گروه سياست خارجه پيرو گفتوگ��وي اخير اوباما
در مصاحبه با نيويورك تايمز
گزارش هفت
و ادعاه��اي قاب��ل تامل وي،
كارشناس��ان اتفاق نظر دارند كه اينگونه اظهارنظر
آن ه��م با اهرمه��اي غيرديپلماتيك نه تنها به روند
مذاكرات خدش��ه وارد ميكند بلك��ه توافق جامع را
نيز با ترديد مواجه خواهد ساخت.
رئیسجمهور آمری��کا در مصاحبهای که ديروز
منتش��ر شد ،به تش��ریح رویکرد خود در قبال ایران
پرداخ��ت و گفت :واش��نگتن تعام��ل و حفظ همه
گزینهها را به صورت همزمان دنبال میکند.
ب��ه گزارش ف��ارس باراک اوبام��ا رئیسجمهور
آمری��کا در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز ،گفت
«با در نظر داشتن اینکه ما همه گزینههایمان را حفظ
ميکنیم و سهلانگار نیستیم ،باید بگويیم که "بگذار
امتحان��ش کنیم" ،چراکه اگر ما بتوانیم این مس��ائل
را به صورت دیپلماتیک ح��ل کنیم ،امنتر خواهیم
ب��ود ،ایمنتر خواهیم بود ،برای دفاع از متحدمان در
جایگاه بهتری قرار داریم و دنیا را چه دیدید؟ ش��اید
ایران عوض ش��د .اگر هم نشد ،ظرفیت بازدارنده ما،
برتری نظامی ما پابرجا خواهد بود ...ما توانمان برای
دفاع از خود یا متحدانمان را از دس��ت نمیدهیم .در
چنین شرایطی ،چرا نباید آن را بسنجیم؟»
همچنين رئیسجمهور آمریکا در دفاع هميشگي
از متحد خود رژيم غاص��ب كودككش و اينكه چه
پیامي در مورد توافق با ایران برای اس��رائیلیها دارد،
گفت« :خوب آنچه من ميگویم این اس��ت که آنها
کامال حق دارند که در مورد ایران نگران باش��ند .این
رژیمی اس��ت که بیش از هرکس دیگر خواست خود
برای نابودی اسرائیل را ابراز کرده ،هولوکاست را انکار
کرده و موضعگیریهاي کینهتوزانهاي علیه یهودیان
داشته ،کشوری بزرگ است ،جمعیتی زیاد و نیروی
نظامی پیچیدهاي دارد .بنابراین اس��رائیل حق دارد
نگران باشد و کامال نگرانی آنها در مورد اینکه ایران
نباید سالح هستهاي داشته باشد ،به جاست».
موضوع بازرسي آژانس نكته ديگري بود كه اوباما
به آن اشاره و تصريح كرد :بازرسي آژانس از هرجايي
ميتوان��د صورت گي��رد و از همه مهمت��ر در مورد
تحريمها نيز اش��اره كرد كه تحریمهاي سازمان ملل
تعلیق شده و در صورت نقض توافق باز میگردد.
به كاربردن كلمه تعليق از سوي اوباما در حالي

ارزيابي كارشناسان از اظهارات اخير رئيسجمهور امريكا در قبال ايران

تزريق ترديد به كالبد توافق هستهاي

مطرح ميش��ود كه به گفته وزير خارجه كشورمان
قرار است همه تحريمها يك جا لغو شود.
كارشناس��ان معتقدن��د اي��ن تفاس��ير و تعابير
مختل��ف از توافق تنها زمين��ه بياعتمادي به غرب
را در مذاك��رات فراهم ميكند .حت��ي كري خواني
غربيه��ا بوي��ژه امريكاييها رون��د مذاكرات و حتي
رسيدن به توافقي جامع را با تامل روبرو ميسازد.

بهانههاي امريكايي
محمدحس��ن قديريابيان��ه كارش��ناس حوزه
سياست خارجي در ارزيابي به اظهارات رئيسجمهور
امريكا به سياس��ت روز گفت :در اين چند روزي که
بيانيه مش��ترک ايران و  5+1به امضا رسيد تفاسير
و تعابي��ر مختلف خطرناکي از س��وي غرب صورت
گرفت��ه اس��ت مثال اينک��ه اوباما ميگوي��د هرجاي

زمان رفع تحریمهای ایران از نظر مونیز
وزی��ر ان��رژی آمری��کا میگوی��د :رهایی از
تحریمه��ا زمان��ی آغاز میش��ود ک��ه آنها
معادلـــــه
محدودیتهای هس��تهای اصل��ی را اعمال
کردن��د ،یعنی زمانی که گریز هس��تهای از دو س��ه ماه کنونی به
یک سال افزایش یافت.
ارنس��ت مونیز در گفتوگو با ش��بکه س��یبیاس آمریکا در
تش��ریح تفاهم سیاس��ی بین ایران و گروه  5+1گف��ت" :ما تمام
راههاي ایران به سوی بمب را مسدود کردهایم .ما باید تأکید کنیم

اي��ران را بخواهند بگردند و کنت��رل کنند ميتوانند
و اي��ران حق وت��و را ندارد يا مث�لا روزنامه گاردين
انگليس��يميگويد که هر نقطه از س��ياه و ارتش را
بخواهند بازرس��ي کنند ميتوانند ي��ا تحريمها لغو
نخواهد ش��د بلکه حداکثر تعليق خواهد شد و قابل
بازگش��ت خواهد بود وحتي تعليق آن را مشروط به
عمل اي��ران مينمايند و راس��تيآزمايي را بر عهده
س��ازمان بينالملل��ي ان��رژي اتم��ي ميگذراند که
دبيرکل آن مطابق با اسناد سري منتشر شده توسط
ويكيليكس قبل از انتس��اب به اين س��مت متعهد
شده در رابطه با مسئله ايران منافع آمريکا را مدنظر
و عمل قرار دهد که تاکنون نيز چنين بوده است.
وي تصري��ح ك��رد :پذي��رش پروت��کل الحاقي
البت��ه چنين عواقبي ني��ز دارد و حتي ب��ا عمل به
پروتکل الحاقي نيز آنها باز بهانه خواهند آورد چون

که این نه یک توافق 10ساله بلکه توافقی بلندمدت است .مراحل
بس��یاری وجود دارند که از محدودیتهاي بسیار شدید بر برنامه
هستهاي ایران آغاز ميش��وند .امیدواریم که آنها در بلندمدت به
توافق عمل و اعتمادس��ازی کنند ،اما ما محدودیتهاي 10ساله،
15ساله25 ،ساله و دائمی داریم .بنابراین این یک برنامه بلندمدت
است".
مونی��ز گف��ت که آمریکا روی تم��ام زنجیره تأمی��ن اورانیوم
"نظ��ارت خواه��د داش��ت" و به زیر نظر نگه داش��تن تأسیس��ات
سانتریفیوژ و تولید آن ادامه ميدهد" .آنها همچنین تعهد خواهند
داد که تمام س��وخت مصرف شده در رآکتور تازه تأسیس خود را

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  90ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 622ﺝ -73ﺍﻳﺮﺍﻥ 87ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 3915060
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ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  4263ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
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ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻢ
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424ﻉ95ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﻤﻨﺪ ﻧــﻮﻙ ﻣــﺪﺍﺩﻯ ﻣﺪﻝ1383ﭘــﻼﻙ 554-11ﺩ 49ﺵ
ﻣﻮﺗﻮﺭ 12483098855ﺷﺎﺳﻰ  83231834ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺳــﻮﺍﺭﻯ  1600ﭘﻼﻙ 378-72ﻭ 22ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ 1127206094ﺷﺎﺳﻰ
 72411439ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺸﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﺗﻮﻳﻮﺗــﺎ ﺗﻴﭗ ﺍﻑ-ﺟﻰ  45ﻣــﺪﻝ 1981ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﭘﻼﻙ -27
459ﻭ 46ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ 804054ﺷﺎﺳﻰ  272718ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﭼــﻮﻥ ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺤﻤــﺪ ﻛﻬﺪﻭﺋــﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺎﻣﻴــﻮﻥ ﺑﻨﺰ ﻛﻤﭙﺮﺳــﻰ  1924ﻣــﺪﻝ  1389ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ 351ﻉ -62ﺍﻳــﺮﺍﻥ  54ﺑــﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  37433316606013ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ
 33593210113787ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻟــﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﻣــﺪﺕ  15ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﻳﺰﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ،ﭘﻼﻙ  1ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻳﺰﺩ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﻣﻘﺪﺳــﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻣﺪﻝ  1377ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ -41
342ﺏ 91ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  77459285ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  11127756767ﺑﻪ ﻋﻔﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺳــﻨﺪ – ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ )ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ( ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻓﺮﻭﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺎﻧﺸﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﻣﺪﻝ  1380ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 946ﺝ-62
ﺍﻳﺮﺍﻥ  14ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  11128046787ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  80448805ﺑﻨﺎﻡ ﺭﺣﻴﻢ ﭼﺮﺍﻏﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳــﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺳــﻤﻨﺪ  lxﻣﺪﻝ  1386ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
612ﺩ -66ﺍﻳﺮﺍﻥ 54ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  73504164ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  12486191684ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺲ
ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ،ﺥ ﺍﺭﺗﺶ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺭﺵ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻳﺰﺩ
ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻣﺪﻝ  1390ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ  692ﻥ  45ﺍﻳﺮﺍﻥ  42ﺑﻨــﺎﻡ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﻛﺎﺷﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺋﻮﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﺎﻋﺘﻤﻴﻨﻰ ﺑﻮﺱ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  2058448ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ، 2389851ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  372ﻉ  68ﺍﻳﺮﺍﻥ  32ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺨﺶ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  85ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  475ﺕ  23ﺍﻳﺮﺍﻥ  12ﺑﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻓﺮﺯﺍﺩ
ﻣﻨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ

اخبار كوتاه
استقبال رئيسجمهور عراق از توافق هستهاي
رئیسجمهور عراق ضمن استقبال از بیانیه هستهای
لوزان اب��راز امیدواری کرد ایران و کش��ورهای گروه ۵+۱
هرچه س��ریعتر به توافقی نهایی دس��ت یابند که آغازگر
مرحله جدیدی از امنیت و ثبات در منطقه و جهان باشد.
به گزارش تسنیم ،فؤاد معصوم از بیانیه هستهای لوزان
استقبال کرد .براساس بیانیه صادر شده از دفتر اطالعرسانی
ریاستجمهوری عراق ،معصوم ضمن استقبال از این بیانیه،
ابراز امیدواری کرد که ایران و کشورهای گروه  5+1هرچه
سریعتر به توافقی نهایی دست یابند که مرحله جدیدی از
امنیت و ثبات در منطقه و جهان را رقم بزند.

از نگاه ديگران
عربها باید از ایران درس عزت و کرامت بگیرند
خالد الجیوسی نویسنده عرب در تحلیلی درخصوص
نتای��ج مذاکرات هس��تهاي ایران با گروه  5+1نوش��ت :ما
عربها پیوسته مسائل اصلی خود را فراموش کرده و ناظر
غصب حقوق خود بودهایم و در این زمان ضروری اس��ت
ک��ه ما از ایرانیها درس عزم و اراده و عزت و تالش برای
به دست آوردن حقوق از دست رفته خود ،بگیریم.
به گزارش پایگاه رأیالیوم ،الجیوس��ی (فلسطینی) با
انتقاد از سیاس��تهاي برخی کشورهای عربی و همراهی
آنها با رژیم صهیونیس��تی ،نوشت :رس��انههاي عربستانی
موفقیت مذاکرات هس��تهاي ایران و اس��تقبال مردم این
کش��ور از وزیر خارجهش��ان را نادیده ميگیرند ،اما شما
اي سران کش��ورهای عربی ،بدانید که جمهوری اسالمی
ای��ران ،خواه ناخواه و براس��اس اعترافه��اي بینالمللی،
تبدیل به یک قدرت بزرگ منطقهاي ش��ده و س��خنان و
کارهای شما تاثیری در این امر نخواهد گذاشت.
وی ميافزاید :اس��رائیل که رژیمی غاصب و دشمن ما
اس��ت ،ناراحتی و مخالفت خود را ب��ا نتایج مذاکرات اخیر
ایران در مورد برنامه هستهاياش اعالم و تاکید کرده که این
توافق (بیانیه سوییس) به ضرر منافع آن رژیم است و وجود
آن را تهدید ميکند و به همین دلیل با تمام توان و با حیله
و نیرنگ س��عی کرده که دولت ب��اراک اوباما را از ادامه این
مذاکرات باز دارد و درخواست مقامهاي رژیم صهیونیستی از
کشورهای غربی برای گنجاندن شرط به رسیمت شناختن
اس��رائیل از س��وی ایران برای توافق هستهای ،تاییدکننده
این نکته اس��ت که این توافق تاریخی بس��یار مهم است و
مذاکرهکنندگان ایرانی بسیار موفق عمل کردهاند.
وی خاطرنشان کرده ،هر چیزی که رژیم صهیونیستی
را بترس��اند و ناراحت کند ،برای ما باید خوش��حالکننده
باشد ،اما دلیل ناراحتی برخی مشخص نیست!.
الجیوسی در پایان خطاب به سران عرب تاکید ميکند:
اینکه شما در این نقطه یا آن نقطه وارد جنگهاي مذهبی
شوید ،تاثیری روی ایران نخواهد گذاشت و در نهایت شما
روسیاه از میدان خارج ميشوید و به همین دلیل شما باید
در خود و سیاستهایتان تغییر ایجاد کنید.

ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 17-ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ(
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻯ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ

ﺖﺩ

ﺍﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1390ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 11ﻁ -521ﺍﻳﺮﺍﻥ 63ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  4035036ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  5430090052423ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺩﺭﻯ ﺩﻭﺩﺟﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻴﺮﺍﺯ

ای��ن واقعیت اش��اره نمیکند که این رق��م نمایانگر کاهش تعداد
19هزار سانتریفیوژ کنونی است .وي در ادامه گفت" :در تحریمها،
ال شفاف بگویم :رهایی از تحریمها زمانی آغاز ميشود که آنها
کام ً
محدودیتهاي هس��تهاي اصلی را اعمال کردند ،یعنی زمانی که
گریز هس��تهاي از دو سه ماه کنونی به یک سال افزایش یافت .در
این زمان است که رهایی از تحریمها واقعاً آغاز ميشود".
مونی��ز گفت" :هیچ ش��کی وجود ندارد که مس��ائل بس��یار،
بس��یار زیادی با ایران داریم .ای��ن توافق به هیچ عنوان از اهمیت
ال قوی از دوس��تان و
فعالیته��اي م��ا علیه آنها ،و حمای��ت کام ً
متحدانمان در منطقه نمیکاهد.
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ﻭﻡ

ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﺪﺭ ﺍﻝ  90ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ  843ﻕ  82ﺍﻳﺮﺍﻥ  77ﺑﻨﺎﻡ ﺳــﻬﻴﻼ ﺍﻣﻴﺪﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ

که پلوتونیوم بس��یار کمتری نس��بت به قبل تولید خواهد کرد به
خارج از کشور منتقل کنند".
وی با اشاره به گزارش روزنامه نیویوک تایمز درباره اختالفاتی
که میان متن ارائه ش��ده از تفاهم سیاس��ی توسط وزارتخانههاي
خارجه ایران و آمریکا وجود دارد ،گفت" :فکتش��یت ایرانیها در
بس��یار از حوزهها درست است ،اما واضح است که روی بخشهاي
مختلف��ی از توافق متمرکز ب��وده و گرایش دارد که برخی دیگر از
بخشهاي توافق را حذف کند".
مونیز برای مثال گفت که در فکت شیت ایرانیها اعالم شده
که این کش��ور بیش از  5هزار س��انتریفیوژ خواهد داش��ت اما به

رويكرد غرب و امريكاييها
به اصل مذاكره خدشه وارد ميكند
دكتر س��يد رضا صدرالحسيني ديگر كارشناس
حوزه ديپلماس��ي نيز ب��ه سياس��ت روز گفت :پس
از اتمام نشس��ت نفسگي��ر و پيچي��د ه نهمين دور
مذاک��رات هس��تهاي که ب��ه م��دت  9روز در لوزان
سوئيس برگزار شد تفاسير متعددي از جانب مقامات
آمريکاي��ي و همچنين مقام��ات اروپايي و به تبع آن
مقامات جمهوري اس�لامي ايران بيان ش��د هر يک
از اي��ن اظهارنظرها بخش��ي از واقعيت و بخش��ي از
چشمانداز آينده مذاکرات براي ناظران و تحليلگران
سياسي آشکار مينمايد بدين مفهوم که در مجموع
طرفهاي مذاکره عضو کشورهاي  5+1موضوع بيانيه
اوليه را بسيار منقبضانه و سختگيرانهتر از آن چه در
متن بيانيه آمده است تعيين و تشريح نمودند.
وي افزود :به گونهاي که هيچ يک از خواستههاي
جمهوري اس�لامي ايران تحقق نيافته است در تداوم
اين اظهارنظرهاي يکس��ويه آق��اي اوباما اظهار نموده
است موضوع بازرسيهاي تاسيسات هستهاي در ايران
به صورت غيرمترقبه و خ��ارج از پروتکلهاي آژانس
هستهاي بايد مورد بازرسي قرار گيرند و به نظر ميرسد
اينگونه تفاسير تا رسيدن به زمان مجدد مذاکرات که
در يک هفته آينده توس��ط کارشناسان دو طرف آغاز
خواهد شد و حتي پس از آن تا اواسط تابستان که قرار
اس��ت توافق احتمالي صورت گيرد ادامه خواهد يافت
که البته اينگونه تفاسير نيز ميتواند به اصل مذاکرات
نيز ضربه و خدشه وارد نمايند.
صدرالحس��يني گف��ت :ب��ه نظر ميرس��د روند
حرکت تفسيري  5+1و به خصوص اوباما و جانکري
که تحت فش��ار البي صهيونيس��ت دست به تفاسير
ح��ق به جان��ب ميزنند ما را به اين باور ميرس��اند
که در مس��ئله مذاک��رات آتي نيز آن��ان از اهرمهاي
غيرديپلماتيک مانند افزاي��ش تحريم و بيان تهديد
نظامي نيز براي خ��ارج کردن ايران از موضع قانوني
وحقمدارانه خوي��ش دور نمايد .وي در پايان گفت:
البته اين تحليل نميتواند تنها تحليل موجود باشد و
همين نكته اميدواري براي اين مسئله وجود دارد که
در مذاکرات فيمابين آينده گروه کش��ورهاي  5+1و
نماينده آنان يعني آمريکا مسير مذاکرات ديپلماتيک
را براساس عرف ديپلماتيک ادامه دهد و برد دوطرف
از درون مذاکرات استخراج گردد.
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ﻧﻮﺑ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ

نميخواهند تحريمه��ا را بردارند غرب تا زماني که
احس��اس کند تحريمه��ا بر مردم ايران فش��ار وارد
ميکند و معيش��ت آنان را در س��ختي قرار ميدهد
دس��ت از تحريمها برنخواهد داش��ت و يا حتي اگر
ب��راي مدت کوتاهي معلق کند به دنبال برقراري آن
به بهانههاي مختلف خواهد بود.
وي در ادام��ه گفت :لذا ضمن اينکه غرب ناچار
شد ،بخش��ي از حقوق هستهاي از جمله غنيسازي
در خ��اک اي��ران را بپذي��رد ام��ا حتي ما ن��ه تنها
نميتواني��م به وعدههاي آمري��کا اعتماد کنيم بلکه
بايد مطمئن باشيم که خلف وعده صورت نميگيرد
و هر نوع توافقي با غرب بايد به نحوي تنظيم ش��ود
که ما نيز امکان بازگش��ت ش��رايط به قبل از توافق
را داش��ته باشيم ضمنا بايد يک مکانيسم بينالمللي
براي راستيآزمايي لغو تحريمها اعمال شود که اگر
غربيها ادع��اي لغو تحريمها را مطرح ولي عمال آن
را لغو ننمودند به عنوان نقض توافق محسوب گردد
همچنين بايد هرگونه تحري��م فروش اورانيوم غني
شده براي استفاده صلحآميز منع گردد.
وي در پايان خاطرنشان كرد :عملکرد همه مردم
و همه مسئوالن در قبال تحقق اقتصاد مقاومتي در
طي اين دو ماه از اهميت بس��زايي برخوردار اس��ت
و در مذاک��رات و احيانا عقبنش��ينيهاي دش��من
تاثيرگ��ذار خواهد بود و اين دو ماهه سرنوشتس��از
را نبايد ب��ه هيچوجه از دس��ت داد ،پرهيز از خريد
کااله��اي خارجي ،رعايت الگوه��اي مصرف ،ارتقاي
کمي و کيفي توليدات ،افزايش س��اعات مفيد کاري
در اين دو ماهه بايد ذهن هر ايراني را درگير کند و
برتالش و عملکرد او اثر بگذارد اين راه تقويت هيئت
ايراني است ،جش��ن گرفتن براي چنين توافقي که
هنوز نهايي نشده و جاي حرف و حديث در آن باقي
اس��ت براي مذاکرات س��م مهلک است و دشمن را
براي عقبنش��يني باز ميدارد نبايد افرادي به خاطر
منافع شخصي مصالح ملي را فدا کنند.

خیلی کوتاه

از سرنوشت آمریکا عبرت بگیرید
معاون عربی و آفریقايی وزارت خارجه به عربستان نصیحت
کرد با عبرت آموزی از سرنوش��ت آمریکا از مداخالت نظامی در

منطقه ،حمالت نظامی علیه یمن را فورا ً متوقف کند.
به گزارش فارس ،حسین امیرعبداللهیان به عربستان نصیحت
ک��رد با عبرت آموزی از سرنوش��ت آمریکا از مداخالت نظامی در
منطقه ،حمالت نظامی علیه یمن را فورا ً متوقف کند.

وی افزود :دشمنان جهان اسالم با درگیر کردن عربستان در
جنگ علیه یمن ،درصددند عربستان را نیز به لیبی جدید تبدیل
و قدرت کش��ورهای اسالمی را تضعیف کنند .معاون وزیر خارجه
خاطرنش��ان کرد :محاصره یمن و عدم اجازه ارس��ال کمکهای

انساندوستانه به سازمانهای بینالمللی هیچ توجیهی ندارد.
وي ،رش��د تروریس��م و اضمحالل قدرت مس��لمین را تنها
دستاورد خطای راهبردی تجاوز عربستان به یمن خواند که ثمره
آن صرفا تقویت رژیم صهیونیستی در منطقه خواهد بود.

سیاست خارجه
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ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ

ﻧﺼﺐ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﺁﻥ

ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  119536/72ﻣﻮﺭﺥ  93/10/15ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﻧﺮﺥ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ  18ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  249ﻣﻮﺭﺥ  93/10/3ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ

ﻣــﺪﺭﻙ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ )ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ( ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1276ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1355ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ )ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ( ﺭﺷﺘﻪ
ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  78/02/16-55591ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﻛﺮﺝ  -ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﺑﺎﺭﺳــﺎﻥ ﻣﺪﻝ  1384ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  ADW1634Nﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺷﺎﺳــﻰ  NAD082A386B105324ﻭ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ  15ﺍﻳــﺮﺍﻥ386 -ﻉ 16ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺎﺩﻯ ﺍﻗﺪﻡ ﺑﻨﺎﺏ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﺗﺒﺮﻳﺰ

)ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ -ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎﻯ ﺿﻠﻊ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ :ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﻭ ﺭﺍﻣﺘﻴﻦ ﺟﻼﻟﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻮﻳﺮ ﺳــﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺩﻳﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮﻯ  -2ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍﻳﻦ  -3ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ )ﻣﺎﻟﻰ( ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺑﺴــﻄﺎﻡ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷــﺎﻫﺮﻭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻄﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺑﺴﻄﺎﻡ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ( ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ -3641977859 :ﺗﻠﻔﻦ-39 :
) 32523338ﻛــﺪ  (023ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9309982260400389ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1394/02/29ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗــﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃــﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻄﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺛﺒﺘﻰ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ ﺗﻴﺮﺗﺎﺝ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1393/11/09ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 7268ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ  14004701885ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ
ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ -1 .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﺮﻛﺖ :ﺍﻣــﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻯ ،ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﺁﺏ ،ﺑﺮﻕ ،ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ،
ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟــﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑــﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ
ﺻــﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷــﺪ(  -2ﻣﺪﺕ ﺷــﺮﻛﺖ :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣــﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ  -3ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﺻﻠﻰ ﺷــﺮﻛﺖ :ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺷﺮﻑ ﺁﺑﺎﺩ ﺳﻔﻠﻰ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﻛﺪﭘﺴــﺘﻰ  -4 -7591697848ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷــﺮﻛﺖ :ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴــﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﺳــﻬﻢ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳــﻴﺼﺪ ﻭ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻮﺳﺴــﻴﻦ ﻃﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  2122/62ﻣﻮﺭﺥ  93/10/27ﻧﺰﺩ
ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﻌﺎﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ -5 .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ :ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4231771901ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4231731586ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2391942699ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ -6 .ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﻯ )ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ( ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳــﺖ -7 .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ -8 -ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻝ :ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺟﻮﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4220135154ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺯﻳﺘﺎ
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﻗﻮﺍﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺳﻔﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4220440194ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺑﺪﺭﺧﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺷﻬﺮﻙ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ  4ﻛﻮﻯ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺯﻳﺘﻮﻥ-
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻣﺤﺴــﻦ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ-
ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜــﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9310098499702098ﻭ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ  9309978499700682ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ  -1ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ  -2ﻣﺒﻠﻎ 3/100/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ  -3ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ
ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  -4ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ .ﻡ ﺍﻟﻒ8706/
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  24ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻰ( ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
»ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ«.
ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  94/1/31ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﻛﺮﺝ -ﺭﺟﺎﺋﻰ ﺷﻬﺮ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺷﺮﻗﻰ ﭘﻼﻙ  -11ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ،ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ )ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ( ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ
ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺕ  12ﺭﻭﺯ ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  94/2/13ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ :ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﺋﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ »ﺍﻟﻒ« ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  94/2/14ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﺋﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ »ﺏ« ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ
ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  94/2/24ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ.
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