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حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور حکمی حجتاالسالم آقای حاجعلیاکبری را به ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
منصوب کردند .ایشان همچنین ضمن تقدیر از خدمات باارزش حجتاالسالم آقای سیّد رضا تقوی در دوران مسئولیت ،اعضای جدید شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه را نیز منصوب کردند .به گزارش کار و کارگر از پايگاه اطالع رساني مقام معظم رهبري  ،متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم -اکنون که دوران مسئولیت طوالنی و پربار جناب حجتاالسالم آقای حاج سیّد رضا تقوی در رأس مجموع ه سیاستگذاری ائمه جمعه
به پایان رسیده با تشکر فراوان از خدمات باارزششان در مدت نزدیک به دو دهه ،جنابحجت االسالم آقای حاجعلیاکبری را به ریاست این مجموعه و
جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج سیّد هاشم رسولی و نیز حضرات حجج اسالم آقای حاج سیّد رضا تقوی ،آقای حاج سیّد علی قاضی عسکر ،آقای
حاج شیخ حبیباهلل غفوری ،آقای حاج شیخ عباسعلی اختری ،آقای حاج شیخ محمد جعفری گیالنی ،آقای حاج سیّد مهدی خاموشی ،آقای حاج سیّد علی
شاهچراغیرابهعضویتدرشورایآنمنصوبمیکنم.انتظارمیرودجنابآقایحاجعلیاکبریباادامهوتکمیلفعالیتهایگذشتهوافزودنکیفیتدرآنوبهره
گیریازنظراتشورا،برشکوفائیوتأثیرگذاریایننهادمبارکرحمانیبیفزایند.والسالمعلیجمیعاخوانناورحمهاهلل-سیّدعلیخامنهای ۱۶-دیماه۱۳۹۶

تالش ترامپ برای اجماع جهانی علیه ایران بینتیجه ماند

مسئله داخلی کشورها
ربطی به شورای امنیت سازمان ملل ندارد

شورای امنیت حوادث ایران را بیارتباط با امنیت منطقه ای یا بین المللی دانست
روسیه و چین حوادث اخیر ایران را یک مسئله داخلی دانستند
ظریف :مخالفت شورای امنیت شکست دیگری برای ترامپ است

در صفحه 2

محمود صادقی:

وزرای اطالعات و علوم پیگیریهای خوبی برای آزادی
دانشجویان بازداشتی دارند

یک عضو اصالحطلب کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس به
تشریح جزئیات بازداشت حدود  ۹۰دانشجو در سراسر کشور خبر داد و
گفت :تعداد قابلتوجهی از دانشجویان بازداشتشده ،از طیف و گروهی
از دانشــجویان هســتند که نوع ًا برای آرام کردن فضا تالش میکنند و
جزء دانشجویان طیف رادیکال نیستند .این دانشجویان بازداشتشده به
چارچوبها و ارزشهای نظام پایبند هستند و بازداشت آنها در آستانه
امتحانات ترم ،محل شگفتی است.
به گزارش کارو کارگر به نقل از ایلنا ،صادقی با اشــاره به بازداشت
تعدادی از دانشجویان درپی ناآرامیها و اعتراضهای اخیر اعالم کرد:
بنابر آمار و اطالعاتی که در پی رایزنی با مسئوالن وزارت علوم بهدست
آمده ،بســیاری از بازداشتشــدگان اساس ًا هیچ فعالیتی در اعتراضها
نداشــته و اکثر قریب به اتفاق آنها ،خارج از محیطهای دانشگاهی و
تعدادی نیز در مقابل درب منزلشان بازداشت شدهاند .وی افزود :بنابر

آمار و اطالعاتی که در پی رایزنی با مسئوالن وزارت علوم بهدست آمده،
بسیاری از بازداشتشدگان اساس ًا هیچ فعالیتی در اعتراضها نداشته و
اکثر قریب به اتفاق آنها ،خارج از محیطهای دانشگاهی و تعدادی نیز
در مقابل درب منزلشــان بازداشت شدهاند .نماینده اصالحطلب مردم
تهران درمجلس خاطرنشان کرد :شاید تصور شود که این بازداشتها،
جنبه پیشگیرانه دارد اما به نظر میرسد این رویه بیش از آنکه به آرامتر
شدن اوضاع کمک کند ،عم ً
ال منجر به التهاب بیشتر فضا خواهد شد.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشــاره به جزئیات
آمار دانشجویان بازداشتشده ،اعالم کرد :به هر حال باتوجه به اینکه
اطالعات دقیق در دست نیست و ممکن است تعداد بیشتری بازداشت
شده باشند و همچنین ممکن است ،برخی از بازداشتشدگان اکنون آزاد
شده باشند ،باید بگوییم که امکان اشتباه در این آمار وجود دارد.
ادامه در صفحه 2

وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

در  ۹ماهه سال جاری صورت گرفت:

صفحه 12

صفحه 5

افزایش  ۶۰۰هزار دانشآموز
در سال ۹۷

ایجاد بیش از  ۳۹هزار فرصت شغلی
توسط تعاونیها

صفحه 3

صفحه 11

بررسی طیف درآمدی گروههای مزدبگیر؛

گزارشی از یک روستای محروم؛

چه کسانی از قطار هزینهها جاماندند؟

آرزوها در «زردالن» به گور میروند

وزیر ارشاد :جایزه جالل جایزهای ملی و فراگروهی است

در همین صفحه

وزیر ارشاد :جایزه جالل جایزهای ملی و فراگروهی است

مراســم پایانــی جایزه «جــال» در کنــار معرفی
برگزیدگان با حرفهای متفاوتی همراه بود؛ از پاسخ به
منتقدان جایزه تا مسئله حصر ،و از انتقاد رضا امیرخانی
به ممیزی تا اکتفا کردن کزازی به عنوان «وزیر فرهنگ».
به گزارش ایســنا ،مراســم پایانی دهمین دوره جایزه
ادبــی «جالل آلاحمــد» دیــروز (شــنبه ۱۶ ،دیماه) با
حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
محســن جوادی معــاون فرهنگی وزارت ارشــاد ،احمد
مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران و تعدادی از اهل
قلم در تاالر وحدت برگزار شد.
ســیدعباس صالحــی در این مراســم در ســخنانی به
اهمیــت و ارزش پاسداشــت زبان فارســی اشــاره کرد
و گفت :زبان فارســی برای همه ما شــیرین ،دلنشــین و
ارزشمند است؛ با همه نگاهها و دریچههای متفاوت .این
زبان ،زبانی اســت که واژههــای زیبای کمنظیری دارد که
گاه مثل ســنگ مرمر فخیم اســت و از دل آن قصاید بلند
فارسی بیرون آمده اســت و گاه قطرههای شبنم است که
از دل آن غزلیات فارســی برمیآید .زبان فارسی برای ما
زیباست چون باطراوت است .هنوز طراوت زبان سعدی
را احساس میکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامــه داد :زبانهای
زیادی در جهان هســتند که پس از یک ســده ،نسلهای
پســین با آنها ارتبــاط برقرار نمیکنند اما زبان فارســی
همچنــان شــاداب و باطراوت اســت .این زبــان ،زبان
حکمت و خرد اســت .این برج و بارو با حکمت ساخته
شده است.
او با بیان اینکه «شــاهنامه» فردوسی خردنامه ایرانی
اســت ،اظهار کرد :مهم نیســت مضمون اثر چیست .گاه
فلسفه اســت ،گاه سیاستنامه و یا حتی تاریخ .بیهقی را
تبريك

همه میشناسیم که چطور ترکیبی از تاریخ خردورز و زبان
شیرین فارسی را ترکیب کرد.
صالحی گفت :زبان فارسی قصهگو و داستانسراست.
زبانی اســت که استعداد داســتانگویی آن کمنظیر است.
زبان فارســی زبانی اســت که در یک جغرافیای محدود
تفسیر نمیشود و در ایران فرهنگی جریان دارد.
او ســپس درباره اهمیت ادبیات داســتانی برای زبان
فارســی بیان کرد :ادبیات داســتانی جانمایه زبان فارسی
اســت .آثار داســتانی چشــم بینای زندگی انســانیاند.
داستاننویســان ،عکاسانی هســتند که با دوربین واژگان
زندگی دور و اطراف را تفســیر میکنند ،البته نه در ظاهر
بلکــه در الیههای پرپیچ و خم تاریخ انســانی و همراه با
تخیل ناب .نویســندگان ادبیات داستانی با واژهها برج و
باروی زبان فارســی را میسازند .آنها حافظه شکوهمند
تاریخ انسانیاند و ما تاریخ و انسان را با ادبیات داستانی
به یاد میآوریم .با ادبیات داســتانی گفتوگوی فرهنگی
را آغاز میکنیم و با جهان گفتوگو میکنیم .بیش از یک
قرن اســت که از طریق ادبیات داســتانی با دنیا گفتوگو
داشتهایم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی دربــاره جایزه جالل
هم گفت :جایزه جالل جایزهای ملی و فراگروهی اســت.
جایزهای اســت که یــک رویداد مهم فرهنگی اســت و
تــاش میکند آثار یک ســال را بــه داوری بگذارد .البته
بــا حوزههایی که در کنــار ادبیات داســتانی مهماند مثل
مستندنگاری و نقد ادبی.
او افزود :در سالیان اخیر جایزه جالل چند قدم به پیش
رفته اســت .ســعی کرده دایره خود را در بین نویسندگان
گســترده کند ،به حوزه تمدنی ایران فرهنگی ،ســبکها،
موضوعات و برشهای ادبیات توجه کند .البته این جایزه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

برادر ارجمند جناب آقای حاج حسن صادقی
انتصاب جنابعالی را بعنوان مشاور کارگری وزیر صنعت،
معدن و تجارت که نشــان از درایت و تجربه و تخصص
حضرتعالی در پیگیری و حل مشکالت کارگری و صنعت دارد
را تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی توفیق و سالمتی
داریم.
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری
هیئت اجرائی و دبیراجرائی خانه کارگر شهرستان ری
تسليت

خانوده محترم مرحوم حسینی
و جامعه کارگری استان خوزستان
ما را درغم از دســت دادن آقایار حســینی دبیر اجرائی خانه
کارگر استان خوزستان شریک بدانید.
سرپرستی روزنامه کارو کارگر شهرستان ری
محمدعلیترکاشوند

تا مســیر و مقصد هنوز راه طوالنی در پیش دارد تا بتواند
در مسیر داستاننویسی معاصر تأثیرگذار باشد .این جایزه
سعی میکند تا فضایی را فراهم کند که آثار داستانی بیش
از پیش بدرخشند.
در بخش دیگری از این مراسم محسن جوادی معاون
فرهنگی وزیر ارشاد در سخنانی جایزه جالل را جایزهای
برای پاسداشت ادبیات داســتانی و ارج نهادن به فعاالن
این عرصه دانســت و گفت :امیدواریم این جایزه بستری
برای شــکلگیری جریانهای داستاننویسی ملی ایرانیان
باشد.
او بــا اشــاره بــه اهمیت ایــن جایزه در پاسداشــت
درگذشتگان ادبیات داستانی و امید دادن به داستاننویسان
جــوان اظهار کرد :به روزی میاندیشــیم کــه خوانندگان
غیرایرانی هم آثار ادبی ایران را از دریچه ترجمه بخوانند
و این آثار بتواند یادآور شکوه ایران باشد.
در بخش داســتان کوتاه هیئــت داوران اثــر برگزیده
معرفــی نکرد و با تجلیل از داریوش احمدی (نویســنده
«خان ه کوچک ما») ،مجموعه داســتان کوتاه «اسم شوهر
من تهران است» اثر زهره شعبانی را به عنوان اثر شایسته
تقدیر معرفی کرد .محمد حنیف ،محمد کشاورز و مصطفی
جمشیدی اعضای هیئت داوران این بخش بودند.
در بخــش نقد ادبــی جایزه «جــال آلاحمد» هیئت
داوران هیــچ کتابی را شایســته دریافت عنــوان برگزیده
ندانست و «بالغت از آتن تا مدینه» نوشته داوود عمارتی
مقــدم و «درآمدی بر تحلیل انتقــادی گفتمان روایی» اثر
حسین صادقی پیرلوجه» تقدیر شدند.
دکتر ســرور موالیــی ،دکتر امیرعلــی نجومیان و دکتر
علیرضا نیکویی اعضای هیئت داوری این بخش بودند.
بخــش مســتندنگاری نیز برگزیده نداشــت و «ســفر

دیدار» محمدرضا توکلی و «آنک پاریس» میرجاللالدین
کزازی به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شدند.
مرتضی ســنگری ،مریم بــرادران و مصطفی رحیمی
اعضای هیئت داوران این بخش بودند.
همچنین منتخبین بخش ویژه دهمین دوره جایزه ادبی
«جالل آلاحمد»؛ بزرگداشــت یک دهــه پویایی اقتصاد
مقاومتی ،با عنوان «یک دهه ادبیات اقتصادی و پیامدهای
اجتماعی کار» به شــرح ذیــل و به ترتیب حروف الفبای
آثار معرفی شدند:
برج ســکوت ،حمیدرضا منایی ،پنجرهای به گذشــته،
متیــن غفاریان و بهــراد مهرجو (خاطرهنــگاری رییس
اتاق بازرگانی ایران ،عالءالدین میرمحمدصادقی) ،ســایه
اژدها ،نوشته محمدعلی گودینی سرگذشتنامه کارآفرینان
ایرانی ،رضا یادگاری ،مهشــید ســناییفرد (دو مجموعه
صدجلدی با موضوع سرگذشــتنام ه کارآفرینان ایرانی)،
شــازده حمام ،محمدحســین پاپلی یــزدی (روایت کار
و زندگــی دکتر پاپلی یــزدی) ،میرنامیرا ،میکائیل عظیمی
(مســتندنگاری زمانه و کارنامه میرمصطفی عالینسب؛ از
بنیانگذاران صنعت نوین در ایران) و نفحات نفت ،رضا
امیرخانــی (تکنگاری درباب فرهنــگ نفتی و مدیریت
دولتی).
بخــش ویــژه دهمیــن دوره جایــزه ادبــی «جــال
آلاحمد»؛ بزرگداشــت یک دهه پویایی اقتصاد مقاومتی،
از بین آثار داســتانی و مســتندنگاری با عنوان «یک دهه
ادبیــات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی کار» ،با توجه به
نامگذاری ســال  ۱۳۹۶به نام سال اقتصاد مقاومتی ،تولید
و اشــتغال و با تأکید بر پیوند ادبیات داســتانی با زندگی
فردی و اجتماعی مردم بهویژه مســئل ه کار و تولید در نظر
گرفت ه شده است.

شماره 52379178:
مناقصه گذار :شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه :سقف های کوره و کوره های پاتیلی فوالد سازی
نوع مناقصه :عمومی دو مرحله ای
مدت زمان  1:سال
مهلت اعالم آمادگی :تا پایان وقــت اداری روز جمعه مورخ ( 1396/10/22با
ارسال ایمیل به نشانی زیر )
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت  www.ksc.irمنوی مدیریت
خرید و تامین کنندگان .ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود ،
مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه :روز سه شنبه مورخ ( 1396/10/26پس از تائید
واحد ارزیابی تامین کنندگان )
تاریخ تحویل پیشنهادات :روز شنبه مورخ 1396/10/30
تاریخ گشایش پاکات پیشنهادات قیمت /فنی  :روز یکشنبه مورخ 1396/11/01
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  650،000،000:ریال

ن
وبت
اول

نوع تضمین  )1:ضمانتنامه معتبر بانکی  )2چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه
شرکت فوالد خوزستان
 -3انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واریز وجه:
الف) حساب سپهر  0100304453001بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز
کد 3882
ب) حســاب ســیبا  0102513186002بانک ملی شــعبه مجتمع فوالد اهواز
کد 6532
نشانی شرکت :اهواز-کیلومتر  10جاده اهواز بندر امام ،شرکت فوالد خوزستان،
مدیریت  :خرید مواد اولیه و انرژی
تلفن+98 – 061-3213-6116
کارشناس :عبداله نوروزی
ایمیلA.NOROZI@KSC.IR:
تاریخ چاپ نوبت اول96/10/17:
تاریخ چاپ نوبت دوم96/10/20:

روابطعمومیشرکتفوالدخوزستان
وبسايت روزنامه

WWW.KARVAKARGAR.COM

شهرستانهای شهریار ،شهرقدس و مالرد

ژه
وی

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی گفت :اعضای این
کمیسیون در جلسه روزشــنبه جریمه غیبت مشمولین خدمت سربازی را
مشخص کردند.
به گزارش ایرنا ،علی اصغر یوسفنژاد در نشست خبری اعالم کرد :شرایط
غیبت مشموالن خدمت سربازی تقریبا مشابه سال  96است.
وی گفت :در نشســت کمیســیون تلفیق  ،جریمه غایبین خدمت سربازی
بــرای صدور کارت معافیت برای افراد زیر دیپلم  10میلیون تومان ،دیپلم 15
میلیون تومان ،فوق دیپلم  20میلیون تومان ،لیسانس  25میلیون تومان و فوق
لیسانس  30میلیون تومان تعیین شد.
یوسف نژاد تصریح کرد :همچنین دکترای عمومی علوم پزشکی  35میلیون
تومــان ،دکترای تخصصی غیرپزشــکی  40میلیون تومان و دکترای تخصصی
علوم پزشکی و باالتر  50میلیون تومان تعیین شد.
سخنگوی کمیســیون تلفیق مجلس شورای اســامی ادامه داد :بر اساس
مصوبه کمیســیون تلفیق به ازای هر ســال غیبت مازاد بر  8ســال  10درصد
مازاد بر جریمه پایه اضافه میشــود .همچنین برای مشموالن متأهل  5درصد
و دارای فرزند به ازای هر فرزند  5درصد مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
وی همچنین گفت :فرزندان مشموالن تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
 70درصد تخفیف دارند و تا پایان سال  97به صورت نقد و اقساط میتوانند
مبلغ جریمه را پرداخت کنند و پس از تسویه کارت آنها صادر میشود.
یوســف نژاد بیان کرد :بر اســاس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق  ،صندوق
بازنشســتگی فوالد در  55درصد از سود شــرکت دخانیات سهم دارد و صد
درصد ســود مربوط به صندوق بازنشستگی به حساب صندوق بازمیگردد و
هر سال در جهت حقوق و درمان بازنشستگان فوالد مصرف میشود.
نماینده مردم ساری در مجلس گفت :واگذاری  50هزار واحد مسکن مهر
فاقد متقاضی با هماهنگی وزارت راه و شهرســازی و بانک مرکزی به کمیته
امداد و بهزیســتی در سال  97از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال
 97است.
یوســف نژاد درباره مصوبات این کمیســیون درباره هدفمنــدی یارانهها
بــا یادآوری این که پیشــنهاد دولــت درباره میزان درآمــد حاصل از اصالح
حاملهــای انرژی و هدفمندی یارانهها  37هزار میلیارد تومان اســت ،ادامه
داد :از مبلغ  37هزار میلیارد تومان  23هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و
غیرنقدی به خانوارها پرداخت میشود که البته این رقم نسبت به سال گذشته
کاهش داشته و مشخص است که دولت قصد دارد  33میلیون نفر از دریافت
یارانه نقدی حذف کند  .لذا در جلسه این کمیسیون درمورد پیشنهاد دولت و
کمیته اظهارنظر شد و نمایندگان در حال حاضر این موضوع را بررسی میکنند
و به سواالت و ابهامات نمایندگان پاسخ داده میشود.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق مجلس همچنین گفت :در حــال حاضر 76
میلیون نفر یارانهبگیر در کشور وجود دارد ،باید مشخص شود حذف این 33
میلیون نفر به چه طریق است ؟
یوســف نژاد ادامه داد :کمیته هدفمندی یارانههای کمیسیون تلفیق بودجه
سال  97بحث جمعبندی آمار و ارقام و مستندات و عملکرد سال های گذشته
را انجام داده و نتیجه آن را به کمیسیون ارائه داده است.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق مجلس تاکید کرد :از ابتــدای اجرای قانون
هدفمندی یارانهها تاکنون  270هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده
که رقم بزرگ و قابل توجهی اســت ،امســال نیز این رقــم حدود  30الی 40
هزار میلیارد تومان خواهد بود لذا باید اطمینان کامل نســبت به کسب درآمد
داشته باشیم.
یوســف نژاد خاطرنشــان کرد :اطمینانبخشــی از درآمدهــای هدفمندی
یارانهها برای کمیسیون تلفیق مهم بوده و باید به واقعیتهای این ارقام رسید.
وی تصریح کرد :بخشــی از درآمدهای تبصره  14یعنی هدفمندی یارانهها
به تبصره  18یعنی اصالح قیمت حاملهای انرژی بازمیگردد که باید بهترین
تصمیم اخذ شود و به مصلحت مردم باشد.

عكس:كاروكارگر-کیانوشمحبیان

مراسم پایانی جایزه «جالل»

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس:

جریمه غایبین خدمت سربازی در سال آینده
مشخص شد

مراسم پایانی جایزه «جالل»

اخبار ویژه شهرستانهای شهریار ،شهرقدس و مالرد را در صفحه  7بخوانید

