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 گرانفروشی
  ایرالین های 

داخلی

تابستان امسال 
 گرم ترین ماه 

در 150 سال اخیر

 دانشگاه های شریف 
 و تهران در فهرست 

800 دانشگاه برترجهان

 خودروهای روسی 
 اجازه ورود به ایران

را ندارند

 افت نرخ 
 سکه و طال  

در بازار داخلی
رئیس اتحادیه کش��وری فروشندگان طال و جواهر 
با اش��اره به قیمت 1217 دالری طال در هر اونس، 
گف��ت: ایجاد نوس��ان در بازار جهان��ی طال در پی 
برگزاری انتخابات اس��تقالل اس��کاتلند، در نهایت 
سبب شد قیمت ها این کاال در تمام بازار ها از جمله 
ایران با افت مواجه ش��ود.محمد کشتی آرای افزود: 
قیمت ها دیروز در بازار داخل به دنبال کاهش نرخ 
جهانی طال و همچنین در ادامه روند هفته گذش��ته 
با کاهش مواجه ش��د.به گفته وی، نرخ س��که بهار 
آزادی ط��رح قدیم دیروز 926 هزار و 500 تومان و 
طرح جدید 927 هزار و 500 تومان اعالم ش��د که 
در مقایسه با روز پنجشنبه کاهش داشت.وی اظهار 
داش��ت: دیروز هر قطعه نیم سکه 468 هزار تومان، 
ربع س��که 264 هزار تومان و سکه های یک گرمی 
هم 168 هزار تومان فروخته شد.کشتی آرای گفت: 
قیمت هر گرم طالی 18عیار نیز برابر با 94 هزار و 

820 تومان اعالم شد.
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»مهرآب منتشر شد«
نس�خه 86 ماهنامه مهرآب منتش�ر ش�د. در این 
ش�ماره ب�ه چگونگی حل مش�کالت کمب�ود آب 
کش�ور از دیدگاه های مختلف اشاره شده است 
و در س�رمقاله ب�ه معض�الت ع�دم هماهنگی و 
برنام�ه ریزی در ش�هرهای بزرگ کش�ور، بین 
مس�ئوالن مختلف ش�هری به ویژه شهرداری و 

سازمان های آب پرداخته است. 

حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای، رهبر معظم 
انقالب اس��المی در اجرای بند ی��ک اصل 110 
قانون اساس��ی سیاس��تهای کلی »علم و فناوری« 
را ک��ه پ��س از مش��ورت ب��ا مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند.  متن 
سیاس��ت های کلی علم و فناوری که به رؤس��ای 
قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ابالغ شده، به این شرح است:
بسم  ا...  الرحمن  الرحیم

سیاس��ت های کلی عل��م و فن��اوری )نظام 
آموزش عالی، تحقیقات و فناوری(

1- جه��اد مس��تمر علمی با هدف کس��ب 

مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:
1-1- تولید علم و توس��عه نوآوری و نظریه 
پ��ردازی. 1-2- ارتقاء جایگاه جهانی کش��ور در 
عل��م و فناوری و تبدیل ای��ران به قطب علمی و 
فناوری جهان اس��الم. 1-3- توس��عه علوم پایه 
و تحقیقات بنی��ادی. 1-4- تحول و ارتقاء علوم 
انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی 
انقالب اس��المی با: تقویت جایگاه و منزلت این 
علوم، جذب افراد مس��تعد و با انگیزه، اصالح و 
بازنگری در متون، برنامه ها و روش های آموزشی 
و ارتق��اء کم��ی و کیف��ی مراک��ز و فعالیت های 
پژوهش��ی مرب��وط.1-5- دس��تیابی ب��ه علوم و 

فناوری های پیش��رفته با سیاس��تگذاری و برنامه 
ریزی ویژه.

2- بهین��ه س��ازی عملکرد و س��اختار نظام 
آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به 
اهداف سند چشم انداز و شکوفایی علمی با تأ کید 
ب��ر: 2-1- مدیریت دانش و پژوهش و انس��جام 
بخشی در سیاس��تگذاری، برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر 
ش��اخص ها و روزآمدسازی نقش��ه جامع علمی 
کشور با توجه به تحوالت علمی و فنی در منطقه 

و جهان.
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زنگ بحران آب به صدا درآمد

سد الر ولتیان درآستانه خشکسالی!

تیم ملی والیبال ایران با قبول شکس��ت 
برابر روس��یه در جایگاه ششم جهان ایستاد.
تیم ملی والیبال ایران که برای نخستین بار به 
جمع ش��ش تیم برتر جهان رسیده بود، برای 
کس��ب رده پنجم رقابت های قهرمانی جهان 
به مصاف روس��یه، قهرمان المپیک رفت که 

با قبول شکس��ت س��ه بر صف��ر در جایگاه 
شش��م جهان ق��رار گرفت.والیبالیس��ت های 
ایران در س��ه س��ت پیاپی ب��ا نتایج 19-25، 
25-21 و 25-18 ت��ن به شکس��ت دادند و 
پ��س از حری��ف قدرتمند خ��ود در جایگاه 
ششم جهان ایس��تادند.در مرحله نیمه نهایی 

مس��ابقات جهانی، آلمان با لهس��تان رقابت 
می کن��د و برزیل به مصاف فرانس��ه خواهد 
رفت.والیبالیس��ت های ای��ران دو روز دیگر 
به صورت مس��تقیم از ورشو راهی اینچئون 
کره جنوبی می ش��وند تا در هفدهمین دوره 

بازی های آسیایی حاضر شوند.

رییس سازمان محیط زیست:

 با انتقال آب 
دریای خزر مخالفم

معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان محیط زیس��ت بر مخالفت خود با پروژه انتقال آب از 
دریای خزر تاکید کرد.معصومه ابتکار اظهار کرد: در مورد انتقال آب از دریای خزر به فالت مرکزی 
تصمیم جدیدی گرفته نش��ده و هیچ موافقتی صورت نگرفته اس��ت.وی مخالفت جدی خود را با 
انتقال آب بین حوضه ای اعالم کرد و گفت: آب باید به صورت درست مدیریت شود.وی در مورد 
احتمال توافق وزارت نیرو و محیط زیست بر سر انتقال آب از دریای خزر به فالت مرکزی گفت: 
در ای��ن م��ورد هیچ اظهارنظری نمی توان کرد؛ خیلی موافق بحث انتقال آب نیس��تم چرا که منابع 
آبی باید مدیریت شود.رییس سازمان محیط زیست با تاکید بر این که مشکل کنونی مربوط به عدم 
مدیریت درس��ت منابع آب اس��ت، گفت: در حال حاضر در مازندران منابع آبی خوبی هست اما با 
مش��کل آب مواجه ایم. به گونه ای که نه فاضالب تصفیه می شود و نه منابع آب به درستی مدیریت 
می شود؛ عدم مدیریت درست منابع آب مشکلی است که در سال های اخیر با آن مواجه ایم و باید 
مصرف مان را به درستی تنظیم کنیم.ابتکار با تاکید بر این که سرانه مصرف آب در تهران حدود دو 
برابر متوس��ط جهانی اس��ت گفت: الگوی کشاورزی نیز در کشور نادرست است و بخش عمده ای 
از منابع از دس��ت می رود بنابراین الگوی کش��اورزی باید اصالح ش��ود و چاره ای جز این نداریم.
وی با تاکید بر این که از همه جا آب منتقل کردیم تاکید کرد: با شرایط کنونی انتقال بین حوضه ای 
آب منطقی نیست.معاون رییس جمهور در مورد پرت آب در کشاورزی با اشاره به این که کارهای 
خوبی برای کاهش پرت آب صورت گرفته گفت: مصوبات دولت حامی ارتقای سیستم های آبیاری 
است به گونه ای که دولت 85 درصد برای  آبیاری تحت فشار تسهیالت می دهد و اعتباراتی دراین 

زمینه پیش بینی کرده است.

صادرات مستقیم به روسیه از بندر انزلی
ایران گفت:  رئیس کنفدراس��یون صادرات 
ب��رای رفع موان��ع، نقل و انتق��ال مالی صادرات 
محصوالت کش��اورزی بانک ای��ران و روس در 
کشور راه اندازی می شود. واردات مستقیم ایران 

به روس��یه از بندر انزلی انجام خواهد ش��د.رضا 
نورانی در پاس��خ به اینکه رس��انه های خارجی 
از حذف تعرفه واردات محصوالت کش��اورزی 
ایران از س��وی روس��یه خبر داده اند گفت: این 

مس��ئله باید بررس��ی ش��ود اما اگر چنین اتفاقی 
بیفتد میزان صادرات محصوالت کشاورزی ایران 

به روسیه افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
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والیبالیست های ایران، ششم جهان شدند

رهبر معظم انقالب سیاست های کلی 
»علم و فناوري« را ابالغ کردند
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