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مدیرکل راه و شهرسازی فارس عنوان کرد؛

73 کیلومتر
از بزرگراه فسا – داراب

در دست اجراست

صفحه1

عراقچی در پایان نشست وین:

تفاهم جدیدی
در حال شکل 

گرفتن است

همراه با تحلیل خبر

یک مقام استانداری خوزستان اعالم کرد:

حقوقی  امور  و  عملکرد  مدیریت  بازرسی،  کل  اداره  سرپرست 
سهمیه  از  سوءاستفاده  پرونده  بررسی  به  اشاره  با  خوزستان  استانداری 
واکسن کرونای پاکبانان در اهواز و آبادان، گفت: شهرداران اهواز و 
آبادان به دلیل تزریق واکسن از سهمیه پاکبانان به هیئت تخلفات اداری 

و دادگاه معرفی می شوند.
رسول امیری در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه تعداد دریافت کنندگان 
هنوز  خوزستان  در  پاکبان ها  سهمیه  از  کرونا  واکسن  غیرقانونی 
مشخص نیست، افزود: از دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشکده آبادان 
درخواست شده است میزان دوز واکسن کووید ۱۹ اختصاص داده شده، 
میزان واکسن تزریق شده و اسامی افرادی که واکسن دریافت کرده اند 

را به این اداره کل اعالم کنند.
وی افزود: در صورتی که قصوری در توزیع واکسن سهمیه پاکبان ها 
صورت گرفته باشد )اعم از شهرداری، شورای شهر و علوم پزشکی(، با 

متخلفان برخورد می شود.

امیری اضافه کرد: شهرداران اهواز و آبادان به هیئت تخلفات اداری 
معرفی می شوند و با توجه به اینکه این امر جنبه عمومی دارد، به دادگاه 

نیز معرفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه این مسئله باید کاماًل بررسی و اطالعات در این زمینه 
جمع آوری شود گفت: پاسخ کمیسیون ها در روزهای آینده اطالع رسانی 

خواهد شد.
امیری گفت: برخورد با تخلف شهرداران اهواز و آبادان برای جلوگیری 

از تکرار این موارد و در پاسخ به درخواست مردم انجام شده است.
سرپرست اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری 
اقشار  واکسیناسیون  در  تخلف  بروز  احتمال  درباره  خوزستان همچنین 
موارد  به  اداره کل رسیدگی  این  دار، خاطرنشان کرد: وظیفه  اولویت 
خالف قانون و مقررات است و باتوجه به اتفاقی که افتاده نحوه توزیع 
واکسن در میان کادر درمان و سالمندان که پیش از این در خوزستان 

آغاز شده بود نیز بررسی خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس خبر داد؛

پرداخت 504 میلیارد تومان
تسهیالت به مشاغل آسیب دیده

از کرونا در فارس

شهردار صدرا خبر داد؛

تأمین بودجه ساخت آرامستان شهر صدرا
با دستور استاندار
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اعداد شانس
و بدشانسی در فرهنگ 

مردم جهان

بایدن  جو  دولت  که  دادند  گزارش  صهیونیستی  رسانه های 
»وراجی  از  تا  است  داده  هشدار  اسرائیل  به  آمریکا  رئیس جمهوری 

خجالت آور« درباره ایران دست بردارد.
به گزارش ایرنا، تارنمای I۲۴News به نقل از کانال ۱۲ اسرائیل نوشت 
که دولت بایدن به اسرائیل اعالم کرده است که از »وراجی« درباره 

خرابکاری در تأسیسات هسته ای ایران دست بردارد.
بر اساس گزارش کانال ۱۲، پیام آمریکا در این باره »قاطع« بوده است. 
نیز  »تهاجمی«  معنی  استفاده کرد که  عبری  واژه  از یک  رسانه  این 

دارد. این پیام از طریق »چندین کانال« منتقل شده است.
کانال ۱۲ به نقل از مقام های آمریکایی در قدس که نامی از آنها نبرد، 
گزارش داد که اقدام مقام های اسرائیلی درباره »نشت« اطالعات مربوط 
به عملیات های خرابکارانه درباره برنامه هسته ای ایران باعث تضعیف 

تالش های آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره می شود.
نیویورک تایمز چند روز پیش به نقل از »مقام های اطالعاتی غربی« 
پرده  نطنز  هسته ای  تأسیسات  علیه  صهیونیستی  رژیم  خرابکاری  از 

برداشت.
با روی کار آمدن بایدن و برخالف وعده انتخاباتی وی برای بازگشت 

به برجام، همچنان حاضر به برداشتن تحریم ها نشده و با وجود آغاز 
در  رژیم صهیونیستی  برجام،  به  این کشور  بازگشت  برای  مذاکرات 
مقابل سکوت و چشم پوشی واشنگتن بر روی وقایع، اقدام به خرابکاری 

تروریستی در سایت هسته ای نطنز کرده است.

هشدار آمریکا به اسرائیل:

کارنامه نتایج اولیه و زمان انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی 
مقطع دکتری »Ph.D« )نیمه متمرکز( سال ۱۴۰۰ امروز اعالم می شود.

پذیرفته شدگان  رشته  انتخاب  و  اولیه  نتایج  کارنامه  ایسنا،  گزارش  به 
امروز  )نیمه متمرکز( سال ۱۴۰۰   »Ph.D« مقطع دکتری آزمون ورودی 
 یکشنبه ۲۹ فروردین از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش به نشانی 
www.sanjesh.org  منتشر می شود و متقاضیان با استفاده از شماره داوطلبی 
یا شماره پرونده و همچنین شماره شناسنامه و سال تولد می توانند کارنامه 

نتایج اولیه آزمون خود را مشاهده کنند.
آن دسته از متقاضیانی که براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب 
رشته های تحصیلی شده اند، باید از روز دوشنبه مورخ ۳۰ فروردین تا روز 
پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه نسبت به ثبت کد رشته  محل های انتخابی خود 
)حداکثر ۵۰ کد رشته محل درصورت وجود( با توجه به رشته امتحانی 
اطالع رسانی سازمان سنجش  از طریق درگاه  داده اند،  که در آن آزمون 

آموزش کشور اقدام نمایند.
دقیق  مطالعه  به  نسبت  ابتدا  می شود؛  توصیه  متقاضیان  از  دسته  این  به 
با آن  انتخاب رشته های تحصیلی و اطالعیه های مرتبط  دفترچه راهنمای 
اقدام نموده، سپس کد رشته  محل های مورد عالقه خود را، از کد رشته 
 محل های مربوط به رشته امتحانی انتخاب و اولویت ها را به ترتیب عالقه، 
مرتب نموده و پس از آن نسبت به ثبت رشته محل های انتخابی خود در 

فرم انتخاب رشته اقدام کنند.
همچنین دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی این آزمون از عصر 
روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 

در دسترس متقاضیان مجاز به انتخاب رشته قرار خواهد گرفت.
منظور  به  حدنصاب  دارای  معرفی شدگان  اسامی  است  توضیح  به  الزم 
شرکت در مرحله دوم )مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق 
از طریق  اردیبهشت ماه ۱۴۰۰  اواخر  فناوری( در  آموزشی، پژوهشی و 

درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.
انتخاب  به  عالقه مند  و  می باشند  رشته  انتخاب  به  مجاز  که  متقاضیانی 
دسترسی  کد  با  است  الزم  هستند،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رشته های 
آدرس به  مذکور  دانشگاه  اطالع رسانی  درگاه  به  کارنامه  در   مندرج 
www.azmoon.org  مراجعه و بر اساس اطالعیه های مربوط که در درگاه 

آن دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد، اقدام نمایند.
داوطلبان عالقه مند به انتخاب هر یک از کد رشته های امتحانی مربوط به 
دانشگاه های جامع امام حسین )ع( و علوم انتظامی »امین« که فقط مجاز 
به انتخاب رشته در دوره های غیر روزانه شده اند، در صورت تمایل و دارا 
رشته  کد  می توانند  دفترچه  انتهای  توضیحات  مطابق  الزم  شرایط  بودن 
انتخاب  نیز  را  به دوره های روزانه دانشگاه های ذی ربط  محل های مربوط 

کنند.
باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع 
به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسریع  جهت  در  و  کرونا  ویروس 
صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند در صورت داشتن درخواست به 
به  الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور  پیشخوان خدمات  سیستم 
آدرس http://darkhast.sanjesh.org  مراجعه و درخواست خود را به همراه 

مستندات الزم ثبت نمایند.
پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کد رهگیری از طریق پیام 
کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کدرهگیری 
 از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس:
درخواست  وضعیت  آخرین  از  و  شده  وارد    http://rahgiri.sanjesh.org
متقاضیان  کرد؛  اعالم  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  شوند.  مطلع  خود 
پاسخگویی  بخش  با  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  می توانند  لزوم  درصورت 
و  روزها  در  یا  و  کرده  مطرح  آموزش کشور  سنجش  سازمان  اینترنتی 

ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ در میان بگذارند.

اعالم جزئیات انتخاب رشته

رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین گفت: مذاکرات به مرحله ای 
رسیده است که طرف ها می توانند برای نوشتن یک متن مشترک شروع 

به کار کنند.
وزیران  معاونان  نشست  از  بعد  عراقچی  عباس  سید  ایسنا،  گزارش  به 
خارجه ایران و ۱+۴ گفت: ما بعد از تقریبًا سه روز که از کار کمیسیون 
بار دیگر جلسه کمیسیون مشترک را تشکیل  مشترک گذشت، یک 
دادیم، برای بررسی روند پیشرفت بحث هایی که تا االن صورت گرفته، 

هم در حوزه رفع تحریم ها و هم در حوزه هسته ای. 
و  کردیم  مرور  را  کارگروه ها  کار  گزارش  ما  خوب  داد:  ادامه  وی 
بحث های خوبی هم در داخل کمیسیون مشترک صورت گرفت. به نظر 
می رسد که یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن است و اشتراک 
در هدف نهایی االن بین همه وجود دارد و مسیری هم که باید طی شود، 
مسیری است که االن یک مقدار شناخته شده تر است. البته این مسیر، 
یافته  پایان  نیست که  اینطور  اختالف نظرها  بود،  نخواهد  مسیر آسانی 
مذاکرات  باید طی  دارد که  بعضًا جدی وجود  اختالف نظرهایی  باشد، 

بعدی کاهش پیدا کند. 
اصاًل  گفته ایم،  بارها  که  همانطور  ما  البته  کرد:  اظهار  ظریف  معاون 
عالقه مند به دنبال کردن مذاکرات فرسایشی و طوالنی مدت نیستیم. در 
آن حدی که نیاز است که بحث ها واقعًا باید روشن شود و گفته شود، 
طبیعتًا مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. ما فکر می کنیم که مذاکرات 
متن  یک  روی  می توانند  طرف ها  که  است  رسیده  مرحله ای  به  االن 
مشترک شروع به کار کنند. نگارش متن االن، حداقل در آن حوزه هایی 

که اشتراک نظر وجود دارد، می تواند شروع شود. 
عراقچی ادامه داد: به همین منظور هیئت ایرانی متون مورد نظر خودش 

را هم در حوزه هسته ای و هم در حوزه رفع تحریم ها آماده کرده و این 
را ارائه کرده به همه طرف های دیگر و به اعتقاد ما این متونی که ما 
معرفی کردیم می تواند مبنای مذاکرات و مبنای رسیدن به توافق نهایی 
باشد. نه اینکه لزومًا توافق نهایی عینًا متون ما خواهد بود، اما این متون 
مبنای مذاکره خواهند شد و در چارچوب این متون ما فکر می کنیم که 
و خواسته  تأمین کند  را  ایران  توافق که خواسته های  به یک  رسیدن 
طرف مقابل را هم برای بازگشت ایران به تعهداتش در برجام تأمین 

بکند، در این متون مسیر روشن است. 
در  حداقل  متن،  نگارش  شروع  زمان  ما  نظر  به  کرد:  خاطرنشان  وی 

مقداری که اشتراک نظر وجود دارد، فرارسیده است.
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