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*نسیبه پیرایش
تا  هفته  از یک  کمتر  که  در حالی  این روزها 
نداریم  فاصله  قطر  در  فوتبال  جهانی  جام  آغاز 
موضوع نخواندن سرود ملی توسط ورزشکاران 
به یک دغدغه مهم مسووالن تبدیل شده است. تا 
جایی که محسن کوهکن نماینده پیشین مجلس 
می گوید: »اگر ورزشکاری در جام جهانی سرود 
از  بعد  نکرد،  از گل شادی  و پس  نخواند  ملی 
تذکر و توجیه باید او را حذف کنیم. ما بعد از 
تقلید و رئیس جمهور را حذف  انقالب مرجع 
کردیم بنابراین حذف یک بازیکن که سهل سهل 

است.«
لنجان  پیشین  نماینده   24 رویداد  گزارش  به 
از  بعد  شادی  که  نمی کنم  »پیش بینی  می گوید: 
پیروزی نداشته باشند چرا که فرض بر این است 
می دانند  خوب  و  هستند  عاقلی  انسان های  که 
که نظام آنجایی که پای مصالح اصلی کشور در 
پیش باشد، با احدی تعارف ندارد. از آن طرف 
هم می دانند که مردم از آن ها چه انتظاری دارند. 
یک فوتبالیست که کف عقالنیت را داشته باشد 
و مطالبات ورزش دوستان و چارچوب های نظام 

را بداند و بفهمد که نظام با کسی شوخی ندارد، 
چنین کاری را نمی کنند. حاال اگر خدای نکرده 
آن ها  با  مرتکب چنین خطایی شدند، حاکمیت 

طبق قانون برخورد می کند.«
مرکزی حزب  شورای  ترقی عضو  حمیدرضا 
توسط  ملی  سرود  نخواندن  درباره  هم  موتلفه 
زدن  گل  از  بعد  آنها  نکردن  شادی  و  بازیکنان 
به رویداد24 می گوید: »باید از بازیکنان تیم ملی 
جهانی  جام  در  تا  شود  گرفته  تضمین  فوتبال 
مورد  ورزش  بردارند.  کارهایشان  این  از  دست 
توجه اقشار متعددی از جامعه است و با توجه 
دارند،  بسیاری  بینندگان  جهانی  جام  اینکه  به 
اینها طراحی کردند در قطر به حیثیت جمهوری 
اسالمی ضربه بزنند بنا بر این مسئوالن امنیتی و 
این زمینه تصمیم  ورزشی و اجرایی کشور، در 
درست و دقیقی بگیرند تا اجازه ندهند که اینها 
به حیثیت جمهوری اسالمی ضربه ای وارد کنند.«
هنگام  از سکوت  مجلس  نماینده های  نگرانی 
سرود تیم ملی در جام جهانی در شرایطی رقم 
خورده که اخیرا تعدادی از ورزشکاران ایرانی در 
رشته های مختلف از قبیل فوتبال ساحلی، واترپلو 

و والیبال نشسته، هنگام پخش سرود ملی ایران 
سکوت کرده اند. باید گفت نخواندن سرود ملی 
از سوی ورزشکاران همراهی کردن با اعتراضات 
مردم است که پس از گذشت نزدیک به دو ماه از 
آغازش پاسخ مثبتی از سوی مسووالن به آن داده 
نشده است. اما آیا با این نگاه امنیتی  و تهدیدآمیز 
به موضوع اعتراضات مردمی آیا می توان کشور را 
به سوی ثبات، پیشرفت و آرامش هدایت کرد؟ 

در این رابطه جماران به نقل از رئیس جمهور 
اصالحات نوشت: »کم هزینه ترین و پرفایده ترین 
راه کار که نتیجه آن ثبات و پیشرفت و بازسازی 
از  از جامعه  مهمی  رفته بخش  از دست  اعتماد 
هم  است،  نظام  اصالحی  خود  است،  حکومت 
که  امری  رفتار؛  هم  و  رویکرد  هم  ساختار،  در 
همواره از سوی خیرخواهان گفته و پیشنهاد شده 
آن  شدن  شنیده  به  نیاز  حتی  ظاهراً  ولی  است 
احساس نمی شود چه رسد به عمل کردن آن.« 
»بر مسؤوالن فرض است که عالوه بر تحلیل ها 
و گزارش هایی که از مجاری رسمی می رسد از 
طریق مجاری بی طرف و خیرخواه گزارش های 
جامع و آسیب شناسانه را هم دریافت کنند. اینکه 
برخورد  و  شود  معرفی  اغتشاش  اعتراضی،  هر 
خشن و سخت با آن توجیه گردد مشکل را بیشتر 

می کند.«
سابق  نماینده  و  دانشگاه  استاد  مطهری  علی 
هم  دهم،  و  نهم  هشتم،  دوره های  در  مجلس 
هیچ  مردم  اگر  »انصافا  می گوید:  خبرآنالین  به 
ناراحت                         باید  ما  آنموقع  نمی کردند،  اعتراضی 
می شدیم که چرا در مقابل چنین حادثه ای با این 
که عواطف انسانی افراد جریحه دار شده، کسی 
اعتراض نکرد، بد بود اگر این اتفاق می افتاد. ولی 
بعد  هرچند  بود.  درستی  کار  اعتراضات  نفس 
ضدانقالب سوار بر کار شد و سوء استفاده کرد 
ولی اصل اعتراض کار مثبتی بوده و قابل ستایش 

و تمجید است.«
»اگر رهبری ورود کنند و دستوری برای اصالح 
بدهند امیدی برای آینده ایجاد می شود، ولی اگر 
ایشان دخالت نکنند معتقدم شورای نگهبان همان 

رویه خود را ادامه خواهد داد.« 

وحیدی: 
کارگر ماهر را دست کم نگیریم

جام جهانی فوتبال و نگاه امنیتی به ورزشکاران
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همه  اینکه  از  خوشحالی  ابراز  با  کشور  وزیر   
قراردادها با شرکت های تولیدی داخلی منعقد شده 
است تاکید کرد که کارگر ماهر را دست کم نگیریم 
چه بسا یک کارگر ماهر مانند طراح عمل و یک 

دستگاه پیجیده تولید می کند.
 احمد وحیدی روز سه شنبه در آیین واگذاری 
۵۰۰ اتوبوس شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی 
را  تولید  دیزل،  خودرو  ایران  شرکت  در  شهری 
اقتصاد کشور و پژوهش و تحقیق را  تپنده  قلب 
آثار  تنها  نه  تولید  دانست و گفت:  تولید  زنجیره 

اقتصادی بلکه آثار اجتماعی به دنبال خود دارد.
وی افزود: تولید، اقتصاد و اجتماع با هم پیوند 
و  ملی  نشان  یک  گاهی  محصول  و   می خورد 
افتخار آن کشور می شود و حیات جامعه وابسته به 
تولید است و این در ایران پهناور معنای چندبرابر 
به خود می گیرد. همچنین ضریب فزاینده ای در 
سیاست  و  اجتماع  اقتصاد،  با  آن  پیوند  و  تولید 

کشور وجود دارد زیرا موجب سربلندی و افتخار 
کشور می شود و در کنار آن ارزش های بسیاری را 

از خود شان می دهد.
وزیرکشور ادامه داد: هر چه محصول بیشتر مورد 
می  باالتر  تبع  به  آن  ارزش  باشد  اعتنا  و  احتیاج 
رود و حضور امروز یعنی یک ایرانی قادر است 
داخل  تولید  ۷۵درصد  با  خوب  های  اتوبوس 
بسازد که امیدواریم گیربکس آن هم داخلی شود 
تا محصولی ۱۰۰ درصد داخلی داشته باشیم و این 
تولید شعف ملت و نشان دهنده قدرت و طراحی 

استانداردسازی است.
به وجود شرکت های مختلف  اشاره  با  وحیدی 
تولیدی در کشور گفت: این تولیدها را در گذشته در 
ایران نداشتیم و اینها محصول انقالب و تالش های 
مستمر در حوزه علم و فناوری است. بنابراین کارگر 
ماهر را دست کم نگیرید و گاهی جای طراح عمل 

و یک محصول پیچیده تولید می کند.
به صحنه  ورود  در حال  اینکه  بیان  با  وحیدی 
اظهار  دنیا هستیم  در  انقالب صنعتی  از  جدیدی 
داشت: نباید از آن غافل بود و همه این کارگران 

برای اعتال و استقالل کشور کار می کنند.
وزیر کشور با ابراز خوشحالی از بستن قرارداد 
این موجب خرسندی  با شرکتهای داخلی گفت: 
است که شرکت های ما توان و قدرت تولید دارند.
وحیدی درباره شرکت ایران خودرو دیزل بیان 
باید در صنعت  را  مهمی  نقش  این شرکت  کرد: 
کشور ایفا کند و امیدوارم هر روز خبری خوش 
از این مجموعه به گوش برسد که این ظرفیت و 
توانمندی در این شرکت تولیدی وجود دارد و به 

تعهداتش عمل کرده است .

شنیده ام  گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  یک 
شده  پیشنهاد  که  دیدار ها  بعضی  در  رئیسی  آقای 
به کار گرفته شوند و  توانمندتری  افراد  در کابینه 
بعضی از وزرا ناتوان هستند، این مسئله را پذیرفته، 

اما ترتیب اثر نمی دهد.
جالل میرزایی، درباره اینکه جامعه امروز احساس 
می کند در برخی از موارد خواسته هایش از سوی 
انتخاب های  در  می شود،  گرفته  نادیده  مسئوالن 
دولت به گونه ای رفتار می شود که مصلحت مردم 
در نظر گرفته نمی شود؛ به طور مثال فردی برای 
مناطق آزاد انتخاب می شود که قبال استعفا داده و 
یا شخصی مذاکره کننده احیای برجام می شود که 
در  مقاومت  همه  این  دلیل  است،  برجام  مخالف 
علیرغم  گفت:  چیست،  مردم  خواسته های  برابر 
را  مسائل  می خواهد  می کند  ادعا  دولت  این که 
حل کند، اما برخی در بدنه آن اعتقادی به پیشبرد 
برنامه هایی که از دولت های قبل مانده است، ندارند.
وی ادامه داد: به طور مثال در مسئله »مناطق آزاد«؛ 
جریانی که حامی دولت است چندان اعتقادی به 
مناطق  این  تقویت  دنبال  به  و  ندارد  مناطق  این 
نیست، بنابراین یک فردی را که مخالف دیدگاه ها 
و رویکرد های دولت های سابق درخصوص »مناطق 
داشته  توجه  می آوردند.  سرکار  بر  را  است  آزاد« 
باشید بیشتر سیاست در ارتباط مناطق آزاد انقباضی 
است؛ لذا فردی را می آوردند که منتقد و مخالف 
دیدگاه های سابق است و می خواهد برنامه های این 

دولت را در این مناطق اجرا کند و پیش ببرد.
نباید  این که  بیان  با  پیشین مجلس  نماینده  این 
کنار  را  محمد  آقای  اینکه  از  کرد  تعجب  آنچنان 
گذاشتند و آقای عبدالملکی را در رأس امور مناطق 
عبدالملکی  آقای  داشت:  اظهار  دادند،  قرار  آزاد 
انتقاداتی به مناطق آزاد داشتند، اما در آنجا گذاشته 
می شود از همین رو نباید انتظار داشته باشیم همین 
وضع موجود در مناطق آزاد حفظ شود و به قولی 

شاید وضعیت حالت نزولی به خودش بگیرد.
و  برجامی  مذاکرات  درباره  شد:  یادآور  وی 
شخص  و  است  همین  هم  برجام  مذاکره کننده 
مخالف  ایشان  بله  است.  مهم  بسیار  مذاکره کننده 
برجام و روند مذاکرات دولت آقای روحانی بود، 
اما با این وجود وی را مسئول مذاکرات کردند و در 
یک جایگاه حساس قرارش دادند، اتفاقی که افتاده 
این است که انتقادات و رویکردی که وی درباره 
مذاکرات و برجام داشته باعث شده که علیرغم این 
همه مذاکرات و رفت و آمدها، نتیجه ای به دست 
نیاوریم. جالب است این رفتار ها اصال با آنچه که 
در جریان است همخوانی ندارد چراکه بیان می شود 
برجام را احیا کنید و این سیاست نظام است، اما 
کند  مذاکره  که  می گذارند  را  برجام  مخالف  یک 
و کاری از پیش نمی برد بعد هم می گویند مقصر 
دیگران هستند، کارشکنی وجود دارد و یا می گویند 
هم  دقت  انداخته ایم!  دیگران  زمین  در  را  توپ 
نمی کنند مردم خسته شده اند و نتیجه را می خواهند 
را  رفتارهای تان  و  رفتید  شما  که  ندارند  کاری  و 
توجیه می کنید و می گویید دیگران مقصر هستند، 
آن ها می خواهند ببینند شما چه کاری انجام داده اید؟ 
آقای  تاکید  علیرغم  که  دالیلی  از  یکی  نظرم  به 
رئیسی و شمخانی بر این که می خواهیم نتیجه در 
برجام حاصل شود، اما کاری پیش نرفته است به 

بازمی گردد که فردی را گذاشتند که  این موضوع 
دیدگاه، رویکرد و مذاکراتش منجر به این نمی شود 

که گفتگو ها به نتیجه برسد.
از  بسیاری  که  کابینه  ترمیم  خصوص  در  وی 
تذکر  آن  به  نسبت  سیاست مداران  و  کارشناسان 
داده اند، اما چرا انجام نمی شود و فقط افراد جابه جا 
اتاق فکر دولت  به  امر  این  می شوند، عنوان کرد: 
است  معتقد  همچنان  فکر  اتاق  این  بازمی گردد، 
راه نجات کشور و بهبود وضعیت در به کارگیری 
نیرو های جوان و انقالبی است و به نظرم از این 
چندی  که  طوری  به  است.  نیامده  کوتاه  شعار 
صحبت  زمینه  این  در  که  هم  کشور  وزیر  پیش 
داشتند گفتند این دولت نزدیک ترین دولت بعد از 
انقالب است که به آرمان های آن زمان نزدیک و 
پایبند است. دغدغه شان هم این نیست افراد ماهر 
و توانمند به کار بگیرند تا کار های بر زمین مانده 
بردارند مسائل را حل کنند و چالش ها را تبدیل به 
فرصت کنند. تمام دغدغه دولت تبدیل به این شده 
است که ما نیرو های خودی را به کار بگیریم بدون 
از  احتمال دارد  نیرو های خودی  این که  به  توجه 

عهده اداره امور برنیایند.
قسمت  در  هنوز  دولتی ها  کرد:  بیان  میرزایی 
نظریه خودشان مانده اند و فکر می کنند به کارگیری 
حل  را  مسائل  انقالبی  و  خودی  جوان،  نیرو های 
دایره  این  روز  به  روز  است  جالب  و  می کند 
خودی ها را تنگ تر می کنند و همه در این ظرف 

نمی گنجند.
بعضی  در  رئیسی  آقای  شنیده ام  داد:  ادامه  وی 
افراد  کابینه  در  است  پیشنهاد شده  که  دیدار ها  از 
وزرا  از  بعضی  و  شود  گرفته  کار  به  توانمندتری 
ناتوان هستند، این موضوع را رد نکرده است. ولی 
خروجی آن است که بعد از این جلسات مشاهده 
می شود.  اجرایی  معاون  منصوری  آقای  می کنیم 
اجرایی  معاونت  حوزه  در  اینجاست  سوال  حال 
دارد،  که  وظایفی  به شرح  توجه  با  رئیس جمهور 
آقای منصوری چه تجاربی دارد؟ غیر از اینکه در 
این حوزه باید از صفر شروع کند؟ به نظر می رسد 
روشن  خودشان  با  تکلیفش  رئیس جمهور  آقای 
پیشنهادات  با  ارتباط  در  مقاومتی  یعنی  نیست. 
سازنده ندارد، اما جایی که باید ترتیب اثر نمی دهد.
می گویند  برخی  این که  درخصوص  میرزایی 
است  نیامده  مدت  این  در  مسئوالن  از  یکی  چرا 
روز های  اتفاق  این  اگر  بسا  چه  کند  عذرخواهی 

ماه   2 وقایع  گستردگی  شاهد  ما  می داد  رخ  اول 
از  یکی  داشت:  اظهار  نبودیم،  کشور  در  گذشته 
ایرادات در شیوه حکمرانی همین است. ما دقت 
نمی کنیم بعضی از رفتار ها و یا به کارگیری بعضی 
از افراد ناتوان، ضعیف و متظاهر چه تبعاتی ممکن 
با توصیه  افرادی  باشد. شاهد هستیم  است داشته 
آن هم  کارگرفته می شوند؛  به  و سفارش جریانی 
جریاناتی که صرفا دغدغه شان منافع جریانی است 
نه دغدغه های مردم و منافع ملی. افرادی را با این 
حفظ  را  افراد  همین  می گیرند؛  کار  به  رویکرد 
می کنند و توجهی به بازخورد ها ندارند و لذا اگر 
جایی اشتباهی اتفاق می افتد، به جای بازنگری به 

سمت توجیه می روند.
امینی  مهسا  فوت  جریان  در  داد:  ادامه  وی 
که  شد  باعث  حادثه  توجیه  برای  دوباره  تالش 
هزینه  که  دهد  رخ  اتفاقات  از  مجموعه ای  تقریبا 
فردی  اینجاست  نکته  داشت.  کشور  برای  زیادی 
او  به  پلیس فوت کرده است حال  بازداشتگاه  در 
استرس و فشاری وارد شده است او جان خودش 
می توانستند  راحت  بسیار  است،  داده  از دست  را 
قبول مسئولیت کنند و آن پلیسی که بد رفتار کرده 

بود را به دادگاه تحویل می دادند.
اسالمی  شورای  مجلس  پیشین  نماینده  این 
خاطرنشان کرد: صرف این که طرف تماس بگیرد 
ما  که  این  صرف  نیست.  کافی  بگوید  تسلیت  و 
چه  مسئله  این که  برای  دادیم  تشکیل  را  کمیته ای 
وقتی  نیست.  این  برسد  نتیجه  به  و  است  بوده 
و  بازنگری  و  اشتباه  تصحیح  رویکرد  رویکردها، 
اصالح نیست و به موازتش دست به کار هایی مانند 
توجیه کردن می زنند قطعا همه کار های مثبت مانند 

همان پیام و تماس مثبت هم زیر سوال می رود.
وی تاکید کرد: ما متاسفانه هنوز در کشورداری 
یاد نگرفتیم عذرخواهی کنیم. یاد نگرفته ایم که به 
نیرویی  اگر  نگرفته ایم  یاد  کنیم.  اذعان  اشتباهات 
یاد  کنیم.  برخورد  او  با  شد  خطایی  مرتکب 
نگرفته ایم به موقع عمل کنیم. یاد نگرفته ایم برای 

افکار عمومی احترام قائل شویم.
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه به این 
حوادثی که در این ۵۰ روز رقم خورد باید توجه 
به وجود  کرد، گفت: هزینه های زیادی در کشور 
آمد و ریشه این اتفاقات به پیش از این حادثه ای 
بازمی گردد؛  داد  رخ  امینی  مهسا  خانم  برای  که 
گشت ارشاد در گذشته در ۵ الی ۶ مورد اتفاقاتی را 
رقم زد که به آن ها توجه نکردیم. وقتی خانمی را 
دستگیر کردند که مانتوی تنش باال رفت و بدنش 
داد!  نشان  منفی  العمل  عکس  جامعه  شد،  معلوم 
یا چند مورد مشابه دیگر که اتفاق افتاد و جامعه 
دچار خشم شد، اما باز آمدند توجیه کردند و باز بر 
خطایی که واکنش منفی افکار عمومی را به دنبال 
داشت، اصرار کردند که نتیجه اش اتفاق خانم مهسا 
امینی شد و این بار جامعه واکنش شدیدتری نشان 

داد.
برخی  به  در کشورداری  باید  کرد:  بیان  میرزای 
از امور مانند افکار عمومی و نظرسنجی ها اعتقاد 
داشت و پگییری کرد. بیاییم درباره برخی چیز ها 
نظرسنجی کنیم اگر افکار عمومی حمایت نمی کند 
چرا باید ادامه دهیم؟ برای چه کسانی می خواهیم 

ادامه دهیم وقتی افکار عمومی نمی پسندند؟

دولت رئیسی گل به خودی زیاد می زند
فعال سیاسی اصالح طلب گفت: وقتی هماهنگی 
بین اعضای کابینه خوب نباشد، دولت از قالب یک 

تیم فعال خارج و کامال منفعل می شود.
سیدابراهیم رئیسی برای تشکیل کابینه ابتکار ویژه 
ای را به کار برد و اکثر قریب به اتفاق نامزدهای 
وارد  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اصولگرا 
کابینه کرد و به آنها مسئولیت های مهمی را سپرد 
اما حاال هر کدام آنها یکی پس از دیگری در حال 
دبیری  از  محمد  سعید  هستند،  دولت  از  جدایی 
صندلی  و  شد  گذاشته  کنار  آزاد  مناطق  سازمان 

رستم قاسمی در کابینه نیز کامال متزلزل است.
علی صوفی در گفتگو درباره علت جدایی برخی 
رئیسی  آقای  گفت:  سیزدهم  دولت  از  ها  ژنرال 
برنامه  براساس هدف و  را  کابینه  اعضای  انتخاب 
مشخصی انجام نداد بلکه صرفا برای ادای تکلیف 
و رعایت زمان قانونی لیست وزرای پیشنهادی را 
به مجلس معرفی کرد و مطمئن بود مجلس به همه 

وزرای پیشنهادی رأی خواهد داد.
لحاظ  به  قوا  یکدستی  معایب  به  اشاره  با  وی 
سیاسی افزود: نکته جالب این است که خود وزرای 
شان  خیال  اعتماد  رأی  اخذ  برای  نیز  پیشنهادی 

راحت بود. 
را  امنی  حاشیه  سیاسی  یکدستی  آنکه  ضمن 
این  تصور  چون  کند  می  ایجاد  متخلفان  برای 
از  مانع  ها  دستگاه  سیاسی  همسویی  که  است 
نظارت کارآمد بر امور می شود و اگر هم مشکلی 

برخورد  آن  با  اغماض  با  نهایت  در  آید  پیش 
خواهد شد.

آقای  کرد:  تأکید  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
رئیسی زمان انتخاب اعضای کابینه برای هر سلیقه 
ای سهمی را درنظر گرفت و این خطای فاحشی بود 
که او انجام داد چون او اساسا برنامه را در انتخاب 
همکارانش نادیده گرفت. همین مسئله موجب گل 
وقتی  چون  شد  دولت  در  زیادی  خودی های  به 
به  گل  یا  هستند  ناهماهنگ  هم  با  کابینه  اعضای 

خودی می زنند یا به حریف پاس گل می دهند.
وی با اشاره به پاسخ گل های دولت رئیسی به 
خارجی  سیاست  حوزه  در  خارجی  های  طرف 
مذاکرات  از  اعم  مختلف  موضوعات  در  افزود: 
برجامی، تعریف سطح همکاری با روسیه و چین، 
قضیه جنگ اوکراین و غیره شاهد بودیم چه پاس 
چه  و  شد  داده  مقابل  های  طرف  به  هایی  گل 
هزینه های سنگینی بر دوش ملت ما قرار گرفت.
اعضای  بین  هماهنگی  وقتی  شد:  یادآور  صوفی 
کابینه خوب نباشد، دولت از قالب یک تیم فعال 
انفعال  نتیجه  شود.  می  منفعل  کامال  و  خارج 
بود که مجبور است زمان  دولت هم آن خواهد 
از طریق  نیز  گاه  هر  و  بگذراند  روزمرگی  به  را 
افکارعمومی مورد سئوال قرار گیرد، برای نمایش 
تحرک خود دست به تصمیمات هیجانی همچون 
و  جوانب  آنکه  بدون  بزند  ترجیحی  ارز  حذف 

تبعات اجرای این تصمیم را سنجیده باشد.

احضار احمد زیدآبادی 
به جرم »نشر اکاذیب«

احمد زیدآبادی از احضار به دادسرای فرهنگ 
از طرف  ابالغیه ای  داد و نوشت:  و رسانه خبر 
دادسرای رسانه برایم ارسال شده است تا ظرف 
"نشر  اتهامِ  برابر  در  از خود  دفاع  برای  روز   ۵

اکاذیب" در آنجا حاضر شوم
 احمد زیدآبادی به دادسرای فرهنگ و رسانه 
اکاذیب«  »نشر  اتهامش  نوشته  او  شد.  احضار 

است.
او در کانال تلگرام خود نوشت: »ابالغیه ای از 
طرف دادسرای رسانه برایم ارسال شده است تا 
اتهامِ  برابر  در  از خود  دفاع  برای  ظرف ۵ روز 
"نشر اکاذیب" در آنجا حاضر شوم. من که در 
نوشته هایم فقط به خبر های رسمی استناد می کنم 
با  معموالً  نیز  را  همان خبر های رسمی  تازه،  و 
وسواسی آزاردهنده بدون منبع معتبر نمی پذیرم، 
برایم بسیار جالب است که بدانم چه نوع کذبی 

را نشر داده ام!«
انتهای مطلب کوتاه خود نوشته  زیدآبادی در 
اصرارم  دلیِل  به  نکند  »با خودم می گویم  است: 
بر "گفتگو و اصالح و کنِش خشونت پرهیز" به 
عنوان "راه های برون رفت از مشکالت" به نشر 

اکاذیب متهم شده باشم!«
واکنش سخنگوی وزارت 

خارجه به تحریم های اروپا 
علیه ایران

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
و  عقالنیت  تحریم،  به  اعتیاد  ظاهرا  گفت: 
سنجیدگی را نزد طرف های اروپایی به انزوا برده 
دایره  که  اروپاست  این  غلط،  رویکرد  این  با  و 

تعامالت خود را بدست خود تنگتر می کند.
به  امور خارجه در واکنش  سخنگوی وزارت 
افراد  علیه  انگلیس  و  اروپا  اتحادیه  تحریم های 
اساس،  و  پایه  بی  اقدام  این  ایرانی،  نهاد های  و 
غیرقانونی و مداخله جویانه را قویا محکوم و آن 

را کامال مردود قلمداد کرد.
 ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
و  عقالنیت  تحریم،  به  اعتیاد  ظاهرا  افزود: 
سنجیدگی را نزد طرف های اروپایی به انزوا برده 
دایره  که  اروپاست  این  غلط،  رویکرد  این  با  و 

تعامالت خود را بدست خود تنگتر می کند.
با  ایران  اسالمی  کرد: جمهوری  تاکید  کنعانی 
اتکاء به قدرت ملی و با بهره گیری از تجارب 
با  کنشگرانه  مواجهه  در  خود  بفرد  منحصر 
به  نسبت  قبل  همانند  تحمیلی،  چالش های 
درایت  با  غیرسازنده،  و  بیهوده  اقدامات  چنین 
و استحکام و مبتنی بر عزت و منافع ملی، اقدام 
متقابل و موثر خواهد داشت و حق خود را برای 

پاسخ محفوظ می دارد.
مخبر در دیدار آیت اهلل جوادی آملی:
نظرات مراجع و علما 
راهگشای دولت برای 
حل مشکالت و اداره 

کشور است

العظمی  آیت اهلل  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
جوادی آملی دیدار کرد.

محمد مخبر در این دیدار که صبح در شهر قم 
و  کشور  وضعیت  از  گزارشی  گرفت،  صورت 

عملکرد دولت ارائه داد.
دارای  را  کشور  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
نظیر  کم  خدادادی  های  نعمت  و  ها  مزیت 
توان  می  آنها  از  یک  هر  به  اتکا  با  که  دانست 

کشور را بخوبی اداره کرد.
تامین  خصوص  در  دولت  اقدامات  به  وی 
یارانه  اصالح  نفت،  فروش  اساسی،  کاالهای 
گذاری  سرمایه  انرژی،  تامین  آب،  انتقال  ها، 
خارجی، دیپلماسی منطقه ای، مسکن و اشتغال 
کنترل  برای  را  دولت  های  برنامه  و  کرد  اشاره 

تورم و رشد اقتصادی کشور تشریح کرد.
از مواضع  تقدیر  با  اول رئیس جمهور  معاون 
مراجع و علما در حمایت از دولت افزود: تدابیر 
و نظرات مراجع معظم راهگشای دولت در مسیر 
خواهد  کشور  پیشرفت  و  مردم  مشکالت  حل 

بود.
گزارش  دیدار  این  در  آملی  جوادی  اهلل  آیت 
و  نافع  گزارشی  را  جمهور  رئیس  اول  معاون 
بیشتر  و خدمت  تالش  بر  و  دانست  امیدبخش 
برای رفع مشکالت قشرهای مختلف مردم تاکید 
کرد.وی مردم ایران را مردمی محترم، فهمیده و 
فداکار دانست و تاکید کرد: مردم جایگاه مهمی 

دارند و باید با عزت و آبرو اداره شوند.
وی قرآن را حافظ جمهوری اسالمی دانستند 
و با توجه به هجمه های همه جانبه دشمن، حل 

مشکالت جاری را مورد تاکید قرار دادند.

رئیسی پذیرفته که برخی وزرا ناتوان هستند

آگهی فقدان سند مالکیت
مقدار ششدانگ پالک۶۰۶۶ فرعی از یک   اصلی واقع در بخش 9 تبریزبرابردفتر الکترونیکی ۱39۷2۰3۰4۱۷2۰۱۷8۰۵بنام  
۱۶۰4۱مورخه  رهنی  اسناد  برابر  و  است  گردیده  تسلیم  و  /9۶صادر  ج  سری   2۵۶9۷۰ چاپی  وسند   ثبت  قدسی  سیامک 
محلی  استشهاد  ارائه  با  مالک  و  بوده  قید رهن  در  تبریز  دفتر 24۵  9۷/۰3/2۷دفتر 23۵تبریز و۱۱۶3۰مورخه ۱399/۱۰/29 
چاپی  به  اولیه  مالکیت   سند   مفقودی  مدعی   ۱4۰۱/۰4/۱8 مورخه  شماره۱4۰۱2۱۷۰4۱۷2۰۱2۶۵8   به  وارده  نامه  بشرح 
2۵۶9۷۰ سری ج/9۶بعلت جابجایی  شده وتقاضای صدورسند  المثنی نموده که مراتب  در اجرای ماده ۱2۰ آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجود سند  مالکیت  یا انجام هر گونه معامله نزد خودرا دارد 
میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت 
قانونی نسبت به صدورسندالمثنی اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد. تاریخ 

انتشار:۱4۰۱/۰8/2۵- م الف :283۷
غالمرضا عباس زاده -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز    

آگهی فقدان سند مالکیت
 ۱3992۰3۰4۱۶9۰۰۰824 الکترونیکی  دفتر  ۱۰تبریزدر  بخش  اصلی  از۱۷۵8      ۰فرعی  پالک  تحت   مغازه  ششدانگ 
۱3992۰3۰4۱۶9۰۰۰822 ورقه ۷42324 و ۷42323ج98بنام آقایان   محمد علی و مراد دو آذر خواه مقدم باملناصفه وبالسویه  ثبت و 
اسناد آن صادر شده است و اینک مالکین اخیر الذکر طی نامه شماره ۱4۰۱۶2۵۵۱2۶۷۰۰۰۱۶2 و -۱4۰۱۶2۵۵۱2۶۷۰۰۰۱۶۱-

۱4۰۱/۰۵/۰8 و باا ارائه استشهاد محلی پیوستی و به علت نا معلوم  مدعی فقدان سند مالکیت  مزبور شده و تقاضای صدور  
سند  مالکیت  المثنی نموده اند که مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر 
کس ادعایی نسبت به وجودورقه  مالکیت  یا انجام هر گونه معامله نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده 
روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدورسندمالکیت المثنی 
اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد. تاریخ انتشار:۱4۰۱/۰8/2۵- م الف :28۶2

حسین کرمی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  منطقه غرب تبریز    

صنعت  و  کشاورزی  تعاونی  شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع   جلسه  
دامپروری ارسباران اهربه شماره ثبت 2۷3 و شناسه ملی ۱۰8۶۱۰۷4۰4۵ در ساعت 9 روز چهار شنبه 

مورخه ۱4۰۱/۰9/۱۶ واقع در  
شهرستان اهر میدان دادگستری مسجد چهارده معصوم کد پستی ۵4۵۱9۵8۵3۱ بر گزار خواهد شد از 
کلیه اعضا دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانند. و ضمنا الزم به توضیح می باشد آن عده 
از اعضای محترمی که تمایل دارند در سمت هیئت مدیره و بازرسی شرکت کاندیدا بشوند مدارک 
خود را )اعم از فرم ثبت نام -گواهی عدم سوء پیشینه -کارت ملی و کپی شناسنامه ظرف مدت یک 

هفته از تاریخ انتشار آگهی به هیئت مدیره تحویل و رسید در یافت نمایند .
*دستور جلسه:

۱-استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس 
2-انتخاب هیات مدیره برای مدت قانونی 

3-انتخاب بازرس برای مدت قانونی 
4-بررسی و تصویب تراز مالی مربوط به سالهای ۱4۰۰-99-98-9۷
۵-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال ۱4۰۱ 

۶-طرح و تصویب روزنامه اصلی و علی البدل جهت درج آگهی های تعاونی 

 امضای هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی کشاورزی و صنعت دامپروری ارسباران اهر


