در حاشیه

گالیه پامپئو از اظهارات معاون ترامپ درباره ایران

در ادامه گزارشهایی که از گس��ترش اختالفات در واشنگتن در سیاستها
در قبال ایران حکایت دارند روزنامه نیویورکتایمز گزارش داده س��خنان مایک
پنس ،معاون رئیسجمهور آمریکا درباره ایران در نشس��ت ورشو ،مایک پامپئو،
وزیر خارجه این کشور را ناخرسند کرده است.
روایت روزنامه نیویورکتایمز نشان میدهد پامپئو ،انتظارات خاصی از نشست
ورش��و داشته که محقق نشده است .این روزنامه نوشته است :از نگاه مایک پامپئو ،آن
روز قرار بود یکی از پرجنب و جوشترین مظاهر دیپلماس��ی از زمان رس��یدنش به سمت
وزارت خارجه آمریکا باشد.
طبق این گزارش ،ماهها برنامهریزی سرانجام نتیجه داده بود و پامپئو توانست ترتیب
برگزاری نشس��تی میان مقامهای بیمیل اروپایی ،س��ران کشورهای عرب و نخستوزیر
تسنیم
اسرائیل را فراهم کند.

دیدگاه

سخنگو

واکنش قاسمی به مسدود شدن حساب ایرانیان در کنیا

ب تعدادی از
س��خنگوی وزارت خارج��ه گفت :تنها ی��ک بانک کنیا حس��ا 
ایرانیان را مس��دود کرده و فضاسازیهای اخیر در نایروبی را در راستای تکمیل
پازل جنگ روانی آمریکا علیه ملت ایران خواند.
قاس��می ب��ا ذکر این نکته که متاس��فانه برخی رس��انهها به دالیل تس��ویه
حس��ابهای خاص این نوع اخبار را تعمیم داده و س��یاه نمایی را در دستور کار
خود قرار دادهاند ،عنوان کرد :این رس��انهها س��عی میکنند پازل جنگ روانی آمریکا
علیه ملت ایران را کامل کنند .وی با اش��اره به فضاسازی اخیر علیه سفیر ایران در کنیا
نیز گفت :به نظر میرسد بخش دیگری از این پازل ،بعضی از رسانههای وابسته به برخی
کانونهای مشخص و در ادامه همین جنگ روانی هستند.
اخیرا برخی رسانهها مدعی شدند که پلیس کنیا در حال تحقیق درباره تالش سفیر
فارس
ایران برای آزاد کردن دو ایرانی بازداشتی به اتهام عملیاتی تروریستی است.

کنفرانس ورشو شکستی آشکار برای اعراب بود

نخستوزیر پیشین عراق با تمجید از موضع بغداد در رابطه با کنفرانس ورشو
و عدم مشارکت در آن گفت :کنفرانس ورشو نشانه شکست آشکار اعراب بود که
میخواستند نوک پیکان مواجهه را از اسرائیل به سمت ایران تغییر دهند.
نوری مالکی با هشدار درباره اهداف این کنفرانس و خطرناک بودن آن برای
منطقه گفت :برخی از کش��ورهای عربی با شرکت در چنین کنفرانسهایی سعی
دارند جهت پیکان مواجهه را از رژیم صهیونیس��تی به سمت جمهوری اسالمی ایران
تغییر دهند .وی با بیان اینکه تبعات و پیامدهای چنین اقداماتی عراق و همه کشورهای
منطقه را تهدید میکند افزود :کنفرانس ورش��و روابط سری و مخفیانه چند سال پیش
تعدادی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.
نخس��توزیر پیشین عراق در ادامه از مواضع بغداد در رابطه با این کنفرانس و عدم
ایسنا
مشارکت در آن تمجید کرد.

دیپلمـاسی
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شما چندی پیش گفته بودید که امروز وزارت امور
خارجه ما و بهویژه نهاد سخنگویی وزارت خارجه
تبدیل به یک نهاد واکنش�ی شده است که صرف ًا
مس�ائل را محکوم میکنند و بهص�ورت انفعالی
عمل میکند و ابتکار عملی در دست ندارند؟

روندهای اقتصاد سیاس��ت و فرهنگ ایران تا
حد بسیار زیادی در دوران جدید تحت تاثیر فضای
سیاست خارجی قرار دارد .آقای روحانی تالش کرد
تغییر در فضای درون ساختاری را از طریق بهبود
و ارتقاء موقعی��ت ایران در فضای بینالملل فراهم
کن��د .به همین دلیل بود که سیاس��ت خارجی را
مح��ور قرار داد و در این سیاس��ت خارجی برجام
اهمیت اساس��ی و بنیادین یافت و مذاکرات را هم
شخص وزیر امور خارجه عهدهدار بود.
نتیجه آن این شد که ساختار وزارت امور خارجه
در حوزههای مختلف نقش انفعالی داشته باشد ،شما
در نظر بگیرید چه درکی نسبت به تحوالت مرتبط
با منافع ملی ما وجود دارد؟ منافع ملی آن نیست که
شما رفتاری انجام دهید و بگویید این کار را براساس
منافع ملی انجام دادم .خیر ،بلکه منافع ملی آن است
که شما مشخص کنید که منافع کالن منطقهای و
موضوعی کشور چیست؟ و چه ابزارهایی برای تحقق
چنین ابزارهایی بهره میگیرید؟
وقتی که مسائل مربوط به اروپا و برجام مطرح
میش��ود و نگاه ما این اس��ت که راهبرد اروپا نگاه
همکاری جویانه با ایران و نقطه مقابل آمریکاست،
وقتی نگاه دس��تگاه دیپلماسی این است ،طبیعی
اس��ت که ش��ما روندی را پیگیری میکنید به نام
اس.پی.وی که نتیجه آن ش��ش ماه معطلی است؛
نتیجه این ش��ش م��اه تعطیلی چه خواهد ش��د؟
کسری بودجه بسیار اساسی برای آینده کشور.

شما گفتید چون وزارت خارجه عهدهدار مذاکرات
برجام شد رویکرد انفعالی در پیش گرفت؟

بله .این باعث شد به دیگر مسائل حوزه سیاست
خارج��ی و روابط بینالملل توجه نکند از جمله به

نمای نزدیک
در تصمیمگیری
گفتو گــ�و
در عرصه سیاست
خارجی یک از
مهمترین اصول ،شناخت محیط
بینالملل است و اگر این شناخت،
عمیق باشد ،حرکت سیاست خارجی
معطوف به نتیجه خواهد بود .به قول
اساتید علوم سیاسی ،درک محیط
بینالمللی نیازمند عینکی است ،تا
واقعیتهای محیط بینالملل دیده
شود و تصمیمگیران سیاست خارجی
کشور آگاه باشند که این محیط ،دفتر
انشا نیست ،که هر چه مطلوبشان بود
در آن بنویسند ،بلکه یک فضای
شکلگرفته است و واقعیتهای آن را
نمیتوان انکار کرد .ابراهیم متّقی
استاد و تحلیلگر برجسته سیاست
خارجی و روابط بینالملل گفتوگو با
محورهای
فارس
دیگری نیز در
چارچوب بررسی
سیاست خارجی
دولت مستقر
که
دارد،
ذیال ً متن را
لعه
مطا
میکنید:

بحثهای منطقهای ،س��اختار داخلی کش��ور ،و به
اینکه امنیت منطقهای ما در محیطهای گوناگون
باید چه ویژگیهایی داش��ته باشد .به گونهای این
بیتوجهی پیش رفت ک��ه ام.ایی.اس.آی یا همان
نات��وی منطق��های و عربی بیخ گ��وش ما در حال
شکل گرفتن است.
وزارت امور خارجه درباره نشس�ت اخیر ورشو
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تحلیلگر مسائل سیاست خارجی:

که داش��ته اس��ت به گونهای اجتنابناپذیر ،دیگر
چارهای به جز وضعیت اسفبار امروزی نداشتیم.

وزارت خارجه
به سندرم قورباغه دچار است

مواضع�ی اتخاذ کرد که یک�ی از آنها یادآوری
خدمات ایرانیها به مردم جنگزده لهستان در
دوران جنگ جهانی دوم و انتقاد از قدرناشناسی
امروز دولت لهس�تان بود .آیا این را میتوان از
همان نوع موضعگیریهایی برش�مرد که ش�ما
میگویی�د با درک محیط ص�ورت میگیرد و در
نتیجه کارساز و عملی است؟

ما اولین بحثی که س��ر کالس برای دانشجوی
لیس��انس علوم سیاس��ی میگوییم این اس��ت که
ساختار نظام بینالملل مبتنی بر آنارشیسم است و
در فضای آنارشی کشورها متناسب با شرایط محیط
و س��ازمانی مواضعش��ان تغییر پیدا میکند و یک
کشور باید آنقدر قدرت داشته باشد که هیچ کدام از
این کنفرانسها ضربه و آسیبی به او وارد نکند.
بازیهای توئیتی یعنی سطحی کردن سیاست
و ق��درت و امنیت در جهان ،بنابراین دیپلماس��ی
توئیتی باید معطوف به یک کنش ابتکاری باش��د.
ببینید دیپلماس��ی توئیتی ما عمدت��اً چگونه بوده
اس��ت؟ ترامپ یک توئی��ت میزن��د و اینجا وزیر
خارجه ما پاسخ میگوید.
آیا توئیت کردن وزی�ر خارجه ما با توئیت زدن
رئیس جمهور آمریکا تف�ات دارد و یا اینکه هر
دو به یک میزان سطحی است؟

آق��ای ترامپ میخواهد یک نگاه س��طحی در
ارتباط با دیپلماسی عمومی به سطح جامعه بدهد.
چراکه جامعه اروپایی و آمریکایی ،جامعهای سطحی

از نگاه دیگران

است و با جامعه ایرانی خیلی متفاوت است .من فکر
میکنم جامعه ایرانی خیلی نسبت به جامعه اروپایی
و آمریکایی نسبت به مسائل سیاسی کشور و جهان
پیگیرتر است .به همین دلیل است که اعتقاد دارم
وزارت خارجه باید یک تحلیل واقعیتری از فضای
موجود منطقهای ارائه دهد.

ت�ا مدتها پ�س از خ�روج آمری�کا از برجام و
عدم خروج جمهوری اسالمی ایران در واکنش،
اینگونه از س�وی برخی طرف�داران پرو پاقرص
برجام دیپلماتهای ارشد کشورمان اینگونه القا
میشد که آمریکا از ایران رو دست خورده است
چ�ون برخالف تصورش م�ا در واکنش به خروج
آنها از برجام ،توافق را ترک نکردیم؟

من فکر میکنم این از آن طنزهای تراژیک و
دیپلماتیک اس��ت .مثل اینکه بگوییم آمریکا که از
برجام خارج میشود به تعهداتش دیگر نمیخواهد
عمل کند ولی ش��ما که نمیتوانید به تعهداتتان
عمل نکنید .چرا؟ چون پش��توانه تعهدات خود را
کامال در روند مذاکرات هستهای از بین بردهاید.
تحلیل من این اس��ت که عکسالعمل انفعالی
داش��تهاند و وضعیتی که در آن ق��رار گرفتهایم را
پذیرفتهان��د .چون آن برجامی ک��ه وزارت خارجه
م��ا به آن تن داد چارهای جز انفعال برای ما ایجاد
نمیک��رد .اگر هر کس��ی دیگر هم ب��ه جای آقای
روحان��ی رئیسجمهور ی��ا به جای آق��ای ظریف
وزی��ر امور خارجه بود ب��ا این برجام و این نتایجی

پس از ماهها باالخره کانال مالی وعده داده شده از
سوی اروپا با تغییر نام از اس.پی.وی به اینستکس
راهان�دازی ش�د .از قب�ل هش�دارهایی از س�وی
منتق�دان در مورد اینکه نمیت�وان به کانال مالی
ویژه اروپا دل بس�ت ،داده میشد .تصور میکنید
وزارت خارجه ما هنوز خوشبینی سابق را نسبت
به برجام اروپایی دارد؟

الگوی کنش دیپلماتیک وزارت امور خارجه ما
نشانههای سندرُم قورباغه را از خود نشان میدهد.
اگر قورباغ��ه داخل یک آب داغ بپ��رد میتواند با
توج��ه به قابلیتهای��ش از آن جهش کند و خارج
ش��ود ولی اگر داخل آب س��رد یا ولرم بپرد و آب
ب��ه تدریج ح��رارت یابد ان��رژی ماهیچههایش به
تدریج گرفته میشود و وقتی دیگر داغ شد ،دیگر
نمیتواند جهش کند.
سندرم قورباغه را در دستگاه دیپلماسی ما باید
جدی گرفت و بخش��ی از واقعیت اس��ت که وزارت
ام��ور خارجه ما امروز به آن دچار اس��ت .یعنی در
فضاهایی قرار میگیرد که نمیتواند از آن بنبستی
که خودش برای خودش س��اخته خارج ش��ود که
این ،یک علت اساس��ی دارد و آن سیاس��ت سازش
اس��ت .این واقعیت را باید من و ش��ما بپذیریم که
هزینههای سیاس��ت سازش بس��یار پرمخاطرهتر و
بسیار گستردهتر از سیاست مقاومت و مقابله است.
منتق�دان معتقدن�د ای�ن راهبرد فعل�ی دولت
ممکن اس�ت باعث شود که ایران برای به نتیجه
رس�یدن برجام به مقوالت دیگ�ری کند و وارد
مذاکرات شود؟

اروپاییها مدعیاند این مذاکرات در زمانهای
مختلف انجام شده است ،اما مسئوالن ما با رد این
ادعا تاکید دارد که مذاکرات ،زمانی از س��ر گرفته
خواهد ش��د که وضعیت مربوط ب��ه برجام و پایان
دادن به تحریمهای ضد ایرانی مشخص شود.

دشمنی آمریکا علیه ایران
با هیچ مذاکرهای تمام نمیشود

مش��اور س��ابق وزیر خارجه با بیان اینکه دشمنی
آمریکا علیه ایران پایانی ندارد ،گفت :مذاکره با طرفی
که به وعدههای خود بدعهد اس��ت ،نتیجهای جز ضرر
و زیان مادی و معنوی نخواهد داشت.
حسین شیخاالس�لام درخصوص برخی محورهای
مطرح ش��ده در بیانیه جامع رهبر انقالب اس�لامی در
حوزه سیاست خارجی ،اظهار داشت :یکی از مواردی که
رهبری بدان اشاره کردند موضوع استقالل بود که یکی
از شعارهای اصلی مردم در زمان انقالب اسالمی هم بود
که نش��اندهنده اهمیت آن برای انقالب اسالمی ایران
است و میتوان آن را به عنوان یکی از اصلیترین عناصر
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نامید که مورد
تاکید امام راحل و رهبری انقالب قرار داشته و دارد.
وی گفت :معنای اس��تقالل این نیست که با غرب
و ش��رق ارتباطی نداشته باش��یم بلکه به معنای عدم
س��لطه پذیری از جانب آنهاست و همچنین به معنای
اس��تقالل رأی و عمل در سیاس��ت خارج��ی و روابط
خود با کشورهای مختلف جهان است .به دلیل همین
اهمیت اس��ت که شعار نه شرقی نه غربی را به عنوان
یکی از ش��عارها و اصول اساس��ی در سیاست خارجی
مطرح کردیم.
شیخاالسالم با بیان اینکه یکی دیگر از موارد اشاره
ش��ده توس��ط رهبری ،مطرح ش��دن ایران اسالمی به
عنوان قطب س��وم در جهان دو قطب��ی آن زمان بود،
افزود :در مصاف دو قطب ش��رق و غرب شاهد سقوط
ش��رق بودی��م و در نهایت دو تفکر متض��اد با یکدیگر
که یکی لیب��رال دموکرات به رهبری آمریکا و دیگری
تفکر اس�لامی به رهبری جمهوری اسالمی ایران بود،
در صحنه جهانی باقی ماندند .مهر
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ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺩﺭﻧﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  6741ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10760342777

źƸƄƯǈſřŹřŵźƸƃóǈƏƲǀƀů

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺩﺭﻧﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  6741ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10760342777

ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ  1397/11/15ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋــﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ

ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ 2090329467ﺑﻪ

 1397/11/15ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  - :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﺎﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴــﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ -2ﺧﺎﻧــﻢ ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﺷــﻤﺎﺭﻩ

15/11/1399ﺑــﻪ ﻗــﺮﺍﺭ ﺫﻳــﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ :ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺑﻪ

ﻣﻠــﻰ 2092297805ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴــﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ  -3ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪﻳﻨﻪ

ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  2090329467ﺧﺎﻧــﻢ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﭘﺮﻭﻳــﺰﻯ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ

ﭘﺮﻭﻳــﺰﻯ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 2064539123ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀــﻮ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ

 2064539123ﺧﺎﻧــﻢ ﺭﺍﺣﻠــﻪ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ - 2092297805

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - 0ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.

ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﭼﻚ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ

 -ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﻰ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ209593153

ﻫــﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ)ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ

ﻭﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺩﺭﻳــﻎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﺍﻝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ2161006266

ﻫﺎﺷﻤﻰ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺭﻯ )(393937
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760306011006924ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1397/11/6ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻦ ﻋﺎﺩﻟﻰ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  1287ﻛﺪﻣﻠﻰ  0791013170ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  120ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  136ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  5ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  3ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ).ﻡ ﺍﻟﻒ (97/100/1909
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1397/12/7 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1397/12/22 :
ﻋﻠﻰ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﻳﻜﻰ-ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1397/10/29 - 139760306011006564ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ
ﻣﻠﻚ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺨﻨﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  838ﻛﺪﻣﻠﻰ
 0791078647ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  107,49ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  6ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  3ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻛﻼﺗﻪ ﺳﺎﺩﺍﺗﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ).ﻡ ﺍﻟﻒ (97/100/1825
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1397/12/7 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1397/12/22 :
ﻋﻠﻰ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﻳﻜﻰ-ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ

ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺭﻯ )(393943
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺩﺭﻧﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  6741ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10760342777
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1397/11/16
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  - :ﺁﺩﺭﺱ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ :ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ  ،ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﺎﺭﻯ  ،ﺑﺨﺶ
ﺭﻭﺩﭘﻰ  ،ﺩﻫﺴــﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﭘﻰ ﺷــﺮﻗﻰ  ،ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ،1ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ ﻏﺮﺑــﻰ  ، 4ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ ﺷــﻤﺎﻟﻰ  ،ﭘﻼﻙ  ، 0ﻣﺮﺍﺩﻳــﺎﻥ  ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ
ﻛﺪﭘﺴــﺘﻰ 48181-79613 :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ
ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺭﻯ )(393940
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1397/10/03 - 139760306011005188ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﻤﻴﻦ ﻛﺮﻭژﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  612ﻛﺪﻣﻠﻰ  5739596955ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺟﻮﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  30,85ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9517ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ 411ﻓﺮﻋﻰ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺍﺭﺍﺿﻰ ﻋﻤﻴﺪﺁﺑﺎﺩ ﺑﺨﺶ  12ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺯﻫﺮﺍ ﺻﻔﺎ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ).ﻡ ﺍﻟﻒ (97/100/1910
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  -1397/12/7 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1397/12/22 :
ﻋﻠﻰ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﻳﻜﻰ-ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ

