنماه از طريق سايت مركز
آزمون به نشاني  www.azmoon.orgادامه دارد

21
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كشف آثار حيات در سياره
ونوس
هجوم گدازههاي خورشيدي
به زمين
گزارشي از احمقانهترين دزدي

مبـادله نفـت
با بحـران

شرط سوريه
براي آزادي
عناصر
اطالعاتي
تركيه

با تصويب تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا رقم خورد

س��وريه ب��راي آزاد ك��ردن
 49عنص��ر اطالعاتي بازداش��تي
تركيه خواس��تار اخراج معارضان
خارجنش��ين سوري موس��وم به
«شوراي ملي» از تركيه و تعطيلي
دفاترشان شد

آغاز جشنوارههاي هنري دهه فجر
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سرمقاله

رس��انههاي اروپايي روز گذش��ته و پس از تصميم اتحاديه
اروپ��ا مبن��ي بر تحريم نفتي اي��ران ،اين اق��دام را براي آينده
اقتصاد كشورهاي اروپايي فاجعهبار توصيف كردند
وزراي خارجه اتحاديه اروپا در حالي به تحريم نفتي ايران
رأي مثب��ت دادند كه تمام دولتهاي عض��و از نظر اقتصادي
سال بسيار سختي را با كاهش رشد اقتصادي ،بحران بدهيها

و افزايش نرخ بيكاري آغاز كردهاند
ي��ك روز پس از تصميم غرب مبني بر تحريم نفتي ايران،
بسياري از كشورهاي آس��يايي خواستار افزايش واردات نفت
از ايران شدند
وزير نفت هند اعالم كرد كشورش قصد دارد تا آنجايي كه
ميتواند از ايران نفت وارد كند
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نميشود
و نميتوانيد!

فرهاد دانشجو خبر داد

هيأت وزيران تصويب كرد

 15روز مهلت تبديل
نيروهاي شركتي

علياكبر جوانفكر

 33س��ال از پيروزي انقالب كبير
اس�لامي و بنيانگذاري نظام جمهوري
اسالمي ايران را سپري كردهايم .ملت
مسلمان و انقالبي ايران براي پايهريزي،
استحكام و ريش��هدار كردن اين نظام
مق��دس و دف��اع از آرمانه��اي ام��ام
عزيز(رض) ،صادقانه و بيريا وارد ميدان
ش��د و همه س��رمايهها و داشتههاي
خود را تقديم راه روشني كرد كه امام
هميشه جاويد ،آدرس آن را داده بود.
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ادامه در همين صفحه

نميشود و نميتوانيد!

ادامه از همين صفحه ـ صدها هزارتن از بهترين فرزندان
اين مرز و بوم بر س��ر پيماني كه با امامش��ان بسته بودند ،جان
ش��يرين و عزيز خود را اهدا كردند ،خيل عظيمي جانباز شدند،
انبوهي نيز بهترين س��الهاي عمر خويش را در اس��ارت يكي از
سفاكترين رژيمهاي ديكتاتوري گذراندند ،ملت ايران سالهاي
س��خت ناش��ي از اقدامات تروريس��تي منافقين ،هجمه سنگين
نظام��ي ش��رق و غ��رب و تحريمهاي گس��ترده اقتص��ادي را با
پايمردي پشت سر گذاشت.
همه اين رشادتها و پايمرديها كه صد البته در پرتو الطاف
و حمايته��اي بيش��مار الهي انجام گرفت ،ب��راي آن بود كه از
انقالب و نظامش��ان در برابر جبهه به هم پيوس��ته دش��منان و
كينهتوزان دور و نزديك حراس��ت كنند و به همين دليل واضح
اس��ت كه جمهوري اس�لامي ايران را يك نظام مقدس ،مردمي
و مبتني بر ارزشهاي مان��دگار و برآمده از اعتقادات و باورهاي
ديني و ايماني ملت ايران تعريف و توصيف ميكنيم.
تجربه تلخ و سخت ناشي از دوران رژيم ديكتاتوري محمدرضا
پهل��وي در اي��ران از ي��ك س��و و رفت��ار ظالمان��ه حكومتهاي
لجام گس��يخته طواغيت كوچ��ك و بزرگ در ش��رق و غرب عالم
از س��وي ديگر ،كافي اس��ت تا مردم مس��لمان ايران قدر و قيمت
دستاورد بزرگ نظام اسالمي يعني حاكميت واليت فقيه را بدانند
و با همه وجود از آن پاسداري كنند و صد البته اگر ابعاد آن نيز به
خوبي تبيين شود ،دانسته خواهد شد كه چنين حاكميتي به منزله
حكومت يك دانش��مند حكيم ،عادل ،باتق��وا ،عالم و آگاه به زمان
اس��ت و چه چيزي براي يك ملت نجات بخشتر از آن اس��ت كه
فردي با چنين خصوصياتي بر او حاكميت داشته باشد.
در اين ميان آنچه از اهميت و اولويت ويژهاي برخوردار است،
اهتمام مجدانه و مس��تمر مس��ئوالن و دست اندركاران كشور به
افزاي��ش اعتم��اد عمومي به نظ��ام و اركان آن و بوي��ژه پرهيز از
هرگونه اقدام يا س��خن آس��يبزننده به رك��ن ركين نظام يعني
واليت فقيه اس��ت ،چيزي كه آشكارا از سوي يك جريان خاص
ذي نف��وذ نادي��ده گرفته ش��ده و هر روز ابع��اد جديدي به خود
ميگي��رد .وبالگنوي��س حامي س��ران فتنه آزاد ميش��ود تا با
گس��تاخي بيش��تري ،س��يماي پاك رهبري عزيز را با قلم آلوده
خويش مخدوش كند و عناصر همين جريان نيز جسارتهاي او
را از موضع به اصطالح نقد ،در بوقهاي پرتعداد تبليغاتي ش��ان
ميدمند تا از رهگذر آن به خيال خام خود حرمت آن عزيز فرزانه
را بشكنند و گستاخي به ساحت مباركش را عاديسازي كنند.
سيماي تحت رياس��ت آقاي علي دارابي كه نشان داده است
در تخريب دولت ارزش��ي و انقالبي ،كام ً
ال برنامهريزي ش��ده و
هدفمن��د عمل ميكند ،اخيراً با دعوت از يك منتقد به اصطالح
منور الفك��ر ،براي زير س��ؤال بردن جايگاه رفي��ع واليت فقيه،
فرصتس��ازي كرده اس��ت و جالب اينجاس��ت كه باز هم همان
جري��ان ذي نفوذ اس��ت كه ب��ه آن فرد حمل��ه ميكند و طيف
ديگري از همين جريان ،وي را مورد حمايت قرار ميدهد.
ي��ك فرمانده س��ابق نظام��ي در روزنامه اطالع��ات از خود
نابخردي و گستاخي نشان ميدهد و باز هم همين جريان است
ك��ه او را آم��اج تاخت و تاز ق��رار ميدهد و طي��ف ديگري از او
حماي��ت ميكند .ي��ك قاضي دادگاه ،مش��اور مطبوعاتي رئيس
جمهور را بدون اس��تدالل و استناد قانوني به اتهام واهي توهين
به رهبري به يك سال زندان و  5سال محروميت از فعاليتهاي
اجتماعي و رسانهاي محكوم ميكند و باز هم رسانههاي وابسته
ب��ه همين جريان هس��تند كه اين خبر را برجس��ته و از موضع
دلسوزي براي رهبري ،آن را در بوق و كرنا ميكنند.
در اي��ن ميان آنچه آس��يب ميبيند فقط جاي��گاه و منزلت
رهب��ري عزيز و وارد آمدن لطمه به س��احت معظم له اس��ت و
ص��د البته اين عوامل تخريب هس��تند كه در حاش��يه امن قرار
ميگيرن��د زي��را همانهايي كه ب��ه نام دفاع از رهب��ري ،درباره
توهينه��اي احتمالي ،هوچيگري و جنجال به راه مياندازند ،به
خوبي ميدانند كه چگونه عامل رفتار موهن را مورد حمايت قرار
دهن��د و در نهايت هيچكس جز رهبري يعني كانون اصلي ابراز
عشق و ارادت ملت ،متحمل خسارت و آسيب نشود.
اكنون بيش از دو س��ال اس��ت كه همين جري��ان ذي نفوذ
ب��ه نام حمايت از رهب��ري ،رئيس جمهور و دول��ت وي را آماج
تبليغات مس��موم و مخرب خود قرار داده و تا آنجا كه توانس��ته

ب��راي تضعيف وي و دولتش از هر تالش��ي دريغ نكرده اس��ت.
هنوز اندك زماني نگذش��ته اس��ت كه رويكردهاي مقتدرانه و با
صالبت دكتر احمدينژاد در برخورد با درخواستها و پيغامهاي
پيدا و پنهان اوباما ،دس��ت برتر ايران در مناسبات بينالمللي را
به رخ س��اير كشورها ميكش��يد و ملت ايران نيز از آن احساس
غ��رور ميكرد اما ب��ا تضعيف و تخريب رئيس جمهور از س��وي
همين جريان اس��ت كه امروز شاهد جس��ارت اوباما در نوشتن
نامههاي همراه با تهديد به رهبر معظم انقالب هستيم .او به زعم
خ��ود احمدينژاد را فاقد اقتدار الزم براي دريافت نامه دانس��ته
و مس��ئوليت مس��تقيم در ايجاد اين تصور و برداشت نيز متوجه
همين جريان ذي نفوذ است.
كس��اني كه طي دو س��ال گذشته سياس��ت تخريب دولت و
رئي��س جمه��ور را در دس��تور كار خود قرار دادهاند دانس��ته يا
ندانسته ،خواسته يا ناخواسته به ملت ايران و آرمانهاي انقالب
اس�لامي خيانت كردهاند زيرا به برخي از دولتهاي مس��تكبر و
كين��ه توز از جمله امريكا ،انگليس و رژيم فاس��د صهيونيس��تي
فرص��ت دادهاند تا ب��ا ملت اي��ران و در رأس آن با رهبري عزيز
انقالب گس��تاخانه سخن بگويند و در نتيجه آن ،جايگاه و عزت
و اقتدار انقالب اس�لامي كه با تكريم ن��ام احمدينژاد در ميان
ملتها و بويژه ملتهاي مس��لمان ،رفعت مضاعف يافته بود ،در
سايه رفتار تخريبگرانه همين جريان بشدت آسيب ببيند .امروز
بوضوح شاهد اين واقعيت هستيم كه غربيها و بويژه دولتهاي
اروپايي با دريافت برخي نش��انههاي رفتاري از داخل كشور براي
ملت ايران خط و نش��ان ميكش��ند و چنين به نظر ميرسدكه
منتظر رويدادهايي هستند تا به زعم خودشان فشارها و تحريمها
را بر ملت ايران مضاعف كنند.
هرچن��د رفتاره��اي افراطي و فتنهگرانه موس��وي و كروبي و
نقش مخرب هاشمي رفسنجاني ،ذائقه ملت ايران را در انتخابات
س��ال  88تلخ كرد اما ترديدي نيست كه برگزاري دهمين دوره
انتخابات رياس��ت جمهوري با حضور بيش از  83درصد واجدين
ش��رايط ،از افتخ��ارات بزرگ نظ��ام جمهوري اس�لامي و دولت
احمدينژاد محسوب ميشود زيرا موجب شد ملت ايران در دنيا
قد بكشد و عزت و عظمتي روز افزون پيدا كند.
رهب��ر عزي��ز و فرزانه انق�لاب تصريح كردهاند ك��ه انتخابات
پيش رو بايد س��الم و رقابتي باشد تا در سايه آن بستر الزم براي
مشاركت گس��ترده مردم فراهم ش��ود ،اما رويكرد محدودكننده
مجل��س ب��ا تصويب ي��ك قانون جدي��د و اينك نتيجه بررس��ي
صالحيتها از س��وي هيأتهاي نظارت نشان ميدهد كه آشكارا
به اين استراتژي انتخاباتي كشور بيتوجهي شده است زيرا همان
جري��ان ذي نفوذ مجدانه تالش كرده اس��ت تا افراد عالقهمند به
دول��ت و رئيس جمه��ور مكتبي و انقالب��ي را از صحنه انتخابات
حذف كند و با از بين بردن ش��ور و نش��اط انتخاباتي ،به خواست
كس��اني جامه عمل پوش��يده شود كه حضور گس��ترده مردم در
صحنه تصميمگيري را مايه دردس��ر براي كش��ور تلقي ميكنند
و براي به نتيجه رس��اندن منويات خود ،حضور حداقلي مردم در
انتخابات را نشانه روي كردهاند.
اي��ن جريان ذي نف��وذ منحصر به يك طيف خاص سياس��ي
نيس��ت بلكه آنها به اين نتيجه رس��يدهاند كه براي حفظ منافع
خ��ود ،عرص��ه قدرت و مديريت كش��ور فقط در اختيار كس��اني
قرار گيرد كه به نام جريانهاي سياس��ي مختلف ،نان سياس��ت
خوردهاند و بر اين اس��اس هر جريان اصيل فكري برآمده از متن
انقالب و نظام از جمله تفكر احمدينژاد و حاميان آن بايد حذف
و نابود ش��وند .آنها معتقدند كه راه ورود اف��رادي خارج از حوزه
نفوذش��ان به عرصه قدرت و مديريت كش��ور بايد براي هميش��ه
مسدود ش��ود تا ديگر بار هيچ فردي مانند احمدينژاد نتواند در
مهمترين جايگاه تصميمگيري كالن كشور پس از رهبري ،يعني
رياس��ت جمهوري قرار بگيرد و موجوديت آنها را با تهديد مواجه
سازد .رفتار و اقدامات اين جريان ،نشان داده است كه ميان آن با
اصول انقالب و آرمانهاي امام عزيز ،هيچ ارتباط معناداري برقرار
نيس��ت و آنچه عناصر اين جريان را به هم پيوند ميدهد ،منافع
مش��ترك اس��ت اما به راس��تي آنها راه به جايي خواهند برد؟ آيا
آنها مردم را در خواب غفلت فرض كرده اند؟ چه كساني سرگرم
طراحي فتنهاي بزرگتر از فتنه  88هس��تند؟ آيا دس��تهايي كه
نامههاي بدون سالم مينويسد ،بيكار مانده است؟

همه دستگاههاي اجرايي مكلف شدند قراردادهاي منعقد
شده با شركتهاي پيمانكاري را ظرف  15روز فسخ كرده و
با كاركنان شركتي قرارداد مستقيم ببندند
آئيننام��ه جديد دولت براي بازنشس��تگي پيش از موعد
كاركنان با مدرك تحصيلي پائين در دست تدوين است

صفحههاي  4و 5

جوانفكر :به رئيسجمهور جديد برزيل فرصت بدهيم

خبرگزاريهاي مختلف بينالمللي مصاحبهاي را از علياكبر جوانفكر مش��اور
رئيس جمهوري ايران و مديرعامل خبرگزاري جمهوري اس�لامي منتش��ر كردند
كه در بخشهايي از آن مطالب خالف واقع پيرامون برزيل و رئيس جمهوري اين
كشور درج شده است.
اي��ن در حالي اس��ت كه برخي رس��انهها و س��ايتهاي داخلي ني��ز با بازتاب
اي��ن مصاحب��ه از خبرگزاريهاي خارجي به صحت يا س��قم مندرجات آن توجه
نداش��تهاند .مديرعامل ايرنا ضمن تكذيب برخي مندرجات اين مصاحبه بر حسن
روابط ايران و برزيل تأكيد دارد .علياكبر جوانفكر در گفتوگويي كوتاه با خبرنگار
ايرنا گفت در اين مصاحبه ضمن اداي احترام به دولت و مردم برزيل تأكيد كرده
اس��ت كه رئيس جمهوري جديد برزيل به تازگي به اين س��مت انتخاب ش��ده و
بايد فرصت كافي داش��ته باشد تا شناخت بيش��تري از مناسبات ايران و برزيل و
تالشهاي دولت قبلي براي تحكيم اين مناسبات پيدا كند.
پيشتر نيز اين موضع از سوي جوانفكر در سفر به برزيل اتخاذ شده است.
متن كامل اين مصاحبه متعاقباً منتشر خواهد شد.
رئيس مرکز جذب اعضاي هيأت علمي:

جذب  7هزار عضو هيأت علمي در دانشگاههاي دولتي

رئيس مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم با اشاره به ثبتنام  38هزار
و  631نف��ر در فراخوان ش��هريور ماه جذب اعضاي هي��أت علمي ،گفت :از طريق
اين فراخوان حدود هفت هزار عضو هيأت علمي در دانش��گاههاي دولتي کش��ور
جذب ميشوند .محمدرضا مرداني با اشاره به آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده
داوطلبان ش��رکت در فراخوان جذب هيأت علمي ش��هريور ماه سال جاري ،تعداد
قبول شدگان قطعي را  200نفر اعالم کرد و گفت :پرونده متقاضياني که با استناد
به اعالم نياز دانشگاهها براي مصاحبه فراخوانده شدهاند ،در حال تشکيل است.
وي افزود :در حال حاضر اين دس��ته از داوطلبان در مرحله مصاحبه قرار دارند
ك��ه پس از طي اين فرايند تعدادي به عنوان برگزيده انتخاب ميش��وند .به گفته
رئيس مرکز ج��ذب وزارت علوم ،پرونده  300نفر از اين داوطلبان به مرکز جذب
وزارت علوم ارس��ال شده اس��ت که از اين تعداد  200نفر به عنوان پذيرفته شده
قطعي به شمار ميآيند و پرونده مابقي نيز در حال بررسي نهايي است .وي با بيان
اينكه تاکنون شش هزار متقاضي براي جذب در هيأت علمي دانشگاههاي کشور
ثبتن��ام کردهاند ،تصريح كرد :همچنين پنج هزار و  200نياز براي پس��ت هيأت
علمي تا اين لحظه اعالم شده است.
مرداني با بيان اينکه بومي بودن در اين دوره از ثبتنام از اولويتهاست ،اظهار كرد:
سايت ثبتنام اعضاي هيأت علمي دانشگاهها همچنان باز است و متقاضيان ميتوانند
تا  30بهمن ماه سال جاري با مراجعه به اين سايت ثبتنام کنند .وي با تأكيد بر اينكه
دانشگاهها بايد حداکثر تا يک ماه آينده پروندههاي پذيرفته شدگان را ارسال کنند تا
وضعيت فراخوان شهريور توسط دانشگاهها شفاف شود ،گفت :متقاضيان بايد تا 15
بهمن ماه تأمل کنند و پس از مطالعه نيازهاي دانشگاهها در انتخاب اولويتها دست
نگه دارند تا تمامي دانشگاهها نيازهاي خود را بر روي سايت قرار دهند.

تشكيلجنبش
«تسخير آيپك» در امريكا

مخالفان حمايت امريكا از اسرائيل در
اقدامي شبيه اقدام جوانان امريكايي مخالف
نظام س��رمايهداري موس��وم ب��ه جنبش
تس��خير والاستريت جنبش��ي موسوم به
جنب��ش «تس��خير آيي��ك» را راهاندازي
كردند .به گزارش قدس��نا ،دامنه جنبش
بيداري اسالمي در خاورميانه كه در قالب
حركتي تح��ت عنوان «جنبش تس��خير
والاستريت» به امريكا رسيد ،حاال در قالب
ديگ��ري در امريكا دنبال ميش��ود و طي
آن هواداران جرياني موس��وم به يهوديان
ليبرال آزاديخواه متشكل از جوانان يهودي
و امريكاي��ي بنا دارند همزم��ان با برپايي
كنفرانس ساالنه سازمان آيپك كه در آن
از سراسر جهان هواداران اسرائيل گردهم
جمع ميش��وند ،جنبش تسخير آيپك را
راهان��دازي و عليه حمايته��اي امريكا از
اسرائيل به تظاهرات بپردازند.

كاهش  20درصدي
شهريه دانشگاه آزاد

پرداخت حقوق اساتيد و كارمندان ،خريد زمين و ساخت
و ساز و ...تاكنون از محل شهريه دانشجويان تأمين ميشد كه
درصدد يافتن منابع ديگري براي تأمين اين هزينهها هستم
تا پايان سال دوم مديريت خود ،شهريههاي اين دانشگاه
را  20درصد كاهش خواهم داد

اخبار ايران

«جدايي نادر از
سيمين» نامزد نهايي
 2بخش اسكار شد

فيل��م «جدايي نادر از س��يمين»
س��اخته اصغ��ر فره��ادي از ايران در
دو بخ��ش بهتري��ن فيلمنامه اصلي و
بهتري��ن فيلم خارجي نامزد اس��كار
شده است.
 ،اين انتخاب در
به گ��زارش
حالي اتفاق افتاد كه ش��ب دوش��نبه
چهلوهشتمين مراسم ساالنه اعطاي
جوايز انجمن فيلم سوئد برگزار شد و
فيلم «جدايي نادر از سيمين» موفق
به كسب جايزه بهترين فيلم خارجي
سال  2011شد.
«جداي��ي ن��ادر از س��يمين» كه
هفته گذش��ته برنده جاي��زه بهترين
فيلم خارج��ي از جوايز گلدن گلوب
شد ،برنده جايز ه خرس طال و خرس
نقرهاي بهترين بازيگري از جش��نواره
برلي��ن اس��ت ك��ه ط��ي هفتههاي
گذش��ته برنده چندين جايزه جهاني
از جمله بهترين فيلم خارجي س��ال
از نگاه انجمن مل��ي منتقدين امريكا
و انجمن منتقدي��ن فيلم نيويورك و
جوايز فيلم مستقل بريتانيا شده و در
ماههاي قبلتر در جوايز ساالنه آسيا
ـ پاسيفيك بهترين فيلم سال2011
شناخته شد.
«جدايي نادر از سيمين» درحال
حاضر در كش��ورهاي بلژيك ،فرانسه،
تايلند ،تركيه ،انگليس ،آلمان ،هلند،
مجارس��تان ،س��وئد ،يونان ،لهستان،
اس��پانيا ،كرهجنوبي ،ايتاليا ،امريكا و
دانمارك درحال نمايش است.

صفحه 4

تك خبر

دلهره آبي
انگيزه فوالدي

هفت��ه بيس��ت و دوم رقابتهاي
لي��گ برتر ام��روز با انج��ام  9ديدار
برگ��زار ميش��ود و اس��تقالل كه با
ثبت دو شكس��ت روند نزولي را آغاز
ك��رده براي ف��رار از ناكامي و تثبيت
صدرنش��يني ميزبان فوالد خوزستان
خواه��د بود .مظلومي ك��ه اين روزها
م��ورد انتقاد هواداران آبي قرار گرفته
ضم��ن اولتيماتوم به چن��د بازيكن،
ساموئل بازيكن خارجي را كه سابقه
طوالني در ليگ برتر انگليس دارد از
تركيب كنار گذاشت .دربي تبريز نيز
امروز ديدني خواه��د بود .در صورت
پيروزي تراكتورسازي برابر شهرداري
و شكس��ت استقالل در بازي خانگي،
تراكتوريها پ��س از مدتها به صدر
جدول خواهند رفت .پرسپوليس نيز
كه با دنيزلي نتايج خوبي كسب كرده
ت آبادان خواهد بود.
امروز مهمان نف 
صفحه 25

سخنگوی شورای نگهبان:

صالحیت حدود یك پنجم ثبتنام شدگان انتخابات
مجلس نهم تأیید نشده است

سخنگوی شورای نگهبان تأكید كرد كه صالحیت حدود یك پنجم ثبتنام شدگان
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی تأييد نشده است .عباسعلی كدخدایی
عصر ديروز در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینكه روند تأييد صالحیتها در
شورای نگهبان همچنان ادامه دارد ،تصریح كرد :شورای نگهبان از امروز كار رسیدگی
به شكایتهای دریافتی را آغاز میكند و احتمال تأييد صالحیت آن دسته از داوطلبانی
كه صالحیت آنان تاكنون احراز نش��ده اس��ت وجود دارد .سخنگوی شورای نگهبان
تصریح كرد :بسیاری از داوطلبانی كه صالحیتشان مورد تأييد واقع نشده در سه روز
گذشته با مراجعه به آدرس اعالم شده از سوی شورای نگهبان شكایت خود را تسلیم
كرده و حتی ديروز كه در كشور تعطیل رسمی بود ،شكایتها دریافت شده است.

مهلت ثبتنام دومين آزمون دكترا چهارشنبه پايان مييابد

مهلت ثبتنام دومين آزمون نيمه متمركز دكترا چهارش��نبه پنجم بهمن ماه
تمام ميش��ود .مهلت ثبتنام دومين آزمون دكترا تا س��اعت  24روز چهارشنبه
از طريق س��ايت سازمان سنجش به نش��اني  www.sanjesh.orgادامه دارد.
همچني��ن ام��كان ويرايش اطالعات ثبتنامي داوطلبان ط��ي روزهاي  10تا 12
بهمن ماه از طريق سايت سازمان سنجش فراهم ميشود.

