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حقوق بشر ابزاری  برای تضییع حقوق مردم
ادامه از صفحه۱

...  کمک به آل ســعود در تجاوز و کشــتار مردم بی گناه یمن، و هزاران 
جنایت مستقیم و غیرمســتقیم از نمونه های بارز نقض حقوق بشر توسط 
غربی ها و آمریکایی هایی است که سالهاست مدعی دورغین دفاع از حقوق 
بشر هســتند. همین مصادیق نشــان می دهد که غربی ها و آمریکایی ها 
علی رغم اینکه می گویند از حقوق بشر دفاع می کنند، خود ناقض حقوق بشر 
هســتند. مردم ایران نیز چه قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از آن مثل سایر 
ملل بزرگترین ضربه ها را از ناحیه استکبار جهانی بویژه آمریکای جهانخوار 
متحمل شده اند که در ادامه به برخی از این مصادیق اشاره می شود.  راه اندازی 
کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت ملی مصدق، حمایت از جریان های ضد 
انقالب و منافقین در ایجاد آشوب ها و اغتشاشات سال های آغازین جمهوری 
اسالمی، به راه انداختن جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ملت ایران و حمایت 
تمام قد از این رژیم بعث عراق با دادن کمک های مالی و نظامی، ســوء قصد 
به حضرت امام خامنه ای در ششــم تیر ۱۳۶۰، انفجار تروریستی هفتم تیر 
سال ۱۳۶۰ و شهادت آیت اهلل بهشــتی و ۷۲ تن از مسئولین نظام، بمباران 
شیمیایی شهر سردشت در هفتم تیر ۱۳۶۶ و شهادت بیش از ۱۱۰ کودک 
و زن و مرد این شهر، شــهادت آیت اهلل صدوقی چهارمین شهید محراب در 
یازدهم تیر ۱۳۶۰، حمله ناو جنگی آمریکا به هواپیمای مســافری ایرباس 
ایران و شــهادت ۲۹۰ سرنشــین آن در دوازدهم تیر ۱۳۶۷، ترور ســردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ... نمونه ای از مصادیق جنایت حقوق بشر 
آمریکایی علیه ایران است. در کنار موارد ذکر شده، اقدامات بی شمار دیگری 
از مصادیق حقوق بشر آمریکایی به عبارتی جنایات ضد بشری آمریکا علیه 
ملت ایران طی ۴۴ سال گذشــته پس از پیروزی انقالب اسالمی وجود دارد 
که می توان به ترور و شهادت شــهید رجایی و باهنر و بیش از ۱۷ هزار نفر از 
مردم عادی و کوچه و بازار ایران، ترور دانشــمندان هسته ای و علمی کشور، 
تحریم همه جانبه و حتی اقالم ضروری و دارویی علیه ملت ایران اشاره کرد. 
همه بر این واقف هستند که اگر حقوق بشر مورد سوء قدرت های استکباری 
قرار نگیرد، می تواند شــرایط زندگی ایده آل را برای بشریت فراهم می کند، 
اما متاسفانه در جهان معاصر شاهد سوء استفاده قدرت های بزرگ از حقوق 
بشر در راستای منافع سیاسی خود هستند و موجب شده اند جایگاه حقوق 
بشر در جهان به شدت تنزل پیدا کند. بر همین اساس می بینیم که آمریکا 
در برخورد با حقوق بشر بزرگترین پارادوکس تلقی می شود؛ چراکه در عین 
ادعای حمایت از موضوعات مرتبط با حقوق بشــر به نقض موارد متعدد در 
سطوح داخلی و بین المللی می پردازد و حقوق بشر را به سبک خود تعریف 
می کند. تروریسم آمریکایی مرام و مسلکی است برای آنکه آمریکا را در قامت 
یک دولت تمامیت خواه سرپا نگه دارد و در حالی که پایه های حکومتش بر 
خون استوار است، خود را حامی حقوق بشــر جلوه دهد. تاریخ بهترین داور 
برای قضاوت هر ادعایی است که از سوی دولت ها و ملت ها مطرح می شود. 
بواسطه تاریخ است که می توان به عمق حقیقت هر چیزی پی برد. به همین 
سبب است که بزرگان ما، به درستی ما را به مطالعه تاریخ و سیر امم سفارش 
کرده اند. چرا که ادامه حیات هر ملتی در گرو شناخت خود و دیگر ملت ها و 
دولت هاست. یکی از این دولت ها که شناخت حقیقت آن می تواند در عزت 
و ذلت ایران اســالمی اثرگذار باشد آمریکا است، کشــوری که خود را مهد 
تمدن و الگوی پیشرفت و صاحب علوم انسانی می داند. حال آنکه میان ادعا 
و حقیقت امر فاصله از سرا تا ثریا است. دولت آمریکا در حالی بر طبل پر صدای 
حقوق بشر می کوبد که پایه های آن بر خون میلیون ها سرخ پوست و بومی 
بی گناهی باال رفته که هنوز بازماندگانشان قربانی تبعیض نژادی هستند. 
کسانی که اولین دولت های متخاصم و خون ریز آمریکا را بنیان نهاده اند همان 
فراماسون های صهیونیستی بودند که هزاران انسان را به جرم سیاه بودن و 
گناه آفریقایی بودن به عنوان برده به سرزمین سرخ پوستان بردند. سرزمینی 
که آمریکا نام گرفت دیگر مردمی نداشت تا ذخایر آن به نفع اروپاییان غاصب 
استخراج شود، پس این برده های سیاه که حتی از کمترین حقوق حیوانی 
هم برخوردار نبودند شدند نیروی ابزار ثروت اندوزی آمریکاییان. از سوی دیگر 
دولت مردان صهیونیست آمریکا برای ایستادن بر قله اول اقتصاد و سیاست 
دنیا دست به هر جنایتی زدند تا ثابت کنند کدخدای این دهکده جهانی آنها 
هستند. دهکده ای که خود مطرح کردند و خود نیز جغرافیای آن را ترسیم 
کردند. در همه قرونی که آمریکا سربرآورده است کمتر سرزمینی را می توان 
یافت که طعم تازیانه های اســتعماری آمریکا را نخورده باشد. اما غول های 
رسانه ای آمریکا که بازوهای قدرتمند این کشور هستند هرگز اجازه نداند 
چهره واقعی مردان متخاصم نمود پیدا کند. تســلیحات رسانه ای آمریکا 
همواره مخرب تر از تسلیحات نظامی آن بوده با این تفاوت که آثار به جا مانده 
از آفند و حتی پدافند فرهنگی آمریکا مانند مخدری قدرتمند افکار جهان 
را به بردگی گرفت و از روشــنفکران هر سرزمینی که می خواستند سرزبان 
برون مرزی ساختند. اما وقوع انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی 
)ره( در مقابل این تبختر کدخدا مآبانه ایســتاد و ثابت کــرد دولت آمریکا 
صالحیت حکمرانی بر دنیا را ندارد و ادعای کدخدایی آمریکاییان توهمی 
بیش نیست. شــعار حقوق بشــر آمریکایی بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
بیشتر شنیده شد تا روســای جمهور آمریکا به بهانه حمایت از مردم ایران 
انقالب مردم ایران را منکوب کند. شــهادت بیش از ۲۰۰ هزار تن در جنگ 
تحمیلی، ۱۷ هزار قربانی تروز، وجود هزاران جانباز و آوارگی و بی خانمانی 
میلیون ها مرز نشین در غرب کشور تنها بخشی از جنایت کشوری است که 
به بهانه حمایت از مردم ایران مرتکب شده است. حقوق بشر آمریکایی همان 
تروریســم آمریکا برای تداوم حیات نکبت بار خویش است. برای اثبات این 
حقیقت نه نیازی به دروغ پردازی آمریکاییان اســت و نه ادعای حق طلبانه 
مردم ایران مطالعه تاریخ بهترین گواه برای این امر مهم است. تاریخی که با 
زبان خاموش اما گویای خود همواره بر طبل رسوایی حقوق بشر آمریکایی 
کوبیده است. شــنیدن صدای آن نیز به شرط داشــتن وجدان بیدار کامال 
ملموس است. هفته حقوق بشر آمریکایی بهترین فرصت و درنگی است که 
می توان برای لحظه ای ایستاد و به گذشته نه چندان دور ایران اسالمی نگاه 
کرد و دریافت حقوق بشر آمریکایی تا کجا خون جوانان ما را ریخته و ثروت 

مادی و فرهنگی ما را به تاراج برده است.
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کوتـاه

سخنگوی دولت:
 رسانه  را تسهیل گر بهبود 

عملکردها می دانیم
ســخنگوی دولت گفت: از ابتدای آغاز به کار 
دولت ســیزدهم هیچ شــکایتی از خبرنگاران از 
ســوی معاونت حقوقی به عنوان متولی دعاوی 
ریاست جمهوری انجام نشده اســت. به گزارش 
ایســنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت: »معاونت حقوقی به عنوان 
متولی دعاوی ریاست جمهوری هیچ شکایتی از 
خبرنگاران نداشته، دعاوی قبل از تشکیل دولت 
را هم پس گرفته اســت. از قــوه قضائیه به خاطر 
شفاف ســازی پیرامون خبر افزایش ۵۰ درصدی 
شکایات علیه خبرنگاران تشکر می کنم رسانه را 
تسهیل گر بهبود عملکردها می دانیم.« چند روز 
گذشــته محمد هادی عبادی معاون هماهنگی 
و برنامه ریزی امور حقوقی دســتگاه های اجرایی 
معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز در اظهاراتی 
تاکید کرده بود که ایــن معاونت به عنوان متولی 
امور دعاوی ریاست جمهوری از ابتدای آغاز به کار 
دولت سیزدهم تاکنون هیچگونه شکایتی علیه 
اصحاب رســانه در مراجع قضایی مطرح نکرده و 
حتی با توجه به رویکرد و دستور رئیس جمهوری 
بعد از اســتقرار دولت ســیزدهم کلیه شکایات 
مطروحه علیه اصحاب رسانه را از محاکم مسترد 

کرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی: 
 باید به سمت سرمایه گذاری 
در صنعت برق حرکت کنیم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد که باید به سمت اصالح اقتصاد 
برق و سرمایه گذاری در صنعت برق حرکت کنیم 
تا خاموشی در صنعت، خدمات، کشاورزی و خانگی 
رخ ندهد. مهدی طغیانی در گفت و گو با ایســنا با 
اشاره به افزایش اســتفاده از برق با گرم شدن هوا و 
به دنبال آن قطعی برق در صنایــع گفت: اقتصاد 
برق در کشــور ما دچار مشکل اســت که اگر این 
طور نبود، نباید برق صنایع قطع می شد؛ این نکته 
مهمی است که نباید همه چیز معطوف به تامین 
برق خانگی شود. وی توضیح داد: در سالی که مقام 
معظم رهبری مزین به نام »تولید« کردند، باید به 
وضعیت صنایع توجه شــود تا آن هــا هم بتوانند 
تولیداتشــان را افزایش دهند. تعطیلی صنایع به 
معنای از بین بردن بخشــی از ظرفیت های تولید 
اســت البته که اصال نباید قطعی برق وجود داشته 
باشــد. این نماینده مجلس افزود: با توجه به وجود 
مشکل در اقتصاد برق، دولت بدهی های سنگینی 
به نیروگاه ها دارد که این باعث توقف، توســعه و از 
بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و بروز مشکالتی در 
تعمیرات و نگهداری می شود که نتیجه نهایی آن 
خاموشی است. در چنین شرایطی کاری که دولت 
انجام می دهد، جا به جا کردن و مدیریت خاموشی 
و نه تامین برق است. طغیانی در ادامه گفت: دولت 
می گوید که شهرک صنعتی در روزهایی تعطیل 
شود و ما به ازای آن تحفیف هایی داده شود؛ غافل 
از اینکه آن شهرک صنعتی به ازای تعطیلی باید از 
کارگرش بخواهد که در روز جمعه سرکار آید و بعد 
هم هزینه اضافه بیمه هم متقبل شود. از یک طرف 
وزارت نیرو تخفیف می دهد و از طرفی دیگر تامین 
اجتماعی جریمه می کند؛ این از هم گســیختگی 

سیاستگذاری به حال تولید آزار دهنده است.

صادرات واکسن» کوو ایران 
برکت« به ونزوئال

با امضای تفاهم نامــه بین » اکبــر برندگی « 
رئیس گروه دارویی بنیاد برکــت و »پدرو فرناندز 
«معاون وزیر بهداشــت ونزوئال در تاریخ ۸ تیرماه، 
اولین محموله ۱۰۰ هزار دوز واکســن »کوو ایران 
برکت« به این کشور آمریکای التین ارسال و تحویل 
مقامات ذیربط شد . به گزارش ایسنا، در سفر هیات 
دارویی بنیاد برکت به ونزوئال، عالوه بر بسترسازی 
صادرات واکســن ایرانی به این منطقــه، درباره 
صادرات دارو و تجهیزات پزشکی کشورمان نیز با 
مقامات وزارت بهداشت و شرکت های خصوصی 

فعال در حوزه سالمت مذاکرات مفصلی انجام شد.

رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی امیر قطر بر مواضع روشن جمهوری اسالمی ایران در گفتگوهای رفع تحریم ها تاکید کرد. 
به گزارش ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در پاسخ به تماس تلفنی »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر به گزارش های متعدد 
و رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه برنامه  هسته ای جمهوری اسالمی ایران همواره شفاف بوده و هیچگاه از مسیر 
قانونی منحرف نشده است اشــاره و تصریح کرد: طرح مکرر اتهامات و ادعاهای تکراری علیه جمهوری اسالمی ایران در حین گفت و 

گوها، بیانگر هدف گذاری سیاسی آنها از فرایند مذاکرات است. آیت اهلل رییســی تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران تحریم های 
یکجانبه را ظالمانه، غیرقانونی و ناحق می داند و در دفاع از حقوق خود مصمم است و همه تالش ها باید در مسیر برداشتن کامل تحریم ها 
با ضمانت های الزم در این زمینه پیگیری شود. رییس شورای عالی امنیت ملی متذکر شــد که توافق پایدار مستلزم لغو تحریم ها و 

کنارگذاشتن بی قید و شرط ادعاهای بی اساس و پایه است.
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قرار نیســت همیشــه اروپا کانون 
رایزنی های مذاکرات بین المللی باشد. 
همین که مکان مذاکــرات از غرب به 
شرق دارد منتقل می شود، به استراتژی 
گفتمــان انقالب اســالمی نزدیک تر 
اســت...قبول شــروط ما منتهی به 

مذاکرات دوحه شد.
محمود عباس زاده نماینده مردم مشکین 
شــهر، که تا یــک هفته پیش ســخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بود در بــاره مذاکرات غیرمســتقیم دوحه، 
میان ایران و آمریکا، مــی گوید: »امیدواریم 
که ظرف یکی دو هفتــه آینده، مذاکره جمع 
شــود، و چون حســن نیت و جدیت داریم، 
رسیدن به توافق در یکی دو هفته آینده دور از 
انتظار نیست.« او معتقد است توافق پیش رو 
حاصل برگ های برنده ای است که جمهوری 
اســالمی ایران در دســت دارد و منتهی به 
موازنه ســازی جدیدی در سطح بین المللی 
شده است. گفت وگو با عباس زاده، از نظرتان 

می گذرد:
*در فضای داخلی و بیــن المللی و 
موازنه قوا چه تحولی رخ داده ، که ایران 
و آمریکا خیلی جدی مذاکرات را دارند 

دنبال می کنند؟
برگ های برنده ای که جمهوری اسالمی 
ایران دارد، منتهی به موازنه ســازی جدیدی 

شده است.
*منظورتان چه برگ هایی است؟

ببینید ما بخشــی از دســتاوردهایمان را 
در بخش انرژی هســته ای در جریان اجرای 
یک طرفــه برجام از دســت داده بودیم، بعد 
از تصویب قانــون مجلس در ســال ۱۳۹۹ 
ســازمان انرژی اتمی موظف شد که بخشی 
از دســتاوردهای از دســت رفته را بازتولید 
بکند، بــرای مثــال از نظر میــزان ذخیره، 
درصد غنی سازی، و نصب سانتریفیوژهایی 
با ظرفیت باالتــر، و موارد دیگــری که جزو 
دســتاوردهایمان بود، بازتولید و باعث شد 
ایران در حوزه سیاســت خارجی دست باال را 
به دســت بیاورد. همین امر باعث شد غربی 
ها از مذاکره اســتقبال کرده و دنبال توافق با 
ما باشند. این قابل پیش بینی بود و اتفاق هم 

افتاد.
در آخرین مرحله مذاکــرات وقتی غربی 
ها جدیت و حســن نیت جمهوری اسالمی 
ایــران را برای مذاکــره مشــاهده کردند، و 

درســت زمانی که ما در مراحــل آخر تاکید 
براین داشــتیم چند مورد باقی مانده بسیار 
مهم از نظر ما حل و فصل بشــود، کمی رفتار 
مبتنی بر زدن زیر میز مذاکره از خودشــان 
نشان دادند تا امتیاز بیشــتری از ما بگیرند. 
از ایــن رو مذاکرات موقتا متوقف شــد، ولی 
در مدت توقف مذاکرات ، پیغام هایی را برای 
مسئوالن ایران ارســال کردند. درعین حال 
بدســلیقگی به خرج دادنــد و قطعنامه را در 
شورای حکام، علیه جمهوری اسالمی صادر 
کردند. هرچند آن قطعنامه هم خنثی بود، با 
این همه قطعنامه با واکنش جدی جمهوری 
اسالمی ایران مواجه شد، موضوعی که اساسا 

انتظارش را نداشتند.
*عکس العمل آمریکا و اروپا در این 

باره چه بود؟
چون اســتراتژی آمریکا و اروپا بر اساس 
منافعی که دنبال مــی کنند، مذاکره و توافق 
است، پیش بینی می کردیم که آغاز مذاکرات 
را مجددا پیگیری کنند که بــا پیگیری آنان 

مذاکرات دوحه شکل گرفت.
*دلیــل تاکید جمهوری اســالمی 
ایران بــر ادامه مذاکــرات در دوحه 

چیست ؟
قرار نیســت همیشــه اروپا کانون رایزنی 
های مذاکرات بین المللی باشــد. همین که 
مکان مذاکرات از غرب به شــرق دارد منتقل 
می شــود، به اســتراتژی گفتمــان انقالب 
اسالمی نزدیک تر است. برای ادامه مذاکرات 
شرط جمهوری اســالمی بر این قرار گرفت 
که اگر طرف غربــی بخواهد برای فشــار به 

اقتصاد ایــران دنبال مذکرات فرسایشــی و 
اطاله پرونده باشــد، ما اجــازه نخواهیم داد. 
جمهوری اســالمی ایران به دنبــال نتیجه 
اســت، چه با توافق و چه بی توافق. اما ترجیح 
می دهد با مذاکره و توافق همراه باشد. از این 
رو قبول شروط ما منتهی به مذاکرات دوحه 

شد.
*آیا مذاکرات دوحه مــی تواند به 

توافقی زودرس منتهی شود؟
مــا امیدواریم کــه ظرف یکــی دو هفته 
آینده، مذاکره جمع شود، و چون حسن نیت 
و جدیت داریم، رســیدن به توافق در یکی دو 

هفته آینده دور از انتظار نیست.
*امضای توافقنامه در دوحه خواهد 

بود یا وین؟
روی این موضوع که امضــاء مکانش کجا 
خواهد بود ، خیلی حساســیت ندارم. شخصا 
پیش بینی ام این اســت که در یکی دو هفته 

آینده این پرونده جمع خواهد شد.
*در مذاکرات جدید یعنی ۴+۱ چین و 
روسیه خیلی برجسته نیستند و بیشتر 

اروپا و آمریکا فعال هستند، چرا؟
مواضع چین و روسیه در این مذاکرات به 
ما نزدیک است. مشــکل اصلی ما با غربی ها 
است. و طبیعی اســت که در مرحله پایانی، 

تمرکز ما روی طرف غربی مذاکرات باشد.
*شروط ایران برای مذاکره مجدد با 

آمریکا چه بوده است؟
ما یــک دوره تجربه مذاکره مســتقیم با 
آمریــکا در باالترین ســطح وزرا داشــتیم، 
و تجربه توافق هــم داشــتیم، آمریکایی ها 

توافق را امضاء کردند، امــا آمریکایی ها برای 
امضایشــان ارزش قائل نبودنــد، و از برجام 
بیرون رفتند. بــه طور طبیعی ایــن تجربه 
شکســت خورد. جمهوری اســالمی ایران 
هیچ رغبتی به تکرار تجربه گذشــته ندارد، 
مگر این که خودشــان دیوار اعتماد تخریب 
شده را ترمیم کنند. در غیر این صورت هزینه 
گفت و گوی مستقیم با آمریکا را برای بار دوم 

پرداخت نمی کنیم.
*جمع بنــدی مقدماتــی ایران و 
آمریکا برای انجــام مذاکرات دوحه و 
براساس سخنان شــما توافق طی دو 
هفته آینــده، بر چه مواردی اســتوار 

است؟
بدون انعطــاف طرفیــن، توافقی حاصل 
نمی شود. موضع ما مشخص است. ما دنبال 

رفع تحریم ها هستیم.
*آیا در باره سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی توافق مشخصی به عمل آمده 

است؟
ســپاه نهاد قدرتمند و موثــری در حوزه 
نظامــی و اقتصادی کشــور اســت. به طور 
طبیعی در مذاکرات مســایل مربوط به این 
نهاد را دنبال می کنیم. ولی در این مذاکرات 
تنها مســایل مربوط به سپاه نیســت. ما در 
حدود تا ۸ مورد مســاله داشــتیم، و از طرف 
مقابل خواهان شفافیت در باره آن ها بودیم. 
چون از خودشان بازی به هم زنی نشان دادند، 
ناگهان مذاکــرات متوقف شــد. در باره این 
مسایل به طور طبیعی انعطافی نشان داده اند 
به ویژه در بخش رفــع تحریم ها که مذاکرات 
دوحه آغاز شــده اســت. ما روی گزاره های 
روشن تصمیم می گیریم. شرایط رسیدن به 

توافق نسبت به گذشته بهتر شده است.
* عبداللهیان گفتــه بودند که یک 
بســته جدید به آمریکا پیشنهاد داده 
اند آیا به دنبال ارائه این بسته مذاکرات 

دوحه آغاز شده است؟
به نظر من این بسته جدید هم از مواردی 
بود که چون مذاکرات به نتیجه نرسیده بود، 
این بســته کلید حل آن مسایلی بود که ما در 

مذاکرات گذشته به نتیجه نرسیدیم.
این بسته  *از مهمترین موضوعات 

اطالعی دارید؟
اجــازه بدهید در بــاره جزییات بســته، 
کسانی که آن را تهیه کرده اند صحبت کنند. 

زیرا اگر من ورود کنم خیلی دقیق نباشد.

عباس زاده نماینده مجلس : 

شرایط رسیدن به توافق نسبت به گذشته بهتر شده است
سرمقاله

در حالی کــه تجار نفــت آمریکایی از احتمــال ورود 
محموله های نفت ایران بدون توافق هســته ای به بازارهای 
جهانی خبر می دهند، مقامات ارشد دولت فرانسه خواستار 
تنوع منابع نفتی و استفاده از ظرفیت ایران و ونزوئال در تولید 

نفت شده است.
نگارعلی_ بر اساس گزارشــی که به نقل از مایک مولر، یک تاجر 
بزرگ نفت خام، منتشر شده است؛ ایاالت متحده ممکن است حتی 
بدون احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵، نفت تحریم شده ایران را بیشتر 
وارد بازارهای جهانی کند. این تاجر بزرگ افزود: اگر نیاز به کاهش قیمت 
بنزین در آمریکا غالب شود، چشم پوشی نسبت به خروج بشکه های 
تحریمی احتماالً چیزی است که انتظار می رود اتفاق بیافتد؛ مداخله 
ایاالت متحده در این جریان ها همیشه بسیار کم بوده است. روز جمعه 
یونان تایید کرد که ۱۱۵۰۰۰ تن نفت ایران را از یک نفتکش با پرچم 
روسیه که در آوریل توقیف شده بود، به درخواست خزانه داری آمریکا و 
در راستای رژیم تحریم های این کشور به ایاالت متحده ارسال خواهد 

کرد.
دست و پا زدن کشورهای اروپایی برای افزایش تولید نفت

 ۷-G امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در نشست این هفته
در بایرن، آلمــان، راه خود را از میان جمعیت باز کــرد تا به جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا بگوید که عربستان ســعودی و امارات متحده 
عربی نمی توانند تولید نفت خود را افزایش دهند. مکرون در حالی که 
در گفتگو با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایاالت متحده، به بایدن 
که جلوتر از همتای فرانســوی خود راه می رفت، نزدیک شد و گفت: 
»ببخشید، ببخشید که صحبت را قطع می کنم«. مکرون با اشاره به 
شــیخ محمد بن زاید آل نهیان، رهبر امارات متحده عربی، به بایدن 
گفت: من با MBZ تماس داشتم. او به من دو چیز گفت. یکی »من در 
حداکثر ظرفیت تولید هستم« و دوم، به گفته MBZ، سعودی ها می 
توانند اندکی، ۱۵۰ هزار بشکه در روز تولید خود را افزایش دهند. یا کمی 
بیشتر، اما آنها حداقل تا شــش ماه توان افزایش ظرفیت را ندارند. این 
تبادل در حالی انجام شد که بایدن برای اولین سفر خود به خاورمیانه از 

زمان تصدی ریاست جمهوری آماده می شود. روابط بین ایاالت متحده 
و عربستان سعودی تا حدی به دلیل امتناع ریاض از افزایش تولید نفت 
به منظور مهار افزایش قیمت ها که با تهاجم روسیه به اوکراین تشدید 
شده است، تحت تنش قرار گرفته اســت. اظهارات ماکرون نشان می 
دهد که کشورهای حاشیه خلیج فارس واقعاً نمی توانند برای کمک به 
کشورهای غربی برای مقابله با قیمت باالی بنزین - حتی اگر بخواهند 
– کاری انجام دهند. مدت کوتاهی پس از انتشار این مکالمات که توسط 
تلویزیون رویترز گرفته شد؛ سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده 
عربی به دنبال شفاف سازی درباره اظهارات مکرون شد و گفت ابوظبی 
نزدیک به ســقف مجاز توافق با اوپک پالس تولید می کند. عربستان 
سعودی در حال حاضر ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز تولید می کند، اما 
داده های آژانس بین المللی انرژی در پاریس نشان می دهد که ظرفیت 
تولید ۱۲.۰ تا ۱۲.۵ میلیون بشکه در روز را دارد. در همین حال، امارات 
حدود ۳ میلیون بشکه در روز تولید می کند و طبق گزارش ها ظرفیت 

تولید ۳.۴ میلیون بشکه در روز را دارد. 

مکرون به دنبال ونزوئال و ایران

فشارهای بین المللی بر برجام تشدید شد

با عنایت به این که خانم تهمینه اقاباالئی مالک مشــاعی پالک ۱۲۱۰ فرمی از ۱۶۰ اصلی واقع 
در بخش ۱۱ تهران، درخواست افراز )ســند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره 
۱۲۱۰  فرعی از ۱۶۰ اصلی مفروز و مجزا شــده از ۳۴۷۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱ واقع در 
بخش ۱۲ ناحیه ۰۲ حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت ۶۰.۵ متر مربع بانضمام 

پارکینگ به مساحت ۱۱ مترمربع
مشخصات مالکیت:

مالکیت معصومه / نوربخش فرزند - شماره شناسنامه - تاریخ تولد - دارای شماره ملی - با جز 
سهم ۱ از کل سهم ۶ بعنوان مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان،

مالکیت تهمینه / آقاباالئی بناب فرزند صمد شــماره شناســنامه ۰۰۱۲۱۰۳۱۲۸ تاریخ تولد 
۱۳۶۹/۰۳/۱۸صادره از تهران دارای شــماره ملی ۰۰۱۲۱۰۳۱۲۸ با جز ســهم ۵ از کل سهم ۶ 
بعنوان مالک پنج دانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت 
تعویضی بشــماره چاپی ۲۰۵۹۵۹ سری ج ســال ۹۸ با شــماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 
۱۳۹۹۲۰۳۰۱۰۲۴۰۰۵۵۵۲ ثبت گردیده اســت.( را نموده و متعاقبــا تصمیم واحد ثبتی بر 
اساس ماده ۵ آئین نامه قانون افراز تحت شماره ۷۹۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مبنی بر عدم قابلیت 
افراز ملک مذکور صادر گردیده و پس از آن متقاضی اعالم داشــته اند به اقامتگاه خانم معصومه 
نوربخش مالک مشاعی دسترســی ندارند و مجهول المکان است ، لذا تصمیم واحد ثبتی در یک 
نوبت در روزنامه منتشر می گردد، لذا چنانچه اعتراضی داشته باشــید می توانید مطابق ماده ۲ 
قانون افراز ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به دادگاه محل وقوع ملک 

اعالم نمائید.
صورت مجلس عدم قابلیت افراز پالک ۱۲۱۰ فرعی از ۱۶۰

 اصلی واقع در بخش بوده تهران
مرجع رسیدگی: اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

احتراما در اجرای دســتور ذیل وارده شــماره ۴۰۰۷۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰خانم تهمینه 
آقاباالئی درخواست فرار سهام خود را از این اداره نموده است و اینجانب محمد حسینی تفوی 
نماینده ثبت شــهرری با توجه به بررســی پرونده و اینکه در جریان ثبتی خاتمه یافته و سند 

معارض ندارد و وضعیت ثبتی بشرح ذیل می باشد. 

مشخصات ملک
به شماره ۱۲۱۰ فرعی از ۱۶۰ اصلی مفروز و مجزا شده از ۳۴۷۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱ 
واقع در بخش ۱۲ ناحیه ۲• حوزه ثبت ملک شــهرری استان تهران به مساحت ۶۰/۵ متر مربع 

بانضمام پارکینگ به مساحت ۱۱ مترمربع
مشخصات مالکیت:

مالکیت معصومه / نوربخش فرزند - شماره شناسنامه - تاریخ تولد - دارای شماره ملی - با جز 
سهم ۱ کل سهم ۶ بعنوان مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان،

مالکیت تهمینه /آقاباالئی بناب فرزند صمد شــماره شناســنامه ۰۰۱۲۱۰۳۱۲۸ تاریخ تولد 
۱۳۶۹/۰۳/۱۸صادره از تهران دارای شــماره ملی ۰۰۱۲۱۰۳۱۲۸ با جز سهم ۵ از کل سهم ۶ 
بعنوان مالک پنج دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعبان، موضوع سند مالکیت 
تعویضی بشماره چابی ۲۰۵۹۵۹ سری ج ســال ۹۸ با شــماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 

۱۳۹۹۲۰۳۰۱۰۲۴۰۰۵۵۵۲ ثبت گردیده است.
نظر به اینکه با بررســی بعمل آمده توسط اینجانبان محمد حســین نقوی نماینده ثبت ثبت 
شــهرری عدم قابلیت افراز ملک مذبور احراز گردیده است و شــهرداری منطقه ۲۰ تهران نیز 
برابر نامه شــماره ۵۲۰/۱۵۱۱۰ مــورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰در اجرای مقررات مــاده ۱۰۱ قانون 
شهرداری ملک مرقوم را غیر قابل افراز تشــخیص داده است لذا بدینوسیله مراتب عدم قابلیت 
افراز ملک موصوف بموجب ماده ۲ قانون افراز و فروش امالک مشــاع بــه طرفین دعوی ابالغ 
میگردد تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت ۱۰ روز پس از رویــت اعتراض خود را به مرجع 

قضایی تسلیم نمایند تصمیم مسئول واحد ثبتی
با عنایت به نظریه کارشناسان و گواهی شــهرداری مبنی بر احراز عدم قابلیت افراز ملک مورد 
تقاضا مراتب در اجرای مقررات ماده ۲ قانون افراز و مادتین ۵ و ۶ ایین نامه به مالکین ابالغ تا در 

صورت اعتراض طبق ماده ۲ قانون افراز و فروش امالک مشاع به مرجع قضایی مراجعه نمایند .

سید مهدی المعی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری
2۰۵ م الف

آگهی تصمیم واحد ثبتی تحت شماره ۷۹۸۰ مورخ 1۴۰1/۰3/1۰ 
بدینوســیله به اطالع کلیه اعضا وســهامداران غیرعضو می رســاند مجمــع عمومی عادی 
ســالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توســعه و عمران شهرســتان قم به شــماره ثبت ۱۲۸۴۰ و 
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۳۳۱۸۵به شرح ذیل تشــکیل می گردد. بدینوسیله از تمامی نمایندگان 
اعضا )منتخبین مجمــع عمومی عادی مرحله اول( و ســهامداران غیر عضو شــرکت دعوت به 
عمل می آید در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت اول  که در روز چهارشــنبه  مورخ 
۱۴۰۱/۰۵/۱۲راس ســاعت ۱۶:۰۰ به صورت حضور فیزیکی افراد در آدرس : قم خیابان معلم، 
مجتمع ناشران، طبقه سوم- سرای ناشران )جنب نمازخانه( تشکیل می گردد با در دست داشتن 
برگ ورود به جلسه که یک هفته قبل از جلسه در محل شرکت و روزجلسه در محل جلسه توزیع 

میشود جهت اتخاذ تصمیمات ذیل حضور بهم رسانید.
الزم بذکراست داوطلبین ســمت بازرســی و  هیات مدیره تعاونی می بایست حداکثر ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ انتشار این آگهی  با در دست داشتن اصل و کپی برابر با اصل مدارک شامل 
)شناسنامه تمامی صفحات ,کارت ملی,آخرین مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت مشمولین 
)پشت ورو( ،گواهی عدم سو پیشینه و ســابقه عضویت در تعاونی، مستندات سوابق مدیریتی و 
اجرایی ( به محل دفتر شرکت واقع در قم -خیابان معلم مجتمع ناشران- طبقه ۵ -واحد ۵۲۰ در 
ساعات اداری مراجعه و نســبت به تکمیل و تحویل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند. شماره تماس 

شرکت ۰۲۵-۳۷۸۴۲۱۰۵
ضمناً هریک از اعضاءیا ســهامداران غیرعضو جهت معرفی نماینده تام االختیار/ وکیل خود 
به منظور حضور درجلسه فوق الذکر و اعمال رای می بایســتی به اتفاق یکدیگر حداکثر تا تاریخ 
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ به محل دفتر شــرکت  مراجعه تا پس از احراز هویت و تائید وکالتنامه، ورقه ورود 

به جلسه جهت نماینده عضو صادر شود. 
باتوجه به شیوع ویروس کرونا، تالش خواهد شد این مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

و حفظ فاصله اجتماعی برگزار گردد .
دستور جلسه : 

۱- طرح و تصویب صورتهای مالی ســال ۱۴۰۰ پس از اســتماع گزارش کتبی هیئت مدیره 
و بازرس.

2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره جهت سال ۱۴۰۱.
3- ارائه گزارش هیات مدیره وتعیین خط مشی و برنامه تعاونی و سرمایه گذاری و اعتبارات 
و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره- شرکت در مزایده –مناقصه-

پیگیری و تکمیل پروژه های فعلی شرکت و طرحهای توسعه پروژه ها
۴- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  برای مدت یکسال مالی
6-  رســیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب ســود و زیان و سایر گزارشهای مالی 

هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس 
7- ارائه گزارش ارزش گذاری سهام 

۸- تعیین حق  الزحمه بازرس و حق الجلسات و پاداش هیئت مدیره 
9- اخذ مجوز فروش سهام شرکت  و افزایش سرمایه

۱0- تغییر روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
۱۱- گزارش تغییرات سرمایه و تعداد اعضای شرکت تعاونی )ورود و خروج اعضا  (

۱2- اخذ مجوز جهت انجام حسابرســی و انتخاب حســابرس از جامعه حسابداران رسمی 
کشور

۱3- اخذ مجوز در خصوص عضویت شرکت در اتحادیه ها، تشــکل ها و انجمن های مرتبط 
استانی یا ملی اعم از عضویت، مشــارکت- خرید ســهام و پرداخت حق عضویت- تاسیس انواع 

شرکتهای اقماری
۱۴- اخذ مجوز دریافت تسهیالت و استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر 

۱5- ارائه گزارش مشارکت و اخذ مجوز مشــارکت با افراد حقیقی و حقوقی و جذب سرمایه 
گذار در خصوص پروژه های شرکت و ایجاد شرکت مشترک 

۱6- اخذ مجوز فروش یا اجاره یا مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص بخشی از 
اموال و مستقالت وپروژه های شرکت تعاونی 

    تاریخ انتشار:     شنبه   1۴۰1/۰۴/11      
مقام دعوت کننده: هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی سالیانه   نوبت اول     
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم  شماره ثبت 12۸۴۰


