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قيمت:500تومان

يادداشت هاي امروز

يارانه پنهان 800 هزار توماني بنزين يا 10 ميليون 
توماني ! مسئله اين نيست! / مهران ابراهيميان

4

 الزامات شكستن حصر اقتصادي
سيد عبداهلل متوليان

2

شرکای جهانی قتل خاشقجی
هادی محمدی

15

عرضه نفت خام در بورس 
از ششم آبان

   در راس��تاي تحقق بند 1۳ سياس��ت هاي كل��ي اقتصاد 
مقاومتي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري، مبني بر ايجاد 
تنوع در روش هاي فروش نفت و مشاركت بخش خصوصي، 
شركت ملي نفت ايران در نظر دارد تا پايان مهرماه سال جاري 
اقدام به عرضه يك ميليون بشكه نفت خام در رينگ بين الملل 

بورس انرژي ايران كند |صفحه4

ويژه هاي جوان  

  ادعای شنود درون جريانی در شهرداري
 اعلمي از مافياي اصالح طلبان مي گويد!

صفحه2

تأکيدمعاونرئيسجمهور
بريکسانسازيحقوقکارمندان

رئيسسازماناداريواس�تخداميكشورباتأكيدبر يكسانس�ازيحقوقكارمندانگفت:ب�دونترديد  اقتصادي
دولتبايدبرايرعايتعدالتدرپرداختاقدامكند.

به گزارش »ايرنا«، جمشيد انصاري در جشنواره ش��هيد رجايي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، در پاسخ به درخواست »انوشيروان محسني بندپي« سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر يكسان س��ازي حقوق كارمندان اين وزارتخانه با 
ساير دستگاه ها و سازمان ها اظهار داشت: در اين زمينه دستورالعمل هاي الزم از سوي 
معاون اول رئيس جمهوري صادر شده اس��ت، اما با توجه به اشرافي كه من نسبت به 
دريافتي هاي تمامي افراد در رده هاي مختلف دارم، بايد بگويم اگر تفاوت هايي را كه 
در پرداخت هاي همين وزارتخانه وجود دارد بخواهيم اعالم كنيم، بدون شك حداقل 
تا دو سال آينده كارمندان اين دس��تگاه يقه شما آقاي »بندپي« يا وزير آينده وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواهند گرفت. 
مردميدولتگراداريم

معاون رئيس جمهوري تأكيد كرد: دولت ها در ايران بيش��تر از تمامي كشورهاي دنيا در 
امور اداري و كش��وري مداخله مي كنند.  رئيس س��ازمان امور اداري و استخدامي كشور 
خاطرنشان كرد: از ۳0 سال گذشته درگير تئوري هايي هستيم كه بتوانيم با آن مأموريت ها 
و حدود مداخالت دولت را مشخص كنيم تا معلوم شود دولت در چه مسائلي بايد مداخله 
كند و در چه بخش هايي حق ورود ندارد.  انصاري تصريح كرد: مردم تمايل دارند دولت در 
بيشترين امور مداخله كند؛ در ايران دولت ها مردم گريز هستند، اما مردمي دولت گرا داريم؛ 
مردم همواره از دولت مي خواهند تا تأمين خدمات، امنيت، تكميل زيرساخت ها، آموزش و 
پرورش، بهداشت و درمان را به عهده داشته باشد.  معاون رئيس جمهوري در ادامه با اعالم 
اينكه صندوق هاي بازنشستگي براي اجراي تعهدات خود با مشكل مالي روبه رو هستند، 
گفت: صندوق تأمين اجتماعي به لحاظ مالي در شرايط سر به سر است و ادامه اين روند 
آن را با چالش روبه رو مي كند.  انصاري ياد آور شد: امروز كشور با 16 مشكل روبه روست كه 
بخشي از آنها از جمله بيكاري و مسائل صندوق بازنشستگي در حوزه وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي قرار دارد و اين وزارتخانه براي رفع آنها بايد همت كند.
--------------------------------------------------------------

توضيحاتخزاعیدربارهفيلم»حضرتخديجه)س(«
تهيهكنندهفيلمس�ينمايی»حضرتخديجه)س(« دربارهنحوههم�كاریداودميرباقریونيزس�ازمان  فرهنگي
هن�ریرس�انهایاوجدرتولي�داي�نپ�روژهتوضيحات�یراارائ�هك�رد.
محمد خزاعی در گفت وگويی با ايسنا بيان كرد: داود ميرباقری به دليل اينكه مشغول 
سريال »سلمان فارسی « است، تعهدی برای كارگردانی اين سريال نداده و فقط نگارش 

آن برعهده ايشان است و مشاركت سازمان اوج هم در همين مرحله بوده است. 
او با اشاره به اينكه تداركات مربوط به سريال سلمان فارسی از سوی ميرباقری در حال انجام 
است و فعالً توقفی ندارد، افزود: پس از پايان نگارش فيلمنامه »حضرت خديجه)س( « برای 
كارگردانی صحبت و مذاكره خواهيم كرد. همچنين در مرحله  نگارش فيلمنامه، سازمان 
اوج كمك   هايی كرده ولی كار هنوز به توليد نرسيده كه بخواهيم درباره مشاركت در توليد 
صحبت كنيم، بنابراين سرمايه گذار فيلم هنوز قطعی نيس��ت و فعاًل مرحله  اول فقط به 
نگارش آن اختصاص دارد.  خزاعی اضافه كرد: به سفارش بنده  نگارش فيلمنامه و تحقيقات 
از زمان مرحوم سلحشور شروع شد كه تا يك سال پيش هم ادامه داشت. آن زمان يك گروه 
تحقيقاتی مشغول به كار شده بود و در اين سال   ها پس از يك وقفه، كار دنبال شد تا اينكه 
پنج سال پيش نتيجه تحقيقات را به آقای ميرباقری داديم.  وی ادامه داد:  دو سال پيش كه 
تحقيقات اوليه انجام شد، كامل نبود و بعد سازمان اوج برای مشاركت اعالم آمادگی كرد و 
جلسه ای داشتيم كه قرار شد در فاز اول، يعنی نگارش فيلمنامه كمك كنند. تحقيقات يك 
سال و نيم قبل به پايان رسيد و نتايج آن در اختيار آقای ميرباقری گذاشته شد و از همان 
زمان ايشان گفتند، به دليل گرفتاری در سريال سلمان كه در اولويت شان است، فقط در 

نگارش حضور دارند مگر اينكه سريال متوقف شود. 
اين تهيه كننده  سينما گفت: براين اساس قرار شد تا پايان سال فيلمنامه  اصلی آماده 
شود و بعد برای سرمايه گذاری بخش دولتی و خصوصی بررسی كنيم و به جمع بندی 
برسيم، به ويژه آنكه با توجه به شرايط اقتصادی و عظيم بودن اين پروژه مشخص نيست 

چه زمانی شرايط برای كار مهيا می شود. 

دولتاستراليادرتقليدازدونالدترامپاعالمكردانتقال سفارتخودرابهقدسبررسیمیكنداماواكنشهای  جهان
گس�تردهداخل�یوخارج�یاورامجبورب�هعقبنش�ينیازموضعخ�ودكرد.
»اسکات موریسون « نخست وزیر استرالیا اواخر دو     شنبه گفت که باید به ایده های جدید 
در مورد احتمال به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل فکر کنیم. 
مقامات دولت استرالیا گفتند در این باره با مقامات اسرائیلی گفت وگو کرده اند. در همین 
حال، بنیامین نتانیاهو طی توئیتی نوشت: » من امروز با اسکات موریسون حرف زدم. او به 
من اطالع داد که در نظر دارد قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بشناسد و سفارت استرالیا 
را به قدس انتقال دهد. من از او خیلی تشکر می کنم. ما به تقویت روابط استرالیا و اسرائیل 
ادامه خواهیم داد.« موضع نخست وزیر استرالیا موجی از واکنش های داخلي و خارجی را 
در پی داشت. »گرث اوانس« وزیر خارجه سابق گفت انتقال سفارت می تواند برای اعتبار 
استرالیا »فاجعه بار « باشد. وی گفت: » این نهایت فرصت طلبی غیراصولی است و تغییر 
سفارت در این مرحله یک اشتباه تکان دهنده و فاجعه بار برای اعتبار بین المللی ما خارج 
از واشنگتن خواهد بود. « نخست وزیر نیوزیلند نیز مخالفت خود را با این اقدام کانبرا اعالم 
کرد. »جاسیندا آردن « نخست وزیر نیوزیلند روز سه      شنبه در واکنش به این رویکرد دولت 
استرالیا گفت که چنین اقدامی کمکی به صلح در غرب آسیا نخواهد کرد. همچنین دولت 
اندونزی نیز خبر داده است در صورت تغییر سیاست دولت استرالیا و در صورت به رسمیت 
شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، اندونزی توافق تجاری خود را 
با استرالیا به حالت تعلیق در می آورد. از سوی دیگر، »عزت صالح عبداللهی« رئیس هیئت 
اعزامی فلسطین در استرالیا گفت که همه، از این سیاست دولت استرالیا عصبانی، مأیوس 
و ناامید هستند. وی افزود: تغییر سیاست دولت استرالیا برای همه شگفت آور بود و یادآور 
شد که استرالیا وجهه خوبی در جهان عرب داشت و دانشجویان زیادی از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس به اس��ترالیا می رفتند و اجتماع بزرگی آنجا داشتند.  منتقدان اقدام دولت 
استرالیا را تالشی برای افزایش شانس خود در یک انتخابات فرعی دانستند که قرار است 
روز       شنبه در ایالت »ونتورث « برگزار شود. نخست وزیر استرالیا اعالم کرد »داو شارما«، 
سفیر سابق استرالیا در اسرائیل نامزد مورد حمایت وی در انتخابات ونتورث است.  »پنی 
ونگ « وزیر خارجه سایه این اقدام را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. او گفت: » سیاست خارجی 
و منافع ملی استرالیا خیلی مهم تر هستند تا به این سبک بازی گرفته شوند.«  وی افزود: 
»مردم ونتورث و تمامی استرالیایی     ها شایستگی رهبری دارند که منافع ملی را مقدم 
بر منافع خود قرار دهد نه با اصول قدیمی سیاست خارجی پنج روز مانده به انتخابات 
میان دوره ای بازی کند.« در پی این اعتراض      ها مقامات استرالیا مجبور به عقب نشینی 
از مواضع خود شدند. موریسون روز سه      شنبه به خبرنگاران گفت کشورش هنوز هیچ 
تصمیمی درباره انتقال سفارت خود به قدس نگرفته است. او اظهارات نتانیاهو را تکذیب 
کرد که گفته بود استرالیا به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال 
سفارت خود از تل آویو به این شهر را بررسی می کند. موریسون ادامه داد: استرالیا تاکنون 
تصور کرده که بررسی مسئله به رسمیت ش��ناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل 

غیرممکن است و همواره برای اجرای راهکار تشکیل دو کشور تالش کرده است.

گفتوگوباسرپرستكاروانايراندربازیهایپاراآسيايیجاكارتادرپیكسبعنوانسومیمسابقات

هادیرضايی:کسبعنوانسومیحاصلآسيبشناسیقبلازمسابقاتبود
كاروانورزشیايرانباشعار

وحید صابری
   جوان آنالین

»خودباوریواميد«درحالی
توانستمقامسومبازیهای
پاراآسيايی201۸رابا51مدالطال،42نقرهو43برنز
ازآنخودكندكهبهتريننتيجهادوارورزشجانبازان
ومعلوالنكشورمانرادراينبازیهابهدستآورد.
هادی رضاي��ی، سرپرس��ت كاروان اي��ران در بازی های 
پاراآسيايی جاكارتا در گفت وگو با » جوان آنالين « گفت: 
واقعاً اين عنوان برازن��ده كاروان ما بود. بچه های ما حتی 
پتانسيل سكوی دومی را داش��تند. به نظرم ملی پوشان 
معلول بهترين نتيجه ممكن را كس��ب كردند . ما بايد از 
االن توقع��ات را از بحث ورزش خارج كرده و به س��مت 
مسئوالن ببريم. ببينيد از ديروز كه ما وارد كشور شديم ، 
همه مسئوالن دوست دارند با قهرمانان عكس بگيرند، اما 
به نظر من مس��ئوالن بايد به فكر حل مشكالت معلوالن 
باشند. بسياری از ويلچرهای بسكتبال با ويلچر معلوالن 
خارج از استاندارد است و بايد هر چه زودتر فكری به حال 
آنها كرد و يا تفنگ تيراندازان . در كل مسئوالن سعی كنند 

به جای عكس گرفتن ، مشكالت موجود را حل كنند. 
وی درباره اينكه تصور می كردند عنوان سومی را كسب 
كنند، اظهار داش��ت: ببينيد برنامه ري��زی اول ما حفظ 
جايگاه چهارمی بود بعد ارتقا. ما بايد اول جايگاه خودمان 
را تثبيت می كرديم ضمن اينكه نيم نگاهی به رده باالتر 

داشتيم. ما اگر از همان ابتدا فقط برای عنوان چهارمی پا 
به ميدان می گذاشتيم نمی توانستيم حتی رده چهارمی 
را تكرار كنيم. به هر حال خدا را شكر كه در سومين دوره 
توانستيم عنوان سومی را كسب كنيم. ما با آسيب شناسی 
كه قبل از مسابقات انجام داديم، توانستيم اين افتخار را 
كسب كنيم. در واقع همه بعد از مسابقات آسيب شناسی 
می كنند ام��ا با توجه ب��ه برنامه ري��زی و اهداف مان اين 
مش��كالت را قبل از آغاز رقابت  ها آسيب شناسی كرديم 
و توانس��تيم اين عنوان مهم را كس��ب كنيم. ما امسال 
20۷ ورزشكار اعزام كرديم كه پنج جوان 1۷ ساله فقط 
در واليبال بودند. تمامی ملی پوش��ان بر اس��اس مبنای 
كيفی انتخاب ش��دند. كسانی به مس��ابقات اعزام شدند 
كه می دانستيم مدال آور هستند. از 20۷ ورزشكاری كه 
به رقابت  ها اعزام كرديم 1۳6 نفر توانستند مدال كسب 
كنند كه اين واقعاً ش��اهكار بود و نش��انگر اين است كه 
كيفيت كاری بچه   ها بس��يار خوب بوده  است و تمرينات 

خوبی داشته اند. 
سرپرس��ت كاروان ايران ب��ا انتقاد از برخی مس��ئوالن 
اظهار داشت: متأس��فانه به رغم تمام شايعاتی كه شنيده 
می ش��ود هيچ حمايتی از طرف مس��ئوالن قبل از اعزام 
صورت نگرفت، اما ورزش��كاران با ش��عار توكل و تالش 
و خودباوری كه وجود داش��ت، توانس��تند به مدال های 
مختلفی دست پيدا كنند. ما تمام كار  ها را خودمان انجام 

داديم. در اندونزی سعی كرديم تمام مشكالت بچه  ها را 
برطرف كنيم. حتی مشكل غذای ملی پوشان را برطرف 
كرديم. گروه پزشكی بسيار خوبی را همراه خود برديم تا 
ورزشكاران فارغ از هرگونه بيماری حتی سرماخوردگی، 
بتوانند در مس��ابقات به بهترين ش��كل ممكن مسابقه 

دهند. 
رضايی در ادامه اف��زود: بحث م��دال آوری بانوان در اين 
دوره نس��بت به دوره قبل افزايش چش��مگيری داشت، 
در حالی كه ما فقط نسبت به اينچئون 1۷ نفر از بانوان را 
اعزام كرده بوديم. با توجه به اينكه ما نمی توانيم در تمامی 
رشته های بانوان در مسابقات آسيايی شركت كنيم بايد 
به رش��ته  هايی روی بياوريم كه در بحث حجاب مشكلی 
برای ورزشكار به وجود نمی آورد، مثاًل يكی از رشته های 
پر مدال در آسيا بولينگ اس��ت. اگر بتوانيم استعداديابی 
كنيم و پشتوانه س��ازی خوبی در اين رش��ته برای بانوان 
انجام دهيم، قطعاً در آينده مدال های بيش��تری توسط 

بانوان كسب خواهد شد. 
وی در خصوص پرداخت جوايز ورزشكاران گفت: هديه 
ورزش��كاران به صورت دالری پای س��كو به مدال آوران 
پرداخت شد. جايزه ورزشكاران طاليی 5 هزار دالر، نقره 
هزار دالر و برنز 500 دالر بود كه پرداخت شد اما جوايز 
سكه را وزارت ورزش بايد بدهد كه ان شاءاهلل درآينده طی 

مراسمی پرداخت می شود. 

آگـهی  تجدیـد منـاقصه  عمـومی یک مرحله اي 
شهرداري دزفول در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجراي عملیات فاز دو پارك نهج البالغه حد فاصل خیابان آفرینش تا میدان کشاورز 
اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت هاي واجد شرایط که داراي گواهی صالحیت و حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور می باشند دعوت به عمل می آید تا در 
مدت زمان هاي تعیین شده جهت دریافت و اخذ اوراق مناقصه به مدیریت امور قراردادهاي شهرداري دزفول مراجعه نمایند. آدرس سایت اینترنتی شهرداري www.dezful.ir می باشد.

نوبت دوم

 برآورد اولیه پروژه بالغ بر 4/500/000/000 ریال می باشد. (مبلغ پیمان تا سقف 25% قابل 
افزایش و کاهش می باشد).

 اعتبار پروژه از محل اعتبارات شهرداري با کدهاي ردیف 3050100001 و 3050100009 
تامین می گردد.

 مدت اجراي پروژه 90 روز می باشد.
 پرداخت کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد.
 شهرداري در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 وجه الضمان شرکت در مناقصه معادل 5% مبلغ برآورد اولیه به صورت ضمانت نامه معتبر 
بانکی و یا فیش نقدي واریزي به شماره حساب 2118438827916002 نزد بانک انصار 

شعبه طالقانی بدون شرط در وجه شهرداري دزفول می بایست ارائه گردد.
 جهت خرید اسناد مناقصه ارائه فیش واریزي به مبلغ 400/000 ریال به شماره حساب 

2118438827916002 نزد بانک انصار شعبه طالقانی الزامی می باشد.
 در صورت برنده شدن و زمان انعقاد قرارداد پیمانکار می بایستی ضمانت نامه اي معادل 
10% مبلغ پیمان را به عنوان تضمین انجام تعهدات در وجه شهرداري دزفول ارائه نماید.
 اسناد و مدارك الزم جهت شرکت در مناقصه پس از تکمیل توسط پیشنهاددهندگان باید 

در 3 پاکت الك و مهر شده و مجزا شامل، پاکت الف: محتوي ضمانت نامه معتبر بانکی، 
پاکت ب: محتوي اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت، رتبه، رشته، رزومه کاري، سوابق، تعداد 
کار مجاز در دست اجرا، پاکت ج: پیشنهاد قیمت با برآورد محاسبات مربوط در وقت و زمان 

اعالم شده تحویل دبیرخانه شهرداري گردند.
 فروش اسناد مناقصه از مورخ 1397/7/18 لغایت 1397/8/2می باشد.

 آخرین مهلت تحویل اوراق و اسناد مناقصه تا ساعت 14مورخ 1397/8/5به دبیرخانه 
شهرداري  می باشد.

 تاریخ و محل و زمان بازگشایی پاکات در ساعت 30: 10مورخ 1397/8/6روز یکشنبه در 
محل شهرداري مرکزي دزفول می باشد.

 حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است.
 در صورت انصراف برندگان اول تا سوم، سپرده آنان به نفع درآمدهاي متفرقه دولت 

ضبط می گردد.
آدرس مناقصه گذار: شهرداري مرکزي دزفول جنب فرمانداري تلفن: 061-42420511-13 

 سایر اطالعات و جزئیات معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
روابط عمومی شهرداري دزفول

برادر گرامی جناب آقاي سوخته سرایی
معاون محترم طرح و برنامه موسسه فرهنگی هنري رزمندگان اسالم

بدینوسیله درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده، از خداوند منان براي آن مرحومه غفران الهی 
و براي جنابعالی و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی 

مسئلت داریم.
                                            روزنامه جوان 

ــاقي
و الب

هــ

بازیانتخاباتیدولتاسترالياباقدس

ممنوعيتخريدوفروش
ارزدركوچهوخيابانها

رئيسپليستهرانبارديگربهسوداگرانبازارارزهشدارداد

حجتي:بخشهاينظارتيبايد
پاسخگويافزايشقيمتلبنياتباشند
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هر تن گاز مايع در ايران ۱۰ دالر و در بازار ۵۰۰ دالر است
 حتماً اين موضوع باعث قاچاق مي شود

وزير نفت: وضع قاچاق بنزين 
الحمدهلل خوب است

پولي ترين آموزش و پرورش دنيا شديم

ساالنه2ميليوندام
بهصورتقاچاقازكشورخارجميشود
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براساس آخرين آمار ارائه شده از بانك جهاني ايران ركورددار خصوصي سازي مدارس در دنيا است 

ورود بينوايان 
ممنوع!

بينوايانبهلحاظمضمونيكيازمهمترينميراثهایادبياتجهانبهشمارميرود.شايد
فلسفهانتخابايناثرازسويكارگردانيكههموارهدرمعرضاتهامهايگوناگونمالي
بهواسطهمديريتبرشبكهنمايشخانگيوزارتارشادبودهاست،نيزهميناهميتاين
اثرهنریباشد.اوبراينمايشبهاصطالحباشكوهپيشيننيزداستاناليورتوئيسترا
انتخابكردهبود.هماليورتوئيستوهمبينوايانآثاريضدسرمايهداريدرتاريخادبيات
شناختهميشوندامادرايرانبهشكلياشرافگونهوايندوميدرمحليكاماًلالكچري

برايطبقهايكاماًلمرفهرويصحنهميروند| صفحه16

اعتراض ساليق مختلف هنري و فرهنگي به نمايش الکچري
 براي بانوايان از اثر جاودانه »بينوايان«

بانك جهاني به تازگي گزارشي منتشر كرده كه نشان مي دهد، كشورمان در خصوصی سازی مدارس 
متوسطه بين سال هاي 1998 تا 201۷ در ميان كشورهاي دنيا ركورددار است. اين رويه برخالف قانون 

اساسي و ساير اسناد باال دستي است

در برخي استان ها مانند استان آذربايجان شرقي غيردولتي شدن مدارس به نزديك 50 درصد 
رسيده است، به طوري كه در اين استان بيش از 4هزار مدرسه از حدود 9هزار مدرسه داير آن، 

غيردولتي )پولي( شده است 
صفحه3


