
  متهمان گوش�ت هاي برزيلي كه براي شنيدن 
قرائت حكم رفت�ه بودند، حتي فرصت جابه جايي 

خودروي شخصي خود را هم پيدا نكردند

  80 درصد تقاضا ي مس�كن در س�ال 96 و 97 
ب�رای س�رمايه گذاري و فق�ط 20درصد از س�وی 

مصرف كنندگان واقعی بود

 87 درصد نفرات برتر كنكور سراسري امسال
در مدارس پولي درس خواندند

 گفت وگوي »جوان« با زهره شريعتي 
نويسنده كتاب زندگی شهيد مدافع حرم پاكستانی

  رئيس س�ازمان صنايع كوچك و ش�هرك هاي 
صنعتي: ۴۳ هزار و 6۵0 واحد صنعتي در شهرك ها 
و نواح�ي صنعتي وجود دارد كه 77/۵ درصد اين 
 رق�م يعني ح�دود ۳۳ ه�زار و 800 واح�د فعال 

و 9 هزار و 800 واحد نيز غيرفعال هستند

متهمان گوشت هاي 
برزيلي بعد از شنيدن 
حكم به زندان رفتند

77 درصد  واحد هاي 
 شهرك هاي صنعتي 

فعال هستند

کاهش تا 30درصدی 
قیمت مسکن  در پایتخت

 »عاشقان ايستاده مي ميرند«
  يك مستند داستان 

تلفيقي است

 سقوط استعدادهاي فقیر 
در شکاف طبقاتي 

آموزشي

۴

۳

12

۳
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رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
در پیام خود به حجاج بیت اهلل الحرام، مانند س��ال های گذشته، 
پیرامون کنگره عظیم حج و نیز مسائل و ابتالئات مهم، راهبردی و 
حائز اولویت جهان اسالم به تبیین نکات مهمی پرداختند. با توجه 
به جایگاه پیام حج ولی امر مسلمین و تأثیر آن در فضای جهان 
اسالم، مخاطب توجه به سه مسئله یاد شده، نه فقط، حجاج، که در 
حقیقت کل امت اسالمی هستند، در ادامه به محورهای راهبردی 

پیام یادشده اشاره  می شود:
1- نخستین محور مهم این بیانیه، موضوع »برائت« بود. واقعیت 
آن است که سیاس��ت رژیم آل س��عود بر سکوالریزاسیون حج 
تمرکز یافته و مع األس��ف در چند س��ال اخیر برخی مسئوالن 
کشور ما در حوزه دیپلماس��ی و اجرایی حج آگاهانه یا ناآگاهانه 
با طرح گزاره هایی همچون »پرهیز از سیاس��ی ش��دن حج« و 
»جدا ش��دن حج از روابط سیاس��ی« عماًل ب��ه تکمیل مطلوب 
س��ردمداران منطقه ای اس��الم امریکایی کم��ک کرده اند. این 
درحالی است که اسالم ناب اصوالً قابلیت س��کوالریزه شدن را 
ندارد و حتی عبادات اس��المی که معنوی ترین اج��زای دین را 
تشکیل می دهند هم مشحون از روابط انسان با پیرامون، دنیا و 
بشر است. حج که از سوی ابراهیم خلیل اهلل)ع( بنیان نهاده شد، 
اتفاقاً از سیاسی ترین و اجتماعی ترین عبادات است. انجام جمعی 
و گروهی آن، تجمع مسلمانان از اقصی نقاط عالم، تعامل حجاج 
و فرصت مجالست و هم اندیشی آنان از جمله شاخصه های اصلی 
 حج ابراهیمی است که آشکارا نوعی »سیاست  ورزی دینی« است.
عالوه بر ای��ن، »برائت از مش��رکین« از س��نت های نبی مکرم 
اسالم)ص( مرزبندی های آشکار سیاسی امت اسالمی با دشمنان 
و مشرکان را در حج داخل می کند و این بزرگ ترین جنبه سیاسی 
حج اس��ت. به عالوه، در س��نت نبوی نش��انه های بارزی از نگاه 
سیاسی به حج مشاهده می ش��ود. حضرت امام)ره( نیز صراحتاً 
حج را سیاسی دانس��ته و در خصوص جریاناتی که به دنبال حج 
منهای سیاست هستند، هشدار می دهند. ایشان به حجاج بیت اهلل 
الحرام نیز عبادتی سیاس��ت ورزانه را توصیه کرده و می فرمایند: 
»در لبیک لبیک، »نه« بر همه بت ها گویید و فریاد »ال« بر همه 
طاغوت ها و طاغوتچه ها کشید و در طواف حرم خدا که نشانه عشق 
به حق است، دل را از دیگران تهی کنید و جان را از خوف غیرحق 
پاک سازید، و به موازات عشق به حق از بت های بزرگ، کوچک، 
طاغوت ها و وابستگان شان، برائت جویید که خدای تعالی و دوستان 
او، از آنان برائت جستند و همه آزادگان جهان از آنان بری هستند.« 
بر این اساس بود که امام راحل)ره( بر احیای »برائت از مشرکین« 
توصیه و تأکید می نمایند: »حِج بی روح و بی تحرک و قیام، حج 
بی برائت، حج بی وحدت، و حجی که از آن هدم کفر و ش��رک بر 

نیاید، حج نیست.«
2- حج فراتر از ابعاد عبادی، نوعی آیین ارتباطی نیز هس��ت که 
در طی آن »تبادل دانسته ها و داش��ته ها میان مردم کشورها و 
مناطق دور از هم و تعمیم آگاهی ه��ا و تجربه ها، و خبرگیری از 
وضع و حال یکدیگر، و زدودن بدفهمی ها و نزدیک کردن دل ها 
و انباشتن توان ها برای مقابله با دشمنان مشترک« برور می یابد و 
به همین دلیل است که این نکته مهم در پیام معظم له مورد اشاره 

و تأکید قرار گرفت.
بقيه در صفحه 2

سر مقاله

 حج،  خاستگاه 
حل مسائل امت اسالمی

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه  20 مرداد 1۳98   -    9 ذی الحجه1۴۴0
سال بيست و يكم- شماره ۵722 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

محمدجواد اخوان

 ترمز   قضا
بر تخلفات مدیران خودروساز

معامله قرن با همت جبهه مقاومت محکوم به شکست است

   اقتصادی

 در دو روز گذش��ته دو خبر در حوزه خودروس��ازی کشور قابل تأمل بود 
که نش��ان مي دهد اراده و عزمي جدي در س��اماندهي خودروس��ازان به 
وجود آمده و امیدها را در بهبود ش��رایط این صنعت و مقابله با تخلفات 

زنده کرده  اس��ت. در همین راستا مدیرعامل سای                                                                                                                                           پا ممنوع الخروج شده و 
به ادعاي رسانه ها تمامي حساب هاي مدیرعامل ایران خودرو نیز مسدود 

ش��ده  اس��ت |    صفحه ۴

ام��روز برائت از جبهه  ش��رک و کف��ر مس��تکبران و در رأس آن امریکا، به  معن��ی برائت از 
مظلوم کشی و جنگ افروزی است؛ به  معنی محکوم کردن کانون های تروریسم از قبیل داعش 
و بلک واتر امریکایی اس��ت؛ به  معنی نهیب اّمت اسالمی بر س��ر رژیم کودک کش صهیونیست و 

پشتیبانان و کمک کنندگان آن است

ترفند معامله  قرن که به  وس��یله امریکای ظالم و همراهان خائنش زمینه س��ازی می شود، 
جنایتی در حق جامعه  بشری و نه  فقط ملت فلسطین است. ما همگان را به حضور فعال برای 
شکست این کید و مکر دشمن فرا می خوانیم و به حول و قوه  الهی آن را و همه ترفندهای دیگر جبهه  

استکبار را در برابر همت و ایمان جبهه  مقاومت، محکوم به شکست می دانیم

رهبر معظم انقالب در پيام به زائران بيت اهلل الحرام:

حامد جعفرنژاد |  تسنيم | صفحه 2 زائران بيت اهلل الحرام صبح ديروز با حضور در بزرگ ترين چادر زائران ايرانی در صحرای عرفات و سر دادن  شعارهايی  چون »امروز روزذلت امريكاست - پايان اقتدار خود كامه هاست«  و  »مرگ بر امريكا و اسرائيل« مراسم برائت از مشركين را برگزار كردند

تجدید آگهى فراخوان دومرحله اى
شهرداري دزفول در نظر دارد از طریق آگهی فراخوان نسبت به جذب یکی از شرکت هاي واجد شرایط جهت انجام 
خدمات طراحی، ساخت و اجراي پل عابر پیاده روناش بر روي رودخانه ي دز دزفول به صورت EPC با مختصات طول 
حداکثر 240 متر و با عرض مفید 3 متر همراه با طراحی و ساخت مجموعه ساحلی غرب و شرق رودخانه به مساحت زیر 

بناي حدود 20/000 متر مربع واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت هاي صالحیت دار واجد شرایط که داراي حداقل رتبه 3 در رشته راه و باندکه مایل به شرکت در آگهی 
فراخوان می باشند دعوت به عمل می آید تا جهت مراحل ارزیابی کیفی نسبت به ارائه و ارسال رزومه کاري، سوابق اجرایی، 
رتبه، رشته و گواهی صالحیت، اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت و تعداد مجاز کارهاي در دست اقدام را ظرف مدت 

زمان اعالم شده به دبیرخانه شهرداري دزفول ارسال نمایند.
جذب مشاور به روش QCBS می باشد.

شهرداري در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
آخرین مهلت جهت تحویل اوراق و اسناد فراخوان تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1398/5/26 به دبیرخانه شهرداري 

می باشد.
آدرس سایت اینترنتی شهرداري www.dezful.ir می باشد.

تاریخ و زمان و محل جلسه فنی و بازرگانی جهت ارزیابی کیفی روز یکشنبه مورخ 1398/5/27 در محل شهرداري مرکزي 
دزفول صورت می گیرد. 

سایر اطالعات و جزییات مربوط به آگهی فراخوان در اسناد مندرج است.

بت دوم
نو

محمد علی دوائی فر -شهرداري دزفول

عید قر�ن مبارک

02143613
37

برادر گرامی جناب آقاي عرفان منش
سرپرستی محترم روزنامه جوان در استان اصفهان

 روزنامه جوان

رئيس جمهور  
ب�ا اش���اره 
به ض�رورت توجه به مش�كالت مردم و 
اتخاذ تصميم های مناسب برای حل اين 
مشكالت، گفت: اصل حراست از زندگی 
و رفع مش�كالت مردم بايد هدف اصلی 
سياس�تگذاری ها و تصميم ه�ا باش�د.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
جمهوری، حس��ن روحانی روز گذشته در 
جلسه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی 
افزود: اگر چه هم دولت و هم مردم، شرایط 
سختی سپری کرده اند، اما در همین شرایط، 
می توان تصمیم های راهگشا برای ثبات و 
پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ نمود. 
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارش 

محور درآمدی در اصالح ساختاری بودجه 
را ارائه و وضعیت تولید و مصرف حامل های 
انرژی در کش��ور و راه های ساماندهی آن را 
تشریح کرد.در این طرح، با هدف بهره مندی 
حداکثری م��ردم و عادالنه کردن ش��یوه 
دس��تیابی دهک های پایی��ن درآمدی به 
منابع انرژی، نقش��ه راه بلند مدت استفاده 
اقتصاد کشور از مزیت نسبی انرژی در تولید 
و صادرات محصوالت مختلف ، تدوین شده 
اس��ت. همچنین در این جلسه، وزیر نفت، 
گزارشی از پیشرفت پروژه های اکتشاف و 
استخراج نفت ارائه و برنامه های این وزارت 
برای ادامه توس��عه فازهای پارس جنوبی 
را تش��ریح کرد که تصمیمات الزم در این 

زمینه اتخاذ شد.

 شاخص بورس 
 ته�ران دي�روز   اقتصادی

 با افزاي�ش 1۴۳ واح�دي ع�دد 2۵۵ هزار 
و ۳06 واح����د را ثب���ت ك���رد. 
به گ��زارش »مهر«، امروز )ش��نبه 1۹ مردادماه( 
شاخص هم وزن با ۵۵۵ واحد افزایش به رقم ۶۵ 

هزار و ۸۸۶ واحد رسید. شاخص بازار اول به کانال 
1۸۵ هزار واحدي وارد شد و شاخص بازار دوم نیز 
عدد ۵1۹ هزار و 1۸۷ واحد را ثبت کرد. همچنین 
آیفکس با افزایش 1۴ واحدي به عدد ۳ هزار و ۴۳۳ 
واحد رسید.  دیروز با دست به دست شدن بیش از 
۳میلیارد سهم و اوراق بهادار طي ۳۰۸ هزار نوبت 

داد و ستد، ارزش معامالت به بیش از ۹۶۸ میلیارد 
تومان رس��ید.  در معامالت روز شنبه نمادهاي 
رمپنا، فارس و حکش��تي به ترتیب با 2۷1، 1۷1 
و 1۰۴ واحد افزایش بیش��ترین تأثیر مثبت و در 
مقابل نمادهاي فوالد، فملي و شبندر به ترتیب با 
1۷۷، ۹۹و ۹۶ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفي 

بر شاخص را ثبت کردند. همچنین امروز وتجارت، 
خساپا، بترانس، خپارس و هاي وب پربیننده ترین 
 نمادهاي بورسي بودند. از س��وي دیگر در پایان 
داد و ستد بورس تهران، صنایع شیمیایي برترین 
گروه صنعت بود و خودرو و فلزات اساسي به ترتیب 

جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. 

تي�م اي�ران در 
ادامه رقابت های   ورزشی

انتخابی المپيك در روس�يه با يك تركيب 
جوان شده، مكزيك را در سه ست متوالی 
شكست داد تا امش�ب در ديداری حساس 
برای المپيكی شدن با روس�يه ديدار كند. 
دی��روز در دومین روز از مرحل��ه اول انتخابی 
المپیک در س��ن پترزبورگ روسیه، تیم ملی 
والیبال کشورمان برابر مکزیک به میدان رفت. 
تیم کش��ورمان که در بازی اول مقابل کوبا در 
یک بازی س��خت ۳ بر 2 به برتری رسیده بود، 
دیروز با تصمیم کوالکوویچ با یک ترکیب جوان 
ش��ده و بدون بازیکنان اصلی مقابل مکزیک 

قرار گرفت. 
تیم کشورمان در غیاب ستاره هایش با ترکیب 
جواد کریمی، مسعود غالمی، علی اصغر مجرد، 

پوریا یلی، محمد جواد معنوی نژاد، فرهاد قائمی 
و محمدرضا مؤذن بازی با مکزیک را آغاز کرد تا 
بازیکنان اصلی با تصمیم کوالکوویچ برای بازی 
حساس امشب مقابل روسیه استراحت کنند. 

ب��ازی را تیم کش��ورمان آغاز ک��رد و از همان 
امتیازهای اول ملی پوشان جوان ایران توانستند 
برتری شان را مقابل مکزیک دیکته کنند، طوری 
که وقت اول فنی استراحت با نتیجه ۸ بر ۴ برای 
ایران به دس��ت آمد. در ادامه برتری شاگردان 
کوالکوویچ ادام��ه پیدا کرد و وق��ت دوم فنی 
استراحت هم با برتری 11 بر 1۶ ایران به دست 
آمد و در نهایت تیم کش��ورمان با نتیجه 2۵ بر 
1۸ ست اول را به نفع خودش به پایان رساند تا 

در ست شماری یک بر صفر پیش بیفتد. 
س��ت دوم را مکزیکی  ها بهتر آغاز کردند و در 
شروع مسابقه توانستند 2 امتیاز از تیم ما پیش 

بیفتند و ای��ن روند را تا وقت اس��تراحت فنی 
اول ادامه دادند و بازی با نتیجه ۸ بر ۶ به وقت 
استراحت فنی رسید. در ادامه تیم کشورمان 
توانس��ت در امتیاز 1۰ اختالف را جبران کند 
تا دو تیم مساوی ش��وند. روند خوب بازی تیم 
کش��ورمان ادامه پیدا کرد تا وق��ت دوم فنی 
اس��تراحت با برتری 1۶ بر 1۳ تیم کشورمان 
رقم بخورد. برخالف س��ت اول تیم کشورمان 
در ست دوم هرچند کار سخت تری داشت اما 
در نهایت توانست این ست را هم با نتیجه 2۵ 
بر 21 پیروز شود و یک ست تا پیروزی فاصله 

داشته باشد. 
س��ت س��وم را باز هم مکزیکی  ها بهتر شروع 
کردند و توانستند با نتیجه ۸ بر ۶ از ایران پیش 
بیفتند ت��ا تیم   ها به وقت اس��تراحت فنی اول 
بروند. در امتیاز 1۶ بر 1۴ به سود ایران یک بار 

دیگر هر دو تیم به وقت استراحت فنی رفتند 
و در نهایت این ست با نتیجه 2۷ بر 2۵ به سود 
ایران تمام ش��د تا تیم کشورمان با نتیجه ۳ بر 
صفر مکزیک را شکست دهد و برای رسیدن به 

المپیک امشب مقابل روسیه به میدان برود. 
در پایان این مس��ابقه پوریا یلی، پشت خط زن 
تیم مل��ی والیبال ایران توانس��ت ب��ه تنهایی 
2۰ امتیاز برای ایران کس��ب ک��رده و عنوان 
امتیازآور  تری��ن بازیک��ن می��دان را ب��ه خود 
اختصاص دهد. تیم ایران در این مس��ابقه ۴۴ 
امتیاز از اس��پک، ۷ امتیاز از دف��اع روی تور، 
۴ امتیاز از س��رویس و 22 امتیاز از اشتباهات 
مکزیک کسب کرد. در مقابل مکزیکی   ها هم 
۴۰ امتیاز از اسپک، 2 امتیاز از دفاع روی تور، ۳ 
امتیاز از سرویس و 1۹ امتیاز از اشتباهات ایران 

به دست آوردند.

روحاني: در شرايط سخت 
می توان تصمیم های راهگشا گرفت

رشد ۱۴۳ واحدي شاخص بورس

مکزيک مقابل تیم جوان شده ايران حرفی برای گفتن نداشت

  سیاسی

عيد سعيد قربان مبارك باد


