 30درصد از تجمعهای امسال مربوط به مشکالت
موسسات مالی دولتهای قبل بوده است

ســخنگوی وزارت کشــور گفت :حدود  30درصد از تجمعات امســال با محور و مشخصه
اقتصادی و مابقی سیاسی ،اجتماعی و صنفی برگزار شدند .به گزارش ایرنا ،سید سلمان سامانی
روز دوشــنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود :مردم در تجمعات می توانند انتظارات خود
را منتقل کنند و نگاه وزارت کشور صیانت از حقوق شهروندی است .وی یادآور شد :مطالبات
مردم باید شــنیده شود و منشا تصمیم گیری مســئوالن و تصمیم گیران قرار گیرد و نگاه وزارت
کشور در اکثر تجمعات حتی تجمع هایی که بدون مجوز برگزار شد ،این بود که پلیسی برخورد
نشود.

سه شنبه  19دی 1396
 21ربیع الثانی 1439
 9ژانویه 2018
سال بيست وهشتم ـ شماره 7680
صفحه -تك شماره  10000ريال
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ادامه در همین صفحه

رئیس جمهور در دیدار وزیر و معاونان وزارت اقتصاد:

چند روایت از موضوع خودکشی جوان 22ساله در زندان اوین

همه باید در کشور نقد شوند
استثناء نداریم

سرویس سیاسی -حمیدرضامهدیزاده :طیبه سیاوشی در گفتوگو با ایلنا درباره انتشار خبری مبنی بر فوت جوان  ۲۲ساله
در زندان اوین می گوید :این موضوع را از وزارت اطالعات و نیروی انتظامی پیگیری کردم که اعالم شد این فرد جوان ۲۲
ساله دیپلمهای بود که توسط نیروی انتظامی بازداشت و تحویل دستگاه قضایی شده است .طبق اطالعی که به من داده شده،
این فرد در زندان خودکشی کرده است.
نماینده مردم تهران ادامه داد :این موضوع را به دفتر آقای الریجانی هم اطالع دادم .در چند روز اخیر در پیگیریهای
متعدد با قوهقضاییه ،وزارت اطالعات و نیروی انتظامی خواستار این بودیم که نظارت کامل و دقیقی بر جوانانی که در این
ناآرامیها بازداشت شدهاند ،داشته باشند و اگر این افراد در تخریب اموال نقشی نداشتند ،آزاد شوند .عضو فراکسیون امید
در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان تهران درخواستی برای مالقات با این بازداشت شدگان داشتهاند ،اظهار کرد :روز
گذشته به اتفاق برخی از نمایندگان مجلس همچون خانمها سلحشوری و سعیدی و آقای موسوی جلسهای با افرادی که
نماینده دانشجویان بازداشت شده بودند برگزار کردیم .همچنان پیگیر این موضوعات هستیم اما تاکنون و تا جایی که اطالع
دارم درخواستی برای مالقات داده نشده است .همچنین اعتمادآنالین نوشت :محمود صادقی نماینده تهران و عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس با تایید فوت سینا قنبری فردی که بعد از اعتراضات اخیر در تهران دستگیر شده بود ،گفت:
متاســفانه خبر فوت ســینا قنبری صحت دارد و طبق اطالعی که از یکی از مراجع اطالعاتی گرفتم این فرد توسط نیروی
انتظامی بازداشت شده و آنطور که گفتند در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده است .محمودصادقی در خصوص اینکه آیا
این شخص در تجمعات حضور داشته یا نه؟ تاکید می کند :اطالعی ندارم که در تجمعات حضور داشته یا خیر .او دانشجو
نبود و دیپلم داشت .این نماینده مجلس خاطرنشان کرد :موضوع تحت رسیدگی است و طبق قاعده عوامل احتمالی دیگر هم
در حال رسیدگی است .صادقی در پایان تاکید کرد :از جزییات این موضوع بیاطالع هستم .قاعدتا باید بررسی کنند .مجلس
باید به این موضوع ورود کند .خانواده ها و دانشجویان تماس می گیرند .اما مجلس تعطیل است و این موضوع را انفرادی
پیگیری می کنیم .اما باید ورود به موضوع به صورت رســمی باشــد و از طریق مجلس رسیدگی شود.وی یادآور شد :این
پرونده به کمیسیون امنیت و قضایی مربوط می شود .خبرگزاری ایسنا نیز از قول مدیرکل زندانهای استان تهران توضیحاتی
را پیرامون خودکشی یکی از متهمان به نام «سینا قنبری» در زندان اوین ارائه داد .مصطفی محبی در گفتوگو با ایسنا ،گفت:
در بامداد روز شنبه مورخ  16دی ماه سال جاری یکی از زندانیان زندان اوین به نام سینا قنبری فرزند علیاکبر با مراجعه به
دستشویی قرنطینه زندان اقدام به خودکشی از طریق حلقآویز کردن خود کرده است.وی افزود :بالفاصله مراتب به دادستان
محترم اعالم و بازپرس دادسرای جنایی در محل زندان حضور یافت و از ماموران زندان و مطلعین تحقیق کرده و دستورات
الزم را در این خصوص صادر کرده است .این خبرها چند روایت از موضوع خودکشی جوان  22ساله در زندان اوین است
که بنا به گفته سیاوشی توسط نیروی انتظامی در نا آرامی های اخیر تهران دستگیر و سپس تحویل قوه قضائیه داده شده است.
ادامه در همین صفحه

مردم به حق میگویند ما را ببینید
نفی وضع موجود خطرنک است
وقتی از خزانه کشــور به هر دستگاهی پول داده میشود باید روی سایت
منتشر کنید
در صفحه 2

عكس :كاروكارگر -مهدی نصیری

صفحه 3

صفحه 5

برگزاری نشست «اقتصاد سرمایهداری و عدالت اجتماعی»

مدیر عامل اتحادیه «امکان» خبر داد:

راغفر :بودجه  ،97طبقات پایین را نادیده گرفته
و به سود ثروتمندان است

عقد توافقنامه برای رفع مشکل
مالیات بر ارزش افزود ه تعاونیهای مصرف

صفحه 4

صفحه 14

آغاز نخستین مرحله از روز گذشته

مخازن  98سد مهم کشور
کمتر از  40درصد آب دارد

سهام عدالت
به محل واریز سود رسید
 30درصد ازتجمعهای امسال مربوط به مشکالت
موسساتمالیدولتهایقبلبودهاست

جهانگیری در جلسه شورای عالی آب:

ادامه از همین صفحه
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد :حدود سه چهارم از  30درصد تجمع های
امسال با مشخصه اقتصادی مربوط به سپرده گذاران موسسات مالی بود که باوجود
این که مشکل مربوط به دولت های قبل بوده است با تالش های موثری که دولت
تدبیر و امید انجام داد بیش از  95درصد مشکل حل شده و مابقی در حال پیگیری
اســت .سامانی با یادآوری ناآرامی های اخیر خاطرنشــان کرد :آرامش امروز به
کشور بازگشته است و تحلیل و محتوای آنچه پیش آمده در شورای عالی امنیت
ملی در دستور کار قرار گرفته است .وی یادآور شد :سوءاستفاده هائی که معاندین
خارجی اعم از مســئوالن کشور عربســتان و نخست وزیر رژیم صهیونیستی و
معاندین داشته اند نیز تحلیل شده است .سخنگوی وزارت کشور یادآور شد :با
همدلی و همراهی ملت با نظام شاهد بودیم که آنها نتوانستند ونخواهند توانست
به پیش ببرند  .وی گفت :آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از افراد که در صحنه
حضور داشتند انگیزه ضد امنیتی نداشته ودر اسرع وقت با دستور شورای عالی
امنیت ملی آزاد شــدند و مابقی در حال بررسی است  .سخنگوی وزارت کشور
یادآور شــد :ملت همیشه در صحنه حضور دارد وبا راهپیمائی خودجوش خود
ثابت کرد که اعتقادات به منافع و مصالح ملی کشور را با هیچ چیز عوض نخواهد
کرد .سامانی خطاب به برخی جریان های سیاسی  ،احزاب  ،رسانه ها و صاحب
نظران تاکید کرد که باید توجه داشته باشند که امنیت و معیشت مردم را به هیچ وجه
سیاسی نکنند و رعایت مصالح ملی و مصلحت نظام خط قرمزی است که باید
همه رعایت کنند  .وی اضافه کرد :یکی از سرمایه هایی که مورد هجمه بدخواهان
قرار می گیرد ،آرامش است و وزارت کشور از سال  92تا کنون تالش کرده تا شیوه
هایی که مطالبات مردم اعالم می شود را به صورت استانداردهای طراحی شده
به صورت مستمر به مسئولین برساند و این را تضمین کند  .سامانی گفت :وظیفه
دولت این است که حقوق شهروندی مردم را محدود نکند و اگر در جائی حقوق
ملت دستخوش خدشه شد دولت ازحقوق مردم دفاع کند .

باروری ابرها و استفاده از منابع آب ژرف
در دستور کار شورای عالی آب قرار گیرد

معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد :دبیرخانه شورای عالی آب موضوع باروری ابرها و استفاده از
منابع آب ژرف را در دستور کار جلسات کمیته تخصصی شورا قرار دهد تا امکان تامین آب از اینگونه
روش ها مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری ،اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه
شورای عالی آب ،مسئله کمبود آب را از چالش های مهم و بزرگ پیش روی کشور برشمرد و گفت :مدیریت
مصرفآببایدبهدستورکارجدیودائمیهمهدستگاههایاجراییکشورتبدیلشودتاباهمتومشارکت
همگانی،ازمشکالتناشیازکمبودمنابعآبعبورکنیم.
معاوناولرییسجمهوریهمچنینباتاکیدبراینکهکمیتهتخصصیشورایعالیآبنیزبایدفعالتراز
گذشته وارد میدان شود ،تصریح کرد :دبیرخانه شورای عالی آب مباحث اصلی را در جلسات کمیته تخصصی
شــورا با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط مورد بررســی قرار دهند و توافقات الزم را برای مصوبات
پیشنهادیحاصلکنندتازمینهسرعتبخشیدنبهروندسیاستگذاریوتصمیمگیریهادرجلساتشورای
عالی آب فراهم شود .وی با اشاره به گزارش رییس سازمان هواشناسی کشور در جلسه مبنی بر کاهش 58
درصدی بارش کل کشور در بلند مدت و کاهش 35درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته ،اظهار داشت:
باتوجهبهکاهشمیزانبارشها،بایدبرایمدیریتعرضهوتقاضایآبتصمیماتجدیاتخاذکنیموتدابیر
ویژه ای برای مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف شرب ،کشاورزی و صنعت بیندیشیم.
جهانگیری از وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور خواست با توجه به اینکه خشکسالی تقریب ًا به
وضعیت ثابت کشور در چند سال اخیر تبدیل شده است ،با اطالع رسانی دقیق به مردم در خصوص کاهش
بارش ها ،آحاد جامعه را به مشارکت جدی در مدیریت مصرف آب و همکاری با دولت دعوت کنند.
معاون اول رییس جمهوری افزود :البته دولت نیز از تمام ابزارها و راهکارهای موجود برای تامین آب
استفاده خواهد کرد و دانش و تجربیات جهانی در این زمینه را نیز بکار خواهد گرفت تا آب شرب مناسب
هموارهدراختیارمردمقرارگیرد.ویازدبیرخانهشورایعالیآبخواستموضوعباروریابرهاونیزاستفاده
از منابع آب ژرف را نیز در دستور کار جلسات کمیته تخصصی شورا قرار دهد تا امکان تامین آب از اینگونه
روش ها نیز مورد بررسی قرار گیرد .در این جلسه  ،رییس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از الگوهای
تحلیل بارش و دمای کشور و پیش بینی آنها برای زمستان سال جاری ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت
خشکسالی و کم بارشی در کشور پرداخت.
بر اساس این گزارش  ،مجموع بارش کل کشور از ابتدای مهر ماه سال جاری تا  17دی ماه به میزان 32
میلیمتر بوده که این مقدار در مقایسه با همین بازه زمانی در بلند مدت حدود  58درصد و در مقایسه با سال
گذشته حدود 35درصد کاهش داشته است.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

ن
وبت
اول

96 /75/ 100الی 96/75/104

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طريق مناقصه به شرح زیر به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد براساس فهرست
بها راهداری سال ( 96ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار(ريال) براساس آیین نامه
تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت50659هـ مورخ 94/9/22

تجدید96/75/100

اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت
محوراسدآباد-آجین سنقر

5/299/850/701

265/000/000

تجدید96/75/101

اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت فیروزان
– کارخانه در شهرستان نهاوند

4/499/963/605

225/000/000

تجدید96-75-102

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور
نهاوند  -کنگاور

7/589/619/423

379/500/000

تجدید96-75-103

اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور
کبودرآهنگ  -سوباشی

3/184/075/562

159/500/000

تجدید96-75-104

اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راههای
روستایی خبرارخی – گمین قلعه و گمین قلعه ،
خالقوردی و سرایجوق در شهرستان کبودرآهنگ

6/044/500/226

302/500/000

محل دريافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانیwww.setadiran.ir
جهت اطالع بیشتر به سايت  http://IETS.MPORG.IRمراجعه نمایید
آخرين مهلت دريافت اسناد  :تا ساعت  14مورخ 96/10/26
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت  :تا ساعت  14مورخ 96/11/7 :
محل تحويل پاكت الف به صورت فیزیکی :دبيرخانه اداره كل واقع در همدا ن بلوار
سید جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی :سامانه تدارکات الکترونیک
دولت به نشانی www.setadiran.ir
تاريخ بازگشائي پاكات  :ساعت  9صبح مورخ 96/11/8

محل بازگشايي پاكات  :سالن جلسات اداره کل واقع در همدا ن بلوار سیدجمالالدین
اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت  3 :ماه
صالحیت الزم  :دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  5راه و ترابری )
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
(داشتن گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی الزامیست)
روزنامه کارو کارگر
م-الف 4511
تاریخ انتشار نوبت اول 96/10/19 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/20 :

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

ادامهازهمینصفحه
نا آرامــی هایی که به گفتــه نماینده
مردم ایــام در مجلس و به نقل از وزیر
اطالعات  :از مشهد و به واسطه اقدامات
یک جریان سیاسی آغاز شد.
نمایندهعضوفراکسیونامیدمجلسدر
گفت و گو با «ایران آنالین» توضیحاتی
درباره سخنان وزرای اطالعات و کشور
در جلســه غیر علنی مجلس و مسایل
مطرح شده ارائه کرد .از جمله اشاره وزیر
اطالعات به شــروع حوادث از مشهد و
آمارهایوزیرکشورازدرصددانشجویان
بازداشتشده.
جــال میرزایی درباره طرح مســاله
بازداشــت دانشــجویان در این جلسه
توضیــح داد« :دانشــجویان و فضــای
دانشگاهی کشور در این اتفاقات حضور

چندان جدی نداشــتند و ما نباید مساله
دانشگاهها را بیش از اندازه پر رنگ کنیم،
چون این کار باعث زیر فشار رفتن بیشتر
فضایدانشگاههاخواهدشد».
وی افــزود« :به گفته وزیر کشــور
دانشجویان تنها  ۶درصد از کل تعداد
بازداشتیها را تشکیل میدهند و عموم
دانشجویانی هم که بازداشت شدهاند نه
به واسطه خط و مشی سیاسی ،بلکه به
دلیل حضور در نا آرامیها بوده است».
نمایندهایالمدربارهنهادهایبازداشت
کننده این افراد هم گفت« :در این ماجرا
همــه دســتگاههای امنیتی بــه فراخور
مسئولیتوموقعیتخوداقدامبهبرخورد
با افراد و بازداشت عدهای کردهاند».
میرزایی همچنین درباره توضیحات
وزیــر اطالعات هم گفت« :آقای علوی

تبريك

معتقــد بودند که در شــکل گیری این نا
آرامیها چند علــت و دلیل به صورت
همزمان و موازی موثر بودهاند و نمیشود
گفتکلماجراتوسطهدایتخارجیبه
وجود آمده است».
ایــن نماینــده مجلــس دربــاره
توضیحات وزیر اطالعات درباره شروع
این ناآرامیها هم گفت« :آقای علوی
توضیح داد که بر اســاس بررسیهای
وزارت اطالعات مشــخص شده که نا
آرامیها از مشهد و به واسطه اقدامات
یک جریان سیاسی داخلی آغاز شده اما
این اعتراضات خیلی ســریع و ظرف
چند ســاعت از دست و مدیریت این
جریان خارج شده است».
وی ادامه داد« :در این جلسه همچنین
اشاره شد که ائمه جمعه با تاکید چند ساله

خانواده محترم مرحوم آقایار حسینی

برادر بزرگوار جناب حاج حسن صادقی

با کمال تاسف و تاثر درگذشت شادروان آقایار حسینی ،دبیر اجرایی
خانه کارگر استان خوزستان را به شما و جامعه کارگری استان تسلیت
عرض نموده از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای سایر
بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت دارد.
دبیر و هیات اجرایی خانه کارگر استان اصفهان

انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را به عنوان مشاور در
امــور کارگری از طرف وزیــر محترم صنعت ،معدن
و تجارت را تبریک می گوئیم.
کانون هماهنگی انجمن اسالمی

تبريك

شهرستان ری

جناب آقای دکتر بابک عدلی

مدیرکل محترم درمان تأمین اجتماعی استان تهران

اخبار ویژه شهرستان ری را در صفحه  7بخوانید

حســن انتصاب شایسته جنابعالی را تبریک عرض نموده ،امید است در
این مسئولیت خطیر در بخش بهداشت و درمان پایتخت کشور ،همانند
گذشته جامعه بیمه شدگان از خدمات ارزشمند شما بهرمند گردند.

وبسايت روزنامه

WWW.KARVAKARGAR.COM
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بر نارضایتیها و کمبودهای کشــور در
شکلگیری این اتفاقات بیتاثیر نبودهاند
و ســخنان آنها به همراه تبلیغات برخی
تریبونهــای دیگر باعث شــدت یافتن
احساس محرومیت در مردم شده است».
و از سوی دیگر نیز حجت االسالم
هــادی غفاری نیــز در گفــت و گو با
خبرآنالین می گوید  :مگــر االن دوره
اشکنه خوری است؟ به یک جوان که
تحصیالت عالیه دانشگاهی دارد نمی
توان گفت «برو اشــکنه بخــور» .این
راهپیماییهای اعتراضی اخیر زخمی
بود که سر باز کرد و نشان داد راهی که
می رویم درست نیست .بنابراین نباید
در تحلیل وقایع اخیر به بیراهه رفت .
مگر ما انقــاب کردیم که  2وعده غذا
بخوریم ؟

تسليت

ژه
وی

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان همدان

چند روایت از موضوع خودکشی جوان  22ساله در زندان اوین

مرادی – سرپرست روزنامه کاروکارگردر استان مرکزی

آگهی مزایده عمومی

مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان

مدیریــت درمان تامیــن اجتماعی همدان قصد دارد تعدادی خودرو به شــرح ذیــل را از طریق مزایده به فروش رســاند متقاضیان می توانند از تاریخ نشــراین آگهی
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ  96/10/23با مراجعه به دبیرخانه بیمارســتان آتیه همدان واقع در شــهرک شــهید مدنی و یا از طریق نشــانی الکترونیکی
 dhamedan.tamin.irنســبت به خرید اســناد مزایده اقدام و وسائط نقلیه موردنظر را در پارکینگ بیمارستان مذکور بازدید نمایند  .مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت
اداری روز ســه شــنبه مورخ  96/11/3بوده که بایستی از طریق پست پیشــتاز یا تحویل به دبیرخانه مزایده گر به نشانی  :همدان -خیابان بوعلی – سیزده خانه – کد پستی
 6516795547صورت گیرد و جلسه بازگشایی پیشنهادات ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  96/11/4در محل مدیریت درمان همدان می باشد .
نوع و نام وسیله نقلیه

شماره انتظامی

مدل

رنگ

سپرده شرکت در مزایده

پژو 405

294ب-78ایران11

1383

مشکی

6/500/000

پژو 405

245ب-27ایران18

1383

بژ متالیک

7/500/000

مینی بوس هیوندا

258ج-17ایران18

1380

سفید روغنی

48/000/000

آمبوالنس پاترول

144ج-33ایران 28

1370

سفید روغنی

4/500/000

آمبوالنس پاترول

451ج –24ایران 18

1374

سفید روغنی

4/500/000

مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان

