معادله

دیدگاه

ایران مطابق برجام عمل کرده است

وزیر پیش��ین انرژی آمری��کا اذعان دارد که اقدامات ای��ران در زمینه برنامه
هستهای مطابق توافق برجام است.
ارنس��ت مونیز درباره پایبندی ایران به چارچوبهای مورد نظر برجام گفته
تحقیقات دانش��مندان ایرانی چیزی خارج از توافق برجام نیست بلکه بر اساس
موارد تعیینش��ده و مورد توافق است .شواهد قطعی داریم که ایران مطابق توافق
هستهای برجام عمل کرده است.
وزیر پیش��ین انرژی آمریکا همچنین گفته الزامات مشخصی برای ایران بهمدت 15
س��ال در نظر گرفته شده که این مرحله رویه نظارتی سفت و سختی دارد .امید این بود
که بتوانیم در این  15س��ال روابطی مبتنی بر اطمینان در حوزه توافق هس��تهای ایجاد
کنیم اما نکته مهم اینکه ذات این توافق بر اساس اعتماد نیست بلکه بر تحقیق و تصدیق
صداوسیما
مداوم استوار است.

درحاشیه

مکانیسم مالی اروپا در قبال برجام کفایت نمیکند

یک استاد دانشگاه گفت :مکانیسم اخیری که از سوی اروپا اعالم شد نسبت
به تعهداتی که  ۴+۱در برجام دارند در مقایسه با اجرای تعهدات هستهای ایران
کفایت نمیکند.
مه��دی ذاکریان ادام��ه داد :در بحث خروج آمری��کا از برجام ،صرفاً موضوع
تحریم ایران مطرح نیس��ت بلکه موضوع نظم بینالمللی اس��ت که اگر این روند
از س��وی این کش��ورها ادام��ه یابد دیگر نمیتوانی��م انتظار صلح و ثب��ات در دنیا را
داش��ته باش��یم این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد :از این رو معتقدم کار اروپا در مقابل
بیثباتی آمریکا با خروجش از برجام کافی نیس��ت .آژانس بینالمللی انرژی اتمی مرتب
در گزارشهای خود از پایبندی ایران به برجام گفته اس��ت و رئیس س��ازمان سیا نیز بر
پایبندی ایران به تعهدات برجامیاش صحه بنا بر این انتظار بود اروپا و دیگر کشورها در
ایسنا
برابر این رفتار آمریکا برخورد مناسبتری انجام دهند.

حمایت ابوظبی از برگزاری کنفرانس ورشو علیه ایران

وزیر مش��اور دول��ت امارات در ام��ور خارجه از طرح آمریکا ب��رای برگزاری
کنفرانس��ی در ورش��و به منظور بررسی بحرانهای غرب آسیا که ابتدا صرفا ضد
ایرانی بود ،استقبال کرد.
انور قرقاش در مصاحبه با روزنامه س��عودی الش��رق األوسط گفت :برگزاری
کنفرانس ورش��و برای بررس��ی بحرانهای غرب آس��یا ،فرصتی برای ارسال پیام
یکپارچه به ایران در خصوص دغدغههای جامعه جهانی درباره فعالیتها و دخالتهای
نگرانکننده آن در منطقه است .این مقام اماراتی درباره نشست اخیر وزرای خارجه شش
کشور عربی در سایه غیبت قطر و عُمان در اردن نیز ابراز امیدواری کرد که گامهای مثبت
بیشتری برای تقویت هماهنگی کشورهای عربی جهت مقابله با دخالتهای روزافزون در
منطقه عربی برداش��ته شود.گفتنی اس��ت؛ امارات متحده عربی تمام تالش خود را برای
حذف ایران از معادالت منطقه ای به کار گرفته است .فارس

دیپلمـاسی
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پرونـــــده

گروه دیپلماسی

تاختن دوباره به منتقدان ،بدون عبرت از گذشته!

theiranproject

درحال��ی وزی��ر خارج��ه
کش��ورمان در مصاحب��ه ب��ا یک��ی از رس��انههای
داخلی بدعهدی آمریکا و اروپا در قبال توافق نامه
هستهای را به پای منتقدان دلسوز نظام مینویسد
که این پرسش مطرح است ،آیا در اعتمادی که به
امضای جان کری نمودید تمام آنچه میخواستید
در برجام بدس��ت آمد؟ پاس��خ به این سوال شاید
موجب ش��ود ،در قبال اس.پ��ی .وی و اف.ای .تی.
اف با چش��م بازتری کس��ب منافع ملی کشور در
نظر قرار گیرد.
"در مذاکرات بیش��تر نگران داخلیها بودیم"
ای��ن جملهای اس��ت که ب��ه تازگ��ی وزیرخارجه
کشورمان در مصاحبه با یکی از رسانههای داخلی
بیان کرده اس��ت ،محمد جواد ظریف میگوید در
دوران مذاک��ره هس��تهای نگرانی ما بیش��تر بابت
خنجرهایی بود که از پشت میخوردیم.
وی با انتقاد از اینکه در این مساله مهم یعنی
مذاکرات هس��تهای و برجام هی��چ وقت همافزایی
داخلی مش��اهده نش��ده اس��ت ،تصری��ح میکند:
هیچوقت از دس��ت طرف مقابل به س��توه نیامدیم
اما ،در طول مذاکره و بعد از آن در برابر فشارهای
داخ��ل واقعاً به س��توه آمدیم .معتقدی��م اگر اینها
نب��ود ،برجام میتوانس��ت در همان دو س��ال اول
اج��را ،علیرغم همه بدعهدیه��ای آمریکا و همه
کاس��تیها و ضعف اروپا و دیگر کشورها ،شرایطی
را ایجاد کند که خروج از برجام برای آقای ترامپ
بس��یار بس��یار پرهزینهتر باش��د .میتوانستیم در
دو س��ال بعد از برجام ،کش��ور را بس��یار غیرقابل
تحریمت��ر از ش��رایطی کنیم که اکنون هس��تیم.
راه داش��ت .البته راهش نگاه به غرب نبود .راه آن
ی��ک نگاه جامع به دنیا بود و نیاز اولیهاش این بود
که اع�لام نکنیم کدام آدم عاقل��ی میآید در این
سرزمین سرمایهگذاری کند؟
گویا قرار است بدعهدیهای آمریکا و متحدانش
به پای منتقدان دلسوز نظام نوشته شود ،از اظهارات
آقای ظریف به صراحت این اس��تنباط میشود اگر

ظریف :در مذاکرات بیشتر نگران داخلیها بودیم

اروپا به برنامه جامع اقدام مش��ترک پایبند نبود و
از همان ابتدا بر س��از ناس��ازگاری نواخت ،دلیلش
انتق��ادات داخلی از آنچه قرار بود برجام برای ملت
ایران دستاورد داشته باشد ،بود.
یعنی اگر منتقدان دلس��وز نظ��ام که بارها بر
این تاکید داش��تند که فریب لبخندهای آمریکایی
را نخوری��د و آمری��کا قابل اعتماد نیس��ت و پیش
از امضای توافق هس��تهای به برخی بندهای توافق
انتقاد داش��تند و این بندها را دادن امتیاز بیچون
وچرا به 5+1میدانس��تند ،در واق��ع آنها منجر به
عدم اجرای تعهدات غرب شدهاند؟
البت��ه اظه��ارات آقای ظری��ف میتواند بدین
مفهوم تلقی ش��ود اگ��ر اف.ای.ت��ی.اف را هم که
همین منتقدان به دلیل همراه نبودن با منافع ملی
خواهان عدم تصویب آن هس��تند ،تصویب نشود،
دچ��ار ضرر و زیان میش��ویم و مقص��ر نیز همین
منتقدان دلسوز نظام محسوب خواهند بود.

سفیر اسبق ایران در نروژ:

روابط با اروپا سردتر میشود
سفیر اسبق ایران در نروژ گفت :روابط ما
راهبــــ�رد
با اروپا در موضوع برنامه موش��کی ایران
هر روز سردتر خواهد شد و فشارهای آمریکا بر اروپا هم تاثیر
خودش را بر روابط با ما خواهد گذاشت.

باید از ش��خص رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی
کش��ورمان بپرس��یم ،آیا برجام توانست مشکالت
اقتص��ادی کش��ور را مرتفع کند که ح��اال زمینه
سازی برای امضای اف.ای.تی.اف را فراهم میکنید
و ب��ا وجود آنکه میدانید امضای اف.ای.تی.اف نیز
ن��ه اروپا را در قبال ملت ایران متعهد میکند و نه
باری از دوش نابه س��امانی اقتصادی در کش��ور بر
میدارد ،اما باز به امضای آن اصرار میورزید.
وی با اش��اره به اینکه به روزنامههای جناحی
اعتقاد ن��دارد ،میگوید :اعتق��اد دارم روزنامه باید
واقعی��ات را بگوید و نگاه ملی داش��ته باش��د .تیتر
روزنامهها را نگاه کنید :پرواز هواپیماهای کاغذی بر
فراز آسمان انتخابات یعنی خواستهای ملی ما را
در حد یک دعوای انتخاباتی به حضیض کشاندند.
ببینی��د در این م��دت چقدر هیأت ب��ه ایران آمد.
برخی میگویند همه اینها نمایش است .بله ،ممکن
است کار دولتیها نمایش باشد ولی بازرگان و تاجر

عبدالرضا فرجیراد در خصوص برگزاری کنفرانس ورش��و
از س��وی آمریکا و برخ��ی اقدامات خصمانه اروپ��ا علیه ایران
مبنی بر تحریم ها ،میزبانی کنفرانس ورشو و اصرار بر مذاکره
موشکی با ایران ،اظهارداشت :معتقدم اینکه آمریکا اعالم کرده
موضوع کنفرانس لهستان صرفاً در خصوص ایران نخواهد بود
تغییری در اصل ماجرا ایجاد نخواهد شد ،در واقع آقای پمپئو
به دنبال این اس��ت که در درجه اول حداکثر دعوت ش��دگان

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﻮﺳﻦ ﺳــﻔﻴﺪ ﺍﻳﻠﻴﺎ ﮔﻮﺟﺎﻥ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ
 1397/11/10ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  13265ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14008118744ﺛﺒﺖ
ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ
ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ
ﻣﺠﻮﺯﻫــﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣــﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ  :ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ  ،ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ
 ،ﺷــﻬﺮ ﺷــﻬﺮ ﻛﺮﺩ ،ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ  ،ﻛﻮﭼﻪ ] [16ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ،ﭘﻼﻙ
 ، 4ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴــﺘﻰ  8814843489ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺎ
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻴﮋﻥ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  4679313110ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  600000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺋﻴﺴﻰ ﮔﻮﺟﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 4679485450
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  400000ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻴﮋﻥ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﺯﻯ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 4679313110ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣــﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺋﻴﺴــﻰ ﮔﻮﺟﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 4679485450ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ
 ،ﺳــﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ،ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ
ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ )(370363

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺗﺎﺏ ﺗﻮﺍﻥ ) ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ( ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  551ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14003407356
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  .1 :ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻛﻴﺎﻧﭙﻮﺭﻫﻔﺸﺠﺎﻧﻰ ) ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ( ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4622579111ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺁﺭﻭﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ ) ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4610363178ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ .2 .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﻯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳــﻔﺘﻪ ،ﺑــﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﺎ
ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻗﺰﻭﻳﻦ-ﺍﻟﺒﺮﺯ )(370023

هیچ زمانی برای نمایش وارد کش��وری نمی شوند.
کدام تاجری را دیدید بدون اینکه امیدی به تجارت
داشته باش��د فقط برای نمایش تجاری به کشوری
قدم بگذارد؟ ما را در برابر خارجیها طوری معرفی
کردن��د که انگار برای اه��داف کوتاه انتخاباتی وارد
این مذاکره میش��ویم .بهجای آنکه ما را در سطح
باال در مقابل طرف خارجی قرار دهند که از موضع
ملی این کار را انجام میدهیم ،ما را فرو کاس��تند
به کسی که نیازمند اس��ت برای دعوای انتخاباتی.
م��نِ وزیر خارجه از چه زمانی سیاس��ی و جناحی
بودم که اکنون بخواهم باشم؟ اینها واقعیاتی بود که
وجود داشت .این واقعیات حتی امروز در شرایطی
که در یک جنگ اقتصادی قرار گرفتهایم تش��دید
ش��ده است و برخی همان سیاس��تها و اهداف را
دنبال میکنند و این به نظر من کاس��تی عمدهای
است که در آن زمان بوده و اکنون هم هست.

انتقاد دوباره از منتقدان دلسوز برجام
دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل
سیاست خارجی در گفتوگو با سیاست روز گفت:
اخیرا یکی از مسئوالن عالی رتبه پرونده هستهای
معروف به توافق نامه برجام در خصوص انتقاداتی
که در داخل کش��ور به مفاد این توافق نامه نموده
بود مجدد و بر اس��اس رس��م موجود همه کسانی
که برجام را یک توافق بدون اش��کال و به اصطالح
برد -برد میدانستند ،تاخته است.
وی اف��زود :و بدون اینک��ه اعتراف به بعضی از
اشکاالت موجود به برجام نماید و از منتقدان برای
اینک��ه آنان دلس��وزانه به فکر افزای��ش منافع ملی
بودند تش��کر کند ،صحبتهایی نموده است که در
مقابل باید چند سوال ایشان شود؛ ابتدا آیا ایشان به
جامعه چند صدایی معتقدتد؟ آیا ایشان به تخصص

ب��ه این کنفرانس حض��ور پیدا کنند و در درجه دوم س��طح
حاضرین در کنفرانس ،وزیر امور خارجه به باال باشد.
وی گفت :با نگاهی به عناوین تعیین ش��ده جهت بحث و
بررسی در کنفرانس لهستان متوجه می شویم که تمام عناوین
مواردی هس��تند که آنها با ایران بر سر آن موارد مشکل دارند
حاال آنها اس��م ایران را از موض��وع کنفرانس حذف کردند اما
نتیجه ای که از آن کنفرانس خواهند گرفت به نظر من بیشتر

ﺁﮔﻬﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺭﻯ
ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﺍﺩ 1ﻭ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1390/9/20ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴــﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺭﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ
ﻭ ﺭﺃﻯ ﻻﺯﻡ ﺻﺎﺩﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻮﻣﺎﻛﻴﻠﻪ ﭘﻰ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  3422ﺑﺨﺶ 1
ﺳــﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  156,80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻰ ﺍﻓﺮﺍﭘﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  64,40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﺮﻳﻒ ﺁﺑﺎﺩ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  3428ﺑﺨﺶ 1
ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 167,50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺯﮔﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻨﺪﻗﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  98,25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻠﻴﻚ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  3431ﺑﺨﺶ 1
ﻣﻬﺪﻯ ﺳــﻠﻴﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 480,20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻛﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﻭﻗﺖ .
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  3448ﺑﺨﺶ 1
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺗﻮﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 199,85ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﻭﻗﻒ .
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩ ﻣﻼﺩﺳﺘﻪ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  3454ﺑﺨﺶ 1
ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 92,15
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﻭﻗﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻧﺸﺎﺋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ
ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  77,50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﻭﻗﻒ ﺻﻐﺮﻯ ﻋﺒﺪﻯ ﭘﺮﻛﻮﻫﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  99,80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﻭﻗﻒ
 ،ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺤﻠﻰ /ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ  ،ﺭﺃﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺎ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ  2ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ
ﻣﻠﻚ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ،ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳــﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸــﺪﻩ،ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﺭﺃﻯ
ﻫﻴﺄﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﻭﺭﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ،ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺘﻰ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ،ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  97/10/30ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ . 97/11/15ﻡ/ﺍﻟﻒ5794/50/97
ﻣﻬﺪﻯ ﺩﺍﻭﺩﻯ-ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﺮﺳﻮ ﺑﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  12688ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14006851720
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1397/9/17
ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  :ﺁﺩﺭﺱ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤــﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ  ،ﺷــﻬﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ،ﺑﺎﻍ ﺻﺒﺎ-
ﺳــﻬﺮﻭﺭﺩﻯ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻨﻨﺪﺝ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻄﻬﺮﻯ  ،ﭘﻼﻙ  ، 98ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ
 ،ﻭﺍﺣﺪ  2ﺑﻪ ﻛﺪﭘﺴــﺘﻰ  1578775113ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ 021-88867911
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ - .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ )(370356

و تجربه بعض��ی از منتقدان آگاه��ی دارند؟ آیا به
نقدهای��ی که در طول ایام قبل از پاره کردن برجام
توس��ط آمریکا به گروه خارجی ای��ن توافق یعنی
اروپا و آمریکا میشد رسیدهاند؟ آیا اعتمادی که به
امضای جان کری نمودند اجرا شد؟ و در نهایت آیا
ایشان آمریکای ترامپ و آمریکای کلینتون یا اوباما
را با همدیگر متفاوت میبینند؟
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد :اگر مسئول
محت��رم به س��واالت فوق پاس��خ دهند ش��اید در
اس.پ��ی .وی و اف.ای .تی .اف با چش��م بازتری به
کسب منافع ملی کشور نگریست.
وی در ادام��ه بیان داش��ت :به نظر میرس��د
اقداماتی همچون مصاحبه مسئول محترم یاد شده
به نوعی از پاس��خگویی مطالبات ب��ه حق مردم و
تع��دادی از نماین��دگان ملت و رس��انههای منتقد
میباش��د نباید فراموش نم��ود در موضوع امضای
توافق نام��ه برجام از خیلی از خط��وط قرمز نظام
متاس��فانه عبور و نتیجه آن ش��د که بس��یاری از
کارشناسان موافق با برجام و بعضی از کارشناسانی
که در این موضوع سکوت اختیار کرده بودند همگی
متوفق القول به این مسئله اذعان دارند توافق نامه
برجام نمیتوانست توافقی برد -برد و نمیتوانست
همطراز منافع ملی ایران باشد.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی
خاطرنشان کرد :از اس .پی .وی میتوان گفت اروپا
بعد از تاخیر ف��راوان موضوع ایجاد کانال اقتصادی
بین ایران را به گونهای اعالم نمودند که تعدادی از
نمایندگان محترم مجلس که موافق تصویب آن در
مجلس بودند فریاد مخالف��ت و چرایی دخالت در
امور داخلی کشور را امروز در مجلس بلند نمودند.
وی گفت :غرب به مفهوم جغرافیایی و فکری
آن هی��چ گاه به دنبال اعطای منافع ایرانیان نبوده
و همانط��ور که رهبر گفتند در تم��ام مذاکرات با
غربیها اعم از آمری��کا و اروپا باید با نگاهی کامال
بدبینانه به این بدعهدان و کس��انی که خلف وعده
در تاریخ پرونده آنان بس��یار مش��اهده میش��ود
نگریست.

روی ایران خواهد بود.
وی با اش��اره به رویکرد اخیر اروپا نسبت به ایران و مطرح
کردن مجدد لزوم مذاکره موش��کی با ایران ،تصریح کرد :طرح
جدید آمریکا در موضوع کنفرانس لهستان نشان دهنده تالش
آنها برای مشارکت هرچه بیشتر اروپا در این کنفرانس است و
از طرفی شما میبینید که وزیر امور خارجه انگلیس هم برای
شرکت در این کنفرانس اعالم آمادگی کرده است .مهر

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺍﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 11205ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10760387161
ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻋــﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/11/3ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ 1- :ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ
ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳــﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻯ ﺗﻠــﻮﺭﻯ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
-0080085229ﺯﻫــﺮﺍ ﺑﻴﻐﺸــﻰ ﻣﻼﻳــﺮﻯ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻰ -3934846319ﺯﻳﻨﺐ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻯ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 2- 067456677ﺑﺎﺯﺭﺳﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺑﻬﻤﻦ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﺍﺯﻣﻴﺮﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 2093462567
ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
3- 2064722025ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺭﻯ )(370247
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺍﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 11205ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10760387161
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1397/11/3
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  1- :ﻣﺤﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺳــﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
ﺳــﺎﺭﻯ-ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ-ﺷــﻬﺮ ﺳﺎﺭﻯ-ﺷــﻔﺎ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓــﺮﺡ ﺁﺑــﺎﺩ ) 16ﺷــﻔﺎ(-ﺑﻦ
ﺑﺴــﺖ ﺷــﻔﺎ 19ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻬﺮ-6ﻭﺍﺣﺪ-4ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ-ﻭﺍﺣﺪ ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ
 4816968225ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺭﻯ )(370246

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺗﺎﺏ ﺗﻮﺍﻥ ) ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ( ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  551ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14003407356
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1397/10/24
ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳــﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  :ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻧﺎﻫﻴﺘــﺎ ﻛﻴﺎﻧﭙﻮﺭ ﻫﻔﺸــﺠﺎﻧﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
 4610270994ﺑــﺎ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﺷــﺼﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ
ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺳﻤﺘﻰ ﺩﺭ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ
ﻭ ﺷــﺼﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓــﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
-4ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺷﺮﻛﺎﭘﺲ ﺍﺯ
ﻛﺎﻫﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﻴﺎﻧﭙﻮﺭﻫﻔﺸﺠﺎﻧﻰ ﻭ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺴــﺎ ﻣﻴﺮﻯ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺁﺭﻭﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ
ﻭ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻛﻴﺎﻧﭙﻮﺭﻫﻔﺸــﺠﺎﻧﻰ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻗﺰﻭﻳﻦ-ﺍﻟﺒﺮﺯ )(370021
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گزارش
تالشهای اروپا برای حفظ برجام
با فشارهای آمریکا تناظر ندارد

روزنام��ه آمریکایی واشنگتنپس��ت تصریح کرده
تالش کش��ورهای اروپایی برای مقابل��ه با تحریمهای
آمریکا خفیفتر از اش��تیاقی است که این کشور برای
اجرای تحریمها علیه ایران دارد.
روزنامه واشنگتنپست پس از یادآوری وعدههای
کش��ورهای اروپایی برای دور زدن تحریمهای آمریکا
علی��ه ایران نوش��ته مقامه��ای دولت��ی ،تحلیلگران و
نمایندگان برخی از شرکتهایی که تحت فشار آمریکا
قرار گرفتهاند میگویند :تالشهای اروپا در مقایسه با
عطش��ی که آمریکاییها برای وادار کردن شرکتها به
خروج از ایران نشان میدهند کمرنگ است.
واشنگتنپس��ت تأکید میکند :در جدال بر س��ر
حیات یا ممات توافق هس��تهای ،ایاالت متحده برای
عبور از مرزهایی اراده نشان داده که اروپا تا به اینجای
کار تمایلی برای ایستادگی در برابر آن ندارد.
مایکل ت��وکاس ،دبیر کل ات��اق بازرگانی آلمان-
ایران میگوی��د :عطش دوس��تان آمریکاییمان برای
مشکلآفرینی بیشتر شده است.
ت��وکاس میگوی��د این مش��کالت ،هم ناش��ی از
فشارهای مستقیمی هس��تند که مقامهای آمریکایی
روی ش��رکتهای اروپای��ی اعم��ال میکنن��د و هم
ماش��ی از اثر موجی دهان به دهان ش��دن این حرف
که آمریکاییها چقدر برای وادار کردن ش��رکتها به
تجدیدنظ��ر در برنامههایش��ان در خصوص حضور در
ایران به آب و آتش میزنند.
توکاس که سازمانش در حکم نماینده دستهای از
شرکتهای آلمانی است که سهم عمده تجارتشان در
ایران است میگوید حسب اطالع او دستکم  ۲۰عضو
هس��تند که مقامهای آمریکایی با آنها دیدار کرده و از
آنها خواستهاند فعالیتهایشان در ایران را کند کنند.
او میگوید آمریکاییها با برخی از این ش��رکتها
از در دوس��تی وارد شده و اهمیتشان در روابط تجاری
آلمان و آمریکا را به آنها گوشزد کردهاند.
ت��وکاس این ن��وع تعامالت را مناس��ب نمیداند.
او گف��ت :وظیفه دیپلمات این نیس��ت که ش��رکتها
را تهدید کند .نباید ش��رکتها را در کش��ور میزبان،
اینط��ور تهدید کنند .این توئیت با انتقادهای تندی از
سوی مقامها و کارشناسان آلمانی مواجه شد که او را
ب��ه رعایت نکردن حد و مرزهای خودش متهم کردند.
ام��ا گرنل ،از آن کارزار دس��ت نکش��یده و کماکان با
مسئوالن شرکتها دیدار و با آنها درباره ایران رایزنی
تسنیم
میکند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺗﺎﺏ ﺗﻮﺍﻥ ) ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ( ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  551ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14003407356
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/10/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺁﺭﻭﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ )ﺍﺣﺪﻯ
ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ( ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  4610363178ﻭ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻛﻴﺎﻧﭙﻮﺭﻫﻔﺸﺠﺎﻧﻰ )ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺎ ( ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  4622579111ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻗﺰﻭﻳﻦ-ﺍﻟﺒﺮﺯ )(370022
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺑﻴﮋﻥ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﺑﺎﺭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ – ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺷﻬﺮ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ-ﺧﺎﺭﺩﺍﻥ ﻙ ﻛﻮﺗﺮ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ -1 :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺳــﺎﻻﺭﻭﻧﺪ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎﺧﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ-ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭﻭﺩ-ﺑﺨــﺶ ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭﻭﺩ – ژﺍﻥ – ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ.
-2ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺰﻭﻯ ﺑﺮﺯﻛﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ-ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺷﺎﻥ – ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻛﺴﭙﺮﺕ
ﻙ ﺵ ﻣﺴــﺘﻮﺭ ﺑﻦ ﺑﺴــﺖ ﺍﻭﻝ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ.
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﺴــﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9709973852100746ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺴﺎﻥ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  38ﻭ  417ﺍﻳﺮﺍﻥ  43ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺩﻭﻟﺖ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ
ﮔــﺬﺍﺭﺩ )ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ( -2 .ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ-3 .
ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴــﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ
ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺳــﻰ ﺭﻭﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻌــﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ
ﺣﺴــﺎﺑﻬﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﺰﺩ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺯ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ
ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ
ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ )ﻣﻮﺍﺩ  8ﻭ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ
 -4 .(1394ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ،
ﺣﺒــﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘــﻰ ﺩﺍﺭﺩ) .ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻕ.
ﻡ.ﺍ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -5 .(1394ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ
ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺼﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
)ﻣــﺎﺩﻩ  21ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -6 .(1394ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ
ﺳــﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﺯﺍﺩﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭﺛﻴﻘﻪ
ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻔﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ).ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺎﻟﻰ .(1394
ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ-ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺤﻞ
ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ – .ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﻣﻮﻟﻮﻯ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺭﻳﺲ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  10343ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻛﻼﺳﻪ
 901/2/97ﺡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷــﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  139ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  92/4/5ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
)ﻣﻮﻗﺖ( ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺭﻳﺲ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ
 10343ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺯﻳﻨﺐ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﭘﻮﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮﻯ ﺵ ﺵ  1815837276ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -3ﺁﺗﻨﺎ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷﺎﻫﻰ ﺵ ﺵ  1810169615ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷﺎﻫﻰ ﺵ ﺵ
 1818292742ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷﺎﻫﻰ ﺵ ﺵ  1818393336ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -6ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷــﺎﻫﻰ ﺵ ﺵ  1818464721ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷﺎﻫﻰ ﺵ ﺵ
 1819364909ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷﺎﻫﻰ ﺵ ﺵ  1819601900ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -9ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷﺎﻫﻰ ﺵ ﺵ  1818450275ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -10ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷﺎﻫﻰ ﺵ ﺵ
 3500987710ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ

