
ــور با  ــنجش آموزش كش ــازمان س معاون س
ــور 91، از  ــي و نهايي كنك ــريح ظرفيت قطع تش
ــب در اين دوره  ــرش 572 هزار و 544 داوطل پذي

از آزمون خبر داد.
ــنا،  ــي در گفت وگو با ايس ــيد جالل طباطباي س
ــرش در كنكور به  ــاره به جزئيات ظرفيت پذي با اش
ــي پنجگانه، افزود: البته  تفكيك گروه هاي آزمايش
ــده، از  ــاي اعالمي كه در دفترچه چاپ ش ظرفيت ه
سوي  شوراي گسترش وزارت علوم تائيد شده، ولي 
ــت ظرفيت ها، تغييري  ممكن است به دليل شكس
ــود و مقدار اين ظرفيت افزايش  در ظرفيت ايجاد ش

يابد.
وي با بيان اين كه در گروه آزمايشي علوم رياضي 
و فني، 146 هزار و 541 داوطلب پذيرفته مي شوند، 
ــي علوم تجربي 92 هزار  اظهار كرد: در گروه آزمايش

و 675 داوطلب پذيرفته خواهند شد.
ــاره به ظرفيت 161 هزار و 72 داوطلب  وي با اش
ــاني، گفت: حدود 18  ــي علوم انس در گروه آزمايش
هزار و 693 داوطلب در گروه آزمايشي هنر پذيرفته 

خواهند شد.
طباطبايي با بيان اين كه 17 هزار و 505 داوطلب 
در گروه آزمايشي زبان هاي خارجي پذيرفته خواهند 
ــد، تصريح كرد: در بخش چند گروهي 136 هزار  ش

و 58 داوطلب پذيرفته مي شوند.
ــازمان سنجش با اشاره به زمان اعالم  معاون س
ــه كنكور تا  ــت: نتايج اولي ــه كنكور، گف ــج اولي نتاي

پانزدهم مردادماه اعالم مي شود.
 شرايط پذيرش بدون آزمون 

دانشجويان برتر 
ــت  ــت و هداي ــت هاي حماي ــراي سياس در اج

ــوراي عالي  ــوب ش ــان مص ــتعدادهاي درخش اس
ــكيل و وظايف وزارت  انقالب فرهنگي، قانون تش
علوم و ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه، آيين نامه 
ــي براي  پذيرش برگزيدگان علمي دوره كارشناس
ورود به دوره دكتري تدوين و به تصويب وزير علوم 

رسيد.
براساس ماده 3 اين آيين نامه، دانش آموختگان 
دوره كارشناسي پيوسته، كه تحصيل خود را حداكثر 
ــت نيمسال تحصيلي به پايان رسانده باشند  در هش
ــان طالي  ــان جهاني يا نش ــتن نش در صورت داش
ــوزي و همچنين  ــاي دانش آم ــوري المپياده كش
ــه نهايي المپيادهاي  ــدگان رتبه هاي يك تا س دارن
ــجويي كشوري در هر يك از رشته هاي  علمي دانش
ــال هفتم به  ــس از گذراندن نيمس ــي كه پ تحصيل
ــوم در ميان  ــاظ ميانگين كل حائز رتبه اول تا س لح

ــند و  ــته و هم ورودي خود باش ــجويان هم رش دانش
شركت كنندگان در آزمون كارشناسي ارشد سازمان 
ــور كه به لحاظ رتبه آزمون  ــنجش آموزش كش س
ــدگان در گرايش مورد  جزو 5 درصد برتر پذيرفته ش
ــند، مي توانند از تسهيالت اين آيين نامه  تقاضا باش

استفاده كنند.
ــاس اين گزارش، مدت مجاز تحصيل در  بر اس
اين دوره 5 / 5 سال است كه با تاييد موسسه حداكثر 
دو نيمسال به آن افزوده مي شود، همچنين مجموع 

واحدهاي اين دوره 54 واحد است.
اين آيين نامه از سال تحصيلي 92ـ1391 و پس 
ــرايط مي توانند در  ــت و حائزان ش از آن قابل اجراس
ــته كارشناسي خود و براي سال تحصيلي  همان رش
ــي  بالفاصله پس از دانش آموختگي دوره كارشناس

از تسهيالت اين آيين نامه بهره مند شوند.
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سي امين دوره بازي هاي المپيك 2012 لندن در 
شرايطي از فردا شب و با مراسم افتتاحيه رقابت ها رسما 
ــود كه توجه جهانيان را معطوف خود كرده  آغاز مي ش
ــت. جدا از بحث رقابت و تالش به منظور رسيدن  اس
ــكوهاي افتخار، برگزاري اين رقابت ها فرصت  به س
ــمندي است تا فرهنگ هاي مختلف جهاني در  ارزش
فضايي مسالمت آميز و به دور از جنگ و ستيز به تعامل 

با يكديگر بپردازند.
بان كي مون، دبيركل سازمان ملل متحد، ديروز در 
آستانه آغاز بازي هاي المپيك در پيامي از همه اعضاي 
اين سازمان خواست تا به مخاصمه هاي بين خويش 
پايان داده و براي دو هفته نيز كه شده با دادن آتش بس، 
ــا همه به جوهره اصيل اين  ــرايطي را ايجاد كنند ت ش
بازي ها در صلح و توسعه و روابط دوستانه پايبند باشند. 
مراسم افتتاحيه اين بازي ها  از ساعت 23 جمعه شب 
ــگاه المپيك شهر لندن آغاز  به وقت تهران در ورزش
ــود كه كاروان ورزش جمهوري اسالمي نيز با  مي ش

52 ورزشكار در اين بازي ها حاضر است.  
فردا و در مراسم افتتاحيه بازي ها علي مظاهري، 
ــورمان  ــدار كاروان كش ــس، پرچم ــوش بوك ملي پ
ــگير،  ــد بود تا طي دو هفته رقابت جذاب و نفس خواه
ــب  ــاي ورزش دنيا بخت خود را براي كس بهترين ه
ــا بيازمايند و مدال هايي  ــه رنگ بازي ه مدال هاي س
كه اعالم شده، گران ترين مدال ها در طول تاريخ اين 
بازي ها به حساب مي آيد. مشروح خبرها، گزارش ها 
ــي از المپيك 2012 لندن را مي توانيد در  و تحليل هاي

صفحات 8، 9 و 14 روزنامه امروز بخوانيد.

فردا جهان 
ورزشي مي شود
 مراسم افتتاحيه المپيك لندن ساعت 
23 فردا به وقت تهران آغاز مي شود

ــت، اما رياكارانه پنهان  ــي، نظمي پنهان موجود اس ــت هاي آمريكايي معتقدند در وضعيت آنارش رئاليس
مي كنند كه نظم ناشي از وضعيت آنارشي، نظمي براي قوام بخشيدن به نظام سلطه است.

ــوراي امنيت توسط روسيه و چين، صفحه جديدي در بحران  ــومين وتوي قطعنامه ضدسوري در ش با س
سوريه آغاز شد. در اين صفحه از پيش طراحي شده، ديپلماسي كنار مي رود و شعله ور كردن جنگ داخلي در 
ــكار كليد مي خورد. جبهه غربيـ  عربي تالش مي كند تا اجماع جهاني عليه بشار اسد را  ــوريه با حمايت آش س
كامل كند. همزمان كمك هاي مالي به معارضان از سوي اتحاديه اروپا و اتحاديه عرب نيز افزايش مي يابد. 
كشورهايي نظير عراق نيز كه با طرح اتحاديه عرب مبني بر انتقال قدرت در سوريه مخالفت مي كنند، مجبور 
ــتان عراق، از نتايج مخالفت  ــتي چند روز اخير در هفت اس ــد. انفجارات تروريس به پرداخت هزينه خواهند ش

دولت مالكي با طرح اتحاديه عرب است. 
ــايد تنها نقطه اشتراكشان توافق بر حذف نظام بشار است، مستظهر  ــوري نيز كه ش معارضان 72 ملت س
ــناريوهاي مختلفي  ــم جهاني، س ــت پرده صهيونيس به حمايت هاي مالي جبهه غربيـ  عربي و با هدايت پش
براي بي ثبات كردن سوريه در شهرهاي حمص، دمشق و حلب طراحي كرده اند. آنها با اقتباس از مدل ليبي 
ــوريه معرفي و جبهه غربيـ  عربي  ــهر حلب در نزديكي تركيه را به عنوان بنغازي س تالش خواهند كرد تا ش
ــي، انفجار مراكز حساسي مانند  ــخصيت هاي سياس ــكار نظامي از خود ترغيب كنند. ترور ش را به دخالت آش
شوراي امنيت ملي سوريه كه به اعتراف روزنامه اسرائيلي با هماهنگي و دخالت مستقيم سازمان جاسوسي 
تركيه (ميت) و سي.آي.اي آمريكا صورت گرفته بود و نيز حمله سايبري به فضا هاي مجازي سوريه توسط 

كشورهاي غربي، از نشانه هاي جبهه گشايي آشكار غرب عليه سوريه است.
ــت، اظهارات نتانياهو مبني بر حمله  ــوريه ريخته اس ــده در س ــعله ايجاد ش آنچه در اين ميان نفتي بر ش
ــوريه و عكس العمل سوريه مبني بر استفاده از سالح هاي شيميايي و ميكروبي عليه  ــرائيل به س احتمالي اس

مهاجمان خارجي است.
ــيميايي و ميكروبي سوريه به حزب اهللا در دوران  ــالح هاي ش نتانياهو گفته به منظور ممانعت از انتقال س
انتقالي قدرت پس از اسد، طرح حمله به سوريه را دارد و سخنگوي وزارت امور خارجه سوريه نيز در واكنشي 
ــورش هرگز عليه معارضان داخلي از بمب شيميايي  ــما اعالم كرده كش ــوري خاص رس ــاره به كش بدون اش
ــيميايي و ميكروبي عليه كشورهاي مهاجم  ــتفاده از سالح هاي ش ــتفاده نخواهد كرد، اما ترديدي در اس اس
ــانه هاي غربي  ــه خود راه نخواهد داد؛ اظهار نظري كه با واكنش تند مقامات غربي و هياهوي رس ــي ب خارج
ــانه هاي غربيـ  عربي طي روزهاي آينده از اين اظهارنظر سوءاستفاده  ــت. به طور حتم رس ــده اس مواجه ش
مي كنند و اين گونه القا خواهند كرد كه رژيم اسد به عنوان آخرين تير در كمان خود، دست به سالح شيميايي 
ــوراي امنيت و چه بدون آن فراهم  خواهد برد. اين فضاي رواني، زمينه را براي مداخله نظامي چه با مجوز ش

خواهد كرد و دست و پاي روسيه را نيز براي حمايت از رژيم اسد خواهد بست.
آنچه روشن است بي ثباتي حاكم در سوريه حتي پس از سقوط احتمالي بشار اسد نيز ادامه خواهد داشت. 
موافقان رژيم اسد با رژيم جديد در سوريه كنار نخواهند آمد و با ابزارهاي اقتصادي و نظامي در دست خود به 
جنگ پنهان ادامه خواهند داد. مهم تر آن كه معارضان بشار اسد نيز طناب كشي قدرت بين خودشان خواهند 
داشت. آنچه قطعي است بي ثباتي امروز و فردا در سوريه به سود مردم اين كشور و كشورهاي منطقه نيست. 
اين بي ثباتي همان نظمي است كه رئاليست ها از آن سخن مي گويند و تنها به سود قدرت هايي نظير آمريكا 
و تامين كننده منافع رژيم اسرائيل خواهد بود. آمريكا به دنبال آنارشيسم مهندسي شده در سوريه است، غافل 
از اين كه تركيب نيروهاي سياسي در سوريه به ما مي گويد با سقوط نظام بشار اسد، بر هرج و مرج هاي داخلي 
ــرايط حتي براي آمريكايي ها نيز غيرقابل كنترل خواهد بود. رژيم اسرائيل در اين وضعيت  ــده و ش افزوده ش
ــوريه و  ــوريه خواهند بود. منافع مردم س ــوريه و منطقه بازندگان بي ثباتي در س بزرگ ترين برنده و مردم س
ــوريه در تعيين سرنوشتشان است. جمهوري اسالمي در اقدامي  ــورهاي منطقه، مشاركت آحاد مردم س كش
هوشمندانه، معارضان سوري را به ايران دعوت كرد تا بحران سوريه بدون دخالت قدرت هاي مداخله گر و با 
مشاركت همه گروه هاي سوري حل شود. مخالفان پنهان مردم سوريه مانع از تحقق اين ابتكار شدند. حاال 
نيز پيشنهاد برگزاري زودهنگام انتخابات رياست جمهوري در سوريه توسط رئيس مجلس ايران، راهكاري 

مناسب براي برون رفت كم هزينه از بحران است.
تجربه نشان داده است كه جمهوري اسالمي ايران در وراي ابتكارات و اقدامات منطقه اي خود، همواره 
منافع و مصالح امت اسالمي و مردم منطقه را مدنظر داشته و تالش كرده است تا با استفاده از همه ظرفيت 
ديپلماسي خود، صلح و ثبات و امنيت را براي مردم منطقه به ارمغان آورد؛ موضوعي كه هيچ وقت خوشايند 

قدرت هاي مداخله گر نبوده است.

يادداشت دكترسيدمحمد حسيني
استاد روابط بين الملل دانشگاه

نفت هايي كه در سوريه بر آتش ريخته مي شود

ورزش كنيد 
تا سالم بمانيد

آذربايجان غربي(8صفحه)،  خراسان شمالي، همدان 
شرق استان تهران و شهرستان هاي  قائم شهر و ساري و بروجرد (لرستان)
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ارز مسافرتي 
حذف شد

ارز مسافرتي فقط به مسافران سفر هاي زيارتي اختصاص مي يابد
ــي وزيران  ــت غيرعلن ــاعت نشس نتيجه پنج س
ــكيل  ــنهاد تش ــادي دولت با نمايندگان با پيش اقتص
ــتادي براي رفع مشكالت اقتصادي و رايزني هاي  س
ــاندن آن به  ــراي رفع تبعات تحريم ها و رس ــتر ب بيش

حداقل، به پايان رسيد.
ــاي اقتصادي  ــم، نگراني ه ــزارش جام ج ــه گ ب
نمايندگان مجلس در جلسات پي درپي كميسيون ها 
با وزيران كامال برطرف نشد و كار به جلسه غيرعلني 
ــاورزي،  با وزيران صنعت،  معدن،  تجارت، جهاد كش
ــراه رئيس كل بانك  ــي و نفت به هم ــاد و داراي اقتص

مركزي رسيد.
ــائلي  حضور تيم اقتصادي دولت در مجلس و مس
ــع،  گراني و تورم  ــاماني صناي در مورد قيمت ارز،  نابس
ــت محصوالت  ــي، افزايش قيم ــاي اساس در كااله
كشاورزي،  نابساماني در بازار لبنيات و مرغ،  كاهش ارز 
مسافرتي، اختصاص نيافتن تسهيالت بانكي، تحريم 
و وابستگي بودجه به نفت از جمله دغدغه هايي بود كه 
ــد. يكي از مهم ترين خبرهايي كه بعد از اين  مطرح ش
ــد، حذف ارز مسافرتي و محدود شدن  جلسه اعالم ش
آن به سفرهاي زيارتي و عتبات عاليات بود كه از سوي 
ــريح شرايط  ــد. تش رئيس كل بانك مركزي اعالم ش

ناشي از تحريم هاي غرب توسط مسئوالن اقتصادي 
دولت باعث شد كه آنان بر برنامه ريزي دقيق و هدفمند 
براي مقابله با آثار احتمالي تحريم ها بر مسائل اقتصادي 
ــازي اقتصادي و توجه به  ــور تاكيد كنند.  مقاوم س كش
توليد داخلي و مديريت مصرف از جمله مسائلي بود كه 
ــد در ادامه جلسات مشترك ميان دو قوه مقننه  قرار ش
و مجريه پيگيري شود. عبدالرضا مصري، سخنگوي 
ــزارش خود از اين  ــه مجلس نيز در ارائه گ هيات رئيس
نشست غيرعلني اعالم كرد كه در تصميمات محوري 
ــاي اضافي در همه  ــد تا از هزينه ه ــه قرار ش اين جلس
حوزه ها، چه دولت، چه مجلس و چه ساير نهادهايي كه 

از بودجه اعتباراتي دريافت مي كنند، جلوگيري شود.
ــزارش دولتمردان  ــد در گ ــن نماينده يادآور ش اي
ــن مايحتاج مردم نيز برنامه ريزي  در مورد وضع تامي
ــي كه در واردات و رقم  ــده و با گشايش خوبي انجام ش
ــي  ــارد دالري كه به واردات كاالهاي اساس 24 ميلي
ــل قبولي در حال  ــه، روند خوب و قاب اختصاص يافت
ــدن است و قطعا با جلساتي مستمر، اميدواريم  طي ش
وضع اقتصادي بهبود يابد و در آينده اي نزديك شاهد 

كاهش قيمت ها باشيم.
ادامه در صفحه 2

الوروف: غرب عمال از تروريست ها حمايت مي كند
ــكو  ــمگينانه، مس ــك اظهار نظر تند و خش در ي
ــنگتن را در قبال تحوالت  يك بار ديگر مواضع واش
ــيطاني توصيف  ــوريه به چالش كشيد و آن را ش س
كرد. اين درحالي است كه درگيري ها در حلب ادامه 
داشته و از سوي ديگر تالش هاي ديپلماتيك براي 

تشكيل يك دولت انتقالي نيز در جريان است. 
ــنا، سرگئي الوروف، وزير خارجه  به گزارش ايس

ــيه در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با همتاي  روس
ــي خود در مسكو اظهار كرد موضع آمريكا در  قبرس
قبال انفجار هفته گذشته در سوريه بر حمايت آمريكا 
ــت. وزارت خارجه آمريكا در  از تروريسم تاكيد داش
ــه بود كه درگيري ها  ــق گفت واكنش به انفجار دمش
ــد چندان  ــات دولت اس ــه دليل اقدام ــوريه ب در س
تعجب آور نيست. الوروف گفت: اين اظهارات تائيد 

ــتقيم تروريسم است. چطور بايد چنين سخناني  مس
ــيطاني است. من  ــود؟! اين يك موضع ش توجيه ش
ــراي بيان درك خودم از  ــم هيچ كلمه اي ب نمي توان
ــن موضع پيدا كنم. وي همچنين تعجب خود را از  اي
ــوراي امنيت براي محكوم كردن اقدامات  امتناع ش
تروريستي در سوريه اعالم كرد و گفت: به زبان ديگر 
ــوراي امنيت  ــت كه تا زماني كه ش اين بدان معناس

سازمان ملل آنچه ما مي خواهيم را انجام مي دهد ما 
از اقدامات تروريستي دفاع مي كنيم.

درحالي كه گزارش هاي رسيده از تداوم درگيري هاي 
سنگين در برخي شهرهاي سوريه از جمله حلب حكايت 
ــر مساله  ــانه اي غرب برس دارد،  همچنان جنجال رس

سالح هاي شيميايي دمشق ادامه دارد.
ادامه درصفحه 6

سرقت ميلياردي از صندوق امانات بانك
كليد متهم، 3 صندوق امانت را گشوده بود

ــكه، طال و  ــرقت س ــام س ــه اته ــردي كه ب م
ــتري از صندوق  ــه مش جواهرات ميلياردي و ارز س
ــتگير  ــا در يكي از بانك هاي دولتي دس ــت آنه امان
ــعبه 1044 مجتمع قضايي  ــده بود،بزودي در ش ش
ــه گزارش  ــود.  ب ــران محاكمه مي ش ــي ته قدوس
ــهريور 88 در  ــيدگي به اين پرونده ش ــم، رس جام ج
ــرقت طال  ــكايت يك زن تهراني مبني بر س پي ش
ــي از بانك ها   ــدوق امانات يك ــش از صن و جواهرات

ــمال تهران در دستور كار پليس آگاهي تهران  در ش
 قرار گرفت.  

شاكي گفت: مدتي پيش براي اطمينان خاطر و 
ــرقت اموالم، تصميم گرفتم با اجاره  جلوگيري از س
ــمال تهران،  ــدوق امانات يكي از بانك  ها در ش صن
اسناد ملكي، سكه و طال و جواهرات خانوادگي ام را 

آنجا نگهداري كنم.
ادامه در صفحه 15 ظرفيت نهايي كنكور 91 اعالم شد

روسيه: سياست آمريكا در سوريه شيطاني است

كاهش  9 درصدي ورودي پرونده  به دستگاه قضايي
ــتگاه  ــد ورودي پرونده به دس رئيس قوه قضاييه از كاهش 9 درصدي نرخ رش
قضايي خبر داد. به گزارش مهر، آيت اهللا آملي الريجاني از كاهش 9 درصدي نرخ 
ــال 89 و 90 نيز خبر داد و افزود: در سال  ــد ورودي پرونده به اجراي احكام در س رش
89ـ  88 نرخ ورودي پرونده  به دادگاه هاي عمومي و انقالب 26/ 18 درصد، دادسرا 
55/ 19 درصد، شوراي حل اختالف 6/6 درصد و ديوان عدالت اداري 7/ 9 درصد 
ــال 89 و 90 در دادگاه هاي عمومي و انقالب به 6/ 11 درصد،   ــت كه در س بوده اس

دادسرا 5/ 8 درصد و شوراي حل اختالف 2/ 10 درصد  كاهش يافته است.
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 ديدار وزير خارجه ايران 
با معاون نخست وزير سوريه

ــر امور خارجه ايران گفت: دولت، مردم و ارتش  وزي
ــرايط كنوني و با حفظ  ــوريه با پشت سر گذاشتن ش س
ــجام و وحدت ملي خود مقتدرتر از گذشته منافع و  انس
ــوريه  مصالح ملي خود را دنبال خواهند كرد و نقش س
بيش از پيش در عرصه منطقه اي و بين المللي افزايش 
خواهد يافت. علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه عصر 
ــوريه  ــت وزير س ديروز با عمر غالونجي، معاون نخس
ــر ادارات داخلي و هيات همراه  ــور خدمات و وزي در ام
ــرد. به گزارش مهر، وزير امور  ــدار و گفت وگو ك وي دي
خارجه كشورمان در اين ديدار با تقدير از سوابق مواضع 
شرافتمندانه دولت و مردم سوريه در حمايت از مقاومت 
در فلسطين و لبنان، بر پايبندي ايران بر موضع شفاف و 
اصولي خود در حمايت از روند اصالحات رئيس جمهور، 
بشار اسد در جهت تحقق مطالبات مشروع تاكيد كرد. 


