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  وزیر راه و شهرسازی خبر داد
تعداد واحدهای مسکونی موجود ۲ 

میلیون بیش تر از خانوار

نتای��ج اولیه کنکور سراس��ری ۹۸ دهه دوم مرداد به صورت کارنامه منتش��ر می ش��ود و 
داوطلبان مجاز می توانند نسبت به انتخاب کدرشته های خود اقدام کنند.

آزمون سراسری سال ۹۸ برای رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی برای پذیرش دانش��جو در دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعی، 
دوره های نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی و رش��ته های تحصیلی با آزمون دانش��گاه آزاد اس��امی در ۱۳ و ۱۴ تیرماه 

۹۸ برگزار شد.
در کنکور سراسری سال ۹۸ تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب ثبت نام کردند 
که با توجه به اعام عاقمندی به گروه های آزمایش��ی دوم و س��وم، تعداد یک میلیون و 

۳۵۳ هزار و ۳۲۴ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شد.
کلید اولیه کنکور سراس��ری سال ۹۸ به همراه دفترچه سؤاالت گروه های آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی کنکور ۹۸ در دسترس 

داوطلبان قرار گرفته است.
برای کنکور سراسری سال ۹۸ با توجه به تغییر نظام آموزش متوسطه یک مجموعه سوال 
برای دانش آموزان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی و یا نظام قدیم آموزش متوسطه و 
یک مجموعه سوال برای دانش آموزان نظام جدید )نظام جدید ۶-۳-۳( طراحی شده بود. 
کارنامه اولیه در دهه دوم مردادماه ۹۸ منتش��ر می ش��ود و داوطلبانی که مجاز به انتخاب 
رشته می شوند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه ها در مهلت اعام شده در دهه دوم مرداد 
می توانند ۱۰۰ کدرش��ته را انتخاب کنند. نتایج نهایی آزمون سراس��ری سال ۹۸ در دهه 

سوم شهریورماه ۹۸ منتشر می شود.
آزمون کارشناس��ی ارشد س��ال ۹۸ به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور 
در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کدرشته برای تمامی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی از جمله 
دانشگاه آزاد اسامی در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کدرشته، ۷۷ شهر و ۱۶۲ حوزه امتحانی 

در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ۹۸ برگزار شد.
این آزمون با توجه به مصوبه ش��ورای س��نجش و پذیرش دانشجو به دلیل وقوع سیل در 
برخی مناطق کشور، از ۵ و ۶ اردیبهشت ماه ۹۸ به پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ خرداد ۹۸ 

موکول شده بود.
در آزمون کارشناس��ی ارشد س��ال ۹۸ تعداد ۶۱۴ هزار و ۶۵۳ نفر برای شرکت در آزمون 
کارشناسی ارشد سال ۹۸ ثبت نام کردند. همچنین تعداد ۴۰ هزار و ۷۶۴ داوطلب در دو 

کدرشته )رشته های شناور( متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ شدند.
نتایج اولیه آزمون کارشناس��ی ارشد سال ۹۸ دوش��نبه ۱۷ تیر ماه ۹۸ به صورت کارنامه 
در س��ایت سازمان سنجش منتشر شد. تعداد ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ نفر مجاز به انتخاب رشته 
ش��دند که از این تعداد، ۲۵۳ هزار و ۶۶۵ نفر معادل ۵۵.۵۲ درصد داوطلبان نس��بت به 

تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند.
ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناس��ی ارشد سال ۹۸ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد اسامی تعداد ۱۶۰ هزار و ۸۱۷ نفر است.
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ تا پایان شهریور ۹۸ اعام خواهد شد.

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها، 
دانشگاه آزاد اسامی، دانش��گاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و 

غیرانتفاعی، پردیس های خودگردان دانشگاه ها جمعه سوم اسفند ۹۷ برگزار شد.
از تعداد ۱۹۶ هزار و ۶۴۹ نفر ثبت نام کننده در آزمون تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب در 
جلس��ه آزمون حاضر بودند. از این تعداد ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ داوطلب مجاز به انتخاب رشته 

شدند و ۱۰۸ هزار و ۸۹۹ نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.
از تعداد ۱۰۸ هزار و ۸۹۹ داوطلب انتخاب رشته کننده تعداد ۴۷ هزار و ۶۴۸ داوطلب در 

کدرشته محل های انتخابی دارای حد نصاب علمی الزم هستند.
ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در دوره های 
روزانه و شبانه دانشگاه ها، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی 
و غیرانتفاعی، پردیس های خودگردان دانش��گاه ها )به جز ظرفیت دانش��گاه آزاد اسامی( 

تعداد ۱۴ هزار و ۲۷۷ نفر است.
نتای��ج نهای��ی آزمون نیمه متمرکز دکتری س��ال ۹۸ در هفته اول ش��هریورماه ۹۸ اعام 

خواهد شد. مهر

پول نفت باید 
وارد اینستکس 

شود

پوست خربزه 
ترامپ زیر پای 

اردوغان
»در زمان ه��ای قدی��م، ش��خصی ب��ه خاط��ر اینکه 
روی کم��رش ق��وز داش��ت، ناراح��ت و غمگی��ن 
می ب��رد. رن��ج  باب��ت  ای��ن  از  همیش��ه  و  ب��ود 

ش��بی ناگهان بیدار شد و تصور کرد صبح شده است. 
تصمیم گرفت به حمام برود. وس��ایلش را جمع و به 
س��وی حمام رفت. نزدیک حمام که شد صدای آواز 
به گوش��ش رسید، اما توجهی نکرد و وارد حمام شد. 
صدای آواز خواندن بیش��تر و بیش��تر شد، اما باز هم 
اعتنایی نکرد. آن مرد داخل س��ربینه شد، لباس های 
خ��ود را درآورد و ب��ه داخل گرم خان��ه رفت. افرادی 
را دید که مش��غول رق��ص و آواز هس��تند. به جمع 
آن ها پیوس��ت به رقصی��دن و آواز خواندن پرداخت.

آن مرد در حال رقصیدن بود که یکدفعه متوجه شد 
پاهای آن  افراد ُسم دارد. تمام بدنش لرزید و متوجه 
ش��د که این افراد جن هس��تند. در دلش از خداوند 
خواست که پشت و پناهش باشد و خیلی عادی رفتار 
کرد. چند دقیقه بعد جن ها دریافتند که آن مرد یک 
انسان است و چون با آن ها صمیمی شده بود قوز روی 
کمرش را برداشتند. آن شب مرد بسیار خوشحال شد 
و از آن ها تشکر کرد و به خانه اش برگشت. فردای آن 
روز هنگامی که برای خرید به بازار رفته بود دوستش 
او را دید. بسیار تعجب کرد که قوزی روی کمر آن مرد 
وجود ندارد. نزدیک رفت و سام کرد. بعد به او گفت: 
ق��وزت را چه کردی؟! آن م��رد لبخندی زد و جریان 
شب گذشته را برای او تعریف کرد. چند شبی گذشت 
و رفیق آن مرد که خود نیز قوز داش��ت با خود گفت: 
امش��ب به حمام می روم و برای همیش��ه از شر قوزم 
خاص می ش��وم. وی وارد حمام شد و همان افرادی 
را که دوستش تعریف کرده بود آنجا دید و تصور کرد 
ک��ه اگر به جمع آن ها بپیون��دد قوزش را برمی دارند. 
س��پس به جمع آن ها پیوست و بلند  بلند آواز خواند. 
از ش��انس بد، جن  ها آن شب حالشان مساعد نبود و 
هنگامی که آن مرد را دیدند بس��یار عصبانی شدند و 
ق��وزی روی کمر آن مرد گذاش��تند. مرد بیچاره که 
کاری از دستش بر نمی آمد ناله اش بلند شد و گفت:
ش��د.« ق��وزم  ب��االی  ق��وزی  ش��دم،  بدبخ��ت 
درخبره��ا آمده ب��ود که در س��فر آق��ای ظریف به 
نیویورک، او پیش��نهادی را به آمریکایی ها داده است 
ک��ه اگر ایران پروتکل الحاق��ی را بپذیرد و اجرا کند، 
آمریکا هم تحریم های اقتصادی علیه ایران را لغو کند.

پروتکل الحاقی در س��ال ۱۹۹۷ میادی در ش��ورای 
ح��کام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب ش��د. 
نظارت آژانس ت��ا پیش از تصویب پروتکل الحاقی بر 
اس��اس پادمان ها و نظارت های عادی بود، اما پس از 
تصویب آن، اجازه قانونی برای بازرس��ی های گسترده 
ت��ر، دقیق تر و س��رزده از کش��ورهای عض��و پیمان 
عدم اش��اعه س��اح هس��ته ای )NPT( فراهم شد.
پروتکل الحاق��ی در واقع قانونی اس��ت برای نظارت 
ه��ر چ��ه بیش��تر ب��ر روی فعالیت ه��ای هس��ته ای 
هم��ه کش��ورهایی ک��ه عض��و NPT هس��تند و 
آنهای��ی ک��ه پیمان عدم اش��اعه س��اح هس��ته ای 
را نپذیرفت��ه ان��د، از این قانون مس��تثنی هس��تند.
جمهوری اس��امی ایران پیمان NPT را پذیرفته و 
تاکنون نیز پایبندی خود را به آن اثبات کرده اس��ت. 
پروتکل الحاقی این اجازه را به آژانس و بازرس��ان آن 
می دهد تا هر وقت و هر زمان که تش��خیص دادند از 
مراکز هس��ته ای و حتی غیر هس��ته ای ایران بازدید 
کنند، حتی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی شامل این 
بازرس��ی ها می ش��ود.  ایران یکبار داوطلبانه در سال 
۸۲ پروتکل الحاقی را اجرا کرد و بازرسان آژانس نیز 
براساس این قانون به ایران آمدند و سرزده و هماهنگ 
شده از مراکز هسته ای و غیر هسته ای ایران بازرسی 
کردن��د. اکنون نیز ایران پروتکل الحاقی را براس��اس 
تصمی��م و نظر دولت پذیرفته اس��ت، چرا که یکی از 
خواس��ته های اعضای گ��روه ۱+۵ پذیرفتن پروتکل 
الحاقی از سوی ایران آن هم به طور رسمی و قانونی 
ب��ود. اجرای پروتکل الحاق��ی نیاز به تصویب مجلس 
ش��ورای اس��امی دارد و تا زمانی که مجلس درباره 
آن تصمیم نگیرد، دولت مجاز به اجرای آن نیس��ت. 
اکنون مس��ئله در باره تصویب پروتکل الحاقی یا رد 
آن از سوی مجلس نیست، بلکه پیشنهادی است که 
آقای ظریف وزیر خارجه در نیویورک به آمریکایی ها 
داده و گفته است ایران پروتکل الحاقی را به طور دائم 
می پذیرد به ش��رطی که آمریکا تحریم های اقتصادی 
را لغو کند.گرچه پیوستن ایران به پروتکل الحاقی در 
برجام گنجانده ش��ده و یکی از تعهدات ایران است و 
باید تا س��ا ل۲۰۲۳ آن را به تصویب مجلس شورای 
اس��امی برس��اند، اما با توجه به بدعه��دی آمریکا و 
خروج این کش��ور از توافق هس��ته ای که ثابت کرد 
نمی توان به آمریکایی ها اعتماد کرد، چه موضوعیتی 
دارد؟ ف��رض می گیریم که آمریکا با پیش��نهاد آقای 
ظری��ف موافقت می ک��رد، دولت پروت��کل الحاقی را 
برای تصویب به مجلس می فرس��تاد، مجلس شورای 
اس��امی هم آن را تصویب می کرد و اجرا می شد، آیا 
تضمینی برای این که آمریکا به وعده خود عمل کند 
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قوز باال قوز
ترکیه برای ایجاد »منطقه امن« در 

مرزهای سوریه طراحی می کند
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چرا آمریکا به ایران 
حمله نمی کند؟

سعودی ها و صهیونیست ها اولین 
قربانی جنگ با ایران
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خ����ب����ر

ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت:
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شهادت جواداالمئه امام محمد تقی )علیه السالم( تسلیت باد

 استناد ماده 30 (( قانون اصالح و تسري آئین نامه معامالتی شهرداري تهران مصوب 1355 به کالنشهرها ، مراکز استانها و شهرهاي باالي یک میلیون 
نفر جمعیت ))  وطبق مصوبه شماره 3842/ش مورخه 1397/11/01 شوراي محترم  اسالمی، شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد 12 غرفه را براساس شرایط 
مشروحه ذیل و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واجد شرایط دعوت به عمل  می آید از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)  واگذار نماید، مطابق جدول زمانبندي ذیل به سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت 
اسناد و مدارك  اقدام نمائید.الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

توضیحات:
1-تضمین شرکت در  مزایده  می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري 

اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد به حساب  سپرده شماره 1003288684 بانک شهر مرکزي ارائه گردد. 
2-آخرین مهلت خرید اسناد: تا ساعت 13 مورخه 1398/05/17

3-محل و مهلت تحویل پاکت ها: اداره امور پیمان شهرداري بندر بوشهر- تا پایان وقت اداري مورخه 1398/05/28
4-محل و تاریخ بازگشایی پاکتها: شهرداري مرکزي بندر بوشهر - ساعت 10/ده صبح مورخ 1398/05/30

5-حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه مزایده آزاد است.
6-ضمنًا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداري بوشهر به آدرس:www.bushehr.ir درج گردیده است.

7-شهرداري بوشهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
8-هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان مزایده می باشد. 

9-در صورتیکه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .  

                                                                                                                                                 

ردیف
موضوع شماره فراخوان

مزایده
تعداد 
غرفه

موقعیت 
مکانی

مبلغ پایه  بهره 
برداریماهیانه 
هرغرفه جهت 
سال اول 

مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مزایده براي هر 
غرفه

بهره برداري 15098005701000006
از  غرفه هاي 
میدان میوه و 
تربار 

بوشهر- بلوار 12 عدد
شهید قرنی-
میدان میوه و 
تربار

 15/000/000
ریال

50/000/000 ریال1 سال

سرمایه گذاری ٨ هزار میلیارد ريالي ستاد اجرایی فرمان امام در 
خراسان جنوبی و ایجاد ۳۰هزار شغل

درمراسم امضای تفاهم نامه با استانداری عنوان شد؛

آیین امضای تفاهم نامه بین اس��تانداری 
خراسان جنوبی و س��تاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( با محوریت ایجاد ۱۲هزار 
شغل جدید در بیرجند برگزار شد. دکتر 
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
حض��رت ام��ام )ره( مهمتری��ن تصمیم 
در س��فر به خراس��ان جنوبی را سرمایه 
گ��ذاری ۲ هزار میلی��اردی در طرح های 
اشتغالزا، ایجاد ۱۲هزارشغل و تبدیل این 
استان به هاب منطقه ای شتر از تولید تا 
زنجیره محصوالت در قالب تفاهم نامه با 
اس��تانداری عنوان کرد. مخبر با اشاره به 
اینکه با فعالیت در ۶ هزار روس��تا، ۴۰۰ 

هزار فرصت ش��غلی توسط س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ایجاد شده 
است، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۸۱ هزار شغل ایجاد شد و در سال جاری 
۱۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد که پس از ۴ ماه از برنامه جلوتر هستیم.وی 
افزود: با امضای تفاهم نامه و قبول دیگر تعهدات، س��رمایه گذاری ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( در اس��تان خراس��ان جنوبی ب��ه ۸ هزار میلیارد ریال 
می رس��د وتعداد مشاغل ایجادشده تا دو سال آینده به ۳۰ هزار شغل میرسد .

وی مهمتری��ن تصمیم در این س��فر را 
تبدیل خراسان جنوبی به هاب منطقه ای 
ش��تر از تولید تا زنجی��ره محصوالت در 
قالب تفاهم نامه با استانداری عنوان کرد 
و گفت: محصوالت شتر با دیگر حیوانات 
قابل قیاس نیست بنابراین این تفاهم نامه 
موضوع مهمی است که در ابعاد مختلف 
در اس��تان تاثیرگ��ذار خواهد بود.رئیس 
س��تاد اجرای��ی فرم��ان حض��رت امام 
)ره( ادام��ه داد: در این جلس��ه عاوه بر 
امض��ای تفاهم نامه، تعهداتی را به صورت 
مشارکتی با استانداری و دیگر دستگاه ها 
از جمل��ه س��اخت ۳۲ کاس درس، ۱۴ 
واحد بهداشتی و درمانی، حل مشکل آبرسانی ۲۳ روستا، حل مشکل آبرسانی 
س��یار، احیای قنوات، اجرای پروژه های اقتصادی متوسط، ساخت ۷۰۰ واحد 
مسکونی و کمک به راه اندازی آنتن های صدا و سیما پذیرفته ایم.در این جلسه 
مدیران کل دس��تگاه های مختلف در اس��تان دغدغه ها و مشکات حوزه های 
فعالیت ه��ای خ��ود در را مطرح کردند و همچنین نمایندگان مردم خراس��ان 

جنوبی در مجلس شورای اسامی به بیان نظرات پرداختند.

حذف چهار صفر و تبدیل واحد پول به تومان در دولت تصویب شد

برای داوطلبان سال ۹۸؛

نتایج اولیه کنکور ۹۸ دهه دوم مرداد اعالم می شود

اراده  ملتهای  
عدالت  طلب  

وز  سرانجام  پیر
خواهد شد.

موضع رهبر انقالب درباره جنایت 
رژیم آل خلیفه در بحرین


