
سرمقاله

جادوی زبان و قانونگرایی!

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

جادوی زبان است که امروزه هر بازی زبانی و 
زبان بازی برنامه ای را قانون می نامند! 

ج��ادوی زبان اس��ت ک��ه روش ه��ای غلط و 
چندین بار آزم��وده گذش��ته در تدوین، تصویب، 
تایید، ابالغ، اجرا و نظارت بر چش��م انداز بیس��ت 
ساله، سیاس��ت های کلی، برنامه های توسعه پنج 
ساله و ساالنه بارها و بارها و باز هم تکرار می گردد 
که شاید این بار جواب دهد! جادوی زبان است که 
در دنیای ابرمتن ه��ا و بینامتنیت هر ناجور متنی 
را قان��ون بپنداریم! جادوی زبان اس��ت که تحقق 
هر هدف فضایی و دس��ت نیافتنی را، محقق شده 
انگاریم و هر س��االد نامتجانس کلمات را به عنوان 
قانون، معجون شفابخش برای آینده کشور بدانیم! 
ج��ادوی زبان اس��ت ک��ه باید ب��دون قدرت 
تش��خیص و پیش بینی تحقق اهداف قانون، برای 

آن پیشاپیش سوت و کف و هورا بکشیم! 
جادوی زبان اس��ت که دلسوزانه اما بدون علم 
و آگاه��ی الزم و کافی برای آینده ایران اس��المی 
قانونگذاری می کنیم! جادوی زبان است که با ساده 
اندیشی و ساده انگاری زاید الوصف در قانونگذاری به 
پیش بینی رفتارهای سیستم های پیچیده انسانی و 
پیچیدگی سیستم های اجتماعی بپردازیم! جادوی 
زبان است که با اینکه مالکی برای شناسایی قوانین 
کارآمد از ناکارآمد در نزد مس��ئولین کش��ور وجود 
ن��دارد، همچون گذش��ته فرصت ه��ای پیش روی 
انقالب اسالمی همچون برگ درختان در پاییز بی 

تدبیری ها و قوانین ناکارآمد خزان می شود! 
جادوی زبان است که متولیان نظام قانونگرایی 
کش��ور، هر یک مثنوی هفتاد من برای توجیه کار 
ناکرده خود دارند و افسوس که از پیشرفت جامعه 
بر اس��اس قوانین موجود خبری نیس��ت! جادوی 
زبان است که ندانیم که تکرار چندباره گزاره های 
ش��یک و یا مقدس با عنوان قانون دلیل بر تحقق 
آنها نیست! جادوی زبان است که قوانین کارآمد و 
ناکارآمد را چنان درهم می آمیزد که تشخیص آن 
جز برای اندیشمندان ژرف اندیش ممکن نیست! 

جادوی زبان اس��ت که حقیقت را همان گونه 
ک��ه نزد اه��ل تحقیق و پژوهش آنچن��ان زیبا می 
نمایاند که نزد اهل سیاس��ت به دش��واری پنهان 
می کن��د!  جادوی زبان اس��ت که همیش��ه برای 
گفت��ن پیرامون قان��ون و قانونگرایی حرفی وجود 
دارد مخصوصاً از جانب کسانی که مشکالت امروز 
زندگی مردم نتیجه کار مس��تقیم یا غیر مستقیم 
آنهاست! جادوی زبان است که در نظام قانونگرایی 
کش��ور، آینده را با لطایفی ش��یرین می آراید تا با 
لذت مسیری را بپیماییم که سرانجامی جز حقیقت 
تلخ تشدید مش��کالت زندگی مردم ندارد! جادوی 
زبان است که زبان واقعی قانون و قانونگرایی روی 
حقیق��ی خود را به ما نش��ان نمی دهد و جز بازی 
ه��ای مجازی زبان��ی در نظام قانونگرایی کش��ور، 

چیزی نصیب مردم ایران نشده و نمی شود! 
جادوی زبان اس��ت که بس��یاری از مدیران و 
برنامه ریزان گذشته و اکنون ایران در زبان مجازی 
قان��ون و قانونگرایی متولد ش��ده، زندگی می کنند 
و م��ی میرند اما هیچگاه ب��ه حقیقت و زبان قانون 
و قانونگرایی واقف نش��ده و نمی ش��وند!  جادوی 
زبان اس��ت که کتابچه آرزوهای بدون فرجام خود 
را قان��ون بنامیم و برای دس��ت یابی به آنها باز هم 
آرزو کنیم و دس��ت به دع��ا برداریم!  جادوی زبان 
اس��ت که هر نوش��تاری س��لیقه ای را بدون احراز 
دالیل علمی و پشتوانه عملی روا، پایا و مانا، نسخه 
بی بدی��ل قانون پیش��رفت برای یک مل��ت بدانیم!  
جادوی زبان اس��ت که ناتوانی ها را می پوش��اند و 
نادانی ه��ا را از نظره��ا پنهان می س��ازد تا از درک 

حقیقت قانون و قانونگرایی باز بمانیم! 
جادوی زبان اس��ت که ب��دون آگاهی از مبانی 
نظری و کاربردی قانون و قانونگرایی با چینش خطی 
کلمات غیر یکپارچه برای رفتارهای سیستم پیچیده 
و اجتماعی، نسخه شفا بخش ارائه می کنیم!  جادوی 
زبان اس��ت که اهداف غیر دس��ت یافتنی قوانین را 
دست یافتنی و تدابیر غیر اجرایی قوانین را اجرایی 
و آمال بر باد رفته گذش��ته را قابل دس��ترس برای 
آین��ده جلوه می دهد!  جادوی زبان اس��ت که بازی 
با کلمات و پازل جمالت دل انگیز را در قالب قانون 
در خواب چنان واقعی نشان می دهد که در بیداری 
ب��ا جدیت به دنبال تحقق آن بگردیم!  جادوی زبان 
است که محدودیت های ش��ناختی انسان در قانون 
و قانونگرایی، پدیده های اجتماعی را آنچنان ناچیز 
می دارد که همانند کس��ی باشیم که بدون هر گونه 
ش��ک و تردید در شبی تاریک و در اتاقی تاریک به 

دنبال گربه سیاهی بگردد که در آنجا نیست! 
جادوی زبان اس��ت ک��ه در قوانین و اس��ناد 
فرا و فرودس��ت کش��ور، واژگان و گزاره های واال و 
ارزشمند برخاسته از مکتب نورانی اسالم اینچنین 
ناش��یانه به مس��لخ ناکارآمدی ها فرستاده شود تا 
همچون گذش��ته برای پاسخگویی علل و آثار بروز 
مش��کالت در زندگی مردم باز هم از اسالم، قرآن، 

انقالب و رهبری هزینه شود! 
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برجامومسئولیتیکهبهگردنتدبیروامیدمیماند؛

اگربهتوصیههایرهبریعملمیشد

مصوبه مجلس برای اعدام اسیدپاشان
نماین��دگان مجل��س در مصوبه ای مق��رر کردند 
اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی فساد فی االرض 

محسوب شود.
نماین��دگان مجلس در جریان بررس��ی طرح 
تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان 
ناش��ی از آن در جلسه علنی روز )یکشنبه( تبصره 
الحاقی به ماده یک این طرح را با ۱۶۱ رأی موافق، 
۹ رأی مخال��ف و ۹ رأی ممتن��ع از مجموع ۲۴۵ 
نماینده حاضر به تصویب رس��اندند که براساس آن 
در مواردی که اسیدپاش��ی به قصد ارعاب و ایجاد 
ناامنی در جامعه باش��د به نحوی که موجب ناامنی 
در جامعه ش��ود؛ اق��دام مرتکب افس��اد فی االرض 

محسوب و به مجازات آن محکوم می شود.
طبق قانون مجازات اس��المی برای اتهام افساد 
فی االرض اش��د مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته 
ش��ده اما در م��واردی نیز احکام��ی دیگر نیز قطع 

دست و پا و یا تبعید صادر می شود.
در ادام��ه تبصره الحاقی به ماده ۵ در خصوص 
پیش بینی و اختصاص هزینه های این ماده در بودجه 
س��االنه با درخواس��ت صندوق تأمین خسارت های 
بدنی مورد بررس��ی قرار گرفت که فاطمه حسینی 
پیش��نهاد حذف این تبصره را مطرح کرد چراکه به 
گفت��ه وی موکل کردن پرداخت ای��ن هزینه ها در 

بودجه موجب عدم اختصاص این مبلغ می شود.
نهایت��اً نمایندگان با ۶۸ رأی موافق، ۱۰۲ رأی 
مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با پیشنهاد محدود کردن 

فارس خرید و فروش اسید مخالفت کردند. 

 سیدجواد حسینی 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد

س��خنگوی دولت از تعیین سید جواد حسینی 
به عن��وان سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پرورش از 

سوی رئیس جمهور خبر داد.
عل��ی ربیعی با بیان اینکه در روزهای گذش��ته 
گزینه ه��ای مختلف��ی ب��رای تصدی این پس��ت با 
رئیس جمهوری دیدار و برنامه ارائه کرده اند، گفت: 
درپی اس��تعفای آق��ای س��یدمحمد بطحایی وزیر 
آموزش و پرورش و پذیرش استعفای ایشان توسط 
رئیس جمهوری، گزینه ه��ای مختلفی برای تصدی 
سرپرس��تی این وزارتخانه مطرح ش��دند که نهایتاً 
دکتر روحانی از میان این گزینه ها، با صدور حکمی 
دکتر س��یدجواد حس��ینی را به عنوان سرپرس��ت 

وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.
س��خنگوی دول��ت در ادامه با تأکی��د بر اینکه 
وزارت آموزش و پرورش از اهمیت و جایگاه ویژه ای 
برای دولت و ش��خص آقای روحانی برخوردار است، 
گفت در انتخاب سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
همه دغدغه های مربوط به فرهنگیان و دانش آموزان 

مد نظر قرار گرفته است.
سیدجواد حس��ینی پیش��تر مدیرکل آموزش 
و پرورش اس��تان خراس��ان رضوی بوده و معاونت 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی و قائم مقام استانداری 

خراسان رضوی را نیز در کارنامه خود دارد.

اخبار یک
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بهمناسبتعیدسعیدفطرانجامشد؛

موافقترهبرانقالبباعفو
وتخفیفمجازاتتعدادیازمحکومان

2

معاونوزیرصنعتخبرداد

تحویلخودروهایپیشفروششده
درسالگذشتهتاپایانشهریور

7

خشمظریف
اروپاییهادرموقعیتینیستندکه

ازایرانانتقادکنند
وزیر خارجه کش��ورمان ب��ا انتقاد از  رویکرد اروپایی ها با صراحت به آنان پرونـــــده
اع��الم کرده در موقعیتی نیس��تید که بخواهی��د از ایران 
انتقاد کنی��د؛ چراکه این روزها مقام��ات اروپایی به ویژه 
فرانس��وی ها پا را از آنچه در حد و اندازه خودش��ان است 
فراتر گذاش��تند و دقیقا در زمین آمری��کا و رژیم غاصب 

صفحه 5صهیونیستی بازی می کنند.

خودداریشوراینظامیازواگذاریقدرتبهمردم
همچنانبحرانسازاست

سودانهمچنان
درآتشسعودی-اماراتی
سودان طی ماه های اخیر رنگ  گروهفرادید ویژه آرامش ندیده و ه��ر روز با ناآرامی و بحران های گـزارش
داخلی و بیرونی گسترده ای مواجه است که نتیجه آن سوق یافتن این 
کشور به جنگ داخلی است حال آنکه دخالت های کشورهایی همچون 
امارات و عربستان بر آتش این بحران دمیده و هر روز ابعاد جدیدی به 

ناآرامی های سودان افزوده می شود. 

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح آمار تجارت 
خارجی کش��ور طی ۲ ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: طی 
مدت مذکور صادرات غیرنفتی کش��ور ب��ه رقم ۸.۴ میلیارد دالر 
رس��یده که نسبت به 7.7 میلیارد دالر مدت مشابه سال گذشته 

رشد ۸.۱ درصدی داشته است. 
محمدرض��ا مودودی دلی��ل افت ۱۸ درصدی ص��ادرات در 
فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ۹7 را تعطیالت طوالنی 
نوروز و درگیر ش��دن اغلب مناطق غرب کشور با مشکالت ناشی 
از س��یالب و دش��واری تردد کامیون ها در مرزهای غربی عنوان 
کرد و اذعان داش��ت: با این وجود و در ش��رایط جنگ اقتصادی 
و تحریم ها، در ۲ ماهه نخس��ت سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۸ درصد رشد داشته ایم.
مودودی همچنین س��هم صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
ترانزیت و گردش��گری را ۱.۰۶ میلیارد دالر و با ۱7 درصد رش��د 
عنوان ک��رد. وی از انطباق سیاس��ت های ارزی با سیاس��ت های 
تجاری خبر داد و گفت: پیش بینی می ش��د ب��ا تغییر ارزش پول 
ملی در برابر ارز، صادرات خوبی داش��ته باش��یم اما سیاست های 

محدودکننده مانع این اتفاق شد و امیدواریم که با تغییر رویکردها 
در اتخاذ سیاست های ارزی راه رشد صادرات را هموار سازیم.

وی به پدیده کارت های جدیدالورود و بدون صبغۀ صادراتی در 
سال ۹7 اش��اره کرد و گفت: ۶۵ درصد صادرکنندگان در سال ۹7 
افراد و شرکت های جدیدی بودند که بیش از ۵.۵ میلیارد دالر درآمد 
صادراتی داش��ته اند در فروردین سال جاری نیز ۱37۰ کارت جدید 

صادر شده است که تا پیش از سال ۹۶ تجربۀ صادراتی نداشته اند.
م��ودودی در ادام��ه بیان داش��ت: در س��ال گذش��ته تعداد 
۱3۴۰ صادرکنن��ده حقیق��ی و ۱7۱۸ صادرکنن��ده حقوق��ی از 
چرخ��ۀ صادرات خارج ش��ده اند ک��ه حذف این تع��داد و ظهور 
صادرکنندگان جدیدالورود سبب تغییر فرآیند صادرات با حضور 
واسطه ها، رقابت منفی صادرکنندگان و کاهش کیفیت کاالهای 

صادراتی خواهد بود.

سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت قضاوت درخصوص نحوۀ 
عملکرد صادرکنندگان جدید و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
آنه��ا به چرخۀ اقتصاد کش��ور را نیازمند گذر زمان دانس��ت. وی 
همچنین اظهار داش��ت: براس��اس اعالم رئیس کل بانک مرکزی، 
۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخۀ اقتصاد کشور بازگردیده 
و ۴ میلیارد از آن به سامانه نیما واریز شده است که امیدواریم با 
تغییر جدی در روند بازگرداندن ارز بتوان از محل آن ظرفیت هایی 

برای تولید و اشتغال را ایجاد کرد و آن را توسعه داد. 
م��ودودی در ادامه س��خنان خ��ود به اس��تقرار کامل دولت 
الکترونیک در س��ازمان توس��عه تجارت ایران اشاره کرد و گفت: 
حج��م زیادی از اطالعات را به صورت ش��فاف در قالب س��امانه 
خدم��ات الکترونیک در اختی��ار مخاطبان قرار داده ایم که با طی 
مراحل اس��تقرار کامل این طرح، سازمان توسعه تجارت ایران در 
میان ۹3 دس��تگاه دولتی در س��ال ۹۶ از رتب��ۀ ۶۸ به رتبۀ ۲۹ 
در بین ۱۰۶ دس��تگاه در س��ال ۹۸ دس��ت یافت و در این راستا 
کاغذ مصرفی و تعداد مراجعان حضوری کاهش چشمگیر یافته و 

خدمات رسانی به متقاضیان با سرعت باالیی انجام می پذیرد.

رشدصادرات
دردوماههنخستسال98

علیاکبری:
یتی ها مسیر انقالب اسالمی را به کلی فراموش کرده اند سلبر

تهیه کننده س��ینما و تلویزیون درپی انتقاد افکار عمومی از چالشی به نام »سلبریتی ها« 
گفت: سلبریتی ها مسیر انقالب اسالمی را به کلی فراموش کرده اند، آن ها نمی توانند جای مردم 
تصمیم بگیرند و حکم دهند، حرکات آن ها ش��بیه حرکات و رفتار چهره های قبل از انقالب 

اسالمی در سینماست، سلبریتی ها نباید در هر موضوعی وارد شوند و اظهارنظر نمایند.
محسن علی اکبری افزود: بنده به عنوان فردی که طی ۴۰ سال پس از پیروزی انقالب اسالمی 
سعی کرده ام در سینما و تلویزیون و به طور کل حوزه فرهنگ و هنر، فرهنگ اسالمی را رواج 
دهم نمی توانم این رفتارهای عجیب برخی سلبریتی ها را هضم کنم. این فرهنگ سلبریتی محوری 

فرهنگی طاغوتی است که در دوران رژیم ستمشاهی در سینمای کشور رواج داشت.
تهیه کننده فیلم های س��ینمایی »همیشه پای یک زن در میان است« و »تلفن همراه 
رئیس جمه��ور« ادام��ه داد: ما انقالب کردیم ک��ه همه عادات و فرهنگ ه��ای دوران رژیم 
ستمش��اهی را فراموش کنیم، اصاًل یکی از دالیل اصلی ش��کل گیری انقالب اسالمی که به 
اذعان بسیاری از متخصصان انقالبی فرهنگی بود تغییر وضعیت در عرصه فرهنگ و هنر و 
سینما و تلویزیون بود. حاال چه شده که پس از این همه سال دوباره همان فرهنگ منحوس 

دوران طاغوت در حوزه فرهنگ و هنر رواج پیدا کرده است؟
علی اکبری سپس با تأکید بر اینکه کسانی که شهرت و محبوبیت شان را مدیون این 
نظام و انقالب اسالمی هستند نباید علیه آن فعالیت کنند تصریح کرد: متأسفانه این دسته 
افراد در حوزه ها و مواردی ورود می کنند که اصاًل در ش��أن و جایگاه هنری شان نیست؛ ما 
بارها شاهد آن بوده ایم که از مبحث انتخابات گرفته که مسأله ای سیاسی است تا مباحث 
متع��دد اجتماعی و... آن ها اظهارنظرهای��ی کرده اند که به هیچ عنوان به نفع و صالحدید 
کشور و جامعه نبوده و بنده معتقدم مراجع ذی صالح باید به این مسأله رسیدگی کنند و 
قانونی باید تدوین شود تا دیگر هیچ چهره مشهوری اجازه دخالت و اظهارنظر در حوزه های 

غیرتخصصی خود را نداشته باشد.
این سینماگر خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر یک پزشک متخصص قلب راجع به 
رشته خودش اظهارنظر کند، کاری درست و اخالقی و دینی است اما این پزشک به هیچ 
عنوان این حق و اجازه را ندارد تا مثاًل در حوزه سدسازی دخالت کند چراکه نه سوادی در 
این زمینه دارد نه دانش��ی و در نهایت هم باعث می شود نگاه خوب مردم نسبت به جامعه 

پزشکی از بین برود.
تهیه کننده فیلم های سینمایی »وکیل مدافع« و »کتاب قانون« در همین راستا تأکید 
کرد: یک س��ینماگر هم همین حکم را دارد و نباید در م��واردی ورود کند که از آن اطالع 
کامل ندارد؛ یک سینماگر نباید برخالف ارزش های دینی و اسالمی رفتار کند و اگر اینگونه 
کارها را انجام می دهد باید برخوردی جدی و قاطع با وی صورت گیرد و این خواسته مردم 
و کس��انی اس��ت که انقالب کردند و برای این انقالب خون ها دادند. وی متذکر شد: حقوق 
اس��المی به ما اجازه نمی دهد راجع به مس��أله ای که از آن هیچ سررشته ای نداریم اظهار 
نظر کنیم؛ ما برای پاسداش��ت ارزش ها انقالب کردیم و کس��انی که این ارزش ها را مورد 

سینماپرس اهانت قرار می دهند باید مورد موأخذه قانون قرار بگیرند. 

توکلی:
یورماه اعالم می شود نتایج نهایی آزمون ارشد ۱۶ شهر

مشاور عالی سازمان سنجش با بیان اینکه کارت ورود به جلسه بیش از ۶۵۵ داوطلب 
آزمون کارشناس��ی ارش��د ۹۸ از فردا آغاز می ش��ود،  گفت: نتایج نهای��ی این آزمون ۱۶ 

شهریورماه اعالم خواهد شد.
حس��ین توکلی ضمن بیان این مطلب به تشریح جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی 
ارش��د س��ال ۹۸ پرداخت اظهار کرد: این آزم��ون به همراه اولین مرحل��ه المپیاد علمی 
دانش��جویی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱3۱ کدرشته برای تمامی دانشگاه های دولتی و 
غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی با حضور ۶۱۴ هزار و ۸۸3 داوطلب در روزهای 
۲3 و ۲۴ خرداد ۹۸ برگزار می شود. به طوری که از تعداد ۶۱۴ هزار و ۸۸3 داوطلب این 
آزمون تعداد 3۰۸ هزار و ۵۴ نفر معادل ۵۰.۱۰ درصد داوطلبان زن و تعداد 3۰۶ هزار و 

۸۲۹ نفر معادل ۴۹.۹۰ درصد داوطلبان مرد هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: در گروه علوم انس��انی 3۸۵ هزار و ۶۴۰ داوطلب در ۴۵ کد 
رشته، در گروه علوم پایه 33 هزار و ۶7۸ داوطلب در ۱7 کد رشته، در گروه فنی و مهندسی 
۱3۰ هزار و ۴۰۶ داوطلب در ۲۴ کد رشته، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۱7 هزار و 
۸۵۱ داوطلب در ۲3 کد رشته، در گروه هنر ۴۵ هزار و ۹۱3 داوطلب در ۱3 کد رشته و در 

گروه دامپزشکی یک هزار و 3۹۵ داوطلب در ۹ کد رشته به رقابت می پردازند.
به گفته توکلی، از میان ۶۱۴ هزار و ۸۸3 داوطلب ش��رکت کننده، تعداد ۴۰ هزار و 
۶۶۹ داوطلب نیز در کدرشته های دوم )شناور( شرکت کرده اند که از این تعداد ۱۸ هزار 
و 3۹3 نفر معادل ۴۵.۲3 درصد داوطلبان زن و تعداد ۲۲ هزار و ۲7۶ نفر معادل ۵۴.77 
درصد داوطلبان مرد هس��تند و داوطلبانی که در کد رشته های دوم شرکت کرده اند باید 
عالوه بر کد رشته اصلی خود، کارت آزمون کد رشته دوم یا شناور را نیز دریافت کنند.

مش��اور عالی سازمان سنجش آموزش کش��ور گفت: با توجه به مجموع داوطلبان در 
کد رش��ته های اول و کدرشته های شناور در مجموع تعداد ۶۵۵ هزار و ۵۵۲ کارت ورود 
به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ صادر شده است. که از این تعداد 3۲۶ هزار و 

۴۴7 کارت مربوط به خواهران و 3۲۹ هزار و ۱۰۵ کارت مربوط به برادران است.
وی افزود: کارت ورود به جلس��ه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ به همراه اولین مرحله 
المپیاد علمی دانشجویی کشور از فردا دوشنبه ۲۰ خردادماه ۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش 
قرار می گیرد و داوطلبان می توانند با ورود به سایت این سازمان از کارت خود پرینت تهیه کنند. 
توکلی افزود: آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی 
کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱3۱ کد رشته، در 77 شهر و ۱۶۲ حوزه امتحانی در روزهای ۲3 
و ۲۴ خرداد برگزار می شود. در آزمون صبح پنجشنبه ۲3 خرداد ۲۹۹ هزار و ۵۶۴ داوطلب در 
3۲ کد رشته، در بعدازظهر پنجشنبه ۲3 خرداد ۸۲ هزار و ۶7۸ داوطلب در ۶3 کد رشته و در 

صبح جمعه ۲۴ خرداد ۲73 هزار و 3۱۰ داوطلب در 3۶ کد رشته به رقابت می پردازند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: پس از برگزاری آزمون و اعالم 
نتایج اولیه به صورت کارنامه، کارنامه در ۱۵ تیرماه منتش��ر می شود و دفترچه راهنمای 

ایسنا انتخاب رشته در روز ۱۶ تیرماه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. 
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