دستور رییس جمهور برای پیگیری وضعیت کارکنان
نفتکش ایرانی و خانواده آنان

رییس جمهور در جلســه ای ،آخرین وضعیت کارکنان نفتکــش ایرانی را که در آبهای چین
طعمه حریق شده است ،بررسی و دستورات الزم را برای بکارگیری همه توان ملی و منطقه ای
برای تســریع در تعیین سرنوشت و رسیدگی به وضعیت کارکنان این نفتکش صادر کرد .حجت
االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در این جلسه که دیروز با حضور وزیران امور خارجه،
نفت و راه و شهرســازی و سایر مســووالن ذیربط برگزار شد ،پس از استماع گزارش ها ،تاکید
کرد که مهمترین موضوع در مرحله کنونی تعیین سرنوشــت و رسیدگی به وضعیت کارکنان این
نفتکش و خانواده های عزیز آنان است و همزمان نیز باید پیگیریهای الزم حقوقی برای جبران
خسارات وارده ،انجام گیرد.
ادامه در همین صفحه

چهار شنبه  20دی 1396
 22ربیع الثانی 1439
 10ژانویه 2018
سال بيست وهشتم ـ شماره 7681
صفحه -تك شماره  10000ريال
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رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم:

باید بین مطالبات به حق مردم و حرکات تخریبگرانه
تفکیک قائل شد
دست داشتن دشمنان نباید موجب غفلت از ضعفها و مشکالت خودمان شود
قشرهایی از مردم ،بخصوص طبقات ضعیف تحت فشار هستند
به آینده بسیار روشن کشور امیدوار هستم
باید با کسانی که هیجانی وارد ماجرا شدند چه دانشجو و چه غیردانشجو صحبت کرد

در صفحه 11

محمود صادقی:

اخبار متواتری از نقش مخالفان در تحریک معترضان مشهد
گزارش شده است

نماینده مردم تهران اعتراضات مردمی را فرصتی برای شنیدن و پیگیری مطالبات مردم
و سعی در بهبود وضعیت اقتصادی آنان عنوان کرد و پیشنهاد داد میدان بهارستان و مقابل
ساختمانمجلسکهنمادیتاریخیازاجتماعاتواعتراضاتجنبشمشروطیتونهضت
ملی شدن صنعت نفت است ،برای تجمع مردم در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند به طور
مسالمتآمیزدرکنارهمجمعشدهومطالباتخودراابرازکنند.محمودصادقیدرگفتوگو
با ایلنا در ارزیابی خود از اعتراضات و ناآرامیهای اخیر در برخی از مناطق کشــور بیان
کرد :اعتراضاتی که بر بستر برخی نارضایتیهای انباشته در جامعه شکل گرفته ،فقط مربوط
به وضعیت اخیر نمیشود .نابسامانیهایی که اخیرا به اوج خود رسید ،موجب شد این
نارضایتیهاازاینجاسربازکند.نمایندهمردمتهرانبهاعتراضسپردهگذارانموسساتمالی
و اعتباری غیرمجاز در مشهد اشاره کرد و افزود :موضوع موسسههای مالی و اعتباری و
تجمع در مشهد نقطه شروع این اعتراضات بود و در کنار آن نگرانی از شتاب تورم در آینده
باتوجهبهالیحهبودجه ۹۷نقطهاوجایناعتراضاتشدولیبهسرعتازماهیتمعیشتیبه
سمت شعارهای سیاسی تغییر مسیر داد .در این میان اخبار متواتری از نقش مخالفان دولت
در تحریک معترضان در مشهد نیز گزارش شده است.
وی با بیان اینکه نگرانی از شتاب تورم در آینده ،این اعتراضات را به اوج رساند ،یادآور
شد :در این تجمعات شاهد بودیم که شعارهای سیاسی برخالف گذشته تند بود .شکل این

شعارها و درخواستها پدیده جدیدی بود که نوعی ناامیدی در آن دیده میشد .متاسفانه
ایناحساسناامیدیازاصالحبرخیفرایندهاحوزههایاقتصادی،اجتماعیوسیاسیرا
فراگرفتهاست.رییسفراکسیونشفافیتمجلسبهبیانانواعاعتراضاتاشارهکردوگفت:
بسیاری از حرکتهای اعتراضی متفاوت است و به شکل های مختلف بروز و ظهور پیدا
می کند .به طور مثال دانشمندی که از کشور مهاجرت میکند یا سرمایهگذاری که سرمایه
خودرا از کشور خارج و در جای دیگری سرمایه گذاری میکند و یا از امور مولد خارج و
به مسیرهای غیرمولد و داللی و سفته بازی وارد میکند ،به شکل دیگری به وضعیت موجود
اعتراض میکند .اما گونه تند اعتراض ،به خیابان آمدن و ایجاد آشوب است که این نوع
اعتراض ممکن است برای دشمنان ایران و بیگانگان دستاویزی قرار گیرد و خوف این هم
میرود که با توجه به وضعیت حساسی که کشور و منطقه دارد ،این اعتراضات زمینههایی
برایسوارشدنتوطئهگرانعلیهامنیتملیرافراهمکند.البتهبیگانگانازاعتراضهاینوع
اولهماستقبالواستفادهمیکنندامابهاینصورتکهزمینهرابرایجذبوپذیرشمغزها
و سرمایه های ما فراهم میکنند ولی ما فقط نوع دوم را می بینیم .آن دانشمندی که جالی
وطن میکند ارزشش از یک دستگاه خودپرداز که در آشوب ها تخریب میشود کمتر نیست
اما ما آن را نمیبینیم و این را میبینیم.
ادامهدرهمینصفحه

هشدار رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به دولتمردان:

معاون راه آهن:

صفحه 14

صفحه 16

اعضای اوپک تمایلی به افزایش قیمت
نفت باالی  ۶۰دالر ندارند

گرشاسبی :مقابل طارمی
کوتاه نخواهیم آمد

صفحه 5

صفحه 3

 2300پروژه در شبکه ریلی کشور
در دست اجرا است

مطالبه کارگران درباره افزایش
قدرت خرید را جدی بگیرید
وزیر نفت:

عكس :كاروكارگر -مصطفی صفری

قرارداد برانکو بزودی امضاء میشود

دستوررییسجمهوربرایپیگیری وضعیتکارکنان
نفتکشایرانیوخانوادهآنان
ادامهازهمینصفحه

رئیس جمهور در این جلسه پس از گزارش مهندس زنگنه وزیر نفت و دکتر آخوندی وزیر راه و
شهرسازی ،از آنها خواست که ضمن ارائه گزارش نهایی و فنی از دالیل حادثه ،پیگیری های الزم برای
رسیدگی به ابعاد مختلف حادثه و بویژه سرنوشت کارکنان کشتی و حانواده های این عزیزان را انجام
دهند .دکتر روحانی همچنین ضمن اخذ گزارش دکتر ظریف از پیگیری های وزارت امور خارجه،
دستور داد تا تمام امکانات دستگاه دیپلماسی برای پشتیبانی سیاسی و حقوقی ،تسریع عملیات اطفای
حریق ،رسیدگی به وضعیت کارکنان و مذاکرات الزم با کشورهای همجوار ساحلی فعال شود .نفتکش
ایرانی حامل 136هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به کره جنوبی عصر شانزدهم دیماه و پس از
تصادم یک کشتی باری با آن ،طعمه حریق شد و عملیات برای اطفای حریق و تعیین سرنوشت 32
خدمهاینکشتیهمچنانتداومدارد.

خط تلفن نظامی میان ۲کره دوباره برقرار میشود

بعد از دیدار نمایندگان ۲کره برای مذاکرات المپیک ،کره جنوبی خبر داد از فردا ارتباط تلفنی نظامی
با کره شمالی برقرار خواهد شد.
کرهجنوبیگفتخطتلفننظامیباکرهشمالیامروزچهارشنبهرفعانسدادمیشود.
شبکه خبری بیبیسی گزارش داد ،کره جنوبی گفته است خط تلفنی نظامی با کره شمالی بعد از
دو سال انسداد ،دوباره برقرار میشود .سئول گفت ،کره شمالی اقدامات فنی برای بازگشایی این خط
تلفن نظامی را به اتمام رسانده و گفتوگوهای تلفنی دو طرف از فردا برقرار میشود .این اظهارات
بعد از آن مطرح شد که هیئتهای عالیرتبه دو کشور دیروز سهشنبه در منطقه غیرنظامی مرزی دیدار و
توافق کردند یک گروه از ورزشکاران کره شمالی برای شرکت در المپیک زمستانی به کره جنوبی سفر
کنند.هفتهگذشتهخطتلفنغیرنظامیمیاندوکشوربازگشاییشدهبودتامقاماتدوطرفدربارهدیدار
دیروزسهشنبهگفتوگوکنند.

تبريك

داود میرزایی  :دبیر و هیئت اجرایی
تشکیالت خانه کارگر اراک  ،ساوه و زرندیه
عباس کریمی  :سرپرست و خبرنگار روز نامه کاروکارگر

کاخ کرملین اعالم کرده که روسیه نیروی نظامی کافی در سوریه مستقر
دارد تا بتواند در صورت لزوم با حمالت تروریستی مقابله کند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز سهشنبه اعالم کرد که مسکو
نیروی نظامی کافی در ســوریه برای مقابله با حمالت احتمالی تروریستی در
این کشور مستقر دارد.
بنا بر گزارش روزنامه «ایزوستیا» ،سخنگوی کاخ ریاستجمهوری روسیه
در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اینکه با توجه به حمله اخیر تروریستها
به پایگاه الحمیمی ،آیا روســیه نیروهای خود را زودهنگام از ســوریه خارج
نکرده اســت ،گفت« :در رابطه با بخش نظامی-رزمی ،بهتر اســت اطالعات
دقیقتر از همکاران ما از وزارت دفاع گرفته شــود .من فقط میخواهم یادآور
شــوم زمانی که رئیس دولت تصمیم به عقب نشــینی نیروهای نظامی روسیه
از سوریه گرفت ،بر این موضوع تأکید داشت که دیگر عوامل منطقهای برای
انجام عملیات تهاجمی گسترده در سوریه وجود ندارد و از بین رفته است».
بنــا بــر این گزارش ،چنــد روز وزارت دفاع روســیه اعالم کــرده بود که
تروریستها حملهای نافرجام به پایگاههای نظامی روسیه در سوریه داشتهاند
که با اقدام نیروی هوایی روسیه ،تمامی عوامل تروریستها رهگیری و نابود
شده است.
«والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در تاریخ  11دسامبر ضمن بازدید
از پایــگاه الحمیمیم در ســوریه فرمان خروج نیروهای نظامی این کشــور از
سوریه را صادر کرد
اناهلل و اناالیه راجعون

جناب آقای محمد زمانی
با نهایت تاســف و تاثر درگذشــت مادر گرامیتان را به شــما و
خانواده محترمتان تســلیت عرض نمــوده ،از خداوند منان برای
آن مرحومه غفران الهی و برای شــما و ســایر بازماندگانی صبر و
شکیبایی مسئلت می نمایم.

عباس عزیزی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
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

سید حسن خمینی :هاشمی برای جامعه مایه امید بود

روسیه از قدرت کافی برای مقابله با تروریست ها
در سوریه برخوردار است

سرکار خانم دکتر پازوکی

انتخاب بجا و شایســته جنابعالی بعنوان مدیر کل بیمه درمان تامین اجتماعی
استان مرکزی که نشان از درایت و تخصص شما در پیگیری و حل مشکالت در
این دوران ســخت و طاقت فرسا دارد تبریک و تهنیت عرض می نمائیم و برای
شما در این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت می کنیم.

در نخستین کنگره بزرگداشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

نوب

ت
دوم

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

بازدید استاندار مازندران
از طرح فاضالب شهر ساری

استان مرکزی

اخبار ویژه استان مرکزی را در صفحه  7بخوانید

ژه
وی

به منظور بررسی روند اجرای طرح های فاضالب صورت گرفت؛
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در صفحه 2

محمود صادقی:

اخبار متواتری از نقش مخالفان در تحریک معترضان مشهد گزارش شده است

ادامهازهمینصفحه
عضوفراکسیونامیدبرلزومهوشیاری
مردم دربرابر سوء استفاده بیگانگان تاکید
کرد و گفت :اتفاقا اصالحطلبان هم از این
زاویه به این اتفاقات نگاه میکنند .اصالح
طلبانهمگینگرانوضعیتفعلیهستند
که این اعتراضات ،محملی برای ناامنی و
سوءاستفادهبرخیجریانهایسیاسیکه
نشانههای آن نیز دیده میشود ،نشود .لذا
برخیازدوستانمعتقدندموضعگیریهای
تند نباید وجهه همت جریان اصالحات
باشــد .در این میان با جریــان اصولگرا
خوشــبختانه اتفاق نظر داریــم که باید
این اعتراضات با نهایت خویشــتنداری
مدیریــت شــود.وی با ابــراز نگرانی از
وزارت نیرو

حوادث اخیر اضافه کرد :فکر میکنم در
این میان رگههایی از تالش برای به حاشیه
بردنجریاناصالحطلبینیزوجودداردکه
از سوی اصولگرایان دیده میشود .عضو
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
در پاسخ به این سوال که نمایندگان ملت
بایــد چه ســازوکاری را برای پیگیری
مطالبات مــردم در چارچوب اصل ۲۷
قانون اساســی و به رسمیت شناختن
حق اعتراض آنهــا فراهم کنند ،گفت:
طبق اصل  ۲۷قانون اساســی تشــکیل
اجتماعات و راهپیماییها به شرط عدم
حمل سالح و اینکه مخل مبانی اسالم
نباشد ،آزاد است .در سال  ۶۱که قانون
تشکیل احزاب و جمعیتها در مجلس

تصویب شد این قانون تشکیل اجتماع
را منوط بــه گرفتن مجــوز از وزارت
کشــور کرده بود که شورای نگهبان در
آن سال مصوبه مجلس را خالف اصل
 ۲۷قانون اساســی دانست و این اصل
را مطلق دانســت که نیــازی به مجوز
نــدارد و به همین دلیل مصوبه مجلس
را تایید نکرد و باوجود اصرار مجلس
بر آن مصوبه ،شورای نگهبان در همان
مهلــت  ۱۰روزه هم آن را تایید نکرد و
در نهایت این قانون بدون تأیید شورای
نگهبان تصویب شد.
اینسابقهنشانمیدهدمحدودیتها
برای برگزاری اجتماعــات در نظام ما
دچار ابهام و اجمال اســت که باید آن

را از ابهــام خارج کنیم و این وضعیت
ساماندهی شود .صادقی بر لزوم اصالح
این قانون تاکید کرد و گفت :معتقدم نظر
شورای نگهبان در سابقه اصل ۲۷که آن را
مطلق میدانست صحیح است و چنانچه
به فرض هم بپذیریم تشکیل اجتماعات
نیاز به مجوز دارد باید در قالب یک آیین
نامه اجرایی از سوی دولت مطرح شود که
در آن شرایط برگزاری این اجتماعات و
اخذمجوزتصریحشدهباشد.ازنظرقانون
اساسی باید اصل را بر آزادی اجتماعات
گذاشت و محدودیت را استثنای بر این
اصل قــرار داد که تنها اســتثنای آن هم
تجمعات مخل مبانی اســام یا باحمل
سالح است.

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

ن
وبت

دوم

شرکت برق منطقه ای فارس
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قانــون برگزاری مناقصات  ,ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت برگزاری مناقصه عمومی " خرید  10دســتگاه پایانه راه دور
انتقال " به شــماره  200961046000131را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید کلیه مراحل
ارزیابی کیفی از دریافت و ارسال پاسخ به استعالم تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد لــذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع
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 -4نام و نشــانی مشاور :شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران به نشانی :تهران – خیابان ولیعصر – باالتر از میدان ونک
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دریافت اطالعات بیشــتر با شماره تلفن  071-32142885آقای مهندس شتابنده تماس حاصل نمایند
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