ارتش اسالم

نیروی زمینی ارتش سهم بسزایی در آرامش کشور داشته است

فرمانده نیروی زمینی ارتش به نقش این نیرو در حفاظت و حراست از مرزها و آرامش
در کشور اشاره کرد و گفت :نیروی زمینی ارتش ،طی چهل سال گذشته ،در عرصههای
مهم ،حضوری چشمگیر و مؤثر داشته و با استقرار مقتدرانه در مرزهای کشور و برگزاری
رزمایشهای بزرگ متعدّد ،سهم بسزایی را در آرامش و امنیت کشور ایفا کرده است.
امیر کیومرث حیدری با اش��اره به چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی
ایران گفت :پیوس��تن بدنه مؤمن ،انقالبی و والیتمدار ارتش به صفوف ملت ،مس��یر
پیروزی انقالب و شکست طاغوت را هموار کرد.
وی افزود :این نیروی زمینی ارتش جمهوری اس�لامی ایران به عنوان نیروی نظامی
س��ازمان یافته و آماده دفاع از انقالب شکوهمند اسالمی ،با فرمان تاریخی حضرت امام
خمینی در سال  ۱۳۵۸جانی دوباره گرفت و توانست با حضور مؤثر خود اوّلین گام مهّم
روابط عمومی ارتش
را با دفع غائله گنبد ،آمل و کردستان ،پشت سر گذارد.
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مردم و مسئوالن باید قدر زحمات سپاه را بدانند

در حاشیه

تریبون

جامعه ،تحمل مدیر بداخالق را اعم از دولتی و قوای مختلف ندارد

معاون سیاس��ی وزیر کش��ور با رئیس شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه
کشور ،دیدار کرد.
در این دیدار حجتاالسالم محمدجواد حاج علیاکبری ،ضمن اشاره به ضرورت
همعهد ش��دن مدیران دستگاههای کشور برای دور کردن بداخالقی از دستگاههای
حساس کشور ،تأکید کرد :جامعه ،تحمل مدیر بداخالق را اعم از دولتی و قوای مختلف
ندارد .اینها آسیب جدی به جامعه وارد میکند .وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری
فرمودند ائمه جمعه مسؤل انقالب اسالمی در منطقه خود هستند افزود :وظیفه امام جمعه
اصالح است ،ضمن اینکه مدیران اجرایی هم باید اقتضائات جایگاه امام جمعه را درک کنند.
در این دیدار ،جمال عرف ،از ضرورت تنظیم گفتوگوها و رفتار همه دستاندرکاران،
فعاالن سیاسی و اجرایی ،نخبگان ،رسانهها و صاحبان تریبونها در همه سطوح ،متناسب
وزارت کشور
با نیازهای جامعه و حل مشکالت آن سخن گفت.

رئی��س مجل��س با بیان اینکه س��پاه نقش موثری در مقابله ب��ا تهدیدات و
صیانت از مرزها و مناطق مرزی و محروم کش��ور دارد ،گفت :مردم و مسئوالن
باید قدر این زحمات را بدانند.
علی الریجانی در رزمایش «اقتدار بهداری رزم» نیروی زمینی س��پاه اظهار
داش��ت :امروز با گوشهای از توانمندی بهداری رزمی و عزیزانی که در این عرصه
فعالیت دارند آشنا شدم و خدمات ارزشمند نیروی زمینی سپاه را دیدم .اینکه رهبر
انقالب مدیریت جهادی را گرهگش��ای کش��ور میدانند به این دلیل است که این روحیه
موجب تحوالت بسیاری میشود.
رئیس مجلس ادامه داد :خدمترسانی به مردم نیاز کشور است و ما تالش میکنیم
بودجه بیشتری به این بخش تخصیص داده شود .وی به رسانهها به ویژه رادیو و تلویزیون
توصیه کرد خدماترسانی سپاه در عرصه بهداشت را به اطالع مردم برسانند .مهر

رویـداد
دستاورد

مهلکترین موشک بالستیک ایران
به «سر جنگی هدایتپذیر» مجهز شد

موشکبالستیکدوربردخرمشهربهعنوانجدیدترین
موشک بالستیک ساخت ایران به سرجنگیهای جدید از
نوع هدایت شونده تا پایان مسیر (با استفاده از بالکهای
نصب شده بر روی سرجنگی) مجهز شدند.
این نس��ل از موشک خرمشهر به نام «خرمشهر»۲
نامگذاری ش��ده اس��ت .این نمونه از س��رجنگیها در
سالهای گذش��ته با ساخت موش��ک عماد بکارگیری
ش��دند و اکنون انواع مختلفی از موشکهای بالستیک
نظیر «قدر» و «قیام» نیز به این کالهک مجهز شدهاند.
این موش��ک با برد  2هزار کیلومتری سوخت مایع
از ن��وع زمین به زمین به طول  ۱۳متر و قطر  ۱.۵متر،
در حدود  ۲۰تن وزن دارد .موشک بالستیک خرمشهر
در نمونه اولیه ،دارای سرجنگی به وزن  ۱۸۰۰کیلوگرم
ب��ود و میتواند بج��ای یک کالهک ،ت��ا چند کالهک
جنگی را با خود حمل کند.

سرمقاله
به وقت دموکراسی

ادامه از صفحه اول

نکت��ه مهم آنک��ه در ماههای اخیر مردم فرانس��ه
در قال��ب جلیقه زردها در حالی تظاه��رات علیه نظام
س��رمایهداری حاکم به کشورش��ان برگزار میکنند که
خواس��ت آنها س��رنگونی دولت به ریاس��ت جمهوری
ماکرون است .اما واکنش سران فرانسه سرکوب با گلوله
و بازداشتهای گسترده بوده در حالی که اتحادیه اروپا
و آمریکا نیز از این سرکوبها حمایت کردهاند.
بررس��ی همین تحوالت و نوع واکنش کش��ورهای
غربی به خوبی آشکار میسازد که ادعای دموکراسی و
حقوق بش��ر آنها ادعایی واهی است .ادعای کمک برای
اقتصاد کش��ورها نیز ادعایی س��اختگی و بهانهای برای
توجیه دخالت در کشورهاست چنانکه همین کشورها
علیه مردم یمن ،سوریه و ونزوئال تحریمهای اقتصادی
وضع کردهاند که به تشدید مشکالت آنها افزوده است.
البته نمود این دموکراس��یخواهی غربی در قبال
ملت ایران را در س��الهای قبل نیز میتوان مش��اهده
کرد چنانکه اس��ناد افشا شده نش��ان میدهد که در
زمان دفاعمقدس زمانی که جوانان ایران زمین بر فاو
تسلط یافتند آمریکا در کنار سایر کشورهای غربی در
کنار کمکهای گس��ترده نظامی به عراق ،طرح گزینه
نظامی علیه جمهوری اسالمی را داشتهاند .البته نباید
فراموش کرد که ادعای دموکراس��یخواهی اروپاییها
نیز تفاوت چنادنی با آمریکا ندارد چنانکه این کش��ور
هم��واره پابهپای آمریکا در اعم��ال تحریم علیه ایران
اقدام کرده و از آش��وب در ایران حمایت داش��تهاند و
همچنان نیز به این رویه ادامه میدهند.
مجموع آنچه ذکر شد نشان میدهد که دموکراسی
و بشردوس��تی آمریکایی و اروپایی براساس منافع آنها
تعریف میشود و نه مصلحت و مطالبه ملتها و بر این
اساس است که برای جلوگیری از تکرار آنچه در دوران
دفاعمقدس روی داد باید حفظ و ارتقای توان دفاعی و
موشکی را حفظ کرده و برای جلوگیری از سیاستهای
تحریمی به جای دلبستن به حاشیههایی مانند برجام
و کانال مالی اروپا به مولفههای داخلی چشم داشت و
در حوزه دموکراس��ی نیز مردمساالری دینی که نشات
گرفته از انقالب اسالمیاس��ت تجربهای موفق بوده که
با وجود آن نیازی به دموکراسی خودساخته و تحمیلی
غرب نخواهد بود دموکراسی که نتیجه آن بحرانهای
گسترده جهان و قتلعام بیگناهان بسیار است.

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
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ی��ک نف��ر در ونزوئ�لا اعالم
گــ�زارش دو
میکند رئیسجمهور اس��ت
در حالی که این کش��ور رئیسجمهور قانونی دارد
که با رأی مستقیم مردم برگزیده شده است.
بحران کشور ونزوئال بحرانی است با چند وجه،
ک��ه وجه اصل��ی آن دخالتهای مس��تقیم آمریکا
اس��ت ،گرچه نباید ناکارآمدی مسئولین و مدیران
این کشور را هم نادیده گرفت.
اکنون موضوع در این نوش��تار ،نوع برخوردی
اس��ت که غرب در جایگاه خاس��تگاه دموکراس��ی
درباره ونزوئال از خود بروز داده است.
فردی ک��ه نامش «خ��وان گوایدو» اس��ت و
چندی پی��ش رئیس پارلمان ونزوئال بوده اس��ت،
ناگهان خود را رئیسجمهور این کش��ور میداند و
دول��ت قانونی مادورو را غیرقانونی و هواداران خود
را به کف خیابان فرا میخواهد.
شاید یک شباهتهایی با فتنهای که در سال 88
در ایران ش��کل گرفت و یکی از نامزدهای انتخابات
ریاس��ت جمهوری در آن س��ال اعالم ک��رد ،پیروز
انتخابات اس��ت و س��پس ادعای تقلب کرد ،وجود
داشته باش��د .هر دو فرد اشاره شده ،رئیسجمهور
خودخوانده بودند و برای رس��یدن به خواسته خود
دست به آشوبآفرینی و اغتشاش زدند.
جالب��ی ماجرای ونزوئال و بحرانی که برای این
کشور ساخته شده است ،در این است که کشورهای
اروپایی ،غربی و آمریکا خوان گوایدو رئیسجمهور
خود خوانده ونزوئال را به رسمیت شناختهاند و او را
رئیسجمهور قانونی این کشور میدانند!

حت��ی آمریکا خواهان س��رنگونی دولت قانونی
م��ادورو رئیسجمهور منتخب مردم ونزوئال ش��ده
اس��ت .اروپا و آمریکا نیز در فتنه  88و ادعای تقلب
در انتخابات ریاس��ت جمهوری ازس��وی میرحسین
موسوی ،از او حمایت کردند و برای اینکه به اهداف
ال با
خود برسند ،س��فارتخانههای آنها در تهران عم ً
حمایت از فتنهگران و آش��وبطلبان ،قصد براندازی
داشتند و چندین ماه ایران را به آشوب کشیدند.
ش��ادمانی فتنه گران داخل��ی از حمایتهای
آمریکا و اروپ��ا از اقدامات ضدقانونی و علیه منافع
ملی و امنیت ملی کش��ور ،عمق خیانتی را نش��ان
میدادند که فتنه گران و سران آنها در سرسپردگی
به دشمن از خود نشان دادند.
جمهوری اس�لامی ایران از ای��ن بحران فتنه
توانست س��ربلند بیرون بیاید ،چراکه پیوند انقالب
و م��ردم با وج��ود گذش��ت  40س��ال از پیروزی
انقالب اس�لامی ،نه تنها گسسته نشده است بلکه
مس��تحکمتر از پیش به راه خود ادامه میدهد .اگر
نبود این پیوند قلبی و عاطفی میان مردم و انقالب
اسالمی ،امید عبور از گردنههای سخت و دشواری
همچون فتنههای  78و  88به نا امیدی میرسید.
در هر ص��ورت نوع سیاس��تهای اعمالی برای
براندازی کش��ورهای انقالبی که خواهان استقالل و
آزادی برای خود هستند و نمیخواهند تحت سلطه
آمریکا باشند شبیه هم است .تحریم اقتصادی ،فشار
سیاسی ،تهاجم فرهنگی و تقویت اپوزیسیون داخلی و
ایجاد آشوب و فتنه در کشور ،نسخه تکراری آمریکا و
غرب علیه کشورهایی است که مقابل او ایستادهاند.

امیر حاتمی:

نیروهای مسلح نماد وحدت
و مدیریت جهادی در کشور هستند

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح با
امنيت و اقتدار
بیان اینکه نیروهای مسلح نماد وحدت و
مدیریت جهادی در کش��ور هس��تند ،گفت :نیروهای مس��لح
توانس��تهاند در عرصهه��ای مختلف علمی ،فن��اوری ،رزمی و
پشتیبانی به قلههای سرافرازی دست یابند.
امیر س��رتیپ امی��ر حاتمی گفت :در ایام چهلمین س��ال
پیروزی انقالب اس�لامی ای��ران ،ورود به ده��ه پنجم انقالب
ش��کوهمند اسالمی را جشن میگیریم که بیش از پیش آثار و
ثمرات آن بر همه ملت ایران و جهانیان آشکار شده است.
وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح ،با اش��اره به
دس��تاوردهای متعدد در سایه پیروزی انقالب اسالمی ،یادآور
شد :پیش��رفتهای متعدد ایران در عرصههای مختلف علمی،
صنعتی ،فناورانه ،اجتماعی ،علوم انس��انی و پزش��کی از جمله
این دس��تاوردها بوده است .برهمگان واضح و مبرهن است که

رای مثبت فراکس��یون والیی
بهارستـــان
به وزیر پیشنهادی بهداشت،
اختص��اص  ۲,۲۰۰میلی��ارد توم��ان بهعنوان حق
بیمه س��هم دول��ت کلی��ه رانن��دگان حملونقل
عموم��ی ،تکلیف ب��ه بخشهای خصوص��ی برای
ش��رایط اضطراری و پاس��خ ب��ه بحران ،بررس��ی
پیامده��ای افزای��ش قیمت بنزین در فراکس��یون
امید ،موافقت مجلس با یک فوریت بررس��ی طرح
اعاده اموال نامش��روع و ...از جمله مهمترین اخبار
دیروز مجلس شورای اسالمی است.
جلس��ه علنی مجلس به ریاست علی مطهری
برگزار شد و سوال اسداهلل عباسی نماینده رودسر
و س��یده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران و تعدادی
دیگر از نمایندگان مجلس از وزیر جهاد کشاورزی
نیز در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
مطهری در نطق قبل از دس��تور با بیان اینکه
اینس��تکس از نظر تالش برای شکست سلطه دالر
برای اروپا نافع است ،گفت :ساز و کار مالی موسوم
به ابزار حمایت از تبادالت تجاری (اینس��تکس) از
نظر استقالل اروپا در مقابل آمریکا و از نظر تالش
برای شکست سلطه دالر برای اروپا ،نافع است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین
با اش��اره به مخالفت امام جمعه کرج با سخنرانی

از موسوی تا گوایدو

ونزوئال کش��وری که اکنون دس��تخوش بحران
سیاسی شده اس��ت ،مکان آزمون صداقت غرب در
دموکراسی اس��ت .زمانی که آمریکا و اروپا از فردی
که خود را بدون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،
رئیسجمهور ونزوئال میخواند حمایت میکند و او را
رئیسجمهوری قانونی این کشور میداند ،در کجای
قاموس دموکراسی چنین چیزی وجود دارد؟! قطعاً
سیاس��تی که آمریکا و اروپا علی��ه ونزوئال در پیش
گرفتهاند با دموکراسی مغایر است و ضدیت دارد.
چگونه میتوان یک فرد را که مدعی ریاس��ت
جمهوری اس��ت و در هیچ انتخاباتی هم ش��رکت
نکرده رئیسجمهور دانست و از او حمایت کرد؟!
آمریکا ،کانادا ،اروپا و چند کش��ور که به غرب
وابستگی شدید دارند ،گوایدو را رئیسجمهور قانونی
این کشور مینامند و از او حمایت میکنند ،پارلمان
اروپا خوان گوایدو را در جایگاه رئیسجمهور موقت
ونزوئال به رسمیت شناخته است.
مادورو گوایدو
هواداران کم تعداد گوایدو اکثریت مردم ونزوئال
خوانده میش��وند در حالی ک��ه اکثریت مردم این
کشور هوادار مادورو هستند و در انتخابات ریاست
جمهوری که در اردیبهشت سال  97برگزار شد او
با اکثریت آرا رئیسجمهور ونزوئال شد.

برجستهترین این پیشرفتها ،اعم از سختافزاری و نرمافزاری
در عرصه دفاع و نیروهای مسلح روی داده است.
وی با بیان اینک��ه کارکنان ارتش خود را فدائیان انقالب،
میه��ن ،مردم و والیت فقیه میدانن��د ،افزود :به برکت انقالب
اسالمی ،کش��ورمان دارای ارتشی حزباللهی ،انقالبی ،کارآمد
و به تعبیر فرماندهی معظم کل قوا ،ش��جره طیبه است که با
داش��تن فرماندهان و کارکنان والیی ،مؤمن ،متدین و جهادی
و پرتالش در س��طوح مختلف از دل آحاد ملت مسلمان ایران
اسالمی ش��کل گرفته اس��ت و خود را فدائیان انقالب ،میهن
عزیزمان ،مردم و والیت فقیه میدانند.
امیر حاتمی به ش��کلگیری سپاه پاسداران انقالب اسالمی
اش��اره کرد و گفت :ب��ه برکت انقالب اس�لامی ،ملت عزیزمان
حامی دیگری یافته اس��ت؛ سپاه پاس��داران انقالب اسالمی که
برای حف��ظ و تأمین امنیت آنان در دوردس��تها جانفش��انی
میکنند و با دارا بودن فرماندهان و کارکنان ش��جاع ،دلسوز و
مخلص به عهدی که با خدا و ملت بستهاند ،پایبندند.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح ادامه داد :از سوی
دیگر بسیج س��رافراز ،بدون چشمداش��ت در همه عرصههای
امنیت عمومی ،مردم پایه تا محرومیتزدایی ،سازندگی و ارائه

رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم راهپیمایی
 ۲۲بهمن این ش��هر ،ابراز امیدواری کرد :انش��ااهلل
مقامات قضایی موضوع را دنبال میکنند.
س��یده فاطمه ذوالقدر در جریان طرح س��وال
خود و  ۳۹نفر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی
در مورد ایجاد اختالل در فعالیت و زندگی صیادان
ایران��ی در آبهای دریای عم��ان ،گفت :با توجه به
ارزش ریال��ی میزان صید "فان��وس ماهی" و یارانه
تخصی��ص یافته برای ش��ناورهای مربوطه ،صید و
فروش "فانوس ماهی" به تنهایی صرفه مالی ندارد.
در پاس��خ به این س��وال ،محمود حجتی گفت:
تدابی��ری اندیش��یدهایم ت��ا صید فان��وس ماهی در
آبهای دریای عم��ان در تعارض با فعالیت صیادان
بومی و محلی نباشد .در نتیجه توضیحات وزیر جهاد
کش��اورزی در مورد صید فان��وس ماهی در آبهای
دریای عمان ،نمایندگان مجلس در مورد اختالل در
فعالیت صیادان ایرانی به خاطر چینیها قانع نشدند.
وزیر جهاد کش��اورزی در پاس��خ ب��ا تاکید بر
اینکه بهترین نوع کشاورزی از نوع زنجیرهای است
در اینباره ،گفت :در این نوع کش��اورزی ،کشاورز
و خریدار هس��تههای اقتصادی و مدیریتی را خود
تشکیل داده و متناسب با بازار روز محصول تولید
میشود .این نوع کشاورزی قراردادی و زنجیرهای

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ97/11/15:
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ  ،ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  14/30ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 97/11/30ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﮔﻠﻜﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ:
 -1ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﺗﺬﻛﺮ :ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ – ﻭﺩﻭﺩ ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻏﻰ

خدم��ات اجتماع��ی حضور فعال و س��ازنده دارد و در خدمت
کشور عزیزمان است.
وی یادآور ش��د :مردم همیش��ه بصیر ایران ،بصیرتر از همه
دورانها در کنار نظام اس�لامی و نیروهای مسلحش��ان هستند
و اطمین��ان دارند که س��ربازان آنان در ارتش عزتمند جمهوری
اسالمی ایران ،سپاه پاسداران مقتدر انقالب اسالمی ایران و بسیج
همیشه در صحنه ،نیروی انتظامی زحمتکش هر روز آمادهتر از
گذشته نس��بت به دفاع از ملت ش��ریف ایران ،انقالب اسالمی،
میهن عزی��ز و آرمانهای بلند و مقدس انق�لاب و امام راحل و
اسالم ناب محمدی هستند و در این راه آرام و قرار ندارند.
امیر حاتمی ،نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی ایران را
نماد وحدت ،همدلی و مدیریت جهادی در کش��ور دانس��ت و
تاکید کرد ،نیروهای مسلح توانستهاند در دورانهای مختلف با
تأسی به راه امام راحل و شهدای گرانقدر در عرصههای مختلف
علمی ،فناوری ،رزمی و پش��تیبانی از ش��رایط دشوار تحمیلی
دشمن عبور کنند و به قلههای سرافرازی دست یابند.
وی خاطرنش��ان ک��رد :در کن��ار هم��ه نیروهای مس��لح
جانفش��ان ،به برکت انقالب اس�لامی ،وزارت دفاع و پشتیبان
نیروهای مس��لح ب��ا ظرفیت بس��یار باالی علم��ی ،فناوری و

کارت زرد مجلس به حجتی
در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است.
نماینده رودس��ر پاس��خهای حجتی را درباره
ساماندهی محصوالت کشاورزی و وضعیت ناظران
کشاورزی قانعکننده دانست.
سیدحس��ین نقویحس��ینی از رأی مثب��ت
فراکسیون نمایندگان والیی به نمکی وزیر پیشنهادی
بهداشت در جلسه علنی رأی اعتماد خبر داد.

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ

هم��ان زم��ان نیز آمری��کا پی��روزی نیکالس
مادورو در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئال را به
رسمیت نشناخت.
در کن��ار چنی��ن رفت��اری که از آمریکا س��ر
میزند ،میبینیم که ای��االت متحده از رژیمهایی
حم��ات میکند ک��ه تاکنون حتی ی��ک انتخابات
برگ��زار نکردهاند ،عربس��تان س��عودی یکی از آن
حکومتهایی اس��ت که آمریکا از رژیم س��عودی
حمای��ت میکند در حالی که این کش��ور تاکنون
ی��ک انتخابات برگزار نکرده و نوع حکومتی که در
عربستان سعودی برقرار است دیکتاتوری است.
رژیم سعودی هم اکنون در یمن با حمایتهای
آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی مش��غول جنایت و
کشتار مردم مظلوم این کشور است.
در گوشه دیگری از جهان در قلب اروپا ،مردم
فرانسه علیه ظلم و ستم سیاستهای تفکر لیبرالی
حاکم بر کش��ور خود قیام کردهان��د و چند هفته
اس��ت که ش��نبهها علیه دولت و حکومت سرمایه
داری در فرانسه تظاهرات میکنند.
این تظاهرا با سرکوب شدید پلیش و نیروهای
نظامی فرانسه روبهرو بوده است و تاکنون دهها نفر
به دس��ت نیروهای سرکوبگر فرانسه کشته شدهاند
حتی گفته میشود که دولت فرانسه برای سرکوب
مردم خود از وجود گروهک تروریستی منافقین در

این کش��ور بهره برده اس��ت .اکنون اکثریت مردم
فرانسه هر شنبه به خیابانهای میآیند و خواهان
اس��تعفای امانوئل ماکرن رئیسجمهور این کشور
میشوند.
اگ��ر آمریکا و غرب با ماج��رای ونزوئال آنگونه
برخ��ورد میکند که گفته ش��د ،در قبال ماجرای
فرانسه چگونه باید برخورد کند؟!
آیا نبای��د جنبش اکثریتی جلیق��ه زردها در
فرانسه به رسمیت شناخته شود و به خواستههای
آنه��ا توجه گردد؟ اگر مبنا براس��اس دموکراس��ی
اس��ت که اکن��ون اکثریت مردم فرانس��ه خواهان
اس��تعفای امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانس��ه
هستند و در واقع به خاطر مخالفت اکثریت مردم
با حضور ماکرون در پس��ت ریاس��ت جمهوری ،او
مشروعیت مردمی خود را از دست داده است.
دموکراس��ی س��اخته دس��ت غ��رب ،تعاریف
خ��اص خود را دارد ،هیچگاه نمیتوان باور داش��ت
که در کش��ورهای غربی که مدعی دموکراس��ی در
کش��ورهای خود هس��تند ،دموکراسی حاکم است
اما از این ابزار برای فش��ار به کشورهای مستقل و
آزادیخواه استفاده میکنند.
همانگونه که در قبال حقوق بشر ادعایی خود
به دیگر کش��ورها فشار سیاس��ی و اقتصادی وارد
میکنند درباره دموکراسی نیز چنین رفتاری دارند،
اگ��ر غرب جلیقه زردهای فرانس��ه را به رس��میت
شناخت شاید بتوان به دموکراسی در غرب امیدوار
بود ،اما نمیتوان باور کرد که غرب دست به چنین
سیاستی بزند .اتاق خبر 24

دانشمندی ،خود را متعهد به تجهیز این نیروها به جدیدترین
و پیش��رفتهترین فناوریهای رزم��ی و حمایت از خانوادههای
نیروهای مس��لح میداند و در این راه تالش پرثمری را از خود
نشان داده و در آینده نیز درخشانتر از گذشته خواهد بود.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح به تقارن جشن
پیروزی چهلمین س��ال انقالب اس�لامی با رس��وایی اسکتبار
جهان��ی از ثمرات بس��یار مهم بینالمللی اش��اره کرد و یادآور
ش��د :بعد از این مدت ،حقانیت کالم و شعار ملت شریف ایران
برای جهانی��ان مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن و عهدش��کنی،
دش��منی ،کینهتوزی و شیطان بزرگ بودن ،موکدا ً آشکار شد
و به جهانیان بیش از پیش اثبات ش��د که ملت ایران دوستدار
صلح و ثبات در جهان اس��ت .امیر حاتمی تاکید کرد :به ملت
عزی��ز ایران این اطمینان را میدهی��م که برای دفاع از آنان و
س��رزمینمان و آرمانهای امام و ش��هدا و در اطاعت از فرمان
معظ��م کل قوا ذرهای عقب نش��ینی نخواهیم داش��ت و برای
عمل ب��ه این عهدمان و ب��رای ارتقا ت��وان دفاعیمان از هیچ
کشوری و قدرتی هراس به خود راه نخواهیم داد و با شجاعت
و همدلی ملت ،دولت و جوانان و ظرفیتهای علمی کشورمان
به پیشرفتهایمان ادامه خواهیم داد.

در ادامه جلس��ه ،نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی در مصوب��های مقرر کردند ک��ه ۲,۲۰۰
میلیارد تومان به عنوان حق بیمه سهم دولت کلیه
رانندگان حملونقل عمومی اختصاص مییابد.
همچنین نماین��دگان در مصوبهای دیگر تاکید
کردن��د که در ش��رایط اضطراری و پاس��خ به بحران
چنانچه خدم��ات و امکانات دس��تگاههای دولتی و
عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نباشد بخشهای
خصوصی و تعاونیها موظف هستند خدمات و امکانات
موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند.
محم��د جواد جمالی هم بررس��ی راهکارهای
ارتب��اط هی��أت نظ��ارت بر رفت��ار نماین��دگان با
مس��ئوالن قوه قضایی��ه خبر داد و گف��ت :هیأت
نظ��ارت بر رفتار نمایندگان جلس��های با برخی از
مس��ئوالن قوه قضاییه از جمله دادس��تان کشور و
برخی از مس��ئوالن ش��عب مرتبط ب��ا پروندههای
نمایندگان برگزار کرد که طرفین نگرانیهای خود
را ابراز داشته و دیدگاههایشان را منتقل کردند.
س��خنگوی فراکس��یون امید مجلس ش��ورای
اس�لامی از بررس��ی موضوع افزایش قیمت بنزین
و پیامده��ای آن در جلس��ه ش��ورای مرکزی این
فراکس��یون خبر داد و اظهار کرد :در این جلس��ه
کمیتههای اقتصادی و سیاسی فراکسیون گزارشی

از رون��د کار خ��ود ارائ��ه دادهاند که یک��ی از این
گزارش��ات ناظر به پیامدهای افزایش قیمت بنزین
بود .فاطمه س��عیدی خاطرنشان کرد :قرار شد که
جمع بندیهای الزم در این باره صورت گرفته و در
جلسه بعدی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نماین��دگان مجل��س همچنین دو پیش��نهاد
الحاق��ی ب��ه م��اده  ۱۴الیح��ه مدیری��ت حوادث
غیرمترقبه کش��ور را بررس��ی ک��رده و به تصویب
رس��اندند که براس��اس آن وزارت راه و شهرسازی
مکلف به تعیین نقشه حریم گسلها شد.
همچنین با  ۱۴۴رأی موافق ۶۸ ،رأی مخالف
و  ۸رأی ممتن��ع از مجم��وع  ۲۳۱نماینده حاضر
در مجلس ش��ورای اس�لامی با بررسی طرح اعاده
اموال نامش��روع و اجرای اصل " "۴۹قانون اساسی
به صورت یک فوریت موافقت شد.
 ۹نماینده نیز در نامهای به رئیسجمهور خواستار
بررسی تخلفات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره
واریز نش��دن مبلغ یک میلی��ارد و یکصد و هفتاد و
هفت میلیون دالر منابع حاصل از فروش نفت و گاز
به حساب صندوق توس��عه ملی شدند ٢٣٣ .نفر از
نمایندگان نیز با صدور بیانیهای از برگزاری"رزمایش
اقتدار هوایی فداییان والی��ت" نیروی هوایی ارتش
تقدیر و تشکر کردند .ایسنا

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ97/11/15:
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ  ،ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  15/30ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/11/30ﺩﺭ ﻣﺤﻞ
ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﮔﻠﻜﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬﺍ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ:
 -1ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ  87ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﺠﻤﻊ
 -2ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ
 -3ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻔﻴﻪ
 -4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺗﺬﻛﺮ :ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ – ﻭﺩﻭﺩ ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻏﻰ

