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موزه صلح هیروشیما تنها مکانی است که میتوان نشانه جنایت آمریکاییها در جنگ جهانی دوم را در آن یافت

روایتژاپنیازبمباراناتمی

هیروشیما

فرهیختـگان تـا پیـش از سـاعت  ،8:15روز  ۶آگوسـت ۱۹۴۵بـه وقـت محلـی،

سـر ژاپنیهـا آورد بـه ایـن مـوزه محـدود شـده اسـت .شـاید بخشـی از ایـن اتفاق

از 500متـری سـطح زمیـن ،شـهر را تبدیـل بـه ویرانـهای غیرقابـل زیسـتن کـرد.

دوم باشـد کـه امـروز ژاپـن جـز ایـن مـوزه ،هیچنشـانی از جنایـت آمریکاییها در

قلـب سیاسـی و تجـاری شـهر هیروشـیما بـود اما یـک انفجار در فاصلـهای بیش
حرارت چند میلیون سانتیگرادی بمب اتمی «پسر کوچک» ،همهچیز را تا شعاع

 1/5کیلومتـری ذوب کـرد .چهارسـال بعـد مقامـات ژاپنـی تصمیمشـان این بود
کـه ایـن منطقـه دیگـر توسـعه پیـدا نکنـد امـا بـه جـای آن ،تبدیل به پارکـی برای

یادبـود حادثـه شـود .حـاال در قلب سیاسـی و تجاری شـهر هیروشـیمای سـابق،

مـوزهای در میـان پارکـی بـه وسـعت  120هـزار مترمربـع سـاخته شـده اسـت.
ژاپنیهـا نـام ایـن مـوزه را کـه قـرار بـود یـادآور حادثه تلخ هیروشـیما باشـد «موزه

صلـح هیروشـیما» گذاشـتند .ایـن مـوزه از دو سـاختمان تشـکیل شـده اسـت.

یکـی از سـاختمانهای ایـن مـوزه کـه تحتعنـوان گنبـد A-Bombنامگـذاری
شـده ،دقیقـا محلـی اسـت کـه در گذشـته بـرای توسـعه صنایـع هیروشـیما مورد
اسـتفاده قـرار میگرفـت6 .آگوسـت ،1945بنـای ایـن سـاختمان صنعتی جزء

معـدود سـازههایی بـود کـه توانسـت سـر پـا بایسـتد و تـا امـروز نیـز باقـی بماند.
گنبـد ایـن سـاختمان در ابتـدا قـرار بـود ماننـد بقیـه خرابههـا تخریـب شـود ،اما
درنهایـت ایـن تصمیـم بـه تعویق افتاد و سـاختمان دسـتنخورده باقـی ماند .در
سال  ۱۹۶۶شهر هیروشیما اعالم کرد که این گنبد ،جزء لیست ساختمانهای

بـه خاطـر تسـلط آمریـکا بـر ایـن کشـور در تمـام دهههـای پس از جنـگ جهانی
سـرزمین آفتـاب تابـان ،به چشـم نمیآید.

بـا ایـن حـال در بخشهایـی از مـوزه شـهر هیروشـیما میتـوان ابعاد ایـن جنایت و
اقدامـات بعـدی آمریـکا را بـرای از بیـن بـردن اسـناد ایـن جنایـت یافت .بر اسـاس

اطالعاتـی کـه در مـوزه ایـن شـهر قـرار دارد در پایـان جنگ ،گروههـای تحقیقاتی

مختلـف در منطقـه بمبـاران ،فعالیتهـای خـود را بهطـور موقـت تعلیـق کردنـد،
امـا در پایـان آگوسـت و اوایـل سـپتامبر کار را دوبـاره از سـرگرفتند و پس از بمباران

هیروشـیما سیاسـت مربـوط بـه درمـان بیماریهـای ناشـی از بمـب اتمـی را برای

پـس از نگرانـی از اقدامـات دانشـمندان آلمانـی در توسـعه بمـب اتمی ،شـروع به

را بهروشـنی مشـاهده کننـد .مقدمـات بمبـاران اتمـی هیروشـیما و ناکازاکـی در

مختلـف ناشـی از بمبگـذاری و روشهـای درمـان آن پرداختـه شـده اسـت .در

جنـگ جهانـی دوم آغـاز شـد .آمریـکا از تهدیـد آلمـان نـازی هراس داشـت چراکه

روی هیروشـیما ،ناکازاکـی و دو شـهر دیگـر فـرود آیـد .مـدت کوتاهـی پـس از آن،

نخسـتینبار اعلام کردنـد .در یکـی از سـندهای تاریخـی ایـن موزه ،بـه اختالالت

 14سـپتامبر ،کمیتـه ویـژه تحقیـق در زمینـه آسـیبهای بمـب اتمـی در شـورای
تحقیقـات علمـی ژاپـن تاسـیس شـد .کمیسـیون

مشـترک ژاپـن کـه اعضـای آن پژوهشـگران ژاپنی
بودنـد ،در اکتبـر به هیروشـیما وارد شـد .این گروه
تمام نتایج مطالعات خود را منتشر نکرده و انتشار

محافظتشـده قـرار گرفتـه اسـت .کارهـای مرمـت و مقاومسـازی بسـیاری روی

نتایـج ایـن تحقیقـات در مطبوعـات ممنـوع شـده

مرگبار و ناگوار هیروشـیما نگه دارد .اما بین دو سـاختمان این موزه ،گورسـتانی

سانفرانسیسـکو در سـال  1951بـه پایـان رسـید،

ایـن سـاختمان انجـام شـده تـا ایـن مـکان را بهعنوان مـدرک و شـاهدی از واقعه

نمادین برای قربانیان انفجار هستهای ساخته شده است .این گور خالی از یک

مقبـره طـاقدار بـرای کسـانی کـه به خاطـر انفجار بمـب یا تشعشـعات بعدی آن

کشـته شـدند ،تشـکیل میشـود .در زیر طاق ،سـنگی وجود دارد که نام تمامی

 220هزار قربانیانی روی آن حک شـده اسـت .در بخشهای مختلف این موزه،
به بررسـی تاریخ هیروشـیما و حادثه بمب هسـتهای که بر سـر شـهر فرود آمده،

پرداخته شـده اسـت .در موزه شـهر هیروشـیما اشـیا ،اسـناد و تصاویر بمبهای
اتمـی بـه نمایـش درآمـده اسـت .تمـام آنچـه آمریـکا در هیروشـیما و ناکازاکی بر

  گفتوگو

اسـت .ایـن وضعیـت تـا زمانـی کـه پیمـان صلـح
فعالیتهـای پژوهشـی و گزارشهـای مربـوط بـه

بمبگـذاری ادامه داشـت.

شروع کار روی نوع جدید بمب

در یکـی دیگـر از مطالبـی کـه در ایـن مـوزه یافـت

میشـود بـه تاریخچه سـاخت بمب اتمـی پرداخته

مطالعـه سـاخت بمـب اتمـی کرد .بر اسـاس ایـن اطالعات ،پروژه منهتـن در میانه
آلمـان در حـال سـاخت یـک سلاح هسـتهای بـود .دانشـمندان آلمانـی ،آلبـرت
انیشـتین فیزیکـدان مشـهور را متقاعـد کردنـد که

تمام آنچه آمریکا
در هیروشیما و ناکازاکی
بر سر ژاپنیها آورد به
موزه هیروشیما محدود شده است.
شاید بخشی از این اتفاق به خاطر
تسلط آمریکا بر این کشور در تمام
دهههای پس از جنگ جهانی دوم
باشد که امروز ژاپن جز این موزه،
هیچنشانی ازجنایت آمریکاییها در
سرزمین آفتاب تابان ،به چشم نمیآید

شـده اسـت .ایـن اطالعـات میگویـد کـه آمریـکا

نامـهای بـه رئیسجمهـور ایاالت متحـده فرانکلین

روزولـت بنویسـد کـه او را مجـاز به تحقیـق در مورد
تاییدیـه بمـب میکنـد .روزولـت با این درخواسـت

موافقت و ایاالت متحده مطالعه نحوه توسـعه یک

بمـب اتمـی را تعییـن کرد.

چرا بمباران هیروشیما؟

 25جـوالی  1945صـادر شـد .بـر اسـاس ایـن اطالعـات قرار بود یـک بمب اتمی
یکی از شـهرهای هدف از فهرسـت حذف شـد .دسـتور دیگری که در دوم آگوست

صادر شـد هدف اول را بهعنوان «منطقه صنعتی شـهر هیروشـیما» مشـخص کرد
و تاریخ بمبگذاری را  6آگوسـت مشـخص کرد .هیروشـیما اولین انتخاب بود زیرا
ایـن شـهر یکـی از چهـار شـهر مـورد نظـر بـدون اردوگاههـای جنگی بود کـه در آن

نیروهـای متفقیـن زندانـی بودنـد .پـس از شکسـت ،ژاپـن توسـط نیروهـای پیروز
بـه مـدت  6سـال و هشـت مـاه اشـغال شـد .هیروشـیما تحـت حکومـت نیروهای

مشـترک بریتانیـا قـرار گرفـت .فاتحـان جنـگ جهانـی دوم تلاش وسـیعی را برای
سانسـور شـدید گزارشهـای منتشرشـده آغـاز کردنـد .آنهـا بهطور ویـژه اطالعات

مربوط به بمب  ( Aپسـر کوچک) را سانسـور کردند و گزارش سـاالنه آسـیبهای

در اواخـر جنـگ جهانـی دوم آمریـکا بهطـور

ایـن بمـب را بـرای مدتـی بهتاخیـر انداختنـد .آنـان بخشهایـی از کتابهایـی را

و دیگـر شـهرهای بـزرگ را مـورد حملـه هوایـی قرار

بـه ایـن رویـداد را ممنـوع کردنـد .سانسـور شـدید اطالعات بمب اتمی باعث شـد

سیستماتیک شهرهای ژاپن را بمباران کرد وتوکیو
داد .در  28مـی همـان سـال ،بمبـاران شـهرهای
دیگـر ممنـوع شـد تـا آمریکاییهـا کـه بـه دنبـال

حمله اتمی به ژاپن بودند ،اثرات بمبگذاری اتمی

کـه در مـورد بمـب  Aنوشـته شـدهاند ،از بیـن بردنـد و حتی فـروش تصاویر مربوط

ح اتمی بر زندگیشـان شـوند.
مردم ژاپن بهآرامی و بهمرور متوجه پیامدهای سلا 
در آن دوره فشـار روانـی بـر نویسـندگان بسـیار زیـاد بـود ،امـا پس از پایان اشـغال،
کتابهـا و مقاالتـی دربـاره بمبگـذاری  Aبهسـرعت گسـترش یافت.

شاید کمتر کسی این واقعه تاریخی را به یاد داشته باشد

 ۵۲سالپیش،حملهاسرائیلبهکشتیآمریکایی
نبـود ،امـا در پایـان ایـن حملـه و بـر اسـاس گـزارش منابـع مختلـف 34 ،تـن از

خدمـه کشـتی کشـته شـدند و بیـن  171تـا  174نفـر هـم مجـروح شـدند .نکته

مصطفی افضلزاده

جالب اینکه این کشـتی در سـاعت  6صبح همان روز یعنی تنها  8سـاعت پیش

پس از پایان جنگ جهانی دوم ،رفتهرفته آمریکا جایگزین انگلیس در حمایت از

احـراز هویـت شـده بود.

ادامـه پیـدا کـرد کـه آمریـکا تبدیل به اصلیترین حامی رژیم صهیونیسـتی شـد.

کشتی آمریکایی چه ماموریتی در آن منطقه داشت؟

روزنامهنگار

رژیم تازهتاسـیس صهیونیسـتی شـد .روابط دوجانبه تلآویو -واشـنگتن تا جایی
رژیم صهیونیستی در چند دهه گذشته بیشترین بهره را از این روابط برده است.
حمایتهـای آمریـکا از رژیـم صهیونیسـتی هزینـه سـنگینی بـرای واشـنگتن بـه

از آغـاز حملـه از سـوی هواپیماهـای اسـرائیلی بهعنـوان یـک کشـتی آمریکایـی

حمله به لیبرتی در حالی در روز چهارم جنگ اسرائیل با سوریه ،مصر و اردن

صورت پذیرفت که این کشتی بر اساس گفته خدمه زنده مانده با یک پرچم بزرگ

ی آمریکا به
دنبال داشـته اسـت .سـنگینترین و بیشـترین کمکهای تسـلیحات 

آمریکا در حال حرکت بود و طبیعتا بهعنوان یک کشتی غیرجنگی شناسایی

منجر به ایجاد تنفر از آمریکا در نگاه مردم منطقه شـده اسـت .هزینهسـازیهای

در منطقه نبود چراکه تمام تجهیزات نظارتی و اطالعاتی الزم را به همراه داشت.

مقصد سـرزمینهای اشـغالی اسـت .حمایتهای نظامی و سیاسـی از تلآویو،
رژیم صهیونیستی برای مردم آمریکا فقط مربوط به دریافت کمک مالی از جیب
مالیاتدهنـدگان آمریکایـی نیسـت ،بلکـه این رژیم برای رسـیدن به مقاصد خود

حاضر به قربانی کردن منافع و حتی نیروهای نظامی آمریکا نیز هسـت .یکی از
نقاط تاریک روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی به حدود  52سال پیش در چنین

روزهایی بازمیگردد .در بحبوحه جنگ  6روزه میان اعراب و صهیونیسـتها در
سـال  ،1967اتفاقـی افتـاد کـه میتـوان از آن بهعنـوان یکـی از مهمترین وقایع
تلـخ در روابـط میـان رژیـم صهیونیسـتی و آمریـکا نـام بـرد .در بعدازظهـر  8ژوئن

سـال 1967میلادی ( 18خـرداد  )1346چنـد هواپیمـای جنگـی اسـرائیل بـه

همـراه کشـتیهای جنگـی ایـن رژیم بـه یک کشـتی اطالعاتـی آمریکایی حمله

شده بود .کشتی آژانس امنیت ملی آمریکا مانند هیچیک از کشتیهای حاضر
هرچند هنوز ابعاد دقیق ماموریت لیبرتی جنبه سری دارد ،اما این کشتی در دریای

مدیترانه ماموریت داشت تا بر بحران میان اسرائیل و اعراب نظارت کند .ساعت
 2بعد از ظهر بود که لیبرتی از سوی یک جنگنده هدف حمله موشکی قرار گرفت.

برخی ناظران ادعا میکنند که حمله به کشتی لیبرتی با استفاده از یک پرچم
دروغین صورت گرفته ،تا آمریکا و مصر را درگیر جنگی کند که خودشان مایل به
آن نیستند .مطمئنا عزم اسرائیل برای غرق کردن کشتی و کشتن تمام سرنشینان

آن هم در همین راستا بوده است .لیندون جانسون بارها به اسرائیل نسبت به

حمله احتمالی علیه اردن و سوریه هشدار داده بود ،به همین خاطر برخی بر

چگونگی وقوع این حمله توضیح دهید.

روایتهـای مطرحشـده توسـط رسـانههای جمعی درباره حمله بـه ناو یواساس
لیبرتـی یکـی از بزرگتریـن درو غهایـی اسـت کـه اکثـر آمریکاییهـا یـا بیشـتر

مـردم جهـان شـنیدهاند .ایـن مسـاله ماهیـت واقعـی رابطـه بین آمریـکا و یکی از

کرد ،قایقهای جنگی اسرائیلی ناگهان حمله خود را قطع و در اقدامی عجیب

پیامهایی را جهت اعالم آمادگی برای کمک به لیبرتی مخابره کردند .در همان

اما هدف هر آنچه باشد ،این اتفاق یک لحظه تاریک در تاریخ بوده که ما باید در

کشتی لیبرتی یکی از آن حوادثی است که واقعیت عریان جهان را به ما نشان

از ورود به صحنه برای نجات کشتی لیبرتی و خدمه آن دوباره فراخوانده شدند و

تحقیـق و مدیـر مرکـز حقیقـت در آمریـکا بـه بررسـی ایـن واقعـه پرداختـه اسـت.

اطالعات صحیح و زیادی از ابعاد این ماجرا در دست نیست .لطفا در مورد

مدت کوتاهی پس از آنکه ناوگروه ششم دستور ارسال نیروهای امدادی را صادر

آمریکا حمله کردهاند و بابت این اتفاق عذرخواهی کرد .بعدها وابسته نظامی

مورد آن همین امروز صحبت کنیم .مانند حادثه  11سپتامبر ،ماجرای حمله به

اسرائیل به کشتی جنگی آمریکایی یواساس لیبرتی پرداخته میشود و

واکنش مقامات اسرائیل به این ماجرا چه بود؟

زمان ،یک افسر دریایی اسرائیل از طریق سفارت آمریکا در تلآویو به نیروی دریایی

میکنند .این درگیری منجر به کشته شدن  34نیروی آمریکایی و زخمی شدن

در فضای رسانهای جهان و بهخصوص آمریکا به ندرت به حادثه حمله ارتش

دسـتور تـرک کشـتی هـم مـورد پذیرش قـرار نگرفت.

خودشان کامال بیاطالع هستند .دلیل اصلی عدم اطالع مردم این است که

آب شـناور شـده بودنـد هـم رحـم نکردنـد و بـه آنـان حملـه کردند .در ایـن مرحله

این باورند که اسرائیل میترسید آمریکاییها از طریق اقدامات نظارتی لیبرتی

متوجه برنامه تلآویو برای حمله به دوکشور عربی شوند.

 174نفـر میشـود« .فرهیختـگان» در گفتوگـو بـا «کریـگ مککـی» ،خبرنـگار

قـرار دادنـد .قایقهـای اسـرائیلی حتـی بـه کسـانی که بـه دنبال نجـات خود در

چقدر مردم آمریکا از این اتفاق اطالع دارند؟

میدهد .با اتکا بر این حوادث میتوان فهمید رسانهها نه دنبال افشای حقیقت
که تنها به دنبال پنهان کردن زوایای واقعی آن از چشم مخاطبان هستند.

آمریکا اطالع داد که نیروهای اسرائیلی به اشتباه به یک کشتی نیروی دریایی
سفارت آمریکا اعالم کرد که ناوگان ششم نیروی دریایی و هواپیماهای نجات قبل
از ادامه عملیات نجات منع شدند.

اکثر آمریکاییها از این عملیات جنگی یکی از نزدیکترین متحدانشان علیه
رسانههای آمریکایی تقریبا بهطور کامل از هرگونه اشارهای به این رویداد اجتناب
کردهاند .اکثر مردم هرگز چیزی در مورد این اقدام وحشیانه نشنیدهاند ،در
نتیجه هیچ نظری هم ندارند که پیامدهای احتمالی آن چه چیزی ممکن است

باشد .با وجود این ،درسهای جدی از این اتفاق وجود دارد که همه ما باید آنها

را فرابگیریم .اسرائیل برای تقویت موضع صهیونیسم از هیچاقدامی ابا ندارد و

حتی میتواند به متحدان خودش بهویژه آمریکا هم حمله کند .بر همین اساس
حادثه  11سپتامبر را به یاد بیاورید .اسرائیل مدام به خودش ژست کشور و مردمی

را میگیرد که طی سالیان متمادی قربانی بوده و همیشه هم تهدید شده است.

اما چیزی که ابعاد این حادثه واقعا وحشتناک را روشن میکند ،این است که
اسرائیل برای دستیابی به اهداف سیاسی خودش از انجام هیچکاری ،حتی
حمله به متحدانش ترسی ندارد.
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نیروهای ارتش اسرائیل چگونه و در چه ابعادی به این کشتی حمله کردند؟

 47349بهشناسهملی 14008379842ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصه قراردادباکلیهشرکتهاوموسساتوسازمانهایدولتیوخصوصی(داخلیوخارجی).اخذ

ایـن کشـتی بـا موشـک ،آتـش توپخانـه و انـواع بمب مـورد هجوم قـرار گرفت .در

جشنوارههایاکنفرانسهاونمایشگاههایتخصصیدرسطحایرانوبینالمللیدرخصوص اخذمجوزهایالزمازمراجعذیربطمدت:ازتاریخثبتبهمدتنامحدودمرکزاصلی:استان

آیا نیروی پشتیبان برای کمک به کشتی آمریکایی در منطقه وجود نداشت؟

مراحـل اولیـه ایـن حملـه هشـت نفر از ملوانان آن کشـته شـدند .طـی این هجوم

آن به شـــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :طراحی و برگزاری مراسمها و وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی (داخلی و خارجی) در صورت لزوم پس از

اختراعاتوابتکاراتودستاوردهایعلمیوپژوهشیوتکنولوژیهایجدیدوکمکبهانتقال تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،باغ خزانه ،خیابان عبید زاکانی ،کوچه

نزدیکترین متحدانش یعنی دولت اسـرائیل را آشـکار میکند .عملیات جنگی

لیبرتـی قـادر نبـود تـا بـا ناوگان ششـم بـرای دریافت کمـک تماس بگیـرد چراکه

کـه بـا فریـب و تبلیغـات گسـترده آغـاز شـده و تا به امـروز هم ادامـه دارد .بیش از

مشـخص شـد کـه یکـی از خدمـه ایـن کشـتی بـا بـه خطـر انداختن زندگـی خود

آمریکایـی بـه نـام یـواساس لیبرتـی ( ،)USS Libertyدر آبهای بینالمللی در

سـاراتوجا و یـواساس آمریـکا در منطقـه مخابـره کـرده اسـت .هواپیماهـا بـرای

ارتباطمخترعینواختراعاتوابتکاراتودستاوردهایعلمیباسازمانهایمرتبطومجامع بهشمارهملی 0579978117دارنده 20,000,000ریالسهمالشرکهاولینمدیران:آقای

اعزامـی مجـاز بودنـد هواپیماهـا و کشـتیهای مهاجـم را نابـود کننـد ،اما قبل از

نمایشگاههاومجامععلمیمرتبطبااختراعاتومخترعینونوآوریوابتکاراتعلمیدرسطح مدیرعامل به مدت نامحدود خانم نسرین مبینی به شماره ملی 0579978117و به سمت

علیـه کشـتی آمریکایـی کـه نوعی جنایـت جنگی و یک خیانت بزرگ بوده اسـت
 50سـال پیـش اسـرائیل یـک حملـه تکاندهنـده را علیـه یک کشـتی اطالعاتی
حـد فاصـل شـبهجزیره سـینا و سـاحل غـزه ترتیـب داد .بـرای سـالیان متمـادی
دولتهـای آمریـکا و اسـرائیل بـا اسـتفاده از نفوذ و قدرت رسـانهای تالش کردند
اینگونـه القـا کننـد کـه ایـن حادثـه تنهـا یـک تصادف تلخ بـوده اسـت .این ادعا
در حالـی اسـت کـه بازمانـدگان حادثـه بهتـر از هـر کسـی از دروغ بـودن چنیـن

مسـالهای باخبرند.

تجهیـزات ارتباطـی آن بهشـدت آسـیب دیـده یـا نابـود شـده بودند .البتـه بعدها
و تعمیـر سـریع سیسـتمها یـک پیـام اضطـراری بـه دو ناوهواپیمابـر ،یـواساس

کمـک بـه لیبرتـی فـورا بـه پـرواز درآمدنـد .در آن زمـان خلبانـان جنگندههـای
اینکـه آنهـا بتواننـد دسـت بـه چنیـن کاری بزننـد ،دسـتورات جدیـدی را دریافت

کردند .حدود 35دقیقه پس از حمله ،سـه کشـتی اسـرائیلی به صحنه رسـیدند

و شـروع بـه پرتـاب موشـکهای اژدر خـود کردنـد .اصابت یکی از این موشـکها

ارتـش اسـرائیل در بعـد از ظهـر آفتابـی  8ژوئـن  1967طـی  12سـاعت تمـام

به بدنه کشـتی لیبرتی موجب کشـته شـدن 26نفر و ایجاد سـوراخی به وسـعت

آن از جملـه سـه تـن از غیرنظامیانـش بـه کار بسـت .هرچنـد ایـن عملیـات موفق

در کشـتی را کـه بـه دنبـال خامـوش کـردن آتش شـعلهور شـده بودنـد هم هدف

تلاش خـود را بـرای غـرق کـردن کشـتی لیبرتـی و کشـتن تمـام  294سرنشـین

تقریبـا 40فـوت در بدنـه کـرد .عالوهبر ایـن ،مهاجمان نیروهای امـدادی حاضر

تکنولوژیهای جدید و دانش فنی به داخل کشور .ارائه مشاوره و پشتیبانی و اجرا و خدمات شـــهید حیدر حسنی ،پالک ،50طبقه اول کدپستی 1359617351سرمایه شخصیت
اداریبرایپژوهشگرانومخترعانو نوآورانوکارآفریناندرزمینههایمختلفرایانهصنعتی حقوقی 100,000,000:ریال میباشد .این سرمایه توسط سهامداران تامین شده است و

فنی مهندســـی علوم پایه علوم نوین تجهیزات علمی ،اقتصادی و اجتماعی و سایر .تهیه متعلق به موسسه میباشد اسامی و میزان سهمالشرکه شرکا :آقای مهدی رشیدی جهان به
تجهیزات و تکنولوژیهای نوین و دانش فنی موردنیاز کشور از مبادی داخل و خارج کشور .شماره ملی 0080709028دارنده 80,000,000ریال سهمالشرکه خانم نسرین مبینی
بینالمللیعلمیوصنعتیدرسطحملیوبینالمللیایجادارتباطودریافتواخذنمایندگیاز مهدیرشیدیجهانبهشمارهملی 0080709028وبهسمترئیسهیاتمدیرهوبهسمت
داخلیوبینالمللی.ارائهمشاورهومقدماتحضورواعزامافرادحقیقیوحقوقیوشرکتدر عضو هیاتمدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور

مسابقات،نمایشگاههاسمینارهاوکنفرانسهاومجامععلمیوپژوهشیمرتبطبااختراعاتو شرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادهاوعقوداسالمیباامضایمدیرعاملهمراهبامهر

نوآوریهاودستاوردهایعلمیوتکنولوژیهادرسطحملیوبینالمللی.دریافتکمکهای شرکتمعتبرمیباشد.اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهثبتموضوعفعالیتمذکور،به
نقدیوغیرنقدیازاشخاصحقوقیوحقیقیدررابطهبااختراعاتومخترعینودستاورهای منزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.
علمی.ایجادشعبهدرداخلوخارجکشورمعرفیاختراعاتومخترعینودستاوردهایعلمی

از طریق سایت اینترنتی و دیگر روشهای موجود .مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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