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آیت اهلل جوادی آملی: 

 ملت فقير، قدرت قيام ندارد، 
چه رسد به مقاومت 
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 سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا: 

 بازگشت به برجام همچنان
 در راستای منافع ملی ماست
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افزایش قدرت خرید کارگر، دو ماه هم دوام نیاورد

 خداحافظی تدریجی نان 
و ماکارو نی از سفره کم  درآمدها

سياست 2

دسترنج 4

»مرگ بر آمریکا« موجب تذکر ونزوئال به ایران شد

»اوجی«   در حضیِض 
شعار    زدگی 

ونزوئال برای انقالبیون ایران سال هاست 
که تبدیل به کشــوری بــرای خودنمایی و 
رفتارهای شعاری شده است. حدود سه دهه 
سیاست های ضدآمریکایی که از زمان هوگو 
چاوز، رئیس جمهور پیشین ونزوئال آغاز و تا 
امروز و در دوران ریاست جمهوری پرحاشیه 
نیکوالس مادورو ادامه دارد، ایران و ونزوئال 
را به عنوان دو متحد نفتی کنار یکدیگر قرار 

داده است.
محمود احمدی نژاد رابطه بسیار خوبی 
با هوگو چاوز داشــت و حتی بعد از مرگش، 
تصویر در آغوش گرفتن مادر چاوز سال ها 

سوژه رســانه ها و فعاالن سیاسی شده بود. 
دولت ابراهیم رئیســی، که بســیاری آن را 
دولت ســوم احمدی نژاد می نامند نیز نگاه 
ویژه ای به ونزوئال دارد تا شاید هر دو کشوری 
که با تحریم های ســنگین آمریکا دست و 
پنجه نرم می کنند، راهی بــرای دور زدن 

آن پیدا کنند.
جواد اوجــی، وزیر نفت ایران در ســفر 
رســمی به ونزوئال، بــا نیکالس مــادورو، 
رئیس جمهور این کشــور دیــدار و درباره 
راه های دور زدن و بی اثر کردن تحریم های 

آمریکا علیه هر دو کشور، گفت و گو کرد. 

حذف ارز ترجیحی آرد به بهانه های واهی افزایش قیمت جهانی گندم و قاچاق؛

گران کن ،یارانه بده و ژست کارآمدی بگیر!
شهرنوشت 6

 پنج روایت در مورد پنج مربی
 در هفته بیست و پنجم لیگ برتر

چهار چهار هیچ!

کارشناس مسائل راهبردی از پیامدهای 
عضویت سوئد و فنالند در ناتو گفت؛

 نفوذ آشکار غرب 
به قلمرو مسکو

آیت اهلل مکارم شیرازی: 

 حجاج ایرانی
  حساسیت عربستانی ها را

 تحریک نکنند

جهان 3

آدرنالين 8

سياست 2

منابع آگاه به ایسنا خبر دادند:

 حکم اعدام
 احمدرضا جاللی تا پایان 
اردیبهشت اجرا می شود

سياست 2

وزیر آموزش و پرورش تهدید کرد

تجمعات غیرقانونی می تواند 
همکار فرهنگی را اخراج کند

شهرنوشت 6

علی باقری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران  
در سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار 
و تولید استان مازندران و نشست صمیمی استاندار با 
تشکل های کارگری، کارفرمایی و تعاونگران با تبریک 
۱۱ اردیبهشت روز کار و کارگر گفت: هر جامعه ای که 
به قشر کارگر و کارفرما اهمیت دهد آن جامعه به سمت 

توسعه و پیشرفت سوق خواهد یافت. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل،  وی افزود: کارگر و 
کاِر او دارای قداست است؛ قداستی که بخشی از آن 
ماحصل مقابله آنها با قدرت های استکباری از رهگذر 
تالش و کوشش و کمک به استقالل و عزت کشور است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مازندران اتحاد 
و همبستگی تشکل های سه جانبه گرایی را در ارتقای 
تولید مهم دانســت و افزود: اعتقاد داریم تشکل ها 
شرکای اجتماعی ما هســتند و باید به آنها توجه ویژه 

شود. 
وی افزود: همواره بدنبال تقویت اصل سه جانبه گرایی 
بوده و هستیم و اعتقاد داریم گفتگــــوی اجتماعــی 
به عنوان  ابــزاری بــرای مشــارکت مــردم، اساس 
سه جانبه گرایی در روابط کار است که می شود از آن 
به عنوان شایســته تریــن روش جلــب مشــارکت، 
روش گفتگــــو از طریــق نهادهــای مدنـی، انجمـن 
هـا، شـوراها و تشـکل هاسـت نام برد کـه بـه اعتمـاد 
عمومـی یـا  ایجاد سـرمایه اجتماعـی در جامعـه منجـر 

مـی شود. 
باقری بیــان کرد: البته از مســئولین انتظار داریم با 
حمایت های ویــژه خود از کارفرمایــان، کارآفرینان و 
صاحبان بنگاه های اقتصادی موانع پیش روی تولید را 
برطــرف کند تا این عزیزان هم بتوانند در تأمین رفاه 

کارگران عزیز سهم بسزایی ایفا کنند. 
وی به فعالیت ۵۹ شــورای اســالمی کار، ۱۲۱ انجمن 
صنفی کارگری، ۱۴۳ انجمــن صنفی کارفرمایی، ۳۳۵ 
نمایندگان کارگران در اســتان اشاره کرد و گفت: ۲۲ 

کانون بازنشستگان در استان وجود دارد. 
باقری به افزایش ۷۵ درصدی حقوق کارگران در دولت 
جدید اشــاره کرد و افزود: اگر چه با شــرایط مطلوب 
فاصله داریم اما این روند نشان از توجه دولت به قشر 

کارگر دارد. 
وی بیــان کــرد: اداره تعاون و کار و رفــاه اجتماعی با 
فعالیت  گســترده و مردمــی دارای ۳۰۵ کارمند، ۱۸ 
اداره و همچنین ۷هزارو ۶۰۰ تعاونی فعال در استان 

است. 
وی افزود: ســی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان 
جامعــه کار و تولید اســتان مازندران را در راســتای 
اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی همه ساله به طرق مختلف نسبت به شناسایی 

و معرفی الگو های جامعه کار و تالش اقدام می کند. 
باقری ادامه داد:  این جشنواره اهدافی از قبیل انگیزه 
بخشی، اعتمادآفرینی، روح صداقت و همدلی در جامعه 
کار و تالش با توجه به مســائل جامعه، بررسی نیازها و 
انتظارات جامعه کارگری، ایجاد زمینه و فضای مناسب 
برای رشــد و پــرورش نیروی کار و نقــش آفرینی و 
تاثیرگذاری نخبگان جامعه کار و تالش در روند توسعه 
جامعه از جمله اهداف برگزاری جشــنواره امتنان در 

استان است. 
گفتنی است در پایان این مراسم از ۱۶ نخبه جامعه کار 
و تولید از قبیل ۳ کارگــر نمونه، ۲ گروه کار نمونه)۸ 
عضو(، ۲ مسئول ایمنی نمونه، ۲ واحد نمونه و یک خانه 
بهداشت کارگری نمونه با اهداء لوح تقدیر و تندیس 

تجلیل شد. 
اسامی نخبگان جامعه کار و تولید جهت تجلیل در سی و 

سومین جشنواره امتنان: 
آقای ناصر رســول پور هدایتی کارگر نمونه استانی از 

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
آقای رستم عباسی کارگر نمونه معدن استانی از شرکت 

آتش افروز معدن ماهان شهرستان نور
آقای حمید عرب فیروزجایی کارگر نمونه معدن استانی 

از معدن زغالسنگ شوکاشور شهرستان آمل
آقای وحید مدانلو مســئول گروه کار نمونه استانی از 

شرکت مازرون فوم سوادکوه
خانم پارمیس شــاکری عضو گروه کار نمونه استانی از 

شرکت مازرون فوم سوادکوه
خانم فاطمــه انتظاری جویباری عضو گــروه کار نمونه 

استانی از شرکت مازرون فوم سوادکوه
آقای روح اهلل ســلیمانی کوتنایی عضو گروه کار نمونه 

استانی از شرکت مازرون فوم سوادکوه
خانم نغمه سیاوشی زنگیانی عضو گروه کار نمونه استانی 

از شرکت مازرون فوم سوادکوه
آقــای غالمرضا مرادی رباطی مســئول گروه کار نمونه 
اســتانی از مرکز تحقیقات آمــوزش  توتون تیرتاش 

گلوگاه
آقای محمدرضا صلواتــی میبدی عضو گروه کار نمونه 
اســتانی از مرکز تحقیقات آمــوزش  توتون تیرتاش 

گلوگاه
آقای رحمت زارع کالکی عضو گروه کار نمونه استانی از 

مرکز تحقیقات آموزش  توتون تیرتاش گلوگاه
آقای مجید رضایی مســئول ایمنی نمونه اســتانی از 

شرکتهای روماک گستر پارس و سد هراز
آقای احمد خسروی مســئول ایمنی نمونه استانی از 

شرکتهای فوالد ماشین نکا و فوالد تبرستان
آقای محمد مهدی محمدی مدیرعامل شــرکت مازرون 

فوم سواد کوه بعنوان واحد نمونه استانی
آقای فخرآور مدیرعامل محترم شــرکت صنایع غذایی 

پردیس بعنوان واحد نمونه
آقــای  محمود میرابوالفتح رضــوی مدیرعامل محترم 
شــرکت صنایع دریایی صدرای بهشــهر بعنوان خانه 

بهداشت کارگری برتر ملی و استانی

مدیرکل کار  در سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران:

انگیزه بخشی و اعتمادآفرینی از اهداف جشنواره امتنان است
   تشکل ها شرکای اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران هستند


