وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی:

آنچه شایسته وضعیت هنر است ،ادا نشده است

آیین امضای تفاهمنامه بین ســازمان تأمین اجتماعی و خانه ســینما ،خانه تئاتر و خانه موســیقی با حضور
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،محمد حســن زدا
معاونت سازمان تامین اجتماعی ،مهندس حیدریان رئیس سازمان سینمایی،دکتر نوربخش مدیرعامل و اعضای
هیات مدیره خانه موسیقی ،اصغر همت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره خانه تئاتر،هیات مدیره و مدیرعامل
خانه سینما ،روسا و اعضای شوراهای مرکزی تشکل های خانه سینما و جمعی از هنرمندان عصر روز دوشنبه
( ۷خرداد ماه) در در تاالر ســیفاهلل داد خانه ســینما برگزار شــد .منوچهر شاهسواری ،مدیر عامل خانه سینما
پس از خیر مقدم به حضور میهمانان اظهار داشت :بعد از مدتها گفتوگو امروز ما تفاهم نامهای را که مدتی
است با سازمان تامین اجتماعی تهیه کردهایم و به مرحله امضا رساندهایم ،در حضور وزیر کار و سازمان تامین
اجتماعی رونمایی و مبادله میکنیم.
در صفحه 15

چهارشنبه  9خرداد 1397
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نوبخت در نشست خبری:

امروز انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار میشود

دولت اجازه نمی 
دهد
کارفرمایی حق کارگر را تضعیف کند
دولت با تامین ارز  4200تومانی واحدها از تولید حمایت میکند
روزنامه ای که مدعی انقالبیگری است حرفهای ترامپ را درباره اقتصاد ایران برجسته میکند
26هزار میلیارد تومان در حوزه سالمت 97 ،هزار میلیارد تومان برای رفاه هزینه کردهایم

رقابت عارف و الریجانی برای تصدی ریاست مجلس

در صفحه 2

کاروکارگر -کبری آجربندیان :اگر چه فراکسیون والیی هنوز به صورت رسمی از حاجی بابایی به عنوان گزینه خود
برای ریاست مجلس دهم خبر نداده اما رقابت عارف والریجانی برای تصدی کرسی ریاست خانه ملت قطعی شده
است؛ بنابراین ،برای نخستین بار در تاریخ مجلس ،انتخابات هیئت رییسه با حضور  3کاندیدا برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی کاروکارگر – جلسه علنی روز سه شنبه مجلس – درست یک روز قبل از انتخابات
هیئت رییســه -بی اعتنا به برخی شــنیده ها که از پیدا شــدن یک بسته مشــکوک درمجلس  ،خبر می دادند -با
جنب و جوش خاصی برگزار شد .تکاپویی که به واسطه البی کاندیداهای هیئت رییسه مجلس دهم و همچنین
از حد نصاب افتادن ســوال از رییس جمهور ایجاد شــده بود .فراکسیون امید ،نخستین فراکسیونی بود که موضع
خود را به صورت رسمی اعالم و همان طور که سخنگوی این کمیسیون پیش تر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی
کاروکارگــر اظهار کرده بود ،به صورت کامال مســتقل در ایــن عرصه حضور می یابد .در حالی که برخی منابع از
تصمیم فراکسیون امید برای عبور از علی مطهری خبر داده بودند ،پارسایی در گفتگو با کاروکارگر ،این پروژه را
مردود خواند و گفت :بر اساس تصمیم مجمع فراکسیون محمدرضا عارف ،برای ریاست مجلس و علی مطهری
و مسعود پزشکیان برای سمت ّنواب رییسی کاندیدای انتخابات هیات ریسه مجلس خواهند شد.
سخنگوی فراکسیون امید افزود :طبق تصمیم مجمع عمومی فراکسیون ،پروانه سلحشوری ،سید فرید موسوی و
حسن لطفی به عنوان کاندیداهای کارپردازی و محمدعلی وکیلی ،علی اصغر یوسف نژاد ،عبدالکریم حسین زاده،
علیرضا رحیمی ،سیده حمیده زرآبادی و زهرا ساعی به عنوان کاندیداهای دبیری فراکسیون امید انتخاب شدند.
به گفته پارسایی ،انتخاب کاندیداهای ارکان کارپردازی و دبیری فراکسیون به ترتیب اولویت رای افراد خواهد
بود .از ســوی دیگر رســول خضری عضو فراکســیون مستقلین از حمایت قاطع فراکســیون متبوع خود از علی
الریجانی به عنوان گزینه ریاست خبر داد .وی به خبرنگار کاروکارگر گفت :تالش فراکسیون مستقلین بر ائتالف
با دیگر فراکسوین ها بود ولی با اعالم لیست مستقل فراکسیون امید ،شاید بتوانمم در مورد دیگر اعضای هیئت
رییســه به تفاهماتی برسیم  .نقوی حسینی سخنگوی فراکســیون والیی اما با قاطعیت خبر ائتالف با فراکسیون
های دیگر را رد کرد وگفت :ما حتما به صورت مســتقل در این انتخابات شــرکت می کنیم ولی احتماال تصمیم
نهایی مبنی بر اعالم اسامی را به فردا صبح موکول خواهیم کرد .با این همه  ،شنیده ها حاکی از آن است که این
فراکسیون در خصوص حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان گزینه ریاست ،به اجماع رسیده اند.
ادامه در صفحه 11
صفحه 12

آغاز ثبتنام کالس اولیها
از نیمه خرداد
صفحه 14
   دبیر کمیته خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان:

 9میلیارد متر مکعب
از حجم سدهای خوزستان خالی است

صفحه 13
معاون وزیر راه خبر داد:

صدور  ۵۵هزار بارنامه با اعمال
افزایش  ۲۰درصدی کرایه حمل
صفحه 3
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

کلیات آییننامه قراردادهای موقت کار
در مشاغل غیرمستمر تصویب شد

عكس :كاروكارگر -حافظالقرآن

آغاز بررسی مجدد طرح تقسیمات کازرون

مدیر کل دفتر تقســیمات کشوری وزارت کشور از آغاز بررسی کارشناسی مجدد
طرح تقســیمات کازرون به دستور وزیر کشور خبرداد و گفت :برخی تصور می کنند
اصالح و بررســی تقسیماتی یک امر لحظه ای و آنی است ،در صورتی که این مساله
یکی از امور غامض و پیچیده است و نباید با شتاب انجام شود.
سید سعید جاللی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در پاسخ سوالی در باره وضعیت
پرونده تقســیماتی کازرون افزود :وزیر کشور بر اصالح دقیق کارشناسی طرح تقسیمات
کازرون به همراه آرامش و رضایت اجتماعی تاکید دارد.
وی یادآور شد :کارشناسان تقسیماتی در حال انجام اصالحات طرح و وعده داده شده
هستند تا جوانب موضوع کام ً
ال لحاظ شود .مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور
در پاســخ این ســوال که آیا با اصالحات مورد نظر به مطالبات مردم کازرون و شهرستان
پیشنهادی پاسخ داده می شود ،با بیان این که یک سری امورات همچون موضوع تقسیمات
کشــوری نباید در رقابت های جریانی و سیاسی دخالت داده شود  ،تصریح کرد :دوستان
کدام خواسته قانونی خود را از مجاری قانونی به دست نیاورده بودند که در فضای غیرواقعی
رسانه ای موضوعاتی مانند از بین رفتن هویت تاریخی ومذهبی منطقه را مطرح و ذهن
مردم را مشوش کردند .وی درمورد تقسیمات منطقه کازرون توضیح داد که این موضوع از
نظر شکلی منطبق بر قانون بود و پس از این که صدای مردم منطقه شنیده شد ،تمهیداتی هم
برای رفع دغدغه ها لحاظ شد .مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور ،بزرگ ترین
خطر برای منطقه را واگرایی اجتماعی دانست و ادامه داد :سیاسیون نباید کاری انجام دهند
که به واگرایی اجتماعی بیانجامد.

تبريك

جناب آقای پیمان اسکندری

انتصاب حضرتعالی را که یکی از مدیران موفق و متعهد بومی استان
هستید به عنوان مدیر سازمان تعاون روستایی استان کردستان
تبریک گفته و امیدوارم که موفق و موید باشید .

سید محمد لطیف حسینی نسب سرپرست روزنامه کاروکارگر در استان کردستان
آرمان نصراللهی سرپرست خبرگزاری مهر در استان کردستان

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

تسليت

همکار گرامی جناب آقای امیر رضائی

با نهایت تاثر و تاسف در گذشت فرزند دلبندتان را به شما وخانواده
محترمتان تســلیت عرض نموده از خداوند منــان برای آن مرحوم
غفران الهی برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم .

سعید مصطفی نژاد – سرپرستی روزنامه کار و کارگر
جنوب استان آذربایجان غربی

آگهی مزایده

شــرکت بنیاد بتن کاسپین در نظر دارد یک دســتگاه تراک میکسر ولو
مدل  1363و یک دســتگاه آپارتمان به مساحت  107/89متر مربع در
گلسار رشت – یکدســتگاه آپارتمان به مساحت  60/77متر مربع واقع
در نشتارود – یک قطعه زمین به مساحت  324متر مربع واقع در حربده
محمود آباد را از طریق این آگهی به فروش برساند عالقمندان می توانند
پیشنهاد قیمت خود را بعد از انتشار این آگهی حداکثر به مدت ده روز به
آدرس دفتر واحد حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران
واقع در ســاری خیابان جام جــم روبروی صداوســیمای مرکز مازندران
کدپســتی  48148-33188ارســال فرمایند .در ضمن جهت هرگونه
سوال و ابهام با شماره تلفن  011-44152450تماس حاصل فرمایند.
وبسايت روزنامه
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شماره 97-3-199

ن
وبت
اول

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر را از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی تامین نماید.
شماره قلم

 21قلم

موضوع مناقصه
PARTS FOR “ABB” ELECTRONIC TRANSMITTER SERIES 2600 T REF ABB SACE
DIFE PRESSURE TRANSMITTER MODEL:264DS KIT:
) DRAIN / VENT VALVE (SEAT AND STEM
MATERIAL:AISI 316L SS
P/N:DR0018 / ELECTRONICS / LOW LIMIT / LOW
PRESSURE / SEAL /VENT
VALVE / DIAPHRAGM/GASKET/PISTON RING/REPAIR
KIT/BUSHING/

جمع
عددی

308

شماره تقاضا

01-31-59-9650112

لذا از کلیه شــرکت هایی که فعالیت آنها مرتبط با شــرح کاالی مورد درخواســت می باشد می بایست ظرف مدت  14روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به
سایت اینترنتی ذیل الذکر  ،نسبت به استخراج و تکمیل «فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال آن به همراه
مدارک و مســتندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت کمتر از بیســت برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستی مندرج در
فراخوان اقدام نمایند.
WWW.NISOC.IR
مزایده و مناقصه
مدیریت تدارکات و امور کاال
فرم پرسش نامه ارزیابی
کسب حداقل نمره  60در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان  /سازندگان الزامی است.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  160/070/097ریال می باشد.
آدرس پســتی :اهواز -کوی فدائیان اســام (نیوساید ) – خیابان شهریور –مجتمع تدارکات و امور کاال – ساختمان  – 102اداره تدارکات خرید کاالی داخلی –
واحد برق و ابزار دقیق – اتاق  14کد پستی  61138-54579تلفن 24018-341-061 :
درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال:
WWW.SHANA.IR / WWW.NISOC.IR / WWW.IETS.MPORG.IR
شماره مجوز1397 . 954 :
تاریخ چاپ نوبت اول97/3/9 :
تاریخ چاپ نوبت دوم97/3/12:

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

م الف 659

