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مشاور
 حقوقی

آمـوزشی

مـتفرقـه

بنایی 
و

 خدمات
ساختمانی

گمشده

پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

ســند کمپانی و کارت شناســایی 
وانت عمومی تویوتا 1600 مدل 
1984 بــه رنگ ســبز روغنی به 
شماره انتظامی 363 ع 36 ایران 
18 و شماره شاسی 005284 و 
شــماره موتــور 030325 به نام 
اســمعیل ترکمندجو مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

جواز حمل اسلحه شکاری 
ته پر تک لول ســاچمه زنی 
ســاخت ترکیــه کالیبر 12 
به شــماره 22268 به نام 
مفقــود  احمــدی  مجیــد 
گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز و کمپانی خــودرو پژو 
پــارس مــدل 1386 بــه رنــگ 
نقره ای متالیک به شماره شهربانی 
22 ایران 265 ص 67 به شماره 
بــه   12486017835 موتــور 
  50308135 شاســی  شــماره 
به نــام مهــدی ســفیدگر مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

بر اصلی میدان واوان 
ساختمان اداری تجاری
نوساز 1450 متر زمین

2700 متــر تجاری، 600 متر 
اداری

بــا موقعیــت عالــی در حــال 
فعالیت

0912-8370037

ســازمان  شناســایی  کارت 
محمــد  اینجانــب  زندان هــا 
مجتبائی فرزند موسی متولد 
1371/5/16  به شماره ملی 
شهرستان   1870227646
شوشــتر مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

فــروش  فاکتــور  و  ســند 
  TIGGO5CVT خودرو هاچ بــک
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 NATGBATL2G1007452
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
  MVM484FTAG011296
مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارخانــه  ســند  و  ســبز  بــرگ 
 125 اخــوان  موتورســیکلت 
سی سی رنگ نقره ای مدل 1391 
 N1ZN0915921 موتور شماره 
 125K9101184 شــماره تنــه
پالک 93593 ایران 638 به نام 
مجید صیقل اردکانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند خودرو سمند ایکس 7 
مــدل 1384 به رنگ نقره ای 
متالیک و به شــماره شهربانی 
214 ل 16 ایران 24 و شماره 
موتــور 12484235949  و 
شماره شاســی 14545352 
مفقود گردیده از  درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند ســبز رنــو   L90 مدل 
ک  پــال ه  ر شــما بــه   8 9 
889 ص 85 ایران 66 شماره 
   K4MA690D096489 موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAPLSRALD91076423به 
نام علی اسحقی مفقود گشته 

و فاقد اعتبار است.

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  شناســنامه 
خودروی سواری پراید مدل 1385 به 
 شــماره انتظامی 343 ج 47 ایران 31 
شــماره موتــور 1821057 و شــماره 
شاســی S1412285288330 به نام 
محمد نادری فرزند محمدعلی شــماره 
ملــی 4060105279 مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی پــژو پــارس 
ئی ال ایکس نقــره ای متالیک 
مدل 1384 به شماره موتور 
12684004570 و شــماره 
شاســی  11304995مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

سند مالکیت )برگ سبز( سواری 
ســایپا 131SE به شماره انتظامی 
مــدل  ایــران 93  314 ب 22 
روغنــی  رنــگ ســفید-   1395
موتور M13/5719812 شاسی 
بــه   NAS411100G3612251
 نام عطا بهرامیان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی نوبت دوم
اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
محمدرضا عبداهلل پور فرزند خداداد 
بــه شــماره شناســنامه 2 صــادره از 
تنکابــن متولــد 1357/6/4 کد ملی 
2219372261 در مقطع کارشناسی 
واحــد  از  صــادره  فلســفه  رشــته 
دانشگاهی، آزاد میمه مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده 
تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را به 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد میمه به 
نشانی استان اصفهان شهر میمه خیابان 
انقالب اسالمی بلوار دانشگاه، دانشگاه  
آزاد اسالمی واحد میمه ارسال نماید.

»آگهی مفقودی«
بــرگ  ( لکیــت  ما مه  شناســنا
ســبز( خــودروی ســواری پراید 
انتظامــی  مــدل 1389 شــماره 

 328 س 69 ایران 59 شــماره 
موتور 3507628 و شماره شاسی 
S1412289194010 متعلق به 
پائین محلی  ام البنیــن  اینجانــب 
فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 
و کد ملی 2110149647 صادره 
از گرگان مفقود گردیده است از 

درجه اعتبار ساقط است.

)آگهی مفقودی(
جواز حمل ســالح شــکاری به 
شــماره سریال جواز 49475 
روی  ســاچمه زنی  لــول  دو 
هــم مــدل برونینگ ســاخت 
بلژیک کالیبر 12 شماره سالح 
73J8732 متعلق به اینجانب 
عزیزاله ایزدپناه فرزند حسین 
شماره شناسنامه 352 کد ملی 
از  صــادره   2121195173
گرگان مفقود گردیده اســت 
و از درجه اعتبار ساقط است.

آقای محمــد عبدالهی توســتانی 
شغل آزاد مجهول المکان در اجرای 
دادنامه شماره 98/4/22-553 
شــعبه 250 خانــواده تهــران از 
شما دعوت می گردد جهت ثبت و 
اجرای طالق به دفترخانه طالق 21 
شهرری خ 24 متری جنب سازمان 
آب کوچه مســلم بن عقیل پ 81 
تلفن 55920175 مراجعه نمائید 
در غیر اینصورت طالق بدون شما 

ثبت خواهد شد.
سردفتر طالق 21 شهرری

سند کمپانی و سند سبز مالکیت موتورسیکلت 
شاســی  و   E6GE2042547 موتــور   94
ایــران  پــالک 63154  و   180P9411195

127 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

شهرک شریعتی
تاالر به مســاحت 1200 متر در 2 طبقه 

بفروش می رسد.
09122474199

مشاوره اخذ نمایندگی انحصاری 
مذاکرات تجاری

09128136839

خرید
 و فروش 
و اجاره

کلیه امالک

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 

65222933 - 09121620849 شهریار 

026-32226013 - 32224411 کرج 

77909939 - 77936888 تهران نو 

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

اسامی 4 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

نام کودک:   سورنا
تاریخ تولد: 98/6/27

تاریخ پذیرش: 98/6/6
نام والدین: اعظم جعفری
علت پذیرش:  رهاشدگی

ارجاع دهنده:  بیمارستان اکبرآبادی

نام کودک:   الوند
تاریخ تولد: 98/5/30

تاریخ پذیرش: 98/6/12
نام والدین: میترا نوروزی
علت پذیرش:  رهاشدگی

ارجاع دهنده:  بیمارستان مهدیه

نام کودک:   کمند
تاریخ تولد: 98/6/14

تاریخ پذیرش: 98/6/27
نام والدین: مریم طاووسی
علت پذیرش:  اعتیاد مادر

ارجاع دهنده:  بیمارستان  لقمان حکیم

نام کودک:   حسین
تاریخ تولد: 1396 حدودا سه ساله

تاریخ پذیرش: 98/6/16
نام والدین: نامشخص

علت پذیرش:  رها شده
ارجاع دهنده:  کالنتری 131 شهرری

امامزاده حسن
کوچه خردپی- 8 باب مغازه

در یک پاساژ 4 طبقه با تمامی 
پله برقــی  رفاهــی  امکانــات 
آسانســور با بهتریــن متریال 

فوری
سعیدی 09197818875
برادران 09123106808

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

 YALL درب اتوماتیک
3 سال گارانتی

09121990112 -77150353

شرکت کار در ارتفاع تهران
پیچ رولپالک بدون داربست

20 سال گارانتی 30٪ تخفیف
44061730 -09122932056

اجرای سقف های کاذب 
کناف، تایل، دامپا، رابیتس

آسمان مجازی- دیوار پوش
ضــدآب-  ســقف  نقاشــی- 

بازسازی
مناسب سرویس و استخر
021-44306764
09124677736

موسسه حقوقی کندلوس
دعاوی حقوقی، کیفری، تیم وکالی مجرب
حضوری و تلفنی )نگران هزینه نباشید(

88867526 -09122064480

تربیــت مربی جهــت تدریــس زبان آموزی 
قرآن با مکالمه عربی طرح بشــارت حضوری 

- غیرحضوری - تدریس خصوصی
77582027-77571012

تماس: 8 تا 12

وکیل پایه یک خانم
تخصصا چک و سفته

 86035213-88892318

قالیشویی و مبل شویی مهنام )نرگس سابق(
 شستشوی فرش 48 ساعته - سرویس سراسر تهران

حتی یک قالیچه 
  88454810 - 77817779                              
22330334 - 33787847                              

09128381392 - 09193002206 - 09193003206
شبانه روزی

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

بازرگانی نظری 
صادرات و واردات کاال

»از گمرک فرودگاه پیام کرج«
09128632716

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

فروش لوازم یدکی
استوک بنز سواری

09121718342

ازدواج آسان 1 میلیون تخفیف
ویژه عروس خانم ها و 500 هزارتومان

هدیه به معرف
09381010023

سیم کارت فروشی خود را 
 پیامک کنید

فقط 0912 »خرید و فروش«
09126666693

نوادرمان پارمیس
 )شماره ثبت 46082(

 اعزام همیار در اسرع وقت
* شبانه روزی و روزانه*

جهت همیاری سالمند، کودک 
و امور منزل

77201871
09124472238 

ســند )بــرگ ســبز( مالکیــت 
راهــور خــودرو پرایــد مدل 
پــالک شــماره  بــه   1388 

44 ایران 618 م 99 به شماره 
  S1482288298094 شاسی
و شــماره موتــور 3019599 
به نام رضا آرش مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.

آگهی دعوت
بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام شرکت ســهامی خاص دولومیت 
ثبت شــده به شماره 121843 و شناسه ملی 1038011587942 
دعوت می گردد تا در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 98/7/24 در مرکز 
اصلی شرکت واقع در تهران خیابان وحید دستجردی خیابان گوی آبادی 
خیابان شــاهین پالک 10 طبقه همکف به کدپستی 1916799913 
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
انتخاب اعضای هیئت مدیره - تعیین اعضاء هیئت مدیره - مدیرعامل 

و حق امضاء - انتخاب بازرسان - روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره

آگهی دعوت
بدینوســیله از کلیــه صاحبان ســهام شــرکت ســهامی خاص 
بین المللی تجارت شــماره ثبت شده به شماره 161692 ثبت 
شــرکت های تهران و شناســه ملی 10102043240 دعوت 
می گردد تا در ساعت 10 صبح روز 98/7/24 در محل شرکت 
واقع در خیابان انقالب خیابان بهار مجتمع اداری بهار طبقه دوم 
پالک 14 به کدپســتی 1561636353 جهت تشــکیل مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 
تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، حق امضاء و بازرسان، 

روزنامه کثیراالنتشار.

هیئت مدیره

چاپ دیجیتال 
روز

چاپ کتاب تخصص ماســت 
بــا کادری مجــرب و مجهز به 
ماشــین آالت مــدرن چــاپ 
دقــت - ســرعت - کیفیت، 
کیفیت باال، قیمت نازل آماده 
عقد قرارداد با کلیه ارگانها، 
شــرکت ها و مدارس با عقد 

قرارداد ارسال رایگان
 A4 دوروسیاه و سفید 150  

A4 دورو رنگی 500

66595633-4
09122450892

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت تعاونی تاکسیرانی بهشهر نوبت دوم )ثبت 141(

راس ساعت 20 روز سه شنبه تاریخ 98/07/30  در محل حسینیه قتلگاه 
تشکیل می گردد از سهامداران دعوت می شود راس ساعت مقرر در جلسه 
حضور به هم رســانند و یا وکالی خود را تعیین تا در جلســه حضور یابند. 

دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره سال 96 و 97
2- گزارش بازرس ســال 96 و 97، 3- ارائه بیالن مالی ســال 96 و 97، 
4- ارائه بودجه پیشنهادی سال 98،  5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
به مدت یک سال مالی 6- طرح و تصویب استفاده از تسهیالت اعتباری سال 
98،  7- ورود و خروج عضو نقل و انتقال سهام 8- تصمیم گیری در خصوص 

تغییر روزنامه کثیراالنتشار اصلی و علی البدل شرکت تعاونی.
رئیس هیئت مدیره احمد رحمانی

آگهی حصر وراثت
خانم ماریه بلوکات به شــماره شناســنامه 9871 مطابق دادخواســت تقدیمی به 
کالســه پرونده 98/7/98 از این شــعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان جمال بلوکات به شــماره شناسنامه 26 در تاریخ 
1398/4/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  1- نام حمیده نام خانوادگی رجب بلوکات شماره شناسنامه 9263 
تاریخ تولد 1358/6/18 صادره تهران نسبت با متوفی دختر متوفی 2- نام ماریه  
نام خانوادگی  بلوکات شــماره شناسنامه 9871 تاریخ تولد 1361/4/23 صادره 
تهران نســبت با متوفی دختر متوفی 3- نام مائده نام خانوادگی بلوکات شــماره 
شناســنامه 2280038293 تاریخ تولد 1368/1/7 صادره شــیراز نســبت با 
متوفی دختر متوفی 4- نام حدیقه نام خانوادگی محمدصالح شماره شناسنامه 28 
تاریخ تولد 1341/6/20 صادره شمیرانات نسبت با متوفی همسر دائمی متوفی 

و مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی  درخواســت مزبور را باستناد ماده 361 قانون 
امور حسبی در یک نوبت آگهی می  نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم 

دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد. 
شورای حل اختالف حوزه 7 شمشک

آگهی حصر وراثت
آقای سید حمیدرضا میرمحمدحسینی اوشانی به شماره شناسنامه 4907 مطابق 
دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 304/5/98 از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید علی میرمحمدحسینی 
به شماره شناسنامه 1 در تاریخ 1397/8/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- نام سید حمیدرضا  نام خانوادگی میرمحمدحسینی اوشانی شماره شناسنامه 
4907 تاریــخ تولــد 1362/4/2 صادره تهران نســبت با متوفی پســر متوفی 
2- نام مریم الســادات نام خانوادگی میرمحمدحسینی اوشانی شماره شناسنامه 
7860 تاریــخ تولد 1358/6/30 صادره تهران نســبت با متوفی دختر متوفی 
3- نام ســید علی رضا  نام خانوادگی میرمحمدحسینی اوشانی شماره شناسنامه 
6118 تاریخ تولد 1356/6/16 صادره تهران نســبت با متوفی پســر متوفی و 

مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی  درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون 
امور حسبی در یک نوبت آگهی می  نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم 

دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختالف حوزه 5 فشم

آگهی دعوت شرکت صنایع غذایی پدیده زرین دز
 به شماره ثبت 3463

بدینوســیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت پدیده زرین دز به شماره 
ثبت 3463 و شناسه ملی 10861191870 می رساند که جلسه مجمع 
عمومی عادی فوق العاده و هیئت مدیره روز شنبه مورخ 1398/07/20 
در محل شرکت به آدرس دزفول خیابان شیخ بهایی نبش خیابان خیام پالک 
436 برگزار می گردد. لذا از سهامداران شرکت درخواست می گردد که 

راس ساعت و تاریخ مقرر در جلسات حضور بهم رسانند.
دستور جلسات

جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ســاعت 9 صبح در خصوص 
نقــل و انتقال ســهام در ســاعت 10 صبح در خصــوص انتخاب مدیران، 
بازرســین و تعیین روزنامه کثیراالنتشار و همچنین جلسه هیئت مدیره 
در ســاعت 11 صبح در خصوص تعیین ســمت مدیران و دارندگان حق 
امضاء و جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 12 ظهر در خصوص تغییر 

آدرس شرکت برگزار می گردد.

هیئت مدیره شرکت

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ  تحصیلی اینجانب آزاده بائو دیزآبادی فرزند احمد به شماره شناسنامه 
21501933145 صادره از قائم شهر مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از واحد 
دانشــگاهی آزاد قائم شــهر با شــماره 159110701004 مورخ 92/2/15 مفقود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شــهر به نشانی قائم شهر بعد از پل تالر دانشگاه 

آزاد اسالمی )علوم انسانی( ارسال نمائید.

قطعه یک ایالم
برابر رای شماره 139860315001001461 مورخ 1398/05/23 هیئت اول/ هیئت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گوهر جهانی، فرزند منت، به کد ملی 4500491651 
)ششــدانگ( یک باب ســاختمان، به مســاحت 143/24 متر مربع، پالک شماره 455 فرعی از 
1126/1 اصلی، واقع در ایالم- خیابان بالل حبشــی- کوچه شهید منصوری، خریداری شده از 

غضبان علی بیگی و منتسب به مالکیت امیرخان گل محمدی.
لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو 
مــاه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهی اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/07/13                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/07/28
صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 - اموال 
غیرمنقول و ماده 87 پرونده اجرائی کالسه 

9700979 اجرای ثبت سبزوار
شــماره اجرائیــه  ابــالغ  آگهــی  پیــرو  بدینوســیله 
139705106218003697-1397/11/2 کالســه 9700979 مندرج در 
روزنامه بشــارت نو مورخ 1397/11/24 به قاسم رحیمیان ابالغ می گردد 
اصل میزان مالکیت شــما در پالک فرعی: دوازده هزار و پانصد و بیست 
و دو از پــالک اصلی یک در بخش: دوازده ناحیه: ندارد واقع در: ســبزوار 
متعلق به شما در قبال طلب سارا رحیمیان بازداشت گردیده لذا طبق ماده 
87 آئین نامه اجرای مراتب به شــما اخطار می شــود ضمنا هرگونه نقل و 
انتقالی از طرف شــما نسبت به مورد بازداشــت ممنوع است و ترتیب اثر 
داده نمی شــود همچنین به موجب گزارش مورخ 1398/5/20 کارشناس 
رســمی دادگستری پالک ثبتی فرعی: دوازده هزار و پانصدوبیست و دو از 
پــالک اصلی یک در بخش دوازده ناحیه: ندارد واقع در: ســبزوار به مبلغ 
37/620/000/000 ریال )ســی و هفت میلیارد و ششصد و بیست میلیون 
ریال( ارزیابی گردیده. لــذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشــید، اعتراض کتبی خود را ظــرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظر به مبلغ 
3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظر باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار شنبه 1398/7/13

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
علی آب باریکی

م الف 98/100/3064

پاورقی
Research@kayhan.ir

81بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام  

برجام هسته ای کافی نبود، دولت به دنبال برجام های 2، 3 و 4 بود!
 سهراب صالحی 

روحانی،  حســن  از  بعــد 
محمدجواد ظریف در موضعی 
انفعالی و در دیدار با وزیر امور 
آغاز  وعده  انگلیس،  خارجه 
مذاکرات در پیرامون مسائل 

حقوق بشری را داد.

صفحه 6
 شنبه 13 مهر 1398 
6 صفر 1۴۴1 -شماره ۲۲۲99

در مذاکره هسته ای و برجام، کشور 
هسته ای  اســتراتژیک  بازوی  از 
تخلیه شد و تقریباً صنعت هسته ای 
زمین گیر و ده هــا امتیاز دیگر به 
آمریــکا واگذار شــد، اما نه تنها 
تحریم ها پایان نیافت بلکه بالفاصله 
پس از برجام، سیاه چاله تحریم ها 
یعنی تحریم کاتسا از سوی آمریکا 
بر ملــت ایران تحمیل گشــت.

11بازخوانی مکتوب مستند » خارج از دید۲ «

کشور به  آسان  ورود  برای  ضدانقالب  برای  پلی  یج،  آی بر
ویروس استاکس  نت، اولین و مهم ترین حملۀ سایبری در تاریخ 

جنگ های جدید جهانی است. استاکس نت ویروسی بود که حرکت 
سانتریفیوژهای هسته ای ایران را دچار اخالل کرده و در نهایت موجب  انفجار 
و از کار افتادن سانتریفیوژها و تعطیل شدن تاسیسات هسته ای ایران می شد. 

سرمنشأ این ویروس، از شرکت زیمنس نفوذ کرد.

قبــًا نیز گالبرایــت، دیگر نویســنده متعصب 
آمریکایی اعام داشــت که تنها به کمک ایران است 
که آمریکا می توانــد نیروهای خود را از باتاق عراق 
بیرون بکشــد. به عاوه زمانی که مذاکرات هسته ای 
در دولت یازدهم شروع شد، برخاف زمان دیپلماسی 
پینگ پنگی که خطر شوروی، چین را تهدید می کرد، 
جمهوری اســامی در امنیت کامل قرار داشــته تا 
جایی کــه در ماجــرای دســتگیری و زندانی کردن 
کماندوهای آمریکایی که تنها 200 متر وارد آب های 
ایران شده بودند، آمریکایی ها آنچنان دچار سراسیمگی 
شدید شــده بودند که برای آزاد کردن آنها دست به 

دامن ظریف شدند.
اکنون انتظار است که ظریف به ارزیابی منصفانه ای 
بپــردازد و برای تجربه آموزی آیندگان به تحلیل این 
دو رویداد بپردازد و نشان دهد که چرا چینی ها که از 
سوی شوروی احساس خطر جدی می کردند، عاوه بر 
این که باعث شدند آمریکایی ها از کامبوج بیرون روند و 
تنها با دعوت از یک تیم ورزشی و اظهارنظری کوتاه 
از ســوی نخســت وزیر چین در دیدار با ورزشکاران 

تهران هــاب، پروژه ای بود کــه آمریکا برای 
ایجــاد شــبکۀ اجتماعی بین تمــام عناصر و 
نیروهای اثرگذار خود در عرصۀ استارت آپ در 
ایران طراحی و اجرا کرد. کسانی که به این شبکه 

متصل می شدند شامل سه گروه بودند:
یک( فعاالن بخش خصوصی. 

دو( جامعۀ مدنی و سازمان های مردم نهاد 
عرصه های  در  فعالیت  داوطلبین  سه( 

اجتماعی
بــرای تشــکیل تهران هــاب، بنیــاد ملی 
 دموکراسی با کمک موسســۀ سی.جی.آر.دی.

ســی متعلق به فردی به نام علی رضا، به میدان 
آمدند. بین علی رضا و ایــن بنیاد  فردی به نام 
وادیا حمزه، مســئولیت رابط را به عهده داشت. 
وادیا حمزه به عنوان واســطه، ایده  ل بود چون 
شکی برنمی انگیخت؛ عرب بود و در یک موسسۀ 
ظاهرالصــاح کار می کرد، موسســه ای به نام 
»مجمع جهانی اقتصاد« که وادیا حمزه مسئول 
غرب آسیا و شمال آفریقای آن بود. وادیا حمزه 

مخفیانه با علیرضا تماس برقرار کرد و دو نکتۀ 
اصلی را با او در میان گذاشت:

اول، شــبکۀ تهران هاب حتما باید ریسک 
سیاســی و اجتماعی کمی داشته باشد و اساسا 
ریســک و خطر راه اندازی شبکۀ اجتماعی در 

ایران باید کم شود.
دوم، برای راه اندازی شبکه، فعا باید روی 

تامین مالی تمرکز کرد. 
بــا این دو اصل، علی رضــا هرگونه فعالیت 
سیاسی را در این شبکۀ اجتماعی کنار گذاشت 
تا حساســیت دولت ایران را زیاد نکند. تمرکز 
فعالیت هــا حاال بر روی اقتصــاد و عرصه های 
اجتماعی بود. هدف از تهران هاب هم همین بود؛ 
یک شبکۀ اجتماعی که بتواند نیروهای هم فکر و 

ضد جمهوری اسامی را که به طور غیرسیاسی در 
داخل اقتصاد ایران فعال هستند کنار هم بگذارد.
اما شــبکه سازی و این همه سرمایه گذاری 
آمریــکا در ایران، آن هم از طریق اســتار آپ ها 
بی دلیل نبود. پشت این دالرهایی که وارد اقتصاد 
ایران می شــد، فکرهایی بود. هدف این بود که 
حضور آمریکا در ایران مانند همان روزهایی شود 
که در قلب تهران سفارتخانه داشت. این پروژۀ 

بازگشت آمریکا بود.
در دوران قدیم، دعوای میان کشورها بر سر 
حاکمیت بر فضای ســرزمینی بود. در قرن های 
هجدهــم و نوزدهــم، وقتی دریاهــا به عرصۀ 
تحرکات اســتراتژیک اقتصادی و نظامی بدل 

شــد، دعوای میان کشورها بر سر حاکمیت بر 
آب های جهان شد. در قرن بیستم، رقابت میان 
قدرت ها به مسابقۀ فضایی و حاکمیت بر فضای 
مدار زمین بدل شــد. اما اینک و در قرن بیست 
و یکم، عرصۀ رقابت نه زمین اســت، نه دریا، نه 
آسمان. عرصۀ رقابت جای مهم تری است. جایی 
که اساســا واقعی نیست اما از هر جای دیگری 

واقعی تر به نظر می رسد: فضای مجازی. 
سال 1395 فیلم مستندی در آمریکا ساخته 
شــد که به یکی از حســاس ترین رویدادهای 
سیاســی آغاز قرن جدید می پرداخت: مســالۀ 
هسته ای ایران. بخشی از مستند »روزهای صفر« 
به تصمیم آمریکا و اسرائیل برای از کار انداختن 
تاسیسات هسته ای ایران می پرداخت. تصمیمی 

که در نهایت یا باید با بمباران تاسیسات هسته ای 
ایران همراه می شــد که در این صورت با پاسخ 
سخت ایران روبرو می شد یا راه دیگری می یافت. 
راه دیگــر در همین جهان مجازی بود. ویروس 
استاکس  نت، اولین و مهم ترین حملۀ سایبری در 
تاریخ جنگ های جدید جهانی است. استاکس نت 
ویروسی بود که حرکت سانتریفیوژهای هسته ای 
ایران را دچــار اخال کرده و در نهایت موجب 
انفجار و از کار افتادن ســانتریفیوژها و تعطیل 
شدن تاسیسات هسته ای ایران می شد. سرمنشأ 

این ویروس، از شرکت زیمنس نفوذ کرد.
زیمنس کمی پس از افشای استاکس نت در 
تیرماه 1389 وجود این مشکل را پذیرفت. معلوم 
شــد که کامپیوترهایی که زیمنس به ایرانی ها 
فروخته بود، آن هم به قصد غنی سازی اورانیوم، 
تنها یک هدف داشــت: این کــه اطاعات این 
کامپیوترهای ایرانی در اختیار سازمان جاسوسی 
آمریکا قرار گرفته بود و آمریکایی ها هم آنها را 
مجهز به ویروس اســتاکس نت کرده بودند. بعد 
از ورود ویروس به این تجهیزات، حاال ویروس ها 
می توانســتند سانتریفیوژها را منفجر کنند. هر 
چند ارتش سایبری ایران مانع پیشرفت ویروس 
استاکس نت در سانتریفیوژها شد اما واسطۀ ورود 

تجهیزات آلوده به ایران چه کسی بود؟ 
ظاهــرا همــۀ راه ها دوبــاره به شــرکت آتیه 
برمی گردد. 26 مهر 1395 سایت تسنیم خبر داد 
که بخشی از تجهیزات توسط شرکت پیمانکار آتیه 
وارد ایران شده اســت. برای همین بود که بعد از 
انفجار سانتریفیوژها در نطنز مدیر این شرکت، پری 
نمازی، برای همیشــه از ایران فرار کرد. حاال ابعاد 
خراب کاری واضح تر می شد. پری نمازی دخترعموی 

سیامک نمازی و برادرزادۀ باقر نمازی بود. 
سال 1358 دانشجویان پیرو خط امام، سفارت 
آمریکا در تهران را که به النۀ جاسوسی بدل شده 
بود در اختیار گرفتند. جاسوسان آمریکایی مدتی 
بعد از ایران اخراج شدند. علت این اتفاق آن بود که 
آمریکایی ها در طول سال های قبل و بعد از انقاب 
از سفارت خود نه به مقاصد صرفا دیپلماتیک که 
هم چنین به عنوان یک پایگاه جاسوسی استفاده 
می کردند. اما بســتن سفارت کافی نبود. سالیان 
بعد، آمریکایی ها از راه های دیگری برای ورود به 

ایران استفاده می کردند.

کنفرانس »آی بریج« با هدف ساخت شبکۀ اجتماعی در 
دل تهران و زیرنظــر وزارت امور خارجه آمریکا برگزار 
شــد. نکته جالب اینکه روزنامه های زنجیره ای و برخی 
رســانه های داخلی از این کنفرانس بــه عنوان اولین 

استارت آپ تمام ایرانی یاد کردند!

چینــی و آمریکایی، تحریم های آمریکا علیه چین را 
پایان داده، مشــکات مراودات بانکی حل و در ورود 
چینی ها به آمریکا تسهیل شود، درحالی که در مذاکره 
هسته ای و برجام، کشور از بازوی استراتژیک هسته ای 
تخلیه شد و تقریباً صنعت هسته ای زمین گیر و ده ها 
امتیاز دیگر به آمریکا واگذار شد، اما نه تنها تحریم ها 
پایان نیافت بلکه بافاصله پس از برجام، ســیاه چاله 
تحریم ها یعنی تحریم کاتســا از سوی آمریکا بر ملت 
ایران تحمیل گشــت و مشکات مراودات بانکی نیز 
برجای خود باقی ماند. همان مشکلی که در سنجش 
داده ها و ســتانده ها در مذاکرات هسته ای باعث شد 
که رئیس وقت بانک مرکزی اصطاح »تقریباً هیچ« و 
ظریف آن را به یک »ســند توخالی« که آمریکایی ها 

تحویل داده اند، تعبیر نمایند.
واقعیت این است که در دیپلماسی و مذاکره بین 
دولت ها، هر طرف بر اساس درکی که از قدرت یکدیگر 
و از موضوع مورد مذاکره به عنوان یک عنصر سازنده 
قدرت ملی دارد تاش می کند که بیشترین نفع را به 
دســت آورد. اگر دولت و تیم مذاکره کننده جمهوری 
اسامی غفلت نکرده بودند که منازعه ایران و آمریکا 
بسیار مهم و تأثیرگذار بر آینده نظم نوین جهانی است 
و جمهوری اسامی با شکست آمریکا در منطقه، قطب 
اسامی قدرت در جهان بین الملل را تشکیل داده است 
که صنعت هسته ای یکی از ظرفیت های قدرت ساز آن 
است و تنها برگی که برای آمریکایی ها در این مقابله 
بســیار نفس گیر باقی مانده است، برگ تحریم است 
و آمریکا با مشــکات عدیده ای روبرو است و عاوه بر 
این که تاش می شد تا ظرفیت های اقتصادی کشور در 
چارچوب اقتصاد مقاومتی فعال شود، محافظت می شد 
تا انسان های معلوم الحال که مسئولین قوه قضائیه بعضی 

از آنها را به عنوان جاسوس محاکمه و زندان نمودند 
در دفتر مســئولین دولت و یا در میان اعضای تیم 
مذاکره کننده رسوخ و نفوذ پیدا نکنند تا راهبردها و 
تاکتیک های دولت و تیم مذاکره کننده قبل از شروع 
مذاکره به دشمن فروخته نشود، حتماً نتیجه زحمت 
دولت و تیم مذاکره کننده و وقت و سرمایه و منابع 
ملت ایران و نظام اســامی در برجام به ویژه اگر از 
ظرفیت های ملی و منطقــه ای در مذاکرات غفلت 

نمی شد، به گونه دیگری رقم می خورد.
البتــه در کنار این غفلت بزرگ، غفلت دیگری 
در حال رقم خوردن است و آن تقریباً غیبت دولت 
ایران در فعال کردن ظرفیت های تولیدی، خدماتی و 
اقتصادی ایران در سوریه و عراق است که جمهوری 
اسامی مهم ترین عامل جلوگیری از بلعیدن آنها از 
سوی آمریکا بود. اگر مسئولین دولت ایران بتوانند 
نقش واقعی خود را در بازارهای افغانســتان، عراق، 
ســوریه، لبنان و چندی بعد یمن که باید روسیه و 
کشــورهای آسیای مرکزی را نیز به آن افزود، پیدا 
نمایند، می توان امیــدوار بود که به یکی از اهداف 
اصلــی نظام که اداره اقتصاد بدون فروش نفت خام 

است، جامه عمل پوشیده خواهد شد.
نه امروز بلکه آن هنگام که آمریکایی ها در خال 
مذاکرات برجام و از طریق توطئه کاهش قیمت نفت 
با همکاری سعودی نشان دادند که خصومت آمریکا 
علیه ایران اســامی پایان ناپذیر است، وقت آن بود 
که دولت که خود به این توطئه اعتراف داشــت، با 
همکاری و کمک روسیه، عراق، ونزوئا، ترکمنستان 

و بعضی کشورهای دیگر پاسخ توطئه نفتی آمریکا 
و عربســتان را می دادند. اکنون نیز روسیه و چین 
در بســیاری از زمینه ها آماده همکاری با جمهوری 
اسامی ایران هســتند، آنها نقش مهم و راهبردی 
نظام اسامی را در ناکام گذاشتن آمریکا در تبدیل 
بــه هژمون جهان به خوبی می داننــد. این واقعیت 
در حالی اســت که چینی ها پس از 11 سپتامبر و 
حمله آمریکا به افغانستان و عراق، برخاف روسیه، 

هژمونی جهانی آمریکا را پذیرفته بودند. همچنین 
آنها نقش مهم منطقه را در اقتصاد و امنیت جهان 
و همچنین نقش بی بدیل جمهوری اسامی ایران در 
مدیریت منطقه را لمس کرده اند و در صورت تغییر 
نگاه دولت از غرب به شــرق و فعال شدن دولت در 
میدان های اقتصادی و با توجه به اینکه روسیه نیز 
مورد تحریــم آمریکا قرار گرفته و یکه تازی آمریکا 
در میدان اقتصاد نیز با چالش های گوناگون جهانی 
روبرو شده است، با عقد پیمان های مشترک اقتصادی 
می توان برای همیشه خط پایانی بر تأثیرگذاری برگ 
تحریم غرب گذاشت. این یک واقعیت است که مرکز 
ثقل اقتصاد جهانی در حال انتقال از غرب به شرق 
است، چنان که بر اساس برآوردهای معتبر جهانی، 
در آینده نزدیک از چهار اقتصاد اول جهان سه تای 
آن یعنی چین، هند و ژاپــن به عنوان اقتصادهای 
اول، سوم و چهارم جهان در شرق قرار دارند و تنها 
آمریکا که به جایگاه دوم تنزل پیدا خواهد کرد در 

غرب قرار خواهد داشت.
به هرحال آنگاه که به رغم داشتن توانمندی های 
ملی و منطقه ای و حتی فرصت های بزرگ در عرصه 
بین الملل که دولت می توانســت با عملیاتی کردن 
برنامــه اقتصاد مقاومتی، آخرین برگ آمریکا یعنی 
برگ تحریم را بی اثر نماید که نه فقط در آینده ایران 
اسامی و منطقه و جهان اسام، بلکه در سرنوشت 
نظام آتی بین الملل نیز بسیار مؤثر خواهد بود، از این 
مهم غفلت می شود که نتیجه آن در موضع تدافعی 
قرارگرفتن دولت یازدهم در مقابل طرف مقابل بود.

در موضع تدافعی قرار گرفتن
عاوه بر سخنان گذشــته که باعث شده بود 
دولــت یازدهم را در حالت انفعال قرار دهد، باید 

تأکید شخص حســن روحانی مبنی بر آمادگی 
دولــت وی برای پیگیری برجام های 2 و 3 و 4 را 
به عنوان دلیل مهم دیگر انفعال دولت یازدهم در 
مقابل غربی ها برشمرد. در رابطه با موضوعاتی که 
قرار بود ذیل برجام 2 و 3 مذاکره شــود، به نظر 
می رسد تا حدودی اطاع رسانی شده است اما در 
رابطه با برجام 4 یعنی مسائل مربوط به حقوق بشر 
کــه محمدجواد ظریف در ماقات با وزیر خارجه 
انگلیــس در ایران، وعده مذاکــره پیرامون آن را 
داده بود، الزم اســت این مسئله روشن شود که 
در مقایسه با رفتارهایی که غربی ها و به خصوص 
آمریکایی هــا در دوران ســلطه خــود بر منطقه 
داشــته اند، آیا جمهوری اســامی ایران و اساساً 
مسلمانان باید در مقابل وجدان بشریت، تاریخ و 
دادگاه های صالح پاسخگو باشند یا آن ها؟ در این 
رابطه و برای تبیین رفتارهای خاف حقوق بشری 
و بشردوســتانه آن ها، فقط در منطقه خاورمیانه 
می توان صدها تحقیق متقن انجام و صدها شکایت 

محکمه پســند به مراجع ذی ربط بین المللی ارائه 
کرد. آنچه در پی خواهد آمد تنها اشــاره ای گذرا 
به بخش مختصری از ارتــکاب جنایات مختلف 
بین المللی فقط در صحنه عراق و آن هم محدود 
به هشــت سال اشغال این کشور است تا ظریف و 
دیگر مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم بدانند که 
در این زمینه نیز، غربی ها بدهکار حقوق بشر بوده 

و باید پاسخگو باشند.
به دنبال اشغال نظامی عراق، ساختار امنیتی و 
دفاعی این کشور از بین رفت؛ ناامنی، وحشت، ترس، 
اضطراب و بی ثباتی بر بســیاری از شهرهای عراق 
حاکم شــد. طی سال های پس از اشغال، شهروندان 
عــراق با حمات وحشــتناک سربازان اشــغالگر و 
ازجمله قتل و تخریب زیرســاخت ها و مؤسســات 
اجتماعی و همچنین گسترش خشونت های فرقه ای 
و تروریستی روبه رو بوده اند و صدها هزار نفر به کام 

مرگ فرورفتند.
افزون بر آن، از منظر پیامدهای زیست محیطی، 
در دسامبر سال 2003 و جوالی 2004، تحقیقاتی 
در حوزه مطالعاتی در استان ذیقار و در مرکز شهر 
الناصریه از یک مسیر 40 کیلومتری رودخانه فرات 
نمونه جمع آوری شــد. غلظــت گونه های مختلف 
شــیمیایی در آب های رودخانه، خاک و پوســته 
درختان و همچنین نمونه های خاک سطحی )عمق 
20 ســانتیمتری( در همان زمــان از 17 نقطه در 
ناحیه مورد مطالعه جمع آوری شــدند، هفت نمونه 
از پوسته های درختان جمع آوری شد و بررسی های 
آزمایشــگاهی برابر اســتانداردهای موجود صورت 

پذیرفت.


