پیام رهبر معظم انقالب درپی حماسه ملت در راهپیمایی 22بهمن

آینده متعلق به ملت بیدار و بصیر ایران است

درپی حماسه راهپیمایی امروز ملت عزیز ایران در سراسر کشور ،حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی پیامی صادر کردند .متن
پیامرهبرمعظمانقالببهشرحزیراست:بسماهللالرحمنالرحیم-ملتعزیزوسربلندایران!امروزعزموبصیرتشماحادثهیبزرگوخیرهکنندهئی
آفرید .عظمت راهپیمائی امروز شما که به نظ ِر محاسبه ِ
گران دقیق ،از سالهای پیش پرجمعیتتر و پرشورتر بود ،پاسخ قاطع و دندانشکنی به بیگانگان
تصور ناقص و باطل خود از ایران و ایرانی ،همهی توان و تالش تبلیغی خود را بر این متمرکز کرده
و دشمنان و سستعهدان داد .دشمن با تکیه بر ّ
بود که ۲۲بهمن امسال را بیرونق و احیان ًا به ضد خود تبدیل کند .شما عم ً
ال زنده و پویا بودن انقالب را به رخ آنان کشیدید و پایبندی به آرمانهای امام
راحل را با شعارهای خود و با حضور گرم خود ،با صدای بلند فریاد کردید .نهیب ملت ایران دشمن را به عقب میراند و عزم راسخ او معادالت غلط
آنان را به هم میریزد .مسئوالن کشور قدر این پدیدهی بینظیر را بدانند و با استقامت کامل و روحیّهی انقالبی و عمل جهادی به ملت عزیز خدمت و از
آرمانهای انقالب دفاع کنند .آینده متعلق به ملت بیدار و بصیر ماست ،ما مسئوالن باید بکوشیم از ملت عقب نمانیم .وال تهنوا و التحزنوا و انتم األعلون
ان کنتم مؤمنین والسالم علیکم و رحمت اهلل-بیست و دوم بهمن-۱۳۹۶سید علی خامنهای
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الریجانی در صحن علنی مجلس:

اختالفها را با اراده ملت حل میکنیم
ملت ایران اجازه دخالت در امور کشور را به هیچکس نمیدهد
بگومگوهای مالیخولیایی روح و روان جامعه را آزرده است
راهنماییهای به موقع رهبری در خلق حماسه ملی 22بهمن تاثیر بسزایی داشت

در همین صفحه

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی:

دولت برای تحقق امور شهروندی گام عملی برمیدارد

دستیاررییسجمهوردرامورحقوقشهروندیاعالمکرد:نسخهمکتوب
اولین گزارش ملی پیشــرفتها و راهکارهــای رفع موانع تحقق حقوق
شهروندی به زودی منتشر و در معرض نقد افکار عمومی قرار میگیرد.
به گزارش ایســنا ،شهیندوخت موالوردی که در نشست دستاوردهای
جمهوریاسالمیدرحوزهحقوقبشر باموضوع«دستاوردهاوبرنامههای
حقوق شهروندی در جمهوری اسالمی ایران» سخن میگفت ،یادآور شد:
بیش از یکسال از رونمایی و ابالغ منشور حقوق شهروندی در ۲۹آذر۱۳۹۵
کهبهاصولیهمچونکرامتانسانی،صیانتازحقوقوآزادیهایغیرقابل
سلب ،حاکمیت مردم ،برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی ،منع
تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است ،می گذرد؛
حقوق و مطالباتی که مردم ایران در دوران پر فراز و نشیب تاریخ معاصر
کرات خواستار تحقق آن بودهاند و تا به امروز بهای سنگینی
خود بارها و به ّ
را در ایــن راه پرداختهاند .وی افزود :بدین ترتیب دولت تدبیر و امید عزم
جزم ،تعهد ،مسئولیت پذیری و اراده سیاسی خود را در پیگیری آرمانهای
آزادیخواهــی و عدالتطلبی ملت و عملیاتی شــدن یکی از مهم ترین
صفحه 3
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

پرداخت عیدی بازنشستگان
در نیمه نخست اسفند

وعدههای رئیسجمهور به نمایش گذاشت و رئیسجمهور که مسئولیت
اجراوپاسداریازقانوناساسیرابرعهدهدارد،با»ابالغواعالم»اینمنشور
گام اول را در تحقق حقوق و آزادیهای اساسی آحاد ملت ایران برداشت.هر
چند هدف اصلی این منشور آگاهیبخشی به شهروندان در زمینه حقوق و
آزادیهای اساسیشان به منظور استیفا و ارتقای آن بوده است ،اما آنچنان که
دربیانیهمنضمبهمنشورکهجزءالینفکآناستآمده،درکنارگفتمانسازی
وجریانسازیبامحوریتحقوقشهروندی،دولتدرصددخواهدبودگام
های عملی برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود .این مهم بدون شک
تنها با همکاری سایر قوا ،نهادها و سایر ارکان حاکمیتی امکان پذیر است.
دستیار رییسجمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه یکی از برنامه
های سیاســی دولت دوازدهم که در ایام انتخابات در دسترس عموم قرار
گرفت»اجرای منشور حقوق شهروندی»است ،افزود :این منشور نیازمند
آیین نامههای اجرایی ،اجرای تکالیف دستگاههای دولتی در قبال هر بند
منشورورایزنیوجلبمشارکتسایرقواودستگاههایحاکمیتیاست.
ادامه در صفحه2
صفحه 2
بروجردی با تشریح سفر هیات پارلمانی به چین :

چینی ها آمادگی خود را برای
سرمایه گذاری در ایران اعالم کردند
صفحه 4

صفحه 5

بانک مرکزی:

وزیر صنعت  ،معدن و تجارت:

اخذ هزینه از مشتریان برای دریافت
اطالعات از ثبت احوال ممنوع است

اخذ تعرفه واردات خودرو طبق
مصوبه دی ماه دولت انجام می شود

قصد داریم سیاست مهاجرت معکوس را در روستاها ادامه و گسترش دهیم

الریجانی در صحن علنی مجلس:

اختالفها را با اراده ملت حل میکنیم

رییس مجلس شورای اسالمی گفت :ملت
ایران اجازه دخالت در امور کشور را به هیچکس
نمی دهد و اگر اختالف و مشکلی داشته باشند
در خانواده بزرگ و پرظرفیت ایران با اراده ملت،
آن را حــل خواهند کرد چرا که آمریکایی ها بی
آبروترازآنهستندکهبرایملتایرانغمگساری
شیادانهکنند.
علی الریجانی در ابتدای جلســه علنی روز
دوشنبه مجلس شــورای اسالمی گفت :حضور
مــردم در راهپیمایی  22بهمــن ،حرکتی بود که
حکایت از هوشمندی  ،وقت شناسی و دقت نظر
در شرایط انقالب داشت .وی افزود :در شرایطی
کهغوغاساالرانهفتههاسرمایهگذاریدرتخریب
انقالب اســامی داشتند تا ملت را از بازشناسی
انقالب و دســتاوردهای آن منصرف کنند ،ملت
بزرگوار ،متمدن و ریشه دار یکباره آنان را غافلگیر
کرد و اصالت انقالب خود را بار دیگر به رخ آنان
کشید .رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این
که این ســرمایه بزرگی برای صیانت از امنیت و
شتاب در آبادانی کشور است ،گفت :چند نکته در
این راستا ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.
ما از همه صاحب نظران سیاسی ،احزاب و رسانه
ها خواهش می کنیم این دستاورد ملی را مجددا
دستاویز کشمکش ها و قیل و قال های سیاسی
قرارندهند.
الریجانــی افزود :ماهیت اصلی این حرکت
وحدت همه بود ،این ســرمایه را با آرا ،نظرات
و امکانات رسانه خود صرف همگرایی و وفاق

کنند که برای توسعه شتابان کشور در جهت حل
مشکالت امروز ضرورت دارد.
وی ادامه داد :اگر در این امر تردید ندارید که
دشمنان این ملت استراتژی یاس عمومی را دنبال
می کرده و می کنند ،از این حرکت در جهت وفاق
ملی بهره جوییم .وی افزود :ماجراهای غم انگیز
اختالف افکنی و بگو مگوهای مالیخولیایی روح
و روان عمومی جامعه را آزرده کرده است ،پس از
اینواقعهارزشمنداستفادهدرستوعملیاتیکنیم.
الریجانی ادامه داد :حضور حماسی ملت در
این روز دستوراتی را برای مسووالن نیز صادر می
کند که وقت خود را به نحو مطلوب صرف حل
مشکالت اقتصادی کشور کنند زیرا آسیب اصلی
کشــور در این حوزه است و باید از امور فرعی
بگذرند ،همچنین باید از فرصت ها برای خدمت
صادقانه بهره جویند .وی گفت :استراتژی درست
دراین شرایط گذشت از امور جانبی و نگاه مساله
محور است ،که باید همه قوا در این جهت فعاالنه
مشارکت کنند و نیز ســرعت در حل مسائل که
ضرورت حال کشور است و قطعا واگذاری امور
به آینده و یا رفتار گذر عادی در زمان باعث غفلت
از دریافت درست پیام حرکت ملی مردم میشود
وی تصریــح کرد :کمیســیون های مختلف
مجلس از دستگاه های اجرایی مطالبه برنامه زمان
بندی شده برای حل مســائل داشته باشند و در
هنگام بررسی بودجه نیز تا آن جا که ممکن است
بهحلمشکالتاصلیبانگاهعمیقترتوجهکنند
الریجانــی افزود :آمریکایــی ها باید معنای

حضور فراگیر مردم را درک کرده باشند ،ملت پیام
روشنی به رفتار سبک و سخنان یاوه دادند یعنی
با این راهپیمایی باشــکوه اعالم کردند که اجازه
دخالت در امور ایران را به هیچکس نمی دهند و
اگر اختالف و مشکلی داریم در خانواده بزرگ و
پرظرفیت ایران با اراده ملت آن را حل میکنیم چرا
که آمریکایی ها بی آبروتر از آن هستند که برای
ملتایرانغمگساریشیادانهکنند.
وی در پایان از ملت ایران و مقام معظم رهبری
قدردانی کرد و گفت :راهنماییهای بموقع ایشان
در خلق این حماسه ملی اثر بسزایی داشت.
شرایطفروشساختمانهایملکیدستگاه
هایاجراییدرشهرستانهامشخصشد
نهمین جلســه بررسی بودجه ســال  97کل
کشور در مجلس شــورای اسالمی  ،بعدازظهر
دوشنبه برگزار شد .به گزارش ایرنا ،جلسه علنی
مجلس شورای اسالمی برای بررسی بودجه سال
 97کل کشــور به ریاست علی الریجانی رییس
مجلس و با حضور 200نماینده برگزار شد .خانه
ملتی ها در جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی
به ادامه بررســی بخش درآمــدی بودجه  97کل
کشورپرداختند .در این جلسه  ،نمایندگان مجلس
شــورای اســامی در مصوبه ای شرایط فروش
ساختمان های ملکی دســتگاه های اجرایی در
شهرستانهارامشخصکردند.نمایندگاندرجلسه
علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی بند ب
تبصره 12بخش درآمدی بودجه 97کل کشور را با
 142رای موافق 25،رای مخالف 6،رای ممتنع از

 224نماینده حاضر تصویب کردند .خانه ملتی ها
دراین مصوبه ،دستگاه های اجرائی را مجاز کردند
از محل فروش امــوال و داراییهای غیرمنقول
مازاد در اختیار خود بهاســتثنای انفــال و اموال
دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد
مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم ( )83قانون
اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین بند د
تبصره 12بخش درآمدی بودجه  97کل کشور را
با 141رای موافق 27،رای مخالف 5 ،رای ممتنع
از  227نماینده حاضر مصوب کردند .بر اساس
این مصوبه مجلس ،به منظور تکمیل یا احداث
مجتمعهایاداریشهرستانها،استاندارانموظفند
پیشنهادفروشساختمانهایملکیدستگاههای
اجرائیمستقردرشهرستانهایاستانبهاستثنای
اموال دستگاه های زیر نظر رهبر معظم انقالب
را به شــورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه
و پــس از تصویب ،درآمد حاصــل را به ردیف
درآمد عمومــی  210201واریز کنند .نمایندگان
مجلس همچنین بند الحاقی  4تبصره  11بودجه
 97را برای بررســی بیشــتر به کمیسیون تلفیق
مجلــس ارجاع دادند .در ایــن بند الحاقی آمده،
دولت موظف اســت عالوه بر حقــوق ورودی
سال  ،1396حقوق ورودی واردات محصوالت
تراریخته مجاز را ده درصد ( )%10افزایش داده و
درآمدحاصلهرابهحسابدرآمدعمومیموضوع
ردیف  110401جدول شماره ( )5این قانون نزد
خزانه داری کل کشور واریز کند.

تبريك

تبريك

بچهها
بیایید تولد
دوقلوهاست

انتصاب جنابعالی را به سمت سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی
اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان تبریک عرض نموده ،موفقیت
شما را در را خدمت به قشر شریفکارگری از خداوند منان خواستاریم.

در همین صفحه

ربیعی در جمع خبرنگاران:

قصد داریم سیاست مهاجرت معکوس را در روستاها ادامه و گسترش دهیم
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید
کرد :اشتغال فقط با وام ایجاد نمیشود .وام
الزم است اما نهادسازی مناسب ،نهاد مشاوره
و نهادهای کلینیکی برای ایجاد اشتغال پایدار
الزم است.
به گــزارش خبرنگار ایلنــا ،علی ربیعی
عصر دیروز در حاشیه نشست استانداران در
جمع خبرنگاران گفت :مسئله اشتغال یکی از
اصلیترین برنامههای مد نظر دولت در سال
جاری و ســال آینده است و به همین دلیل
مرور طرحهای اشــتغالی که تاکنون در هر
استان وجود داشته ،ضروری است که مورد
بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد :برخی اســتانها از ســهم
خود در اشتغال ملی جلوتر هستند که مقرر
شد تجارب خود را در اختیار دیگر استانها
قرار دهند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
اینکه در این جلسه مشکالت استانها مورد
بررسی قرار گرفت تا در جلسه فردا نتایج آن
در دستهبندی که مربوط به دستگاهها است،
ابالغ شــود ،اظهار داشت ١٧ :مورد از موانع
تولید و اشتغال در جلسه امروز مورد بحث
و بررسی قرار گرفت .مهمترین مشکل این
موضوع ،بحث وثیقهها است که چگونگی
و شــیوه هماهنگی بانکها در این موضوع

جناب آقای ارسطو موجزی

سرپرست ،خبرنگاران وکارکنان روزنامه کاروکارگر
در استان کرمان

دو تا فرشته ی پاک و معصوم به دنیا اومدن

محمد مهدی و زهرا نوری

محمــد مهدی و زهرای عزیز تولدتــان را تبریک می گوییم
انشاءاهلل که صد ساله شوید
قشنگ ترین صدای زندگیمان تپش قلبهای شماست
با شکوه ترین روز دنیا تولد شماست پس برای
ما بمانید و بدانید که عاشقانه دوستتان داریم

از طرف پدر و مادر
تولدتان مبارک

مدیر کل امور مالیاتی استان:

فرهنگ مالیاتی مردم
استان سمنان در باالترین رتبه
قرار دارد
رجوع به صفحه 3

ژه
وی

استان گیالن

ربیعی در جمع خبرنگاران:

اخبار ویژه استان گیالن را در صفحه  10بخوانید
وبسايت روزنامه

WWW.KARVAKARGAR.COM

با حضور دکترشریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
فاز دوم مجتمع فروآلیاژرباط کرمان افتتاح گردید

مهندس نژادمحمودی مدیرعامل مجتمع فروآلیاژ رباط کرمان:

این مجتمع برای اولین باردر کشور توانسته است
سیستم برق کوره های قوس الکتریک را
از  ACبه  DCتبدیل کند
رجوع به صفحه 7

عكس :كاروكارگر -هوشنگ هادي

وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران

خصوصادرزمینهاشتغالروستاییموربحث
و بررسی قرار گرفت.
ربیعــی با بیــان اینکه فقــدان نهادهای
صادراتــی و بازاریابــی کاالهــای تولیدی
از دیگر مشــکالت حوزه تولید و اشــتغال
بود ،تصریــح کرد :سیاســتهای تحریک
تقاضــا برای کاالهای تولید شــده نیز مورد
بازبینی قرار گرفت .قرار شــد در قالب یک
آییننامه ،اختیاراتی به استانداران داده شود
تا به مداخالت برخی دستگاهها که منجر به
تعطیلی بنگاهها میشــود ،ورود پیدا کنند و
شرکتهای آب ،نفت ،برق اختیاراتی را به
استانداریهابدهند.
وی افــزود :یکــی از مباحثــی کــه در
جلسه امروز بررسی شد ،موضوع نهادهای
توسعهای استانهاست که خوشبختانه این
امر در کرمان به خوبی اجرا شده است.
این عضو دولت تدبیر و امید با بیان اینکه
قصد داریم سیاست مهاجرت معکوس را در
روستاها ادامه و گسترش دهیم ،خاطرنشان
کرد :اگر این امر در ســال آینده اجرا شــود،
میتوانیــم به منظور اجرای بهتر آن از منابع
صندوق توســعه ملــی هم اســتفاده کنیم.
تحقیقات ،مطالعات و بررسیهای ما نشان
میدهد برخی از بنگاهها مشکالتی از قبیل
تکنولوژی ،سرمایه در گردش یا کاالهای در

انبار مانده دارند که باید این مشکالت مرتفع
گردد.
ربیعیبااشارهبهدیگرمباحثمطرحشده
در این نشست ابراز داشت :مسئله مهم دیگر،
رشد فراگیر بود که با استانداران بحث شد.
آنها معتقد بودند چون از منابع اســتانی باید
یارانهها پرداخت شود ٥٠٠ ،میلیارد تومان با
سازمان برنامه و بودجه تفاهم کردیم تا منابع
اینیارانههاتامینشود.البتهبرخیاستانداران
معتقدند قالب رستههای اشتغال فراگیر قابل
تغییر است ،به همین دلیل دو هفته فرصت
برای تعیین این رستهها در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه مبلغ بزرگی از اعتبارات
اشتغال روستایی از امسال به سال آینده منتقل
خواهدشد،عنوانکرد:مهمترینبحثدراین
زمینه ،ضمانتی است که روستاها نمیتوانند
آن را تامین کنند که قرار شــد صندوقهای
ضمانت را افزایش ســرمایه دهیم یا اینکه
دولت متعهد شود چهار صندوق ضمانت،
 ٧٠درصد ضمانت را تضمین کنند که عبارتند
از تعاون ،بنگاهای کوچک و متوســط و دو
صندوق دیگر که در این طرح قرار دارند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اضافه
کرد :مهمترین بحث ما در موضوع اشــتغال
روســتایی ،افقی و زنجیرهای کردن اســت.
اتصال بــه بازار باید در طرحهای اشــتغال

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

روستایی در نظر گرفته شود.
ربیعی با بیان اینکه در سال آینده  ٧٢هزار
میلیارد تومان اعتبار از منابع دولتی و بانکها
برایطرحهایاشتغالتخصیصیافتهاست،
یادآور شد :اشتغال فقط با وام ایجاد نمیشود.
وام الزم اســت اما نهادسازی مناسب ،نهاد
مشــاوره و نهادهای کلینیکی بــرای ایجاد
اشتغال پایدار الزم است.
وی ادامه داد :در اشــتغالهای حمایتی
عالوه بر کمیته امداد و ســازمان بهزیستی،
بنیاد برکت ،بنیاد مستضعفان و بسیج نیز وارد
این حوزه شــده است .پنجره واحد مشاغل
حمایتی را پیشبینی میکنیم تا کارهای روی
هم افتاده انجام نشود.
وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی با
یــادآوری اینکه اشــتغال خانگــی و رفع
مشکالت در اعطای مجوزها برای مشاغل
خانگــی نیز از جمله مســائلی بــود که با
اســتانداران مورد بحث قرار گرفت ،بیان
کرد :در کنار برنامههای توســعهای دولت
مانند توســعه راهها و نوسازی بافتهای
فرسوده پیشبینی می کنیم  ٤٠صنعت فعال
شود .قطعا باید با مجموعههای مکمل ،به
عدد قابل توجهی در ایجاد اشتغال برسیم
تا حداقل پاســخگوی ورودی های بازار
اشتغال باشد.

نوب

ت
دوم

شرکت شــهرکهای صنعتی مازندران در نظر دارد مناقصه اجرای فاز شبکه فاضالب شهرک صنعتی گلوگاه را بر اساس فهرست
بهاء مندرج در اســناد از محل اعتبارات عمرانی اوراق قرضه مبلــغ  1800میلیون ریال از محل بند و تبصره  16با نماد احزا 612
با سررســید  2ســاله و مابقی از محل عمرانی  97با سررسید سال  98به پیمانکاران ذیصالح که دارای حداقل رتبه  5تاسیسات و
تجهیزات یا آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سوابق اجرائی در زمینه کارهای مشابه می باشند،واگذار نمایند.
مبلغ برآورد  3/777/000/000:ریال(سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و هفت میلیون ریال)
مدت انجام پروژه  4:ماه
حجم عملیات :مندرج در اسناد مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه188/850/000(:ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد (فیش بانکی ) به حساب جاری سیبا
 4001104106376065بانک مرکزی و یا براساس آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی
دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه تا 96/12/4
تسلیم پیشنهاد تا پایان وقت اداری سه شنبه 96/12/15
بازگشایی مناقصه روز چهار شنبه مورخ  96/12/6ساعت  10:30در سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی مازندران برگزار می گردد.
محل پروژه :جاده بهشهر به سمت گلوگاه کیلومتر  20مقابل عبور روستای تیله نو
آدرس محل ارائه اسناد :از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی WWW.SETADIRAN.IR
تذکر بسیار مهم  :تمامی مراحل دریافت و ارسال پیشنهادات و مدارک مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به نشانی  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصه حتما باید اصل ضمانت نامه را
تا پایان وقت اداری آخرین روز تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ارائه نمایند.
آخرین آگهی های مناقصات و مزایده های شــرکت در پایگاه ملی مناقصات کشور به نشانی  www.iets.mporg.irو پایگاه اطالع
رسانی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران به نشانی  www.mazandiec.irموجود می باشد .

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

