رئیس فراکسیون امید:

اعمالمحدودیتبرایبرخیمسئولینوحدتراکمرنگمیکند

رئیس فراکســیون امید فاصله بین مســئولین و یاران انقالب و اعمال محدودیت برای برخی مسئولین
باســابقه نظام را زنگ خطری برای کمرنگ شــدن وحدت در داخل خانواده انقالب دانســت و تاکید کرد:
هرگونه ایجاد چالش در داخل خانواده انقالب مطمئنا به سود بدخواهان نظام اسالمی است به همین دلیل
همه اعم از حاکمیت و مردم باید بیش از گذشــته به وحدت و با هم بودن اصرار کنند .به گزارش ایســنا،
محمدرضــا عارف در دیدار اعضای شــورای مرکزی جبهه اعتدالگرایــان اصالح طلب  ،هفته وحدت را
فرصتی برای همدلی و همراهی همه مســلمانان دانســت و گفت :هفته وحدت فرصت مناسبی است که به
بازخوانی مجدد آموزههای دین اسالم درباره لزوم رفتار مهربانانه با برادران و خواهران همه فرق اسالمی و
ادیان الهی بپردازیم و جمهوری اسالمی ایران میتواند با توجه به این آموزههای اخالقی ،صلحطلبی خود
را در عرصههای مختلف به نمایش بگذارد.
ادامه در همین صفحه
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برگزاری کنگره  12هزار شهید استان آذربایجانغربی؛

رهبر انقالب :نباید اجازه داد یاد شهیدان فراموش شود
جوانان فداکار برترین شخصیتها و چهرههای درخشان تاریخ ما بودند
سرلشکر جعفری :برخی مناطق غرب کشور هدف دشمنان برای ایجاد ناامنی بود
دشمنان نمیدانند با نظام اسالمی در نهضت انقالبی ایران چه باید بکنند

در صفحه 2

رییس جمهور در مراسم بهره برداری مرحله نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی:

چابهار نقطه ای درخشان برای اتصال مردم منطقه است
رییس جمهور در مراســم بهره برداری از مرحله نخســت طرح
توسعه بندر شهید بهشــتی چابهار ،با بیان اینکه راهی جز اعتدال و
با هم بودن ،برای ثبات و توســعه منطقــه وجود ندارد ،تصریح کرد:
منطقــه ما منطقه نــزاع ،افراط ،دخالت خارجی و اختالف شــیعه و
ســنی نیست .به گزارش کار و کارگر از پايگاه اطالع رساني رياست
جمهوري  ،حجت االســام حســن روحانی روز یکشــنبه در این
مراسم که با حضور وزرا و میهمانان خارجی از  17کشور و مسئوالن
و مقامات ارشد کشوری و لشگری در مرکز همایشهای بینالمللی
منطقه آزاد چابهار برگزار شــد ،با تاکید بــر اینکه ایران عالقمند به
فاصله با هیچ کشوری نیست  ،سرآغاز اعتدال را باور و به رسمیت
شــناختن منافع یکدیگر برشــمرد و گفت :منافع مشترک زمینه ساز
وحدت و امنیت منطقه ای است.
رییس جمهور با ابراز خرســندی از افتتاح این بندر در ایام میالد

فرخنده پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) و ماه ربیع المولود و میالد امام
صادق(ع) ،اظهارداشت :این بندر در زمانی افتتاح میشود که شرایط
منطقه ما از گذشته بهتر شــده است .عدهای فکر میکردند منطقه ما
منطقه جنگ ،نزاع ،برخورد شــیعه و ســنی و برخــورد افراطیون و
مردم خوب این سرزمین است و منطقه سرزمین حضور قدرتها و
دخالتهای خارجی میباشــد .روحانی خاطرنشان کرد :امروز ما از
تمامی این تفکرات فاصله گرفتهایم و مردم این منطقه نشــان دادند،
بین اقوام و مذاهب مختلف در این سرزمین فاصلهای وجود ندارد.
البته در این زمینه علمای شــیعه و ســنی و نخبگان و بزرگان چه در
ایران و چه در کشورهای منطقه گامهای بلندی را برداشتهاند.
رییس جمهور افزود :آنچه اهمیت دارد این است که همه باید به
دنبال همبستگی ،اتحاد و منافع بیشتر در منطقه باشیم.
ادامه در صفحه 11

صفحه 3

صفحه 12

ربیعی در ارائه عملکرد صد روزه:

رئیس سازمان بهزیستی:

ایجاد اشتغال مهم ترین برنامه سال 97
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است

الیحه حمایت از حقوق معلوالن هفته آینده
به مجلس میرود

صفحه 14

صفحه 1
رئیس قوه قضاییه:

اروپا؛ مقصد  ۴۰درصد نفت ایران
در نوامبر شد

عكس :كاروكارگر -مصطفی صفری

عدهای می خواهند برای خود
کاسبی بسازند

حضــرت آیــت اهلل خامنهای فرمانده معظــم کل قوا ظهر دیروز (یکشــنبه) در
دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و برگزیدگان جشنواره مالکاشتر با اشاره به
خصومتهای تمامنشدنی دشمنان با ملت و نظام اسالمی ،مواجهه با این معارضهها
را در گرو ایستادگی و تقویت روزافزون تواناییهای نیروهای مسلح خواندند و تأکید
کردند:امروزنیروهایمسلحبهبهتریننیرویانسانیازلحاظفکری،عملی،عزمواراده
احتیاجدارندتابتوانندآسیبناپذیریملترادرمقابلدشمنیهاحفظکنند.
به گزارش کار و کارگر از پايگاه اطالع رساني مقام معظم رهبري  ،رهبر انقالب
اسالمیباابرازخرسندیازعمقبخشیدنبهحرکتپیشروندهنیروهایمسلحدربخش
نیرویانسانیبابرگزاریجشنوارهمالکاشتر،افزودند:الزمهپیشگامیدرموفقیتها،
استمرار حرکت رو به جلو و بدون توقف است ،بنابراین باید در هر بخش که مسئولیت
و وظیفهای برعهده دارید ،بیوقفه و مســتمر ،کار و تالش کنید .ایشــان ،نامگذاری
جشنواره بهنام جناب مالکاشتر از فرماندهان و یاران امیرالمومنین علی علی هالسالم را
آموزنده توصیف کردند و گفتند :مالکاشتر در «بصیرت و شناخت صراط مستقیم»،
«عزم راسخ»« ،احساس مسئولیت و آمادگی برای مجاهدت»« ،شجاعت و قدرت
فرماندهی» و در عین حال در «معنویت ،عبادت ،تقوی و تواضع» برجسته و الگوست
و فرماندهان نیروهای مسلح باید بیش از دیگران ،این حاالت و روحیات عالی را در
خودتقویتکنند.پیشازسخنانفرماندهکلقوا،سردارسرلشکرباقریرئیسستادکل
نیروهای مسلح با تبریک پیروزیهای غرورآفرین و راهبردی جبهه مقاومت ،گفت :در
هشتمین جشنواره مرکزی مالک اشتر ۵۲،نفر از فرماندهان و مسئوالن ردههای موفق
نیروهایمسلحمعرفیوتقدیرشدند.
رئیس فراکسیون امید:

اعمال محدودیت برای برخی مسئولین وحدت
را کمرنگ میکند

در صفحه 11

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه آقایی که خود زمانی در کشــور
مسئول بود ،ظرف چند دقیقه 50حرف خالف علیه قوه قضاییه گفته
است،اظهارکرد:عدهایکهخودرامنجیمیدانند،میخواهندبرای
خودکاسبیبسازند.
بــه گزارش ایرنا ،آیت اهلل صادق آملی الریجانی روز یکشــنبه در
همایش سازمان بسیج حقوقدانان به مناسبت  12آذر سالروز تصویب
قانون اساســی در مجتمع فرهنگی قوه قضاییه افزود :این افراد متوجه
نمی شوند که این اقدامات خیانت به جمهوری اسالمی و آرمان انقالب
است.
وی با بیان اینکه چرا به قیمت کار سخیف و خود را نشان دادن ،روی
اینهمهدستاوردهایانقالبمیخواهندخطسیاهبکشند،ادامهداد:این
اقدامات،درحقنظامجمهوریاسالمیبااینهمهاقتداروملتهمیشه
در صحنه ،باالترین خیانتی است که عده ای انجام می دهند.
رییــس قوه قضاییه با بیان این مطلب که همه نظام های دنیا دچار
برخی مشکالت هستند ،اظهار کرد :وقتی پیامبر(ص) آمد ،ابوسفیان هم
بود؛ امام حسین(ع) که آمد یزید هم بود؛ یعنی عده ای تسلیم حق می
شوندوبرخیهمتسلیمشیطانکهاینهااضمحاللپیدامیکنندوتاآخر
هم این روال ادامه دارد؛ هیچ وقت نظامی را در عالم عینیت ،نخواهید
یافت که خالص بماند .تا بشر ،بشر است ،اهواء(خواهش ها و آرزوهای
نفس) هم وجود دارد.
آیت اهلل آملی الریجانی ،قوه قضاییه را یکی از ارکان نظام جمهوری
اسالمیخواندوادامهداد:قوهقضاییهحسبشرع،مسئولیتهایمهمی
را بر دوش دارد و در قانون اساسی جمهوری اسالمی فراتر از «فصل
الخصومات»  ،نظارت های عمده و سنگینی بر دوش این قوه نهاده شده

عدهای می خواهند برای خود کاسبی بسازند

است.
وی با طرح این ســوال که تخریب این رکن نظام چه معنایی دارد،
گفت :مقام معظم رهبری بارهــا در دیدارهای جداگانه خطاب به قوه
قضاییهفرمودهاندکههروقتقاطعانهبایستیدهجمههابیشترمیشودو
اینهجمههاثمرهایستادگیتاناست.
رییسدستگاهقضاییکشوربابیاناینکهدشمنبیرونیاززمانشکل
گیری انقالب اسالمی تا کنون به دشمنی و تخریب های خود در جهات
مختلف ادامه می دهد ،تصریح کرد :آنها در بحث حقوق بشری هم به
ما ایراد می گیرند ،در حالی که جمهوری اسالمی در زمینه حقوق بشر
از همه کشورهای منطقه جلوتر است؛ در منطقه کشورهایی داریم که در
حکومتشان حتی یک بار رای گیری و انتخابات ندیده اند؛ مردم بحرین
هم برای داشتن همین حق رای ،مبارزه می کنند .در عربستان سعودی،
بحث حقوق بشری وجود ندارد چون این کشور تسلیم محض نظام
سلطهاست.
رییسقوهقضاییهتصریحکرد:متاسفانهعالوهبردشمنانبیرونی،عده
ای در درون کشور آب به آسیاب دشمن می ریزند و دروغ های عجیب
وغریبیمطرحمیکنند.
وی ادامه داد :آنها کار عظیم جمهوری اسالمی را نمی بینند و نمی
دانند که نفس بقای نظام با این همه فشار و تحریم به دلیل بصیرت ملت
و حضور آنان در صحنه ها یک معجزه الهی است؛ ادعای مردمی بودن و
نیز خادم ملت بودن ،داشته و این گونه از پشت به کشور خنجر می زنند.
بادولتهجمهکنندهعلیهقوهقضاییهبرایدریافتبودجهجنگیدیم
رییس قوه قضاییه با تشریح فعالیت ها و عملکرد این قوه در طول
ریاست خود اظهارکرد :منابع انسانی قوه قضاییه از لحاظ کمی و کیفی

پیشــرفت قابل توجهی یافته است طوری که در سال  ، 87هفت هزار
قاضیدرکشورفعالیتمیکردندوباتالشهایاجراییمستمرباهمین
افرادیکهدرحالسیاهنماییعلیهقوهقضاییههستند،جنگیدیمتااجازه
استخدامقضاییوبودجهبرایاینمنظوربگیریم.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود :حتی به مقام معظم رهبری هم نامه
نوشتیموامروزبیشاز 11هزارقاضیدرقوهقضاییهمشغولکارهستند.
رییس قوه قضاییه بابیان اینکه دست قاضی را نمی توان در خیابان
گرفت و او را وارد قوه قضاییه کرد ،گفت :هر سال 40هزار نفر در آزمون
قضاوت شرکت می کنند و پس از گذراندن آزمون و انواع گزینش های
علمی  ،دینی و روانشناسی 250نفر انتخاب می شوند که هنوز هم فکر
می کنیم تعداد قضات به دلیل میزان ورودی پرونده ها کم است.
گستردهشدنابعادنظارتیدرقوهقضاییه
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه تخلفات در دستگاه قضایی از جهات
مختلف وجود دارد ،اظهارکرد :موردی گزارش شد که قاضی با مراجعان
بویژه وکال برخورد ناشایستی داشته است؛ به او چند بار تذکر دادیم و
سپس او را انفصال خدمت کردیم ،اگرچه قضات قدرت دارند اما این
قدرت نباید به سوء و ناحق استفاده شود.
آیتاهللآملیالریجانیدربارهفعالیتهاینظارتیاینقوهازگسترده
ترشدناینفعالیتهاخبردادوگفت:نظارتدادسرایانتظامیقضات
توسعه پیدا کرد و حتی نظارت پنهان در این قوه راه اندازی شد که در
استان های مختلف این نوع نظارت بسیار موثر بود؛ اگر دستمان باز بود،
به دادسرای نظامی نیرو می دادیم.
به گفته وی ،در دیوان عالی کشــور ،معاونت راهبردی قوه قضاییه،
روســای کل دادگستری ها ،دادستان های مراکز استان و دادستانی کل

کشور هم نظارت به صورت مستمر وجود دارد ،بنابراین ارزیابی از قوه
قضاییه باید بر اساس واقعیت ها باشد نه اینکه اگر از یکی خوشمان
آمد ،بگوییم در دوره فالنی وضع خیلی خوب بود و اگر از فرد دیگری
خوشماننیامد،بگوییمامیدیبهعدالتقوهقضاییهنیست.
رییس دستگاه قضایی با بیان این جمله که برخالف برخی که می
گویندویرانهتحویلگرفتیم،منمیگویمچنیننبودهاست،گفت:دستگاه
قضایی رویه ای را طی کرده تا به اینجا رسیده است اما امروز معتقدیم
اقدامات بســیاری در این دوره از فعالیت های قوه قضاییه انجام شده
است.
آملی الریجانی با اشاره به مصاحبه یک نفر در یک روزنامه درباره
قوه قضاییه گفت :فاضل محترمی با روزنامه ای مصاحبه کرده و با
قدردانی از آیت اهلل اردبیلی گفته است که علم قاضی حجیت ندارد
و من می پرسم آیا واقعا علم قاضی حجیت و اعتبار ندارد؟ امام(ره)
در تحریرالوسیله می فرمایند علم قاضی هم در حق الناس و هم در
حق اهلل ،حجت است لذا قرار نیست هر چه به ذهنمان آمد علیه قوه
قضاییه رسانه ای کنیم.
آملی الریجانی ،عدالت قضایی را امری نســبی دانســت و گفت
متاسفانهتوقعاتیازعدالتقضاییداریمکهدرستنیست،چونقاضی
بر اساس ادله و شواهد حکم می کند و دست قاضی از آنچه در عالم
واقع وجود دارد ،کوتاه است.
وی با اشــاره به پراکنده بودن مبحث عدالــت ادامه داد :پرونده ای
ممکن است عادالنه و پرونده ای دیگر ممکن است ناعادالنه رسیدگی
شود،بنابراینصفروصدکردناینقضیهبیانصافیاست؛درمیلیونها
پروندهمطرحدردستگاهقضایی،ارزیابیکردنسهپروندهدرستنیست.

اسپوتنیک:

آمریکا ،انگلیس و فرانسه تامین کننده سالح عربستان در حمالت به یمن هستند

خبرگزاری اسپوتنیک نوشت :آمریکا،
انگلیس و فرانسه تامین کننده سالح های
عربســتان ســعودی در حمالت به یمن
هستند که منجر به کشته شدن شمار زیادی
از مردم این کشور شده است.
خبرگزاری اســپوتنیک افزود :آمریکا،
انگلیس و فرانسه در همدستی آشکار ثبات
منطقه را برهم زدهاند.
رســانه روس در ادامــه گــزارش خود

نوشــت :بخش زیادی از تجهیزات نظامی
و بمبهای عربستان سعودی از کشورهای
آمریکا ،انگلیس و فرانسه تأمین میشود.
اسپوتنیک افزود :طبق گزارش «مؤسسه
تحقیقاتی صلح بینالمللی اســتکهلم» از
ســال  1950تا ســال  2016آمریکا معادل
 34میلیارد دالر تجهیزات نظامی در اختیار
عربستان قرار داده و این رقم برای انگلیس
بیش از  10میلیارد دالر و برای فرانســه نیز

انااهللواناالیهراجعون

جناب آقای دکتر محمد امین رضازاده

مدیرکل سابق سیاسی امنیتی وزارت کشور
(فرماندار اسبق شهرستان خوی)
مــرگ چه بی پــروا می چینــد وبا خود مــی برد از
گلســتان زندگــی بــی گناهــان ومعصومانــی چون
حاج یداهلل رضازاده ،ابو ی گرامیتان راچاره ای جز
تسلیم به رضای الهی نیست ،این مصیبت جانگداز را
به خانواده حضرت عالی تسلیت وتعزیت گفته وبرای
آن ســفرکرده بهشــت برین ماوای جاودانش وصبر
جمیل وطول عمر باعزت نثار بازماندگانشان باد.
عباس مرندی
رئیس هیات مدیره  انجمن صنفی رانندگان
مسافربری شهرستان خوی

بیش از  7میلیارد دالر است .رسانه روسی
نوشت :آمریکا مهمترین کشور صادرکننده
ســاح درجهان و عربســتان نیز نخستین
مشتری تجهیزات نظامی آمریکا است.
اسپوتنیک به نقل از نویسنده مقاله افزود:
پایه و اســاس همگرایی و اتحاد عربستان
و آمریکا این اســت که ریاض منابع بزرگ
نفت در اختیار دارد و همچنین با اقدامات
و بازیگرانی در منطقه دشــمنی میکند که

در حال مبارزه با سیاســتهای سلطهگرانه
آمریکا در منطقه هستند .محمد بن سلمان
ولیعهد عربســتان ســعودی بــرای تثبیت
موقعیــت خــود در این کشــور و به بهانه
بازگردانــدن عبدربه منصــور هادی رییس
جمهور مستعفی و فراری یمن به کشورش،
در ششــم فروردین ماه 1394با کمک چند
کشور عربی و آمریکا به یمن حمله کرد ،البته
تحقق رویای رهبریت جهان عرب و نشان

وزارت نیرو

نوب

جناب آقاي محجوب

ت
دوم

شرکت آب و فاضالب استان مازندران

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
شرکت آب و فاضالب استان مازندران
رجوع به صفحه 3

شهرستانهای شهرقدس ،شهریار ومالرد

اخبار ویژه شهرستانهای شهرقدس ،شهریار ومالرد را در صفحه  7بخوانید
مدیرعامل شرکت بابک مس ایرانیان خبر داد:

دادن قدرت عربستان (که عکس آن صادق
شــد) دلیل اصلی آغاز تجاوز عربســتان و
ائتالف عربی  -آمریکایی به یمن بود.
حملــه ائتــاف عربــی  -آمریکایی به
سرکردگی عربستان به یمن تاکنون خسارت
های ســنگینی به مردم این کشور داشته و
تقریبا تمامی زیرســاخت های یمن نابود
شــده و هزار یمنی نیز در اثر این تجاوز به
شهادت رسیده اند؛ این ائتالف در بیش از

دو سال گذشته هزاران تن بمب بر سر مردم
یمن فرو ریخته است.
وضعیت مســلمانان یمن آنقدر بغرنج
شــده که ســازمان ملل نیز صدایش درباره
وضعیت سالمت آنها درآمده است.
بر اساس آمار جدید سازمان ملل بیش
از  14میلیون نفر در یمن که تقریبا نیمی از
جمعیت این کشــور را شــامل می شود به
کمک غذایی و دارویی ضروری نیاز دارند.

تبريك

ژه
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ادامهازهمینصفحه
ویبااشارهبهشرایطحساسمنطقهوتالشبرخیگروههاکشورهابرایارائهچهرهایخشن
وخشونتطلبازجمهوریاسالمیایران،خاطرنشانکرد:ازامتاسالمی ِبویژهمراجعوپیشوایان
بزرگوارشیعیوسنیانتظاراستدربرابرامواجکینهآفرینتعصبوجهالتیکهموردسوءاستفاده
دشمناناسالمومنطقهقرارگرفتهاستبروحدتمیانفرقمختلفاسالمیاصرارکنندوهرگونه
تحریکوتخریبراازسویهرکسیکهباشدمحکومنمایندوگامهایعملیتردرجهتوحدت
بردارند.رئیسفراکسیونامید،پیروزیانقالباسالمیرانشانهوحدتوهمدلیهمهاقشارمردمبا
محوریترهبرفقیدانقالبدانستوگفت:درمقاطعمختلفبعدازانقالباسالمیهرجاوحدت،
اتحادوهمبستگیبینمردمومسئولینبودتوانستیمدربرابرحوادثناگوارکهمیتوانستکیاننظام
اسالمیرابهمخاطرهبیندازدپیروزشویمواگرامروزهموحدتوهمدلیبینمردمومسئولینحاکم
باشدهیچقدرتینمیتواندبرماغلبهکند.
ویایجادفاصلهبینمسئولینویارانانقالبونیزاعمالمحدودیتبرایبرخیمسئولینباسابقه
نظامرازنگخطریبرایکمرنگشدنوحدتدرداخلخانوادهانقالباعالمکردوگفت:دربرهه
حساسیازانقالباسالمیبهسرمیبریموهرگونهایجادچالشدرداخلخانوادهانقالبمطمئنابه
سودبدخواهاننظاماسالمیاستبههمیندلیلهمهاعمازحاکمیتومردمبایدبیشازگذشتهبه
وحدتوباهمبودناصرارکنند.
رئیسشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلباندربخشدیگریازسخنانخودباتاکیدبراینکه
حرکتجبههاینبایدباعثواگراییبیناحزابسیاسیشود،گفت:نگاهقیممابانهوپدرساالرانهدر
حرکتجبههاینبایدوجودداشتهباشدواگرحزبیااحزابیبخواهندنگاهقیممابانهنسبتبهدیگر
احزابداشتهباشندمطمئناشکستخواهندخوردوحرکتجبههایرابامشکلروبروخواهندکرد.
رئیسفراکسیونامیدوحدتتشکیالتیرایکیازاصولمهمحرکتجبههایدانستوبااشاره
بهدستاوردهایشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانیادآورشد:رقیبجریاناصالحاتتالش
زیادیکردکهباالگوبرداریازشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانجبههاییعملکنندولیبازهم
موفقیتیکسبنکردند.عارفدرپایانحرکتجبههسیاسیرامقدمهتشکیلحزبفراگیردانستو
تاکیدکرد:اگربهتاریخسیاسیکشورماننگاهکنیممیبینیمکهبسیاریازجبهههایسیاسیبهمانندجبهه
ملیبعدازمدتیانشعابهاییدرداخلآنهاایجادشدبههمیندلیلهیچراهیجزتشکیلحزبفراکیر
نداریم وشرطرسیدنبهآن،حرکتمنسجمباهمگراییحداکثریدرداخلجبههاصالحاتومبنا
قراردادنمنافعجریانیدرمقابلمنافعحزبیوگروهیاست.

آثار فرهنگی و هنری تولید شده با موضوع نام ه رهبر انقالب به جوانان غربی رونمایی شد
رئیس قوه قضاییه:

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و
برگزیدگانجشنوارهمالکاشتر:

تقویت نیروهای مسلح آسیبناپذیری ملت را
حفظمیکند

با حضور شخصیتهای سیاسی در همایش طلوع حقیقت

ایجاد اشتغال  ۵۰۰نفری طی یکسال آینده
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دبيركل محترم خانه كارگر جمهوری اسالمی ایران
اينك كه در ســايه
فعاليت هاي خالصانه
حضرتعالــي جامعــه
كارگــري توانســت
در ســالروز تصويب
قانون كار مظلومیت
خود را در سراسر كشور فرياد بزند برخود الزم مي دانم از اين تالشهای
بی وقفه قدرداني نموده با يادآوري حضور پرشور كارگران آذربايجانشرقي
در اين روز كه با هدايت جناب آقاي مهندس صادقزاده دبيرمحترم
اجرايي خانه كارگرتبريز انجام شــد نيــز از اين تالش به مصداق لم
يشكر المخلوق لم يشكر الخالق نهايت سپاسگذاري را به عمل می آورم.

محمدرضاغفوري رييس اتحاديه كارگران
قراردادي آذربايجان شرقي

