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آیت اهلل رشاد :آقازادگان منحرف شده در اقلیت قرار دارند

رییس شورای سیاستگذاری
حوزه علمیه استان تهران در ادامه
درباره پدیده آقازادگی ،اظهار
داشت :امروز پدیدهای به نام پدیده
آقازادگی بر سر زبانها افتاده است.

نباید تصور شود هر آنکه مشهور
است لزوما بزرگ هم هست یا هر
آنکه بزرگ است حتما بزرگوار
نیز هست و یا هر آن که در بین
مردم چهره است لزوما نخبه هم

هست ،این تصور نادرستی است.
تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع)
ادامه داد :بعضی افراد شناخته شده
بیشتر شهره و چهرهاند نه ثبوتا
بزرگ هستند و نه اثباتا بزرگوار و
نه واقعا نخبه هستند ،بلکه به دالیل
مختلفی از جمله شرایط اجتماعی،
موقعیتی و مسؤولیتی چهره و
شهره شدند.وی در ادامه اظهار
داشت :گاهی فرزندان افراد شناخته
شده در جامعه ،چهرهها و شهرهها
دچار مشکل میشوند و گاهی
نیز فرزندان نخبگان و افرادی که
حقیقتا از جهاتی برتر هستند
دچار مشکل و آسیب میشوند،
این پدیده همان پدیده آقازادگی
است.آیتاهلل رشاد با بیان اینکه

www. payameasalooye.ir

خاطره رهبرانقالب از ترس بعضی ها از بسیج
نشریه خط حزب اهلل در شماره  160خود به انتشار خاطره ای از رهبر معظم انقالب با عنوان "بعضی ها از
حضور نیروهای بسیجی میترسیدند" که در مهر سال  91نقل شده پرداخته که به شرح زیر است :بعضی
هامیترسیدند.
بعضی ها از پیش قضاوت می کردند که نمی شود  -اصال می گفتند نمی شود  -هرجا هم حضور بسیجی
بود ،مخالفت میکردند .من میدیدم مردان مؤمن ِ باصالحیت ِ ارتش ِ منظم آن روز ما استقبال می کنند
از این که مجموعه ی بسیج با آنها و همراه آنها باشد؛ این را من خودم در دوران جنگ مکرر دیدم؛ در
پادگان ابوذر ،در جنوب ،در شمال غرب .خود فرمانده ارتشی اصرار داشت که مجموعهی بسیجی با او
همراه باشند؛ دوست میداشت ،استقبال میکرد؛ اینجا در تهران یک عدهای نشسته بودند ،نق میزدند که آقا
چرا اینها وارد شدند؟ چرا بدون اجازه رفتند؟ چرا فالن اقدام را کردند؟ از حضور بسیجی ناراحت بودند.
چون امید نداشتند ،مأیوس بودند ،میگفتند نمیشود کاری کرد؛ اما وقتی که وارد شدند ،دیدند این ورود،
امیدآفرین است؛ همهی این استعدادها را جوشش میدهد.

مشکالت و آسیبهای آقازادگان
علل و عوامل مختلفی دارد ،گفت:
یکی از این دالیل غفلت از خویش
و هر آنچه که به خویش منصوب
میشود ،است .برخی از بزرگان
و یا افراد شهره جامعه به جوانان
و فرزندان دیگران میپردازند و
خود سبب تربیت جامعه و جوانان
میشوند اما از فرزندان خود غافل
هستند.وی افزود :چنین فرزندانی
رفته رفته دچار مشکل و انحراف
شده و به اصطالح امروز مسألهدار
میشوند و درست در مقابل والد
خود میایستند و به جبهه مقابل
پدری میپیوندند و گاه آنقدر پیش
میروند که پدر را نیز به دنبال خود
بهانحرافمیکشانند.

جزئیات دیدار جهانگیری با اصالح طلبان

آمریکا درحال بررسی قانون ضد اوپک است

وزارت دادگستری ایاالت متحده
در حال بررسی قانونی است که
به آمریکا اجازه میدهد قدرت
سازمان اوپک را محدود کند و
کشورهای آن را تحت پیگرد
قرار دهد .به گزارش مهر به نقل
از اسپوتنیک ،بلومبرگ انگلیسی
گزارش داد که وزارت دادگستری

ایاالت متحده در حال بررسی
قانونی است که به آمریکا اجازه
میدهد قدرت سازمان اوپک را
محدود کند و کشورهای آن را
تحت پیگرد قرار دهد .این گروه
با  ۱۵عضو ۸۱.۵ ،درصد از ذخایر
نفت جهان را در دست دارد .به
گفته یک مقام وزارت دادگستری

آمریکا ،طبق این قانون ،ایاالت
متحده میتواند اقدامات اوپک
را که طبق آن سهمیههایی را برای
تولیدکنندگان تعیین میکند ،مورد
پیگرد و جریمه قرار دهد ،چراکه
به گفته آنها ،این اقدامات قیمت
بنزین را برای مصرفکنندگان
آمریکایی گرانتر کرده است .او
گفت درحالی که این مطالعات
همچنان ادامه دارد ،این درک
وجود دارد که تالش اوپک برای
تنظیم قیمتها از طریق تعیین
سهمیهها ،باعث باال رفتن قیمت
سوخت در آمریکا شده است.
قانونگذارانی از هر دو مجلس
آمریکا ،امسال پیش از این ،قانونی
ضد اوپک را برای محدود کردن
سیاستهای این سازمان معرفی
کرده بودند .در ماه جون کمیته
قضایی مجلس نمایندگان آمریکا

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وام
خرید مسکن تناسبی با شرایط کنونی بازار
ندارد از برنامه این بانک برای اصالح تسهیالت
خرید مسکن خبر داد .به گزارش تسنیم ،عبدالناصر
همتی در گفتوگو تلویزیونی درباره وام خرید مسکن اظهار کرد :مطالعه
اولیه در این زمینه داشتهایم اما چون به جمعبندی نرسیده آنرا اعالم نمیکنم.
وی ادامه داد :ساختمان بخش مهمی است که اگر رونق بگیرد صنایع قبلی این
بخش رونق خواهند گرفت .وی با بیان اینکه باید به این نکته توجه کنیم در
عین حال افزود :بایستی آثار تورمی افزایش تقاضا را هم مورد توجه قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه منابع افزایش اعتبارات باید از یک جایی
تامین شود ،گفت :این فرآیند با بهینه شود؛ یعنی هم رونق ایجاد کنیم و هم
اینکه آثار تورمی در این شرایط ایجاد نشود تمهیدات خاصی میخواهد که
در حال بررسی آن هستیم.همتی بیان کرد :در آینده نزدیک درباره این موضوع
تصمیمگیریمیکنیم.

نخستینسفرخارجیبنسلامنپسازقتلخاشقجی

شبکه «تیآرتی» ترکیه به نقل از تلویزیون دولتی
سعودی گزارش داد دفتر پادشاهی سعودی اعالم
کرده که محمد بن سلمان ،ولیعهد این کشور قرار
است نخستین سفرهای خارجی خود را پس از قتل
جمالخاشقجی،روزنامهنگارسعودیبهکشورهای
منطقه انجام دهد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،در
بیانیه دفتر پادشاهی عربستان اشاره نشده که بن
سلمان قرار است به کدام کشورها سفر کند و تنها

درحالی که دو روز پیش در گفت وگویی که از الیاس حضرتی نایب رئیس شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان منتشر شده بود ،از اسحاق جهانگیری به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی جریان
اصالحات در سال  1400نام برده شده ،گزارش ها حاکی از آن است که به تازگی برخی از اعضای
شورای هماهنگی جبهه اصالحات با اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور دیدار داشتند و این
دیدار به درخواست شورای هماهنگی جبهه اصالحات برگزار شده است .این مطلب را خبرگزاری دولتی
ایرنا به نقل از یک منبع آگاه نوشت و افزود «:دیدار برخی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصالحات با
جهانگیری جلسهای خصوصی بود .شورای هماهنگی برای دیدار با آقای جهانگیری درخواست داده بود
که معاون اول رئیسجمهور هم این درخواست را اجابت کردند و برای ما وقت گذاشتند ».به گزارش ایرنا
این منبع آگاه اضافه کرد :از این قبیل دیدارهای اصالحطلبان با آقای جهانگیری برای اولین بار نیست که
صورت میگیرد و در گذشته نیز چنین جلساتی برگزار شده است .البته در دولت جدید ،این اولین دیدار
اصالحطلبان با آقای جهانگیری بود .این منبع آگاه همچنین درباره محتوای جلسه اصالحطلبان با اسحاق
جهانگیری گفت :این دیدار ارتباطی به موضوع گفتوگوی ملی و جلسه اخیر بزرگان اصالحطلب و
اصولگرا نداشت .در این دیدار مسائل داخلی جبهه اصالحات و نقطهنظرات اصالحطلبان درباره عملکرد
و رویکرد دولت مطرح شد/.خراسان

توضیحهمتیدربارهاصالح
واممسکن

راه سوریه
برای ایرانیها باز نیست
با وجود حضور ایرانیها در سوریه برای
بازسازی و تجهیز آرامگاههای زیارتی در این
کشور ،رییس سازمان حج و زیارت گفت :فعال
برنامهای برای از سرگیری اعزام زائران ایرانی به سوریه
وجود ندارد .به گزارش ایسنا ،حدود شش سال پیش با تشدید درگیریهای داخلی
در سوریه و پس از ربوده شدن تعدای از شهروندان کشورمان ،اعزام زائران و
سفرهای هوایی و زمینی ایرانیها به آن کشور با مصوبه شورای امنیت ملی متوقف
شد و دفتر نمایندگی وزارت خارجه ایران در سوریه نیز تعطیل شد .از سال۱۳۹۵
دولت سوریه با آرام شدن نزاعهای تروریستی در بخشهایی از این کشور از جمله
دمشق ،از دولت ایران درخواست کرد اعزام زائران ایرانی را از سر گیرد .شرط ایران
ارائه طرح امنیتی از سوی دولت سوریه بود که تا کنون تحویل داده نشده است.
حمید محمدی اظهار کرد :موضوع سوریه چندین سال است که مطرح شده ولی
باید مسائل امنیتی آن بررسی شود که طبق معمول درحال بررسی است .باید ببینیم
بهکجامیرسد.

قانون «نه به گروههای تولیدکننده
و صادرکننده نفت» یا «نوپک»
را معرفی کرد که به دادستان
آمریکا اجازه میدهد طبق قانون
آنتیتراست ،اوپک را به جرم
تبانی در بازار تجارت آزاد ،تحت
پیگرد قرار دهد .اوپک و روسیه
در تالشی برای تثبیت بازارها و
خارج کردن آن از شرایط اشباع،
در ماه جون توافق کردند که
تولید نفت خود را کاهش دهند.
قیمتهای نفت در شرایط اشباع
بازار به زیر  ۳۰دالر برای هر
بشکه سقوط کرده بود .هرچند
رییسجمهوران قبلی تهدید کرده
بودند با استفاده از حق وتوی
خود از تبدیل این الیحه به قانون
جلوگیری کنند ،ترامپ بارها به
علت گران بودن قیمتها به اوپک
حمله کرده است.

اعالم شده «ولیعهد به کشورهای برادر عرب» سفر
خواهد کرد ،اما تلویزیون سعودی العربیه گزارش
دادکهاماراتنخستینمقصدبنسلماندراینسفر
دورهای خواهد بود .جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
سعودی روزنامه واشنگتن پست در روز دوم اکتبر
پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول
ناپدید شد .مقامات ارشد عربستان و بخصوص
محمد بن سلمان (ولیعهد عربستان) مدعی شدند

خاشقجی پس از انجام کارهای اداری خود
کنسولگری عربستان را ترک کرده است .با این حال
ریاض پس از نزدیک به سه هفته به کشته شدن
خاشقجی در درون کنسولگری این کشور اذعان
کرد و علت آن را درگیری او در داخل کنسولگری
عنوانکرد.طیهفتههایگذشتهحکومتعربستان
روایتهای مختلف و متناقضی از نحوه قتل جمال
خاشقجی ارائه کرده است که با انتقاد کشورهای
مختلف روبرو شده و تنها رئیسجمهور آمریکا،
از روایت سعودیها حمایت میکند .دونالد ترامپ
همصدا با مقامات سعودی اصرار دارد که این
جنایتبرنامهریزیشدهنبودهوکار«عواملخودسر»
است و پادشاه و ولیعهد عربستان در این جنایت
حریت چاپ ترکیه
فجیع نقشی ندارند .روزنامه ّ
روز پنجشنبه فاش کرد سازمان جاسوسی آمریکا
(سیا)نواریازمحمدبنسلمان،ولیعهدسعودیدر
اختیار دارد که او در آن دستور ساکت کردن صدای
جمال خاشقجی ،روزنامهنگار عربستانی را صادر
کرده است .بر اساس این گزارش ،ولیعهد سعودی
در این مکالمه تلفنی ضبط شده از برادرش خالد بن
سلمان ،سفیر عربستان در آمریکا میخواهد که در
سریعترینزمانممکنروزنامهنگارمنتقدعربستانی
را ساکت کند.
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همه مردم ایران دارای روحیه
بسیجیهستند
وزیر کشور گفت :هر جا که احساس
شد باید به مردم و انقالب کمک کرد مردم
پایکار بودهاند و نباید روحیه بسیجی مردم
فراموش شود .به گزارش مهر ،عبدالرضا رحمانی فضلی شب در جشن
بهار مهربانی که به مناسبت هفته وحدت در سینما بهمن سنندج برگزار شد،
گفت :ما به عنوان امت اسالمی باید از خداوند سپاس گذار بود که نعمت
مسلمان بودن را به ما ارزانی داده است .وزیر کشور عنوان کرد :انسان با همه
عظمت و بزرگی که دارد درصورتی که راه خدا و قرآن را ادامه ندهد به
فنا رفته و از محبت خدا دور خواهد شد .وی افزود :قرآن و سیره را باید
به عنوان الگوی موفق برای بشریت معرفی کرده و قدردان و سپاس گذار
نعمت های خدا بود .رحمانی فضلی گفت :انقالب اسالمی عامل پیوند
انسان در کنار دین اسالم است و می بایست این را ادامه داد .وی افزود:
ملت ایران دارای تمدن کهن و فرهنگ غنی است و توانسته از بسیاری از
مشکالت عبور کند.

افزایش بیش از 100
درصدی خرید خانه
توسط اتباع خارجی
در ترکیه
خرید خانه توسط اتباع خارجی در
ترکیه طی ماه اکتبر امسال با افزایش
 134.4درصدی نسبت به ماه مشابه
سال  2017به رقم  6هزار و 276
واحد رسید .شهرهای استانبول ،آنکارا
و ازمیر به ترتیب بیشترین میزان خرید
و فروش خانه را به خود اختصاص
داده اند 51.1 .درصد از خانه های
معامله شده برای اولین بار به فروش
رسیده اند .اتباع خارجی طی ماه اکتبر
بیشترین خانه در ترکیه را از شهرهای
استانبول ،آنتالیا ،بورسا ،آنکارا و یالووا
خریداری کرده اند .طی این مدت
شهروندان عراق با خرید هزار و 439
واحد مسکونی مقام اول خرید خانه
در ترکیه را به خود اختصاص دادند.
اتباع ایرانی با  557واحد مسکونی،
کویت  378خانه ،آلمان با  341و
روسیه با  336واحد مسکونی نیز
در رتبه های بعدی قرار داشته اند/.
آناتولی

دخرتبچهای در تهران که
به تقلید از فیلم هندی
خود را دار زد
ساعت  ۱۹روز چهارشنبه  ۳۰آبان از یک
مرکز درمانی  واقع در شهرک رضویه
خبر فوت مشکوک دختری  ۹ساله به
نام ستاره ،به کالنتری  ۱۶۹مشیریه اعالم
شد️.مادر ستاره که با کمک صاحب
سوپرمارکت محل سکونتشان و در
غیبت پدر ستاره (به علت حضور در
محل کار) دخترش را به مرکز درمانی
رسانده بود ،در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت:بههمراهستارهوپسرمکهکوچکتر
از ستاره است ،یک فیلم سینمایی هندی
گذاشته و آن را تماشا کردیم .داستان فیلم
به گونهای بود که در یک قسمت از فیلم،
قهرمان داستان حلقآویز شده و در ادامه
فیلممجددا ًزندهمیشد.باپایانفیلم،برای
آماده کردن شام به داخل آشپرخانه رفتم
و بچهها نیز در حال بازی کردن بودند و
متوجه نشدم که ستاره چه زمانی به داخل
اتاق خوابش رفت .پس از دقایقی ستاره
را صدا کردم که جواب مرا نداد؛ مجددا ً
ستاره را صدا زدم اما باز جوابی نیامد.به
دنبال ستاره از آشپزخانه بیرون آمده و به
سمت اتاق خواب بچهها رفتم ,ناگهان
ستاره را دیدم؛ رشتهای پالستیکی که از
در کمد دیواری آویزان شده بود ،دور
گردن دخترم قرار داشت؛ ستاره حرکت
نمیکرد/فارس

طعنه یکمسئول
پیشیناستقاللبه
شانسپرسپولیس!
محمد نوری فر در کانال تلگرامی
خود نوشته است«:فراتر از گروه مرگ،
آنقدر که فکر کنی تیم اول گروه
استقالل ،قهرمان غرب آسیا خواهد
شد .سختترین قرعه ممکن ،به قول
دوستی که میگوید« :صدام حسین
هم نمیتوانست چنین قرعهای را برای
استقالل انتخاب کند!» کجاست ذرهای
از شانس بینظیر و تاریخی پرسپولیس
برای استقالل در لیگ قهرمانان آسیا؟ آنها
از مرحله یکچهارم نهایی تا فینال همه
بازیهای برگشت را در ورزشگاه آزادی
انجام دادند اما به یاد بیاورید که استقالل
از گروه مرگ و همگروهی با همین
الهالل و العین به یکچهارم رسید.

