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توضیح و تصحیح
در آگهــی مجمــع عمومــی شــرکت 
حیان طــب زیبا )ســهامی خاص( به 
شــماره ثبــت 145 و شناســه ملی 
10861783189 آدرس: شهریار- 
خ ولیعصر- روبه روی کوچه رودکی- 
ساختمان افشار- مجتمع نور- طبقه 
3- صحیح می باشــد که بدینوسیله 

اصالح می گردد.

برگ ســبز و سند کمپانی پژو 
405 جی ال ایکس آی نقره ای 
متالیــک مدل 1384 شــماره 
پالک 11-666 ل 79 و شماره 
موتــور  12484138817 و 
شاســی  14250867 به نام 
خسرو رفیعی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیــت )برگ ســبز( و 
کارت شناسایی خودرو سواری پراید 
مدل 1376 به رنگ سفید به شماره 
انتظامــی 217 ط 51 ایــران 18 و 
شماره موتور 00051915 و شماره 
شاســی S1412276541474  به 
نام محمد سیف کار مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی پرشیا مدل 89 به رنگ 
خاکستری به شماره پالک 423 س 
66 ایران 16 و به شــماره موتور 
12489238490 و بــه شــماره 
 NAAN01CA4BK481523 شاسی
به مالکیــت محمدرضا باقر پناهی 
قمــی مفقــود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســبز  بــرگ  و  کمپانــی  ســند 
 2400 نیســان  ون  کامیونــت 
رنــگ آبی معمولی مــدل 1381 به 
شماره موتور 00169037 و شاسی 
00C86776 و پالک 24-921 ط 32 
به نام خســرو درویشــی کد ملی 
4231305285  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز ســواری هاچ بک 
111ES رنگ ســفید شــماره 

  M136223889 موتــور 
پــالک   K1048249 شاســی
نــام  بــه   47 ط   745-64
میرزاابراهیمی  ســیدمحمود 
ابرقــوی مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
مــدل  رایــکا  موتورســیکلت 
1382 رنگ آبی به شماره پالک 
11497 ایران 113 به شــماره 
موتور 1202649 و شماره تنه 
8216714 به نام محمدرضا تاج 
علیئی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیــت راهــور پــژو 
پــالک   1395 مــدل   405
425 ی 51 ایــران 21 موتور 
شاســی   124K0843281
 NAAM01CE1G12414555
به نام مهران موسوی جوردی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

ســند کمپانی خودرو پراید تیپ 
رنــگ  بــه   1389 مــدل   132
نقره ای متالیک به شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   3761444
S5420089013138 و شماره 
انتظامی 979 ب 82- ایران 69 
به نام محمدعلی خشنودی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  ســند 
ال  بنــز  چوبــی  بــاری  کامیــون 
مــی انتظا شــماره  بــه   1921 
مــدل   83 ایــران   66 ع   954  
1371 رنگ آبی موتور 1057729 
شاسی 16575020 به نام مجتبی 
 نعمتــی مفقــود و از درجــه اعتبار

 ساقط است.

ه ر شــما بــه  مطــب  نــه  ا و  پر
 65-113147-282 بــه تاریــخ 
96/9/22 به شماره نظام  پزشکی 
اینجانــب  بــه  متعلــق   113147
شهرام مهرفرجاد فرزند انوشیروان 
شــماره شناســنامه 6319 متولــد 
54/12/11 صادره از شیراز مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند و برگ ســبز و کارت سواری 
سیستم پژو تیپ پارس مدل 1388 
رنگ سفید-روغنی به شماره موتور 
 12488117388 و شماره شاسی 
NAAN01CAG9E846079 و شماره 
پــالک 638 ن 17 ایران 24 به نام 
رجبعلــی کالهی مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

)آگهی مفقودی(
جواز حمل ســالح شــکاری به 
شماره سریال جواز 1440151 
دولول ساچمه زنی مدل کوسه 
ساخت ترکیه کالیبر 12 شماره 
ســالح 248213 متعلــق بــه 
اینجانــب رمضانعلی شــادمهر 
فرزند رشید شماره شناسنامه 
27 کدملــی 2249119656 
از کردکــوی مفقــود  صــادره 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

اینجانب افسانه پارسامند مالک وانت 
آریسان به شماره انتظامی 861 و 77 
  118J5002332 ایــران 63 موتور
 NAAB66PE2GV666357 شاســی
به علت فقدان سند کمپانی تقاضای 
رونوشت المثنی نموده است چنانچه 
هــر کس ادعایــی در مــورد خودرو 
مذکــور دارد ظرف مــدت ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ایــران خودرو واقع در پیکان شــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضــای مهلت مزبور 
طبق ضوابط اقدام خواهد شد. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است.

لــک  ما نــی  دهقا هاشــم  اینجانــب 
خــودرو ســواری ســمند LX-EF7 بــه 
ایــران  م 63  انتظامــی 414  شــماره 
63 موتــور 147H0118308 شاســی 
علــت  بــه   NAACR1HE4EF587017
فقدان ســند کمپانی تقاضای رونوشت 
المثنــی نموده اســت چنانچــه هر کس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شــرکت ایران خــودرو واقع در 
پیکان شــهر ســاختمان ســمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شــد. 

مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

مــدل  تویوتــا  ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
1994 بــه شــماره موتــور B559588 شــماره 
پــالک شــماره   AE1013090755  شاســی 

 266 هـ 75 ایران 44 به نام ســیدتقی موسوی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

پروانه وکالت خلیل حیات مقدم به شماره 
پروانه 29605 فرزند ابراهیم به شماره 
شناســنامه 4025 صــادره از هندیجان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

33118052
33112291-5
33902599
33942000
33910862
33112296-9 
 33113519

33110210
33911568
 33119236
33911566
3311805۷
      33110202 

مرکز

22603635 قلهک 
22۷129۷6 شمیران 
8890086۷ - 88801552 مطهری 
66593010-11  

66592266شهرآرا
6600۷4۷9 - 6606464۷-9 آزادی 

شمال

22579321 پاسداران   22820364 نیاوران 
22926306 میرداماد   22687798 قیطریه 
88443165 سهروردی   22025629 پارک وی 

تهــرانیــان
قالیشویی و مبل شویی

 )لول+ کاور(بدون مواد اسیدی 

با نرخ اتحادیه و اصول مذهبیعضو رسمی اتحادیه )کد96( 

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 22646472  غرب 44841975 
جنوب 33314517  شرق 77336000 

قـالیـشـویی

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

قالیشویی خانه به خانه تحویل به صورت لول 
* 48 ساعته*

نوبنیاد- پاسداران 26101033 
هروی- دولت 22977105

شریعتی- میرداماد 26406355    
حکیمیه- تهرانپارس 77003113

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
 تا 

8 :
س

تما
ت 

ساع

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

سیم کارت فروشی خود را 
 پیامک کنید

فقط 0912 »خرید و فروش«
09126666693

ناظر چاپ و مجری
انواع چاپ اختصاصی و عمومی

 ویزیت و تراکت
 یووی یکرو 35000 دورو 50000 

کارت استخوانی 140000 
سایر قیمت ها تماس: )رمضانی(

09124840046 -88826807

بدنه فابریک یزدانی
بدون افت قیمت 
09121753528 - 22361184

تصادف بدون نگرانی 

مــدرک فارغ التحصیلی فاطمــه فالح نجار 
کالئی فرزند نبی اله به شــماره شناسنامه 
مقطــع  در  قائمشــهر  از  صــادره   859
کارشناســی ارشــد در رشــته مهندســی 
صنایع صــادره از واحد دانشــگاهی آزاد 
نور با شــماره 06/1761 مفقود گردیده 
و فاقــد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد نور به نشانی نور- ابتدای 

جاده نور به چمستان ارسال نماید.

چهارراه لشگر- صبا مال
تعدادی واحد تجاری به متراژهای

30- 60- 100- 250 متری بدون پول پیش اجاره داده می شود. 

همسایه شهر فرش و هایپراستار شوید

0912-2888252

آگهی مزایده 
)نوبت اول(

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 3 تهران در نظر دارد، سه ملک را با مشخصات: 
1- ملک  مدرسه فرهنگ با شماره 509800307900040، 2- ملک مدرسه 
اللی با شــماره مزایده 5098003079000041، 3- ملک تاالر یاس با شماره 
مزایده 5098003079000039 ثبت شــده در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت را بر مبنای نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به اشخاص واجد شرایط 
حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. متقاضیان در صورت تمایل می توانند جهت اطالع 
و دریافت شرایط مزایده و شرکت در آن به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مراجعه نمایند و جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 021-84821092 

یا 09128949824 تماس حاصل نمایند.
)هزینه چاپ آگهی با برنده مزایده می باشد(

آگهی دعوت سهامداران شرکت صدرا 
کیمیا الکل )سهامی خاص( ثبت شده 
به شماره 10872 جهت تشکیل مجمع 

عمومی فوق العاده
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت صدرا کیمیا الکل 
سهامی خاص به شماره ثبت 10872 دعوت به عمل می آید 
تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در 
ســاعت 8 صبح روز دوشــنبه مورخ 98/8/13 در محل 

شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
آدرس: محل قانونی شرکت

دستور جلسه: 1- کاهش اعضاء هیئت مدیره
شرکت صدرا کیمیا الکل )سهامی خاص(

آگهی دعوت سهامداران شرکت صدرا کیمیا الکل 
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 10872 جهت 

تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران می رساند به دلیل 
عدم حضور اکثریت سهامداران، جلسه مورخ 98/7/25 
)روز پنجشنبه( تشکیل نگردید و مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده با دســتور جلسه تعیین اعضای هیئت مدیره 
و بازرســین، رأس ســاعت 10 صبح روز دوشنبه، مورخ 

98/8/13 در محل قانونی شرکت برگزار خواهد شد.
شرکت صدرا کیمیا الکل )سهامی خاص(

اسامی 7 نفر 
 از فرزندان

 تحت پوشش شیرخوارگاه
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تاریخ تولد: 98/6/29
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همه اشتباهات روحانی در برجام
 سهراب صالحی 

صفحه 6
 شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 
 ۴ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۱۹

گرچه در برجام، کشــور از ذخایر 
اســتراتژیک و بازدارنده اورانیوم 
بازوان  از  اما  غنی شده خالی شد، 
پرقدرت دیگری و به تعبیری بهتر 
از مؤلفه های متنوع و عمیق قدرت 
برخوردار است. ازجمله مهم ترین 
آن ها، مردم بنیــان بودن قدرت 
است که در طول چهار دهه عمر 
اسالمی در همه صحنه ها،  انقالب 
جمهوری  ویژه  امتیــاز  به عنوان 
با دیگر  ایران در مقایسه  اسالمی 
نظام های سیاســی، تجربه مثبت 
داده است. نشان  را  و موفق خود 

21بازخوانی مکتوب مستند » خارج از دید۲ «

فراری خبرنگاران  برای  هلندی  گل  دسته 

بنیاد هیفوس در سال 1968 توسط »انجمن اومانیست هلند«  تشکیل شد. 
یکی از اهداف هیفوس در زمینۀ خانواده، پایان دادن به چارچوب ازدواج سنتی،

 ترویج ازدواج سفید و گسترش خانواده های همجنس باز در جهان است.

ایــن واقعیت تلخ مــورد اثبات قــرار گرفت که 
توافق نامــه برجام یک تعهد بین المللی که در صورت 
نقض آن از ســوی آمریکا، مســتوجب مســئولیت 
بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل باشد، نیست. 
برخالف طرف مقابل که تعهدات آن ها از هیچ ضمانت 
حقوقی برخوردار نیست، دولت یازدهم متعهد به انجام 
همه تعهدات است و درصورت  نقض آن از سوی ایران 

تمام قطعنامه ها باید اجرا گردد.
واقعیت تلخ دیگری نیز در روابط بین الملل مطرح 
شــد و آن این مســئله بود که حتی مهم ترین تعهد 
بین المللی شــکل گرفته در حقوق بین الملل متعارف 
که منشــور سازمان ملل اســت و جهان شمول ترین 
معاهده بین المللی به شــمار مــی رود، نیز به دلیل 
برخوردار بودن اعضای شــورای امنیت از حق وتو که 
چنین تبعیض هایی در معاهده منع گسترش سالح های 

بعد از اینکه سازمان اطالعات مرکزی آمریکا، 
CIA، سرنخی از اسامه بن الدن را در پاکستان به 
دست آورد برای تعقیب وی در خاک این کشور 
دست به ابتکاری جدید زد. براساس طرح سازمان 
سیا، دولت پاکستان نباید از فعالیت این سازمان 
دربارۀ بن الدن مطلع می شــد و به پوششی در 
داخل خاک پاکستان نیاز داشت. اما کدام پوشش 

کمتر از سایرین جلب توجه می کرد؟ 
پوششی که ســیا انتخاب کرد سازمان های 
مردم نهادی بودند که پروژۀ واکسیناسیونی جعلی 
را راه انداختند. واکسیناسیونی برای مراجعۀ خانه 
به خانه در جســتجوی اسامه بن الدن. بعدها با 
کمک همین شگرد، سیا توانست محل اختفای 
بــن الدن را پیدا کرده و او را بدون اطالع دولت 
پاکســتان و در طی یک عملیات نظامی به قتل 
برساند. این تنها یک مورد از کارکرد سازمان های 
غیردولتی یا مردم نهادی اســت که در رابطه با 
غرب شــکل گرفته و فعالیت می کنند. همۀ این 
ســازمان ها زیر نظر یک بنیــاد بزرگ مدیریت 

می شوند.
بنیاد هیفوس در سال 1968 در هلند و برای 
مبارزه با مذهب به وجود آمد. بنیانگذار هیفوس، 
»انجمن اومانیست هلند« بود که هدفش مبارزه 
با حاکم شدن مذهب در فضای هلند جنگ سرد 
و پایان دادن به باورهای مذهبی در کشــورهای 
جهان سوم بود. یکی از اهداف هیفوس در زمینۀ 
خانواده، پایان دادن به چارچوب ازدواج ســنتی 
اســت به نحوی که زنان بتوانند با ازدواج سفید 
و بــدون نیاز به همســر صاحب فرزند شــده و 
خانواده ای تک والدی راه اندازی کنند. در حالی که 
هیفوس از خانواده های تک والد حمایت می کند، 

یکی دیگر از چشم اندازهای هیفوس برای جهان 
آینــده، خانواده های همجنس باز اســت. یعنی 
هیفوس از زندگی زوج های همجنس باز حمایت 
می کنــد که در آن کودکان یتیــم به زوج های 
همجنس باز سپرده شــوند. هیفوس ظاهرا یک 
موسســۀ خصوصی اســت اما عجیب است که 
بخشی از سهام آن را دولت هلند در دست دارد 
و بخشــی دیگر نیز در اختیار اشخاص حقیقی 
و خصوصا فعاالن اومانیســتی و ضدمذهبی در 
هلند اســت. مقر اصلی هیفوس در شهر هیگ 
هلند است اما در کشورهای سابقا مستعمره نیز 
شش دفتر اصلی دارد که نشان می دهد سیاست 

هیفوس تداوم سیاست های دوران استعمار هلند 
اســت. این دفاتر عبارتند از جاکارتا در اندونزی، 
ســان خوزه در کاســتاریکا، هراراه در زیمبابوه، 
نایروبی در کنیا، الپاز در بولیوی و بنگالور در هند. 
هیفوس هم چنین در اکوادور، گواتماال، نیکاراگوئه، 
تانزانیا، آفریقای جنوبی و تیمورشرقی نیز دفاتری 

برپا کرده است. 
ایران کشوری دینی با یک نظام مردم ساالر 
مذهبی اســت و به ایــن ترتیب در راس اهداف 
حملۀ هیفوس قرار می گیرد. فعالیت هیفوس روی 
ایران از ســال 1382 شروع شد. تمرکز هیفوس 
در ایران هــم، آزادی همجنس بازی و نیز غربی 
 کردن زنان است. اولین سرمایه گذاری هیفوس، 
روی ان جی اوها یا همان سازمان های خصوصی 
و غیردولتی بود. یعنی سازمان هایی مورد حمایت 
هیفوس قرار می گرفت که مســتقیما در حوزۀ 
حقوق بشــِر غربی، زنان و رســانه های اینترنتی 
فعالیت می کردند. از جمله، موسسۀ »راهی« به 
مدیریت شادی صدر یکی از موسساتی است که 

مستقیما از هیفوس تامین مالی می شود. 

شــادی صدر از داخل ایران و در زمینه های 
روزنامه نگاری و حقوق آغاز به کار کرد و در روزنامۀ 
زن به عنوان دبیر سرویس حقوقی فعالیت کرد. 
او که فعالیتش را بــا ایجاد تجمعات غیرقانونی 
برای تساوی حقوق زنان آغاز کرد پس از مدتی 
به دفاع از همجنس بازان نیز پرداخت و به یکی 
از طرفداران پروپاقرص همجنس بازی بدل شد. 
شــادی صدر که به طور مداوم مهمان تلویزیون 
فارسی بی بی سی اســت پس از خروج از کشور 
و تشکیل موسسۀ راهی، مستقیما تحت پوشش 
و حمایت هیفوس قرار گرفت. او توانســته بود 
180هــزار یورو از هیفــوس دریافت کند و در 

ازای آن تحت عنوان پروژۀ »عدالت برای ایران«، 
بــرای آزادی همجنس بــازی در ایران کمپین 
بــه راه بیندازد. همجنس بــازی در همۀ ادیان و 
فرهنگ های جهان به عنوان یک نقیصه شناخته 
می شود و از نظر پزشکی نیز تا دهۀ هفتاد میالدی 
به عنوان یک اختالل محسوب می شد تا این که از 
نظر سیاسی، هواداراِن بی بندوبار شدِن فرهنگ 
جنســی در جهان، با کمک دولت های قدرتمند 
غربی توانستند این بیماری را از فهرست خارج 
کرده و آن را تبدیل به یک جنبش سیاسی کنند. 
به این صورت امــروزه همجنس بازی تبدیل به 

نمادی برای تنوع طلبی جنسی شده است. 
شادی صدر ضمن تعلق به این قبیل گروه ها، 
هم چنین با حضور در همایش گروه تروریستی 
االهوازیه نشان داد که با تجزیۀ ایران، تفرقه اندازی 
قومیتی و تروریسم هم هیچ مشکلی ندارد. او در 
عین حال در میان همین گروه نیز با مطرح کردِن 
خواسته های مرتبط با فمینیسم و تحت عنوان 
برابری خواهی زنان، خواستار حضور بیشتر زنان 
در این گروه تروریستی شد. برابری خواهی زنان، 

البته صرفا یک پوشش است. 
یکی دیگر از نشــانه های دین ستیزِی شادی 
صدر در سال 1395 آشکار شد، وقتی با انتشار 
عکس مســتهجنی از خود بــر روی صندلی ای 
که با نمادهای محرم و عاشــورا منقوش شــده 
بود به ساحت مقدس حضرت اباعبدهلل الحسین 

توهین کرد. 
اما شادی صدر تنها زن ایرانی نبود که توسط 
هیفوس حمایت می شد. محبوبۀ عباسقلی زاده 
نیز یکی دیگر از کسانی است که فعالیتش را با 
روزنامه نگاری و سپس تشکیل تجمعات حمایت از 
زنان آغاز کرد. هم چنین عباسقلی زاده کمپین های 
مخالفت با احکام اسالمی را برای ترسیم چهره ای 
خشن از اسالم تشکیل داد. عباسقلی زاده نیز پس 
از خروج از کشــور و تشکیل موسسۀ »کارورزی 
سازمان های جامعۀ مدنی« تحت حمایت هیفوس 

قرار گرفت.

راهبــردی تلقی کــردن مذاکره، 
ملی،  ظرفیت های  از  استفاده  عدم 
ناتوانی در استفاده از ظرفیت عظیم 
پیروزی های نظام اسالمی در منطقه 
و در موضع تدافعی قرار گرفتن دولت 
در مقابــل طرف های غربی در طول 
مذاکره، از جمله اشتباهات راهبردی 

روحانی در قضیه برجام بود.

یکی از رابطــان اصلی بنیاد 
هیفوس در ایران »هما هودفر« 
بود که در همــکاری با بنیاد 
ضد امنیتی »ولوم« در پوشش 
»همکاری های انسان دوستانه« 
تحت  و  »توانمندســازی«  و 
عناوین بنیادها و سازمان هایی 
بنیاد  امیدیار،  نظیر شــبکه 
فورد، گروه آتیه ، دانشگاه سواز 
لندن و ... برنامه های خود را در 
حوزه های زنان، پیش می برد.

هسته ای و دیگر ســاختارهای بین المللی نیز ادامه 
یافت، نتوانسته است مانع پیشگیری از جنگ در روابط 
بین الملل شــود که نمونه آشکار آن تهاجم آمریکا و 
انگلیس در 2003 به عراق برخالف مخالفت صریح 
سه عضو دیگر شورای امنیت، یعنی چین، فرانسه و 
روسیه بود؛ زیرا به تعبیر آمریکایی ها قاعده برای اقدام 
دولت آن ها در تغییر بعضی رژیم ها، حقوق بین الملل 
نیست بلکه مخالفت آن کشورها با سیاست های آمریکا 
است که آن را به عنوان تهدید علیه این کشور تفسیر 
می نمایند؛ بنابراین، این سخن که برای پیشگیری از 
تحمیل جنگ بر کشــور، در برجام و یا هر معاهده 
دیگری به دشــمن امتیاز واگذار شده است، از هیچ 
مبنای تاریخی و حقوقی برخوردار نیست و صرفاً برای 
فرار از مورد سؤال قرار گرفتن از سوی مردمی است 
که فرزندان و دانشمندانش با مجاهدت شبانه روزی 
و تقدیم چند شهید گران قدر، با فراهم کردن ذخیره 
قابل توجهی از اورانیوم غنی شــده، کشــور را ازنظر 
بازدارندگی در ســطح بسیار باالی قرار داده بودند و 
متأسفانه اکنون کشور از این مؤلفه بسیار مهم قدرت 

خالی شده است.
در فصل پنجم عمق استراتژیک جمهوری اسالمی 
به عنوان یگانه عامل بازدارنــده در روابط بین الملل 
مــورد بحث قرار گرفت و تأکید شــد که اگرچه در 
برجام کشور از ذخایر استراتژیک و بازدارنده اورانیوم 
غنی شــده خالی شد، اما از بازوان پرقدرت دیگری و 
به تعبیری بهتر از مؤلفه های متنوع و عمیق قدرت 
برخوردار است. ازجمله مهم ترین آن ها، مردم بنیان 
بودن قدرت است که در طول چهار دهه عمر انقالب 
اســالمی در همــه صحنه ها، به عنــوان امتیاز ویژه 
جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با دیگر نظام های 
سیاســی، تجربه مثبت و موفق خود را نشــان داده 
است. این عنصر بسیار مهم آنگاه که با رهبری دینی 

که با عواطف و اعتقادات مردم پیوند خورده است و 
آن هم به خوبــی در همه صحنه ها و حوزه ها، ملی و 
بین المللی، کارایی بسیار مثبت و راهگشای خود را 
به رخ جهانیان کشــانده تا جایی که حتی دشمنان 
عنود این ملت به این امتیاز ویژه انقالب اسالمی، بارها 
اعتراف کرده و آن را علت اصلی شکست طراحی های 
بسیار پیچیده خود در رابطه با به انفعال کشاندن نظام 
اسالمی دانسته اند، پیوند این دو، باعث شده است که 
به رغم همه دشــمنی ها، مردم و نظام اسالمی در راه 
تبدیل ایران اسالمی به یک قدرت بین المللی پله ها 
و صخره های بسیاری برای رسیدن به آن قله رفیع را 
پیموده و همچنان مصرند که تا پله آخری که درواقع، 
بنیان گذاشتن تمدنی جدید در چارچوب آموزه های 

اسالمی است، مسیر را ادامه دهند.
در این مسیر امتیازات ویژه جغرافیایی و پیشینه 
فرهنگی و تاریخ درخشان ایران عزیز نیز الهام بخش 
دســتیابی به این هدف اســت که بــا توجه به قرار 
گرفتن ایران در راهبردی ترین منطقه جهان و وجود 
منابع عظیم طبیعی و انســانی و همچنین پیشینه 
درخشان تمدنی، ازجمله مهم ترین عوامل انگیزشی 
برای رسیدن به آن قله رفیع است. افزون بر این سه 
عنصر اساسی، برخوردار بودن کشور از نیروهای مسلح 
قدرتمند و اعتقادی، پیشرفت های دفاعی و موشکی 
که به یکی از بزرگترین دردسرهای نظام سلطه تبدیل 
شده است، وجود گروه های قدرتمند مقاومت اسالمی 
که از مدیترانه تا کشــمیر و از دریای ســرخ تا خزر 
قد کشــیده اند و با محوریت ایران اسالمی توانستند 
شکست های پیاپی بر آمریکا و دولت های هم پیمان آن 
تحمیل کنند، نقاط مثبتی است که عمق استراتژیک 

جمهوری اسالمی ایران را تشکیل می دهد.
در کنار مؤلفه های قدرت جمهوری اسالمی ایران، 
دشمن نیز از نقاط ضعف بسیار مهمی چون گروگان 

بودن رژیم صهیونیستی در میان نیروهای هوشیار 
مقاومت اسالمی که در صورت هرگونه اشتباهی از 
سوی آن ها در ایجاد درگیری نظامی، شهرهای مهم 
رژیم صهیونیستی به شدت هدف قرار خواهد گرفت، 
همچنین دولت های وابسته به آمریکا که به تعبیر 
دونالد ترامپ دو هفته بدون پشتیبانی این کشور و 
بــه تعبیر کالین پاول، وزیر خارجه دولت اول بوش 
پسر ظرف چند ساعت از جغرافیای سیاسی جهان 
حذف خواهند شد، به عالوه وجود پایگاه های آمریکا 
در منطقــه و بر روی آب و از همه مهم تر، گروگان 
بودن انرژی در دستان پرقدرت مقاومت اسالمی که از 
آن به عنوان خون صنعت امروز سخن گفته می شود، 
نقاط ضعف دشمن است که برای جمهوری اسالمی 
از عوامل بازدارنده به شمار می رود که به تفصیل در 

فصل پنجم مورد بحث قرار گرفت.

فصل آخر که درواقع فصلی انضمامی اســت با 
تأکید بر این مسئله شــروع شد که دولت یازدهم 
باید با اســتفاده از ظرفیت کارشناســی کشور در 
تبیین و تحلیل مســائل استراتژیک به این واقعیت 
دســت می یافت که هم به جهت شکست در عراق 
و تحمیل پیامدهای منفی آن بر سیاست داخلی و 
خارجی این کشــور و هم به جهت در پیش گرفتن 
سیاست یکجانبه گرایی در عرصه روابط بین الملل و 
خصوصاً به سبب پیشرفت های داخلی و خارجی نظام 
اســالمی و ابتنای آن بر قدرت مردمی و با پشتوانه 
نظری و آموزه های اسالمی و تجربه عالی مدیریت و 
رهبری در انقالب اسالمی، آمریکا قدرت اجماع سازی 
علیه جمهوری اسالمی ایران را از دست داده است 
و منطقــه و جهان نیز به هیچ وجه تحمل راه اندازی 

جنگ دیگری آن هم با جمهوری اسالمی را ندارد.
افزون بر اشتباه فوق، اشتباهات دیگری ازجمله: 
راهبردی تلقی کردن مذاکره به این معنا که دولت 
یازدهم از قَبل مذاکره در پی ایجاد رابطه با آمریکا 
بود، به جای اینکه مطابق سیاستی که از سوی نظام 
اعالم شده بود به مذاکره هسته ای نگاهی تاکتیکی 
داشته باشد؛ همچنین عدم استفاده از ظرفیت های 
ملی؛ ناتوانی در استفاده از ظرفیت عظیم پیروزهای 
نظام اســالمی در منطقه و در موضع تدافعی قرار 

گرفتن دولت در مقابــل طرف های غربی در طول 
مذاکره، باعث شــد که از خطوط قرمزی که نظام 
برای مذاکره و تدوین توافق نامه مشخص کرده بود 
نیز تخطی شود و نتیجه آن شود که به تعبیر وزیر 
خارجه انگلیس تنها پیروزی غرب در سه دهه اخیر 
که برجام بود، در مقابل انقالب اسالمی ورق بخورد.

نهایت اینکه اهل تحقیــق، حتی مردم عادی 
می داننــد که داشــتن توانایی هســته ای یکی از 
سمبل های هویتی دولت پیشرفته و مدرن است و 
لزوماً به معنای تالش برای ساخت سالح هسته ای 
نیست و بسیاری از مسئولین آمریکایی نیز به این 
واقعیت اعتراف داشته اند که ایران به دنبال ساخت 
سالح هسته ای نیست، اما دلیل این که این برنامه به 
موضوعی بحث انگیز در عرصه بین الملل تبدیل شد، 
این است که امروزه جمهوری اسالمی ایران به مرکز 

ثقل کانون های مقاومت در منطقه و جهان درآمده 
اســت. این کانون ها یا برگرفته از آموزه های انقالب 
اسالمی و یا تحت تأثیر آن شکل گرفته و در مقابل 
قدرت های جهانی که در پی آنند که منافع خود را در 
قالب نُرم و ساختار بر نظام بین المللی حاکم نمایند، 
قرار گرفته اند. ازاین رو پیگیری سیاســت هسته ای 
شدن کشور باعث تحکیم و تقویت هویت انقالبی در 
کشور و تأثیر گسترده آن بر منطقه و جهان خواهد 
شد و برعکس عقب نشینی از خواست منطقی ملت 
ایران در دســتیابی به چرخه ســوخت هسته ای و 
استفاده از مواهب آن در حوزه های گوناگون علمی که 
مطابق قرارداد ان.پی.تی است که جمهوری اسالمی 
یکی از اعضای آن است، باعث مخدوش شدن هویت 
اسالمی نظام جمهوری اسالمی شده و خود مهم ترین 
تهدید علیه امنیت ملی کشور به شمار می رود، کما 
اینکــه پس از قرارداد برجام، تهدیدات آمریکا علیه 
ایــران افزایش یافت و معلوم شــد که تن دادن به 
خواســته های غرب باعث تخفیف فشارها نمی شود 
و در پیش گرفتن روحیه سازش کاری این خطر را 
نیــز به دنبال دارد که تصویر ضعیفی چه در داخل 
و چه در صحنه بین المللی بجای گذاشته و دشمن 
را برای پی گیری شرارت های خود علیه ملت ایران 

جسورتر نماید.

دادخواســت آقایــان ســعید محمدی، محســن 
افتخاری، رضا علمشاهی، حسن افتخاری، محمد 
جعفر علمشاهی به طرفیت جایگاه سوخت محمد 
رامین آوج به خواســته واریز حق بیمه و مطالبات 
مدت کارکرد و نظر به تعیین زمان رســیدگی در 
98/08/27 در هیئت تشــخیص اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی شهرستان آوج رأس ساعت 9:30 
و عدم دسترسی به خوانده )جایگاه سوخت محمد 
رامین( مراتب جهت انتشــار آگهی برابر ماده 48 

آیین دادرسی کار به حضور ایفاد می گردد.
محمدرضا کریمی- مسئول نمایندگی تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی شهرستان آوج

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد مغز گندم 
قزوین )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۱5۹ و 

شناسه ملی ۱0۸6۱۴۱۸۹6۱
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- آقایان کاظم پیرمحمدی کد ملی 1370576803 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره و محمد پیرمحمدی کد ملی 1370576791 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و غالمرضا پیرمحمدی کد ملی 6029064258 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و مجید پیرمحمدی کد ملی 6029569201 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. 2- کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم 
از چک، ســفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی: )644356(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد مغز گندم 
قزوین )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۱5۹

و شناسه ملی ۱0۸6۱۴۱۸۹6۱
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/04/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. آقایان محمد پیرمحمدی کدملی 1370576791 
و غالمرضا پیرمحمدی کدملــی 6029064258 و کاظم پیرمحمدی کدملی 
1370576803 و مجید پیرمحمدی کدملی 6029569201 به ســمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. 2. خانم ها زهرا وجودی 
مهربانی کدملی 6029076582 به عنــوان بازرس اصلی و معصومه نیکوش 
نوبر کدملی 1376653354 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 

مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی: )644351(

بدین وســیله به آقای داود رجبی فرزند عباس شــماره ملی 4282128542 ســاکن شهرری علی آباد 
جنوبی شــهرک طالقانی کوچه حمام پالک 14 ابالغ می شود که خانم جمیله محمودی جهت وصول 
تعداد پنجاه عدد ســکه تمام بهار آزادی به اســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 6244 مورخ 
1374/04/27دفتر ازدواج 39 شــهرری علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 
139804001112000538 و بایگانی 9800703 در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
1398/07/16 موزع پســت محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م- الف 1352
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ری- علیرضا فردوسی زاده نائینی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ - حوزه ثبتی شهرستان نهاوند
به اســتناد ماده 12 - اصالحی قانون ثبت اســناد و امالک و مواد 17 و 56 و 59 و 64 آیین نامه 

مذکور آگهی پالک زیر واقع در بخش - حوزه ثبتی نهاوند جهت اطالع عموم آگهی می گردد:
آقایان سیدمسعود حسینی علوی و سیدنصرالدین حسینی علوی فرزندان محمدطاهر هر کدام 
نســبت به 5 شعیر و یک سوم شعیر مشــاع و خانم ها رفعت السادات حسینی علوی و نزهت 
السادات حسینی علوی فرزندان محمدطاهر هر کدام نسبت به 3 شعیر و دو سوم شعیر مشاع 
از 16 شــعیر مشــاع از 96 شعیر مشاع ششــدانگ یک قطعه باغ زردآلو و انگور که در حال 
حاضر به صورت زمین می باشــد و دارای پالک 50 فرعی از 39 اصلی کرته  بخش 3 حوزه 
ثبتی شهرســتان نهاوند موروثی از محمدطاهر حسینی علوی به مساحت ششدانگ آگهی در 
دو نوبت به فاصله یک ماه )ســی روز( منتشــر می گردد لذا طبق ماده 16-قانون ثبت اسناد 
و امالک کشــور هرکس نسبت به پالک فوق اعتراض دارد اعتراض کتبی  دارد را از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت نود روز تسلیم اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند نموده و 
چنانچه دعوایی قبل از انتشار اولین اعالن نوبتی فی مابین متقاضی ثبت و دیگری در دادگاه 
مطرح باشــد طبق ماده 17-قانون ثبت طرف مدعی گواهی معشــر بر جریان دعوی اخذ و 
ظرف مدت مذکور به ثبت محل تحویل نمائید و اال حق او ســاقط خواهد شــد ضمنا حقوق 
ارتفاقی مورد درخواســت در موقع تعیین حدود منظور تا اگر معترضی باشد طبق مقررات در 

مدت یک ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود درخواست اعتراض بدهد.
تاریخ انتشار نوبت اول - روز شنبه 1398/8/11

تاریخ انتشار نوبت دوم - روز دوشنبه 1398/9/11
محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
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