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آیت هللا رئیسی:

خصوصی سازی باید با حفظ منافع 
ملی و حقوق مردم همراه باشد

قدرت دفاعی، امنیت آفرین اس��ت، به ویژه 
قدرتی ک��ه مردم آن را آفری��ده اند و برای 
امنی��ت پایدار در جمهوری اس��امی ایران 
جوانانش��ان در عرصه ه��ای دفاعی و نظامی 
حض��ور دارند. پایه و اس��اس بدن��ه قدرت 

دفاعی ایران اسامی، مردمی است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای فرمانده کل قوا 
روز گذش��ته به س��ه رکن اقتدار ملی اشاره 
کردند که هر یک از آنها در جای خود قابل 

بررسی و تجزیه و تحلیل است.
ایش��ان در مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانش��گاه های نیروه��ای مس��لح، »ق��درت 
دفاعی«، »اس��تحکام و ثب��ات اقتصادی« و 
»توانای��ی و قوام فرهنگ��ی« را ارکان اقتدار 
ملی برش��مردند و فرمودند؛ »مبنای اقتدار 
در جمهوری اس��امی ی��ک مبنای عقانی 
و براساس محاس��بات صحیح و منطقی در 
خص��وص اندازه ق��درت دفاع��ی، چگونگی 
تقس��یم کار بین نیروهای مس��لح و تعیین 
ابزارهای دفاعی اس��ت.« تعریفی که ایشان 
از ق��درت دفاع��ی در جمه��وری اس��امی 
ای��ران ارائ��ه دادن��د، زمین��ه کار و ت��اش 
مس��ئوالن و مردم را برای کارهای اساس��ی 
فراهم می کند، در واقع فرصتی اس��ت برای 
مس��ئولین و مردم تا در فض��ای امن ایجاد 
شده از سوی قدرت دفاعی، دو مولفه دیگر 
خود را به ارتقاء برس��انند، استحکام و ثبات 
اقتصادی و توانایی و قوام فرهنگی زیر سایه 
قدرت دفاعی باید رش��د کنن��د تا توازن در 
این س��ه مقول��ه ایجاد ش��ود. اکنون قدرت 
دفاعی نیروهای مس��لح توانس��ته اس��ت به 
بخش زی��ادی از آنچه ک��ه فرمانده کل قوا 
در عرصه دفاعی متذکر ش��دند، دست یابد، 
یعنی توانسته اس��ت با اقتداری که در بدنه 
نیروهای مسلح به وجود آمده، اندازه قدرت 
دفاعی، چگونگی تقس��یم کار بین نیروهای 

مسلح و انواع ابزارهای دفاعی تعیین شود.
حتی تحریم ه��ای اقتصادی و تس��لیحاتی 
دش��من علی��ه جمه��وری اس��امی ایران 
نتوانس��ته اس��ت این بخش از بدنه حساس 
نظ��ام اس��امی را مختل کند بلک��ه باعث 
شکوفایی در عرصه نظامی و دفاعی نیروهای 

مسلح شده است.
در ای��ن می��ان ع��اوه بر آن که دش��منان 
دارد،  س��عی  ای��ران  اس��امی  جمه��وری 
توانایی ه��ای نظام��ی کش��ور را ب��ه چالش 
کش��یده و آن را بهان��ه ای ب��رای تهدید از 
س��وی ایران معرفی کنند، برخی در داخل 
نی��ز س��عی دارن��د هم ص��دا با دش��منان، 
توانمندی ه��ای نظامی کش��ور را بهانه ای 

برای فشارهای دشمن معرفی کنند.
بارها مواضع و سخنان برخی افراد و اشخاص 
در داخل کش��ور در زمین��ه توانمندی های 
نظ��ام ایران ب��ه ویژه قدرت موش��کی دیده

قدرت دفاعی، امنیت آفرین
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محمد صفری

خبر مهم همتی
ایران و عراق برای آزادسازی منابع ارزی به توافق رسیدند

رییس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به مثبت بودن رایزنی هایش با مقامات عراقی گفت: با بانک مرکزی 
و بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی کشورمان به توافق رسیده ایم.

اخبار دریافتی حاکیست رییس کل بانک مرکزی کشورمان روز گذشته پس از ورود به بغداد جلسه مفصل 
مشترک با رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک تجارت عراق درخصوص مبادالت بانکی و نحوه استفاده 
از منابع چند میلیارد دالری بانک مرکزی ایران انجام داد و توافقنامه الزم امضا شده است. در باره این توافق، 
همتی با نخس��ت وزیر عراق نیز دیدار کرد. در این باره رییس کل بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران با 
اش��اره به مثبت بودن رایزنی هایش با مقامات عراقی گفت: با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق بر س��ر آزاد 
کردن منابع مالی کشورمان به توافق رسیده است. عبدالناصر همتی در باره نتائج مذاکراتش با مقامات عراقی 
افزود که جلس��ه مش��ترک سه جانبه با روسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق منجر به توافق بر سر آزاد 
کردن منابع مالی ایران با هدف خرید کاالهای اساسی برای کشور شده است. وی جلسه مشترک خود را با 
»مصطفی غالب مخیف« رییس بانک مرکزی و »س��الم جواد عبدالهادی چلبی« رییس بانک تجارت عراق 
را در این راستا مهم ارزیابی کرد و گفت: در این جلسه در باره تبادالت تجاری گفت وگوی مفصلی صورت 
گرفت. همتی خاطرنش��ان س��اخت که جمهوری اسامی ایران در نتیجه صادرات برق و گاز به عراق، منابع 
مالی چش��مگیری در بانک های عراق دارد. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تاکید کرد که 
نخس��ت وزیر عراق از حصول این توافق ابراز خرس��ندی و استقبال کرده است. وی افزود که در دیداری که 
متعاقب جلسه سه جانبه، با »مصطفی الکاظمی« داشته نخست وزیر عراق، قول داده است که به طور هفتگی 
روند انجام این توافق را میان دو کشور پیگیری کند. همتی ابراز امیدواری کرد که با توافق های انجام شده 
گام های مثبتی در توس��عه روابط اقتصادی و بانکی با کشور دوست و برادر عراق برداشته شود. وی تصریح 
کرد با توجه به رایزنی های امروز و قول هایی که مسووالن عراقی داده اند، نسبت به آینده امیدوار است و 

نتایج آن به زودی در مناسبات بانکی و اقتصادی دو کشور مشخص می شود.
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جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى کامیونداران 
در ساعت   10700040831 ملى  شناسه  و   392 ثبت  به شماره  گنبد   راننده  خود 
تعاونى تشکیل  پنجشنبه مورخ 1399/08/15 درمحل دفتر شرکت  روز  10 صبح 
به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  مى شود جهت  دعوت  محترم  اعضاء  کلیه  از  گردد.  مى 

موضوعات ذیل دراین جلسه حضور بهم رسانند:
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت 
2- تصمیم گیرى درخصوص بودجه پیشنهادى سال 1399

3- تصمیم گیرى در خصوص تصویب صورتهاى مالى سال 1398 شرکت
4- تصمیم درخصوص تقسیم سود سهام سال 1398 

5- تصمیم گیرى درخصوص پاداش به هیئت مدیره بر اساس سود سالهاى آتى 
بیشتربه  اختیار  (دادن  کارخانجات  بارهاى  گرفتن  درخصوص  گیرى  تصمیم   -6

هیئت مدیره)
یا  و  و حوالى گمرك  برون  اینچه  در  زمین  گیرى درخصوص خریدن  تصمیم   -7

شهرك صنعتى گنبد و یا حوالى گنبد 
8-تصمیم گیرى درخصوص بدهى شرکت تعاونى از سال 88 و 89 به اتحادیه حمل 

بار استان گلستان بابت حق عضویت
9-تصمیم گیرى در مورد کسانى که به مدت چندین سال بدهکار به شرکت بوده 

و به هیچ عنوان جوابگو نمى باشند.
10- انتخاب بازرس اصلى و على البدل به مدت یکسال مالى 

*الزم به یاد آورى است که: اعضاى تعاونى مى توانند نماینده تام االختیارى( از 
تعیین  راى  اعمال  و  براى حضور درمجمع  آنان)  از  یا خارج  تعاونى  اعضاى  میان 
نمایند. تعداد آراى وکالتى هرعضو سه راى و هرشخص غیر عضو تنها یک راى 
خواهد بود و بنابراین اعضاى محترم درمورخه 1399/08/14 ازساعت 8 لغایت 12 
در محل دفترشرکت تعاونى واقع در گنبد-کیلومتر یک جاده آزادشهردفترشرکت 
تعاونى کامیونداران جهت تایید وکالتنامه و برگه حضور در مجمع عادى به همراه 
برگه  و  شناسایى  معتبر  مدارك  داشتن  دردست  با  االختیار  تام  نماینده  و  عضو 

سهام حضور بهمرسانند.
- افرادى که متقاضى کاندیداتورى سمت بازرسى مى باشند مدارك زیر را حداکثر 
ظرف یک هفته پس از انتشار آگهى به دفتر شرکت مراجعه و تحویل نمایند.

- کپى شناسنامه، مدرك تحصیلى، کارت ملى، کارت پایان خدمت، گواهى عدم 
سوء پیشینه، فرم درخواست سمت کاندیداتورى.
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