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درمکتب امام

شک نباید بکنیم
در کمین هســتند برای بلعیدن این کشــور از همه اطراف، از آمریکا گرفته تا 

شــوروی، در این معنا شــک نباید بکنیم و متکی به خدای تبارک و تعالی باشیم و 

متکی به قدرت ملی خودمان باشیم. 
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اخبار کوتاه
جامعتین لیست مشترک می دهند

سید محمد غروی سخنگوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت و گو با 
تسنیم  گفت: قرار شده که یک هماهنگی بین جامعتین صورت گیرد تا یک لیست 
مشــترک در خصوص انتخابات خبرگان ارائه شود. وی گفت: در دوره های گذشته 
کمیته ویژه انتخابات مجلس خبرگان در جامعه مدرسین تشکیل می شد و به بررسی 
افراد و فضای سیاسی می پرداختند و در نهایت افرادی را پیشنهاد می کردند و جهت 
بررســی نهایی و تصویب به صحن جامعه می آمد. غروی ادامه داد: در حال حاضر 

کمیته، کار خود را انجام داده ولی هنوز به صحن جامعه نیامده است.

تبریک سالروز پیروزی مقاومت لبنان در جنگ 33روزه
رئیس مجلس شورای اسالمی با صدور پیامی به همتای لبنانی اش سالروز 
پیروزی مقاومت لبنان در جنگ ۳۳روزه را تبریک گفت. در بخشی از پیام علی 
الریجانی آمده اســت: بدون شــک این رخداد به یاد ماندنی، در نتیجه ایثار و 
مجاهدت رزمندگان مقاومت و مدیریت بی نظیر و وحدت و همدلی رهبران فهیم 

لبنان به ویژه جنابعالی و دبیر کل محترم حزب اهلل حاصل گردید.

مسئوالن بانک مرکزی به مجلس می روند
احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اســالمی از حضور مسئوالن بانک مرکزی در جلســه روز یکشنبه آینده این 
کمیســیون برای ارائه گزارشــی از میزان دقیق پول های بلوکه شــده ایران در 

بانک های خارجی خبر داد.

انتصاب فرمانده جدید منطقه پدافند هوایی غرب کشور
طی مراسمی و با حضور امیر علیرضا صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( و معاون سیاسی امنیتی استان همدان، سرهنگ 
بیژن ساعدی به عنوان فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید دستنبو منصوب شد.

وزیر خارجه کشورمان در ادامه دومین دور سفر 
منطقه ای خود پس از برجام، با نخست وزیر کشورهای 

پاکستان و هند دیدار و گفت و گو کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه  کشورمان در ادامه 
دومین دور ســفر منطقه ایش پس از برجام صبح پنجشنبه 
پس از ســفر به به لبنان و ســوریه وارد فرودگاه اسالم آباد 

پایتخت پاکستان شد.
وی  با نواز شــریف نخســت وزیر پاکســتان دیدار و در 
خصوص مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه ای و بین المللی 

گفت وگو کرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان در بدو ورود 
به اســالم آباد در جمع خبرنگاران در خصوص دالیل ســفر 
به پاکســتان گفت: برای جمهوری اســالمی ایران روابط با 
همســایگان از اهمیت باالیی برخوردار اســت و پاکستان از 
دوستان و همســایگان نزدیک ایران است که در حوزه های 
مختلــف به ویژه فرهنگــی، نزدیکی زیادی بین 2 کشــور 

وجود دارد.
وی افــزود: از این فرصت برای تبــادل نظر دوجانبه و 
همکاری های اقتصادی به ویژه آن دسته از همکاری ها که به 
دلیل تحریم ها متوقف شده بود و نیز موضوعات منطقه ای و 
مشکالتی که کشورهای یمن و افغانستان با آنها روبرو هستند 
اســتفاده خواهیم کرد و امیدواریم این مشورت ها هم به نفع 

مردم باشد و هم صلح و امنیت در منطقه.
ظریف پس از آن در محل وزارت خارجه پاکستان حضور 
یافت تا با سرتاج عزیر مشاور امنیت ملی و امور خارجی نخست 

وزیر به رایزنی بپردازد.
وی در نشســت خبری مشــترک با سرتاج عزیر مشاور 
امنیت ملی و امور خارجی نخســت وزیر پاکســتان در محل 
وزارت خارجه پاکستان خشونت و تروریسم در خاورمیانه را 

از مشکالت کنونی این منطقه خواند.
وی با اشاره به دیدارش با نواز شریف نخست وزیر پاکستان 
عنوان کرد: در این دیدار در خصوص گسترش روابط اقتصادی 
بــه خصوص در خصوص خط لوله گاز مذاکره کردیم و قرار 

شد این روابط گسترش یابد.
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین گفت که با سرتاج عزیز 
درباره اوضاع کنونی در یمن و سوریه نیز گفت وگو کرده است 
و افزود: ما نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم چرا که ما در 

یک منطقه قرار داریم.
ظریف با بیان اینکه امکانات زیادی برای گسترش روابط 

رایزنی فشرده ظریف در اسالم آباد و دهلی نو

در حوزه های مختلف از جمله حوزه های اقتصادی و فرهنگی 
داریم، عنوان کرد: با رفع تحریم های اعمال شده علیه ایران، 

روابط 2 کشور بیشتر خواهد شد.
وزیر خارجه کشورمان خط لوله گاز ایران به پاکستان را 
اقتصادی و عملیاتی خواند و افزود: ما فعالیت های مربوط به 
ایران را انجام داده ایم و منتظر اقدام طرف پاکستانی هستیم.

وی اضافه کرد: ما به امنیت افغانســتان کامال متعهدیم 
و امیدواریم که به همراه طرف پاکســتانی که به این موضوع 
معتقد است، بتوانیم به برقراری امنیت افغانستان کمک کنیم.

وزیر خارجه ایران ادامه داد: معتقدیم که روابط اقتصادی 
بین استان سیستان و بلوچســتان ایران و ایالت بلوچستان 
پاکســتان می تواند به مقابلــه با گروه های ســازمان یافته 

تروریستی کمک کند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه 
دیدارها با مقامات پاکســتان و در دیدار با رضا ربانی رئیس 
مجلس ســنای پاکستان با ابالغ ســالم گرم رئیس مجلس 
شــورای اسالمی اظهار داشــت: ما از همکاری های پارلمانی 

بین دو کشور حمایت می کنیم.
همچنین وزیر خارجه کشــورمان در ادامه دیدارها با 
مقامات پاکســتان در دیدار با ایــاز صادق رئیس مجلس 
ملی پاکســتان با ابالغ سالم علی الریجانی رئیس مجلس 
شــورای اسالمی و با اشــاره به همکاری های پارلمانی دو 
کشــور اظهار داشت: پاکستان نه تنها همسایه ایران است 
بلکه پیوندهای تاریخی و فرهنگی، دو کشور را به یکدیگر 

نزدیک کرده است.
محمدجواد ظریف عصر پنجشنبه پس از دیدار با روسای 

مجالس سنا و نمایندگان پاکستان با حضور در جمع اعضای 
کمیته روابط خارجی این کشور به سخنرانی پرداخت.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشــورمان پس از سخنرانی 
خود به ســواالت اعضای کمیته روابط خارجی مجلس ملی 
پاکستان درباره چگونگی امکان سرمایه گذاری در خط لوله 
گاز در بخش پاکســتان در پرتو رفع تحریم ها، نحوه کنترل 
جنگ فرقه ای در یمن و سوریه در پرتو همکاری کشورهای 
متنفذ و همکاری ایران و عربستان در مدیریت شرایط فاجعه 

بار انسانی ناشی از بحران یمن پاسخ داد.
در ادامــه وزیر خارجه کشــورمان در چهارمین مقصد 
دومین دور ســفر منطقه ایش وارد دهلی نو پایتخت هند شد 
و با »نارندرا مودی« نخست وزیر هند دیدار و گفت وگو کرد.

رئیس دســتگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران پس 
از آن با نیتین گادکاری وزیر حمل و نقل و کشتیرانی و خانم 
سوشما سوارج وزیر امورخارجه دیدار و در ضیافت نهار وزیر 

خارجه این کشور حضور خواهد داشت.
ظریف همچنین  روز جمعه با حامد انصاری معاون رئیس 
جمهور هند و آجیت دووال مشاور امنیت ملی این کشور دیدار 
و در نشستی مطبوعاتی در محل سفارت ایران به پرسش های 

خبرنگاران پاسخ می دهد.
به گــزارش فارس محمــد جواد ظریــف وزیر خارجه 
کشورمان در بدو ورود به دهلی در خصوص دالیل سفرش به 
هند در جمع خبرنگاران گفت: ما روابط خوبی با هند داریم 
هم به عنوان کشوری مهم در منطقه و هم عضو مهم جنبش 
عدم تعهد و همچنین مواضع نزدیکی در خصوص مســایل 

منطقه ای و بین المللی داریم.

وی افزود: این فرصت خوبی اســت که بعد از توافق 
درباره گسترش روابط و افزایش سطح مناسبات گفت وگو 

کنیم.
بــه گزارش فارس، محمدجواد ظریف در این دیدار با 
ابالغ ســالم  حجت االسالم حسن روحانی به نخست وزیر 
هند و دعوت  رئیس جمهور کشــورمان از وی برای سفر 
به تهران و همچنین تبریک شــصت و هشتمین سالگرد 
اســتقالل هند اظهار کرد: ظرفیت مناسبات دو جانبه را 
در فضای جدید برای حرکت به ســمت گام های بلندتر و 

گسترده تر مستعد می دانم. 
وی با تشریح نتایج به دست آمده از طریق توافق هسته ای 
با 1+5 خاطرنشــان کرد: برجام خاستگاه دو طرف مذاکره را 
بطــور متوازن و متعادل تامین کرد و آثار ســازنده ای برای 
تحوالت منطقه ای در چارچــوب ترویج رویکرد گفت وگو و 
همکاری و انتخاب گزینه دیپلماسی به جای جنگ و بی ثباتی 

را به همراه داشته و خواهد داشت. 
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران پس از 
آن با نیتین گادکاری وزیر حمل و نقل و کشــتیرانی و خانم 
سوشما سوارج وزیر امور خارجه دیدار و در ضیافت نهار وزیر 

خارجه این کشور حضور یافت.
ظریــف همچنین با حامد انصاری معاون رئیس جمهور 
هند و آجیت دووال مشــاور امنیت ملی این کشــور دیدار و 
در نشستی مطبوعاتی در محل سفارت ایران به پرسش های 

خبرنگاران پاسخ گفت.
گفتنی است وزیر خارجه کشورمان و هیئت همراه  شب 

گذشته دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد.

سرلشکر قاسم سلیمانی گفت:  روح ایثار و فداکاری، روح 
حیات جامعه و مایه پیروزی است، همچنان که اداره نود درصد 
جنگ در اختیار مردم بود. این روحیه باعث شد فکر تهاجم 

از ذهن دشمن محو شود.
به گزارش فارس، ســردار سرلشگر قاسم سلیمانی در همایش 
ایثارگران و دفاع مقدس که در محل سالن همایش های بین المللی 
برج میالد برگزار شد، با بیان اینکه اداره نود درصد جنگ در اختیار 
مردم بود، گفت: لشکر ۴1 ثاراهلل نماد مقاومت بود که از سه استان 

هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کرمان تشکیل شده بود.
سردار سلیمانی ادامه داد: عملیات های دفاع مقدس از جمله بیت 
المقدس و ثامن االئمه و فتح المبین جز عملیات های سرنوشت سازی 
بود که به همه اراضی اشغالی پایان داد و ما سیزده عملیات سرنوشت 

ساز داشتیم و در عملیات والفجر، لشکر ۴1 افتخارآفرین بود.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان اینکه صد و بیست 
هــزار کرمانی به جبهه های جنگ حق علیه باطل رفتند، افزود: به 
عنــوان یک کرمانی افتخار می کنم چنین نســبی دارم و زادگاهم 
دیار کریمان اســت. کرمانی ها به شهید میرحسینی از سیستان و 
بلوچســتان به عنوان فرمانده واقعی کشور که به تنهایی یک لشکر 

سرلشکر قاسم سلیمانی:

روح ایثار فکر تهاجم را از ذهن دشمن محو كرد

بود، شهید شهســواری که با دست های بسته در محاصره، دشمن 
را به زانو درآورد و شــهید محمدرضا فرخی که از بندرعباس بود و 
در لحظه هــای آخر عمر خود با بدن غرق در خون گفت حقم را ادا 

کردم، افتخار می کنند.
وی تصریح کرد: جامعه ای که ایثار در آن وجود داشــته باشد 
می تواند به پیروزی و ســربلندی دســت یابد و ایثار باید در همه 

ســطوح جامعه و در ابعاد گوناگون معنا پیدا کند. جنگ تحمیلی 
از استثنایی ترین حوادث در دنیا بود که در آن شرایط، کاروان های 
عظیم مردمی با روحیه ای بسیار قوی به سمت جبهه به راه می افتاد. 
جبهه یک مدرسه انسان ساز و اثرگذاری بود که تا ابد اثرش جاودان 

خواهد ماند.
سردار سلیمانی با بیان اینکه رفتار صدام از گرگ هم بدتر بود، 
گفت: نیازهای جبهه توسط خانواده ها و به ویژه خانواده های محروم 
مانند زابل که خودش مرکز محرومیت است تامین می شد و همین 
ایثارگری مردم بود که فکر تهاجم را در ذهن دشمنان محو می کرد.

وی به شــهید تاجیک که از روی پــل کانال ماهیگیری عبور 
می کرد و در حین شــهادت هرگز کمر خود را خم نکرد و ایستاده 
می دوید اشــاره کرد و افزود: امید اســت روح ایثار و فداکاری که 
روح حیات جامعه اســت، مستدام باشــد و بتوانیم راه شهدا و امام 

راحل)ره( را ادامه دهیم.
فرمانده نیروی قدس سپاه خاطرنشــان کرد: ما در جامعه ای 
با عطر شــهادت و ایثار زندگی می کنیم و عطر جانفشانی، فرهنگ 
مقاومت و پایداری در جای جای سرزمین ایران مشهود است و الزم 

است وظایف خود را در جایگاه خود به درستی انجام دهیم.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه از برگزاری 
گفت وگوهای منطقه ای بین ایران و شش کشور حاشیه 
خلیج فارس به ابتکار امیر قطر و وزیر خارجه عمان خبر 
داد و گفت: حداکثر تا پایان شــهریور ماه، مرحله اول 

گفت وگوها آغاز می شود. 
حسین امیرعبداللهیان در گفت و گو با ایسنا ضمن انتقاد 
از ســخنان اخیر عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربســتان و 
ادعای او مبنی بر اینکه »ایران باید سرعقل بیاید«، تصریح کرد: 
این اظهارات به دور از تجربه، غیرمتوازن، غیرســازنده و از روی 
عصبانیت است. معتقدیم به حکم همسایگی و اسالمی بودن، 

گفت وگو بین تهران و ریاض یک ضرورت است. 
معاون وزارت امور خارجه با اشــاره به دور دوم ســفرهای 
منطقه ای وزیر خارجه و پیشنهاد اخیر ظریف مبنی بر تاسیس 

یک مجمع گفت وگو در خلیج فارس، گفت وگوهای منطقه ای را 
تحت عنوان جی 7 بین ایران و شش کشور حاشیه خلیج فارس 
نامید و گفت: این گفت وگوها با ابتکار امیر قطر دنبال می شود، 
البته پیش از آن وزیر خارجه عمان این ایده را مطرح کرده بود. 
حداکثر تا پایان شهریور ماه مرحله اول گفت وگوها آغاز می شود 
و مکان این گفت وگو ها ممکن است در منطقه یا در کشور دیگری 

خارج از منطقه که توافق شود باشد. 
امیرعبداللهیان با اشــاره به اینکه دور دوم این سفرها، به 
کشــورهایی که در حوزه مقاومت قرار دارند آغاز شد، گفت: ما 
دوســتان و متحدانی در این کشورها داریم که باید در جریان 
مذاکرات هسته ای قرار گیرند و نسبت به مسائل مهم منطقه ای 
با مقامات این کشورها رایزنی شود و البته بحث مبارزه با تروریسم 
و افراط گرایی، توسل به راهکار سیاسی و بررسی طرح به روز شده 

جمهوری اسالمی برای حل مسئله سوریه در دستور کار بود.
معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان با بیان اینکه 
عادل الجبیر در آخرین گفت وگو بر رفع موانع و بازگشت عادی 
اعزام زوار ایرانی برای انجام عمره تاکید داشت، در پاسخ به این 
ســوال که آیا شروط ایران برای ازسرگیری اعزام حجاج محقق 
شده است؟ خاطرنشان کرد: ما منتظر اجرای احکام صادره در 
خصوص دو مامور خاطی سعودی هستیم. پس از اجرای حکم و 
دریافت تضمین امنیت کامل عمره گزاران، نسبت به از سرگیری 

اعزام تصمیم گیری الزم اتخاذ خواهد شد. 
امیرعبداللهیان درخصوص طرح بازبینی شده ایران درباره 
ســوریه گفت: دیدار مهمی بین آقای ظریف و بشار اسد انجام 
شــد و گفت وگوها ادامه دارد. تهران از مردم و حکومت سوریه 
قویا حمایت می کند. همچنین تهران و مسکو در خصوص سوریه 

دیدگاه مشترک دارند و هیچ تغییری در مواضع روسیه در دفاع 
از سوریه وجود ندارد. آقای ظریف در سفر قریب الوقوع خود به 

مسکو نیز در این خصوص رایزنی  خواهد کرد. 
وی درباره علت تعویق سفر وزیر خارجه به ترکیه گفت: سفر 
به ترکیه طی روزهای آینده انجام می شود. علت اصلی تعویق این 
سفر، برنامه فشرده سفر آقای ظریف به لبنان و سوریه و سپس 

پاکستان و هند بود. 
معاون وزیر خارجه همچنین در پاســخ به این ســوال که 
موضوع انتخاب ریاســت جمهوری لبنان در سفر ظریف به این 
کشور چقدر مورد گفت وگو قرار گرفت، خاطرنشان کرد: تقریبا 
تمام مقامات لبنان موضوع انتخابات ریاست جمهوری را در صدر 
گفت وگو با آقای ظریف داشتند. تهران از تکمیل روند سیاسی 

لبنان و انتخاب رئیس جمهور حمایت می کند. 

امیرعبداللهیان: ایران و 6 کشور حاشیه خلیج فارس تا پایان شهریور گفت وگو می کنند

اقدام سؤال برانگیز وزارت علوم و سازمان سنجش

6 ماه مانده به آزمون، نحوه گزینش دکتری تغییر کرد!
در حالی که تنها شش ماه به برگزاری آزمون دکتری 
سال 95 باقی مانده اســت، سازمان سنجش در اطالعیه 

جدیدی از تغییرات گسترده در این آزمون خبر داد.
هفته گذشته رئیس سازمان سنجش آموزش با تشریح تغییرات 
ایجاد شده در آزمون های دکتری و ارشد گفت: تغییرات رشته ها 
و مواد امتحانی آزمون دکتری بر روی ســایت ســازمان سنجش 

قرار گرفته است.
ابراهیم خدایی در حاشیه بیستمین المپیاد دانشجویی و در 
جمــع خبرنگاران، گفت: در اطالعیه اولیه تغییر آیین نامه آزمون 
دکتری تعداد رشــته های امتحانی از 252 رشــته به 72 رشته 

کاهش یافته بود.
وی با بیان اینکه از امسال آزمون دکتری دو بار در سال برگزار 
می شــود، گفت: نتایج آزمون نیز به صورت کارنامه به داوطلب و 
دانشگاه اعالم می شود. دانشگاه ها نیز براساس نتایج و حد نصابی 
که اعالم می شود فراخوان پذیرش می دهند. البته سازمان سنجش 
اطالعات آمارهای الزم را ارائه خواهد کرد تا دانشگاه ها بتوانند برای 

درصدهای باال فراخوان بدهند.
وی همچنین گفت: براساس مصوبه شورای نظارت بر پذیرش 
دکتری نتایج این آزمون دو سال اعتبار دارد و اگر داوطلبی از نتیجه 
آزمون خودش در اســفند ماه راضی باشد می تواند تا دو سال در 
آزمون شرکت نکند و از نتیجه همین آزمون برای مرحله بعد به 

مدت دوسال استفاده کند.
گفتنی است طبق اطالعیه سازمان سنجش، آزمون دکتری 
در دو نوبت برگزار خواهد شــد و داوطلبــان ورود به این مقطع 
در هر رشــته بایســتی یک بار تمام مواد درسی آن رشته، اعم از 
عمومی و تخصصی، را امتحان داده و بار دیگر در دانشگاه ها آزمون 

اختصاصی دهند.
چند ســال پیش از این آزمون دکتری به همین نحو برگزار 
می گردید که با توجه به ضعف های متعدد آن و اعتراض گسترده 

دانشجویان و اساتید، متوقف شد.
در مدل جدید طراحی شده، دانشجوی فوق لیسانس هر رشته 
برای ورود به مقطع دکتری بایستی تمام دروس مقطع کارشناسی 
را امتحــان داده، در حالــی که اغلب آنهــا در دوره دکتری هیچ 
کاربردی ندارند و نمی توانند معیاری برای سنجش سواد داوطلب 

ورود به مقطع دکتری باشند. 
در همیــن زمینه جمعی از دانشــجویان و فارغ التحصیالن 
کارشناســی ارشد طی نامه ای به مسئوالن آموزش کشور به این 
شیوه برگزاری آزمون اعتراض کردند. در بخش هایی از این نامه که 
خطاب به وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش و رئیس کمیسیون 

آموزش مجلس نوشته شده آمده است:

اعالم منابع امتحانی آزمون دکتری سال 1۳95 بار دیگر اثبات 
کرد داوطلبان هیچ سالی نباید به سیاست های سازمان سنجش 
اعتماد کنند. بنا به اعالم خود این نهاد، وزارت علوم به دنبال آن 
بود تا یک دانشــجو در چند دانشــگاه امتحان کتبی ندهد و یا با 
تداخل تاریخ امتحان کتبی دانشــگاه ها مواجه نشود و دوم اینکه 
پذیرش سلیقه ای به حداقل ممکن برسد و سوم دانشجویان مستعد 
وارد دوره دکتری شــوند. اما در یک بررسی اجمالی از برگزاری 
آزمون در طی پنج سال اخیر، بسیاری از اهدافی که وزارت علوم 

به دنبال آن بود محقق نشد.
در خصوص پذیرش سلیقه ای هرچند بسیاری از دانشگاه ها 
براســاس ضوابط علمی اقدام به پذیرش می کنند اما ممکن است 
در برخــی مواقع این مســئله رخ دهد و در ایــن باره فرقی بین 
شــیوه قبل از سال 1۳90 که دانشگاه آزمون کتبی و مصاحبه را 
خودشــان برگزار می کردند و شیوه کنونی وجود ندارد.در هر دو 
شــیوه هم این احتمال هست و این تقویت نظارت وزارت علوم را 
می طلبد و ارتباطی به شیوه برگزاری آزمون ندارد.اما وزارت علوم 
به جای حفظ شــان حاکمیتی و نظارتی خود مستقیما متصدی 
آزمون دکترا شد که این مسئله همان سال ها با انتقادات بسیاری 
از اساتید نخبه روبرو شد و تبعات منفی آن )اعم از مناسب نبودن 
شیوه آزمون تستی برای ارزیابی قابلیت علمی متقاضیان ورود به 
مقطع دکترا( به کرات تذکر داده شــد که متاســفانه مورد توجه 
جدی قرار نگرفت و تغییرات هر ســاله آزمون هم نشانگر همین 

ناکارایی این شیوه است. 
در خصوص افزایش کیفیت پذیرش دانشجو یکی از مالک های 
بررسی دقیق توانایی های علمی متقاضیان برای ورود به رشته مورد 
نظر خود است. بنابراین با معیارهای قابل قبولی این توانایی بایستی 
احراز شود. حتی اگر بپذیریم سنجش توسط سازمان سنجش و 
پذیرش توســط دانشگاه شیوه مناسبی است، پس هر دو مرحله 
به یک اندازه اهمیت دارد. چون اگر مرحله اول به درســتی انجام 
نپذیرد دانشجویان مســتعد به مصاحبه معرفی نمی شوند و اگر 
مرحله دوم با کاســتی همراه باشد باز همین نتیجه رقم خواهد 
خورد. در خصوص مرحله اول متاسفانه از سال 1۳90 که آزمون 
دکترا متمرکز شده است هر سال شاهد عدم ثبات، تغییرات پی 
در پی در منابع آزمون، ضرایب دروس، شــیوه برگزاری و .. بوده 
ایم که به نظر می رســد متقاضیانی که این سال ها قصد ورود به 
مقطع دکترا را داشتند قربانی برخی سیاست های غلط و تغییرات 
پی در پی شــدند و اعتراض اساتید دانشگاه های ممتاز کشور را 
نیر در طول این سال ها در پی داشته است.هر سال دانشجویان و 
فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد باید با خیل زیادی از سؤاالت و 
حدس و گمان در خصوص تغییرات احتمالی آزمون سال جاری 

مواجــه شــوند و این خود عالوه بر اســترس و اضطراب آنها، به 
جایگاه حرفه ای ســازمان سنجش نیز در طول این سال ها لطمه 
زده است، چرا که سازمان سنجش هنوز بعد از پنج دوره برگزاری 
آزمون به یک شــیوه ثابت دست نیافته است.آیا بهتر نبود قبل از 
متمرکز کردن آزمون دکترا، تحقیقات الزم در این خصوص صورت 
می گرفت و با کارشناسان و اساتید بحث و بررسی می شد و نظرات 
دانشجویان که هیچگاه مهم نبوده نیز ملحوظ نظر قرار می گرفت؟

 اگر شــیوه سال های قبل درست بوده چرا سازمان سنجش 
سال بعد مجددا آن را تغییر می داد؟ آیا شیوه سال قبل از آن غلط 
بود؟ اگر غلط بود چرا اتخاذ شد؟چرا برخی از متقاضیان باید قربانی 
آزمون و خطای مکرر وزارت علوم و سازمان سنجش قرار گیرند؟ 
چرا سازمان سنجش عملکرد مناسب خود در آزمون سراسری و 
کارشناسی ارشد به عنوان یک سازمان حرفه ای را با تغییرات متعدد 

در آزمون دکترای هر سال زیر سوال می برد؟ 
سازمان سنجش سال جاری با یکی نمودن گرایش های مختلف 
هر رشته چند درس پایه از آن رشته را برای آزمون کتبی انتخاب 

نموده است که چند سوال اساسی در این خصوص وجود دارد:
-  چرا در دوره دکتری که یک مقطع فوق تخصصی محسوب 
می شــود و متقاضیان در دوره کارشناسی ارشد به تخصصی ترین 
حیطه های رشــته خود وارد شــده و بعضاً در آن حوزه اقدام به 
تدوین پایان نامه کرده اند، حال باید مجدداً برگشته و یکبار دیگر 
خــود را برای دروس پایه که قباًل یکبار آنها را در امتحانات دوره 
کارشناسی در دانشگاه و سپس در آزمون کارشناسی ارشد پشت 
ســر گذاشته اند، آن هم به شکل تستی آماده کنند؟ دروسی که 
با تخصصی شــدن فعالیت ها، دانشجویان در مقطع ارشد بعضا از 
برخــی از آنها فاصله گرفته اند و حتی در دوره دکترای مورد نظر 

متقاضی نیز از نظر علمی و کاربردی هم سودی ندارد؟
- سازمان سنجش بنابه اعالم خود در هر رشته از سه درس 
پایه آزمون خواهد گرفت، در حالی که در برخی رشــته ها مانند 
حقوق متقاضیان باید تقریبا کل دوره کارشناســی را یکبار مرور 
نمایند و با اضافه کردن حرف »و« میان دو درس بسیار متفاوت 
مانند حقوق مدنی و اساســی آنها را یک منبع به حســاب آورده 
است. این اشکال نه تنها در این رشته حتی در برخی رشته های 
دیگر نظیر روانشناسی و رشته های فنی مهندسی نیز مشهود است.
- داوطلــب باید خیل عظیمی از منابــع پایه را برای آزمون 
مطالعه نماید و بعد از اســفند ماه تا اردیبهشت مشغول مطالعه 
دروس تخصصی خود شود که بعضاً با دروس پایه زمین تا آسمان 
تفاوت دارد. مثال داوطلب رشته حقوق نفت و گاز باید پانزده جلد 
کتاب فقه بخواند و بعد برای مصاحبه) که معلوم نیست باز کتبی 
است یا شفاهی( سه چهارجلد کتاب درخصوص نفت و گاز بخواند 

در حالی که این دو با هم فاصله بسیار زیادی دارد و برخی دروس 
مانند جزا و فقه و اصول در این رشته اساساً کاربردی ندارد.

- مسئله بعدی اینکه اگر دانشگاه ها مایل به برگزاری آزمون 
تخصصی به شــکل کتبی باشــند اوالً مشخص نیست به صورت 
تشریحی است یا تستی؟ ثانیاً دانشگاه ها باید دوباره سوال طراحی 
کرده و آزمون برگــزار نمایند، آن را تصحیح کنند به اعتراضات 
احتمالی رسیدگی کنند و هزاران مسئله جانبی دیگر. در صورتی 
که قبل از سال 1۳90 دانشگاه ها خودشان به شکل کتبی سوال 
تشریحی مطرح می کردند و بعد هم مصاحبه شفاهی.آیا این شیوه 
نقض غرض نیست؟آیا مجدداً کارایی بهتر شیوه قبل از سال 1۳90 

را اثبات نمی کند؟
- به نظر می رسد جایگاه وزارت علوم در خصوص پذیرش در 
آزمون دکترا باید نظارتی باشــد تا اجحافی در حق کسی صورت 
نگیرد و بطور دقیق به اعتراضات رسیدگی نماید، نه اینکه با ورود 
به برگزاری آزمون دکترا بدون ارزیابی کافی هر ســال با تغییرات 
و آزمون و خطا همراه باشــد و اکنون نیز بعد از پنج ســال هنوز 
هم به یک شیوه ثابت همانند آزمون سراسری و کارشناسی ارشد 

نرسیده است.
- آیــا گنجاندن دروس پایه بــرای ورود به مقطعی که هر 
گرایش از آن در هر حال حاضر در ســطح دنیا به چند شــاخه 
بســیار تخصصی تبدیل شده است عاقالنه و منطقی است؟ چرا 
وقت داوطلبان باید صرف مطالعه منابعی شود که اوالً آن را هم 
قباًل بطور مبســوط مطالعه کرده ثانیاً یک بار در دانشگاه و یک 
بار در آزمون ارشــد آنها را امتحان داده و اکنون نیز با توجه به 
تخصصی شــدن مطالعات و تحقیقاتشان مجدداً باید آنها را که 
حجم کمی هم ندارند یکبار به شکل تستی مطالعه کند و وقتی 
مرحله مصاحبه می شــود دوباره منابع دیگری را بخواند و وقتی 
هم وارد مقطع دکترای گرایش تخصصی خودشان می شوند، این 

همه مطالعه به کارشان نیاید؟!
-  از آن جا که عملکرد سازمان سنجش در طول این سال ها 
نشــان داده، این ســازمان هر ســال آزمون دکترا را دستکاری 
می کند؛ می توان چنین نتیجه گرفت که شــیوه امسال هم شیوه 
درستی نیست و هر عقل سلیم و منطقی با یکبار مطالعه آیین نامه 
امســال به اشکاالت آن پی می برد. مثال با وجود این همه آزمون 
زبان اســتاندارد بین المللی که همه مهارت ها)نوشتاری، گفتاری، 
شنیداری و دیداری( در آن سنجیده می شود چرا سازمان سنجش 
با چند سوال گرامری و لغت بعضا غیراستاندارد صالحیت داوطلب 
در درس زبان خارجی که اهمیت زیادی در کار و تحصیل در مقطع 

دکترا دارد را تایید می کند؟ و... .
بــا مدل جدید طراحی شــده برای آزمون دکترا، مفســده 

گزینش های سلیقه ای در این مقطع بسیار ملموس خواهد شد، چرا 
که عماًل انتخاب دانشجوی دکتری بسیار بیشتر از قبل در اختیار 
گروه های آموزشی دانشگاه ها قرار خواهد گرفت و این غالباً یعنی 
هر کس به اساتید گروه های آموزش نزدیکتر است، احیاناً از شانس 
بسیار بیشتری هم برای ورود به مقطع مهم دکترا برخوردار است !
همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که آزمون دکتری هم 
می توانســت مانند مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و بدون 
دخالت یا الاقل با دخالت کمتر گروه های آموزشی صورت پذیرد 

تا شائبه گزینش سلیقه ای در مقطع دکتری کم شود.
با چند پرسش ساده از میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی، 
می توان به این موضوع پی برد که مطابق روال کنونی کسانی که 
کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه مصاحبه دهنده گذرانده باشند، 
از شانس بسیار بیشتری برای ورود به مقطع دکتری برخوردارند، 
چرا که اســاتید مصاحبه کننده آنها را می شناسند ! و یا اینکه در 
شــیوه کنونی پذیرش دکتری، کسانی که همسو با اساتید گروه 
مصاحبه کننده باشند باز هم شانس بسیار بیشتری برای ورود به 

این مقطع را دارند و ... 
گذشــته از تمام این موارد، تغییر منابع برگزاری آزمون مهم 
دکتری در حالی که تنها شش ماه به برگزاری آن باقی مانده است، 
بســیاری از داوطلبانی را که چند ماه اســت خود را برای ماراتن 
دکتری آماده می کنند، دلســرد می کند؛ بر کسی پوشیده نیست 
که برای ورود به مقطع دکتری در بسیاری از رشته ها حداقل یک 
سال مطالعه منظم الزم است و این موضوع را هم حتماً مسئوالن 
وزارت علوم و سازمان سنجش که از طریق آزمون دکترای خود را 
اخذ کرده اند، می دانند و معلوم نیست چرا و با چه اهدافی چند ماه 
مانده به آزمون، اطالعیه ای در خصوص تغییر منابع صادر کرده اند. 
رهبر معظم انقالب در دو ســال اخیر چندین بار نســبت به 
افت علمی کشور و سیاست زدگی در وزارت علوم هشدار داده اند. 
وزارت علوم در دولت یازدهم با حواشــی زیــادی روبرو بوده، از 
ماجرای بورسیه ها گرفته تا استعفای اجباری اعضای هیئت علمی 
و حــاال هم که نحوه ورود به مقطع دکتری. همه این بی ثباتی ها، 
سیاســت زدگی ها و اقدامات کارشناسی نشده، عالوه بر به همراه 
داشتن سرخوردگی شــدید نخبگان و دانشگاهیان، همچون دو 
سال گذشته افت شدید علمی کشور را رقم زده و می زند. معلوم 
نیســت وزارت علوم و دانشگاهها در دولت یازدهم چه زمانی قرار 
است از اسارت جریان تندرو و حاشیه ای خارج شده و به رسالت 

اصلی خود که پیشبرد علم کشور است بازگردد. 
 جــای خالی ورود پررنگ مجلــس به قضیه، وضع قانون در 
این رابطه و پایان دادن به این همه بی ثباتی در امر مهم پذیرش 

دانشجوی دکتری، بیش از پیش احساس می شود.

مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داد چنانچه توافق 
وین رد شود، دالر دیگر ارز اصلی مبادالت جهانی نخواهد بود.

به گزارش تسنیم، کالین کال مشاور امنیت ملی جو بایدن معاون رئیس جمهور 
آمریکا در مصاحبه با اســپاتنیک، تصریح کرد: اگر کنگره توافقنامه هسته ای ایران 
را رد کند، اعضای جامعه بین المللی ســعی خواهند کرد تا مبادالت خود را خارج از 

سیستم مالی آمریکا انجام دهند.
کال در ادامه افزود: نگرانی کلی این است که برخی کشورها ممکن است از انجام 
مبادالت خود از طریق سیســتم مالی آمریکا خودداری کنند، اگر ما به تهدید خود 
در این خصوص ادامه دهیم که اگر بخواهید با ما همکاری تجاری داشته باشید، پس 

نباید با هیچ کشور دیگری همکاری کنید.
هشدار به سوئیس

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به برداشته شدن تحریم های ایران از 
سوی سوئیس می گوید که تحریم های ثانویه ایران هنوز پابرجاست و برجام اجرایی 

نشده و اگر سوئیسی ها تحریم ها را نقض کنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش فارس، تونر ابتدا در واکنش به برداشته شدن تحریم های ایران از سوی 
سوئیس می گوید که تحریم های ثانویه ایران هنوز پابرجاست و برجام اجرایی نشده و 

اگر سوئیسی ها تحریم ها را نقض کنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
باید مجدداً به میز مذاکره با ایران بازگردیم

»تام رید« نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا روز چهارشــنبه در مصاحبه با 
شبکه »10 ان بی سی« ضمن اعالم مخالفت با توافق هسته ای ایران و 1+5 )آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعالوه آلمان( گفت: همانطور که توافق را خواندم به 
این مســئله رسیدم که هیچ توجهی به مسئله اساسی نشده است و آن مسئله یک 
ایران هسته  ای است. کل این نقل قول که رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده و گفته 

که گزینه بین جنگ و مذاکره است، یک نقل قول اشتباه است.
رد توافق هسته ای در کنگره هزینه باالیی خواهد داشت

جک لو وزیر خزانه داری آمریکا طی یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز گفت 
که رد توافق هسته ای در کنگره آمریکا هزینه باالیی برای آمریکا در برخواهد داشت.

وی در مطلبی با عنوان »بهای سنگین رد کردن توافق هسته ای با ایران« نوشت 
کــه با این توافق راهکاری بلند مدت برای یکی از تهدید های زمان مطرح می شــود.

چرا که بدون این توافق، ایران در فاصله 90 روز می تواند به بمب هسته ای دسترسی 
داشته باشد و به وسیله توافق مدت زمان گریز برای ایران ۴ برابر افزایش خواهد یافت.
سوئیس با رفع تحریم ها، در مسابقه ورود به بازار ایران 

گوی سبقت را از آمریکا و اروپا ربود
تحلیلگران می گویند اقدام روز پنجشــنبه )22 مرداد( دولت ســوئیس در رفع 
تحریم های ضد ایرانی، اگرچه در ابتدا اثراتی فراتر از تبعات نمادین ندارد، در نهایت 

می تواند به نفع شرکت های این کشور تمام شود.
رد توافق وظیفه اخالقی است!

نخســت وزیر تنها رژیم دارنده ســالح های هســته ای در خاورمیانه در دیدار با 
قانونگذاران هر دو حزب آمریکا، رد نتایج پایانی مذاکرات هســته ای ایران و 1+5 در 

کنگره را »وظیفه اخالقی« آنها دانسته است.
»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر تنها رژیم دارنده سالح های هسته ای در منطقه 
خاورمیانــه در هفته جاری با دو هیئت نمایندگان هر دو حزب کنگره آمریکا دیدار 

و با آنها درباره رد نتایج پایانی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 رایزنی کرده است.
روزنامه صهیونیســتی »تایمز اســرائیل« از قول منابع آگاه به این دیدارها روز 
پنجشنبه گزارش داد نتانیاهو در این دیدارها که در دفترش در قدس اشغالی انجام 

شده رد توافق ایران را »وظیفه اخالقی« خوانده است.
نامه کری به 3 کشور اروپایی  

»بلومبرگ ویو« خبر داد به درخواست وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه، 
جان کری نامه ای به آنها داده که در آن آمده وزارت خزانه داری آمریکا با این ۳ کشور 
در قبال سرمایه گذاری ها در ایران پس از رفع تحریم ها مشورت و همکاری می کند.

در این گزارش آمده اســت: »وقتی لغو بسیاری از تحریم های ایران شروع شود، 
وزارت خزانه داری آمریکا بانک ها، شرکتهای بیمه و دیگر شرکتها و نهادها را درباره 

قوانین جدید)در قبال ایران( آگاه خواهند ساخت«.
تهدید آژانس

»لیندســی گراهام«، ســناتور جمهوری خواه در ادامــه لفاظی های تهدیدآمیز 
قانونگذاران آمریکایی، آژانس بین المللی انرژی اتمی را به قطع کمک های مالی، در 

صورت عدم تحویل توافقنامه محرمانه ایران و آژانس به کنگره آمریکا تهدید کرد.
ردپای غول های مالی در بازی کنگره و کاخ سفید

نیویورک تایمز گزارش کرد که هم اکنون که رأی گیری درباره توافق هســته ای 
ایران و 1+5 در کنگره نزدیک می شــود، مبارزه در این خصوص در حال گســترش 
است. به طوری که ده ها میلیون دالر صرف کمپین های تبلیغاتی می شود و بسیاری از 
سرمایه گذاران و حامیان مالی، دسترسی خود را به دموکرات های مردد درباره توافق 

هسته ای ایران افزایش داده اند.
در بین این حامیان بزرگ مالی، »جورج سوروس« و »هیم سابان« در یک طرف 
قرار دارند و در مقابل آنها »پائول ســینگر« و »شــلدون آدلسون« میلیاردر یهودی 

آمریکا قرار دارد که سرمایه  زیادی را علیه توافق هسته ای ایران هزینه کرده است.
خیلی از برجام راضی هستیم

»آلن ایر« ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره مخالفتها در کنگره با برجام 
گفت: »برخی از مخالفتها ناشــی از عدم اطالعات کافی و برخی دیگر از مخالفتها با 

اهداف جناحی و سیاسی است«.
نابودی برجام توسط کنگره یعنی فاجعه برای نفوذ آمریکا در جهان

یک روزنامه آمریکایی به کنگره این کشور هشدار داد که »نابودی« برجام توسط 
این نهاد قانونگذاری به معنای »فاجعه« برای نفوذ و تاثیرگذاری جهانی واشــنگتن 
خواهد بود.در صفحه نظرات »نیویورک تایمز« در مطلبی با عنوان »آقای اوباما این 
بحث ها را برای توافق هسته ای ایران استفاده کنید«، آمده است: »اگر کنگره توافق 
هسته ای ایران را از بین ببرد، این موضوع فاجعه ای برای نفوذ و تاثیرگذاری آمریکا 

در جهان خواهد بود«.
قانونگذاران آمریکایی به دنبال اخالل در »برجام« با 

تمدید 1۰ ساله »قانون تحریم ایران«
یک پایگاه خبری آمریکایی، از مناقشه بین دولت آمریکا و قانونگذاران آمریکایی 
بر ســر تمدید ده ســاله »قانون تحریم های ایران« که سال 201۶ منقضی می شود 

خبر داده است.
منتقدان توافق هســته ای ایران، از جمله »مارک کرک« و »باب منندز« قصد 
دارند آن را تمدید کنند. استدالل آنها این است که این اقدام منتقل کننده این پیام 
اســت که آمریکا برای »بازگشت خودکار تحریم ها« یا استفاده از »مکانیسم ماشه« 

مورد تصریح در »برجام« جدی است.
به زودی برای کار در »فردو« با ایرانی ها مذاکره می کنیم

به گزارش ایتارتاس، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد 
روسیه در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 گفت: مسکو انتظار دارد تحریمها علیه 
ایران هرچه زودتر رفع شوند ولی در عین حال گفت که در صورت رفع تحریم ها، »توان 
تولیدی و صادراتی ایران مسئله ای نیست که طی چند ماه، به حالت سابق بازگردد.«

معاون الوروف در ادامه به همکاری های هســته ای پساتحریمی ایران و روسیه 
پرداخت و ضمن اشاره به تغییر کاربری سایت فردو گفت: »نوسازی تأسیسات فردو، 
بخشــی از توافق اســت و بر این اساس، چندین آبشار برای تولید ایزوتوپ، نوسازی 

خواهند شد و بقیه آبشارها هم مسدود خواهد شد.«
کنگره می تواند توافق هسته ای را بازنویسی کند!

بــه گزارش جــام نیوز، در حالی که دولت ایران و آمریــکا تاکید دارند که تنها 
گزینه های پیش روی مجلس ایران و کنگره آمریکا، قبول یکجای توافق و یا رد آن 
به صورت کامل است، روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« در خبری تحت عنوان 
»کنگره می تواند توافق ایران را بازنویسی کند« نوشته است: »هیچ چیز غیرعادی در 
رابطه با تغییر و بازنویسی توافق توسط کنگره وجود ندارد. سنا تا کنون خواستار اعمال 
تغییر در بیش از 200 معاهده که برای تایید در اختیار آن قرار گرفته، شده است.«

ایران گناهکار است، مگر خالفش ثابت شود!
بالفاصله بعد از پایان مذاکرات ایران و 1+5 آنچه از محافل و رسانه های غربی به 
گوش رسیده است، ادعا در خصوص پایبند نبودن ایران بر سر تعهدات خود در برنامه 
جام اقدام مشترک است.  روزنامه آمریکایی »شیکاگو تریبیون« در خبری با عنوان 
»اگر ایران تقلب کند چه؟« نوشت: »حتی اگر کشورهای دیگر هم کنار بکشند، هیچ 
مهم نیست. چون اگر آژانس اختالفی با ایران پیدا کند، مسئله به شورایی متشکل 
از 7 کشور شامل آمریکا و اتحادیه اروپا می رود که هر کدام از آنها از عملکرد ایران 

راضی نباشند می توانند به شورای امنیت شکایت کنند.«
مخالف توافق، مطالعه کرد، موافق شد و استعفا داد!

»گری سیمور« رئیس نهادی که مخالف توافق هسته ای با ایران بود » نهاد اتحاد 
علیه ایران هســته ای«، از ســمت خود استعفا داد. دلیل استعفای او این است که از 
مخالف توافق به موافق تبدیل شده است و دیگر نمی تواند مسئولیت این نهاد مخالف 

توافق را برعهده داشته باشد.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است گری سیمور مشاور پیشین باراک اوباما رئیس 
جمهوری ایاالت متحده، اعالم کرده است که پس از مطالعه دقیق مفاد توافق به این 

نتیجه رسیده است که این توافق در راستای منافع ملی آمریکاست.
جاسوس ها، ایران را راستی آزمایی می کنند

مقام های اطالعاتی آمریکا اعالم کرده اند که از توانایی خود برای راستی آزمایی 
پایبندی ایران به تعهدات خود در توافق جامع هسته ای اطمینان کافی دارند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقام های سازمان اطالعات مرکزی آمریکا، 
سی.آی.ای، اعالم کرده اند که می توانند گزارش های ایران درباره تعلیق فعالیت های 

هسته ای اش را، با درصد اطمینان زیادی، رد یا ثابت کنند. 

هشدار یک مقام کاخ سفید

سرنوشت دالر به توافق هسته ای با ایران 
گره خورده است

پاســدار  مطهر  پیکر 
از  شــهید »احمد دلیل« 
خیبر  عملیات  رزمندگان 
دفاع مقدس روز پنجشنبه 
باشکوه  تشــییع  از  پس 
مردم شهید  دســتان  بر 
پرورقاین در گلزار شهدای 

پس از 31 سال
شهید احمد دلیل در زادگاهش 

آرام گرفت

روستای ورزگ این شهرستان آرام گرفت.
پیکر مطهر شهیداحمد دلیل که تا یک هفته قبل به عنوان شهید گمنام قرار 
بود در سالروز شــهادت امام جعفر صادق)ع( در تهران تشییع شود، روز پنج شنبه 
گذشــته بعد از احراز هویت و ۳1 ســال دوری، به روستای محل تولدش ورزگ در 

شهرستان قاین منتقل شد.
شهیداحمد دلیل، فرزند غالمحسین در 9 اردیبهشت 1۳۴2 در روستای ورزگ 
قاین دیده به جهان گشود و در 22 اسفند ماه 1۳۶۳ در جبهه های حق علیه باطل 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
پیکر پاک این شهید واالمقام که چندی پیش در عملیات تفحص کشف شده 
بود با تطابق آزمایش DNA این شهید با برادرش شناسایی شد و مسئوالن بنیاد 
شــهید در 18 مرداد ماه جاری به منزل پدر و مادر این شــهید رفته و خبر نامدار 

شدن فرزندشان را به آنها دادند.
مراســم وداع با پیکر شهید احمد دلیل شب چهارشنبه با حضور باشکوه مردم 
شــهیدپرور قاین در مسجد جامع این شــهر برگزار شد. همچنین روز )پنجشنبه( 
مردم روستای ورزگ بعد از ۳1 سال با شهید احمد دلیل آخرین وداع تاریخی خود 
را انجام دادند و پس از آن، پیکر مطهر شهید را تا آرامگاه ابدیش همراهی کردند.


