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بازگشت آمریکا به برجام ،بدون برداشتن تحریمها فقط بهنفع آمریکاست

وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کرد :صرف بازگشــت آمریکا به
برجام در شــرایط کنونی کفایت نمیکنــد .بهخاطر اینکه برجام در
شــرایطی مذاکره شد که نوع دیگری از تحریمها علیه ایران مطرح
بود و رفع آن تحریمها در داخل برجام تشریح شد .امروز برای اینکه
آن شــرایط فراهم بشود ،صرف ًا بازگشت به برجام برای آمریکا کافی
نیست ،بلکه باید تحریمها را بردارد.
به گزارش ایســنا ،رهبــر انقالب در ســخنرانی تلویزیونی  ۱۹دی
دربــارهی گمانهزنیها و مباحث جاری در فضای سیاســی کشــور
پیرامون رفتار جمهوری اســامی در قبال برجام و وظایف آمریکا در
این خصوص ،گفتند «ما هیچ اصراری نداریم ،هیچ عجلهای نداریم
که آمریکا به برجام برگردد؛ اص ً
ال مسئلهی ما این نیست که آمریکا
به برجام برگردد یا برنگــردد .آنچه مطالبهی منطقی ما و مطالبهی
حق غصبشدهی ملّت
عقالنی ما اســت ،رفع تحریمها اســت؛ این ّ
ایران اســت ».این جمالت مواضعی بود کــه رهبر انقالب آن را به
عنوان «سخن پایانی و قطعی» جمهوری اسالمی اعالم کردند.
پایــگاه اطالعرســانی  KHAMENEI.IRذیل پرونده «حرف
قطعی» موضع جمهوری اسالمی در زمینهی تحریمها و برجام را در
گفتوگو با آقای دکتر محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه بررســی
میکند.
یکی از موضوعاتی که رهبر انقالب در ســخنرانی تلویزیونیشــان
در ســالروز قیام  ۱۹دی مطرح کردند ،بحــث توقف تحریمها علیه
ملت ایران بود .بهعنوان ســؤال ا ّول ،چرا غربیها و مشخصا دولت
آمریکا موظفاند همهی تحریمها علیه ملت ایران را بردارند؟ و چرا
برچیدهشدن تحریمها بر بازگشت آمریکا به برجام اولویت دارد؟
آمریکاییهــا بعــد از اینکه از برجام خارج شــدند ،هم تحریمهای
گذشته را برگرداندند و هم اینکه با عناوین جدید تحریمها را دشوارتر
کردند .لذا صرف بازگشت آمریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت
نمیکند .بهخاطر اینکه برجام در شرایطی مذاکره شد که نوع دیگری
از تحریمها علیه ایران مطرح بود و رفع آن تحریمها در داخل برجام
تشریح شد؛ یعنی هدف برجام هم این بود که آن تحریمها را بردارد.
امروز برای اینکه آن شــرایط فراهم بشود ،صرف ًا بازگشت به برجام
برای آمریکا کافی نیســت ،بلکه باید تحریمهــا را بردارد یعنی نه
ال من عین کلمات برجــام را اجرا میکنم .ترامپ
اینکــه بگوید مث ً
در این چهار ســال تالش کرد که برجــام را از محتوا تهی بکند و
تحریمهایــی را تحمیل بکند که اگر آمریکا بــه برجام برگردد هم
آن تحریمها کمــاکان باقی بماند .مث ً
ال بانک مرکزی و وزارت نفت
ما را از تحریمهای تحت عنوان هســتهای خارج کردند و با عنوان
تروریســم تحریم کردند .اص ً
ال عناوین و نحوهی انتصاب تحریمها
را هم عوض کردند.
رهبر انقالب همین فرمایشــات در ســخنرانی اخیرشان را به ما نیز
فرمــوده بودند و ما هم بر اســاس آگاهیای که از دیدگاه ایشــان
داشتیم از مدتها قبل اعالم کردیم آنچه که باید آمریکا انجام بدهد،
انجام وظیفههایی اســت که چهار سال از آن ّ
تخطی کرده و ا ّول از
همه باید آن کار را انجــام بدهد .هرچند اوباما هم خیلی با تعهد به
وظایف خودش عمل نکرد؛ ا ّما در چهار ســال گذشته ،هدف ترامپ
نابودکردن برجام بــود .آمریکا ا ّول باید تعهداتــش را انجام بدهد،
بعد موضوع بازگشــت آمریکا به برجام یک مســئلهی ثانوی است.

موضوع اصلی این اســت که
روابط اقتصادی ما با کشورها
عادی بشــود .اگر به برجام و
قطعنامــهی  ۲۲۳۱نگاه کنید،
تعهدی که آنجا وجود داشــته
درواقــع عادیســازی روابط
اقتصــادی ایران بــا دنیا بوده
که بهدلیل تحریمهای آمریکا
و اتحادیهی اروپــا و بهدلیل
تبعیــت بســیاری از آمریکا،
منطــق قانونیای
بدون هیچ
ِ
غیرعادی شــده بود و در این
چهار ســال هم با فشارهایی
که ترامــپ آورد این وضعیت
ادامــه پیدا کرد .لذا خواســت
رهبر انقالب ،مسئولین کشور
و مذاکرهکنندگان همین اســت که مهمترین اولویت ،برداشتهشدن
تحریمهاست .بعد از آن بحث ورود آمریکا به برجام مورد توجه قرار
میگیرد .همانطور که میدانیــد آمریکا و اروپا برای رفع تحریمها
باید یکســری گامهای عملی بردارند .این اقدامات چیســت؟ چه
خسارتهایی از ناحیهی خروج آمریکا از برجام به ما وارد شده و این
خسارتها چگونه قابل جبران هست؟
گامهای عملی این اســت که باید روابط اقتصــادی ایران با جهان
عادی بشــود؛ یعنی حل و فصل تمام اقداماتــی که آمریکا کرده و
باعثشــده رابطهی اقتصادی با ایــران را محدود بکند .ما با آمریکا
کاری نداریم.
ا ّما اگر بخواهیم وارد جزئیات بشــویم ،باید محدودیتهایی که برای
فروش نفت ایران ایجاد کردند را بردارند .نفت ایران مشــتری دارد،
ولــی آمریکاییها با روشهای زورمندانه و فشــار مانع شــدند که
مشــتریها نفت ایران را خریداری کننــد .خب این هم باید متوقف
بشــود .باید روابط بانکی ما به حالت ا ّولیه برگردد .باید قراردادهایی
که ما داشتیم با شــرکتهای مختلف اجرایی بشود .باید طرفهای
مختلف کارگزاریهای بانکی ما به حالت ا ّول برگردند .مشــکالتی
که برای حملونقل و بیمهی ما بوده باید برگردانند.
بهعبارت دیگر ،آنچه که در ضمیمهی دوم برجام هست تأکید بر آثار
اقدامات دارد .نه فقط اینکه آقــای بایدن یک متنی را امضاء بکند.
امضاء ضروری اســت ،ا ّما این فقط شــرط الزم است .شرط کافی
این اســت که ما آثار اقدامات آمریکا را ببینیم .هم در برجام ،هم در
بحث تعهدات اتحادیهی اروپا و هم در بحث تعهدات آمریکا مطرح
و تأکید شــده است .حرفی که ما در چهار سال گذشته به اروپاییها
زدیم این اســت که درست است شما یکسری امضاء کردید و یک
رشــته تحریمها را برداشــتید ،ا ّما مردم ایران اثری نمیبینند .اآلن
مردم ایران میبینند که شــرکتهای اروپایی ایران را ترک کردند.
اینها اثراتی است که ما باید ببینیم.
در مورد خســارت نیز رهبر انقالب هم در فرمایشاتشــان به ما ،هم
در سخنرانی عمومیشان فرمودند که موضوع خسارت از موضوعاتی
اســت که باید در مراحل بعدی مورد بحث قرار بگیرد .واقع ًا هم باید

آگهــی تغییرات شــرکت تولیدی شــیر جهــان نوش (ســهامی خاص)
بــه شــماره ثبــت  845و شناســه ملــی  10862080719به اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399/09/23تصمیمــات ذیل
اتخاذ شــد  :آقای محســن جهان بخشی به شــماره ملی 4285698560
به ســمت رئیــس هیئت مدیــره آقای نادر جهــان بخش به شــماره ملی
 4380151506به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره آقای حمید جهان
بخشی به شماره ملی  4390408607به سمت عضو هیئت مدیره آقای
محمد صالح همدانی ها به شــماره ملی (0016348354خارج از هیئت
مدیره و خارج از ســهامداران) فرزند علی اصغر متولد 1372/06/19
به نشانی استان قزوین شهرستان تاکستان جاده روستای برزلجین جاده
اراضی کشــمرز پالک  0کد پستی  3489113165به سمت مدیر عامل
انتخاب گردیدند .کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداســامی متفقــا با امضاء رئیس
هیئــت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و ســایر نامه
های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر
می باشــد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا ()1071940
آگهی تغییرات شــرکت حقوقی وکالی عدل یار موسسه غیر تجاری به
شماره ثبت  77و شناسه ملی  14007581258به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی فوق العاده مــورخ  1397/08/13تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد - :تاسیس شعبه موسسه :شــعبه ای از موسسه مذکور به آدرس
اســتان کرمانشاه  ،شهرســتان کرمانشاه  ،بخش مرکزی  ،شهر کرمانشاه،
بلوار شهیدبهشتی  ،کوچه (کمیته امداد)  ،بلوار شهید بنت الهدی صدر
 ،پالک  ، 218طبقه زیر زمین دارای کدپستی  6715663375تاسیس
و آقای حســین سرجامه شورانی به شماره ملی  4960068388بعنوان
مدیر شعبه تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صحنه ()1074994

مشــخص باشد که برجام مثل یک در گردان نیست که شما از یک
طــرف وارد و از طرف دیگر خارج بشــوید .باالخره روابط بینالملل
قاعده دارد .اقدامات آمریکا باعث خســارت بر مردم ایران شــده و
حتم ًا در مراحــل بعدی موضوعاتی که مورد نظر ما هســت برخی
سوءاستفادههایی است که شاید انجام بدهند و همینطور جلوگیری
از تکرار اقدامی اســت که آمریکا کرد .مــا نباید فراموش کنیم که
پنجاه شــرکت چینی هم توســط آقای ترامپ در چهار سال گذشته
تحریم شــدند و شرکای ما ضربه و ضرر دیدند .این ضررها هم باید
جبران بشود.
در بیــن صحبتهای رهبر انقــاب یک گزارهای وجــود دارد که
مســئلهی ما بازگشت آمریکا به برجام نیست ،بلکه رفع تحریمهای
ظالمانه است .آیا بازگشت آمریکا به برجام برای ما فوایدی هم دارد؟
بعــد از قطعنامهی  ،۲۲۳۱حضور آمریــکا در برجام تنها در صورتی
مفید اســت که مزایای اقتصادی برای ایران داشــته باشــد .هدف
جمهوری اســامی از حضور آمریکا در برجام با  ۲۲۳۱محقق شده؛
یعنی قطعنامهها لغو شــدند .اآلن آمریکا میتوانــد این امتیاز را با
واردشــدن به برجام دوباره به دست بیاورد و این امتیازی نیست که
به ما میدهد ،بلکه امتیازی است که برای خودش به دست میآورد
که بر اجرای برجام میتواند نظارت بکند.
لذا بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریمها نهتنها منفعتی
برای ما ندارد ،بلکه منفعت صرف برای آمریکاست.
مسئلهی دیگری که در بیانات رهبر انقالب و سایر مسئولین هست،
موضوع تعهدات متقابل اســت .تحلیل شما از قانون مجلس و اقدام
اخی ِر دولت چیست؟ وزارت خارجه و دولت در قبال برگشت تعهدات
در حــوزهی برجام چه برنامهای دارند؟ما یک روندی را بعد از خروج
آمریکا از برجام شــروع کردیــم و دو دور این روند را نهایی کردیم.
در آذرماه  ۹۷به اروپاییها نامه نوشــتیم و گفتیم ما تا حاال دو دوره
به شــما فرصت دادیم( ،از اردیبهشــت  ۹۷تا آذر  ،۹۷بیش از شش
ماه) اگر اآلن راهی پیدا نکنید ما شروع به اجرای حقمان در مادهی
 ۳۶میکنیم .شــش ماه دیگر هم فرصت پیــدا کردند تا نزدیک به
اردیبهشــت  ۹۸که از آن زمان ما شروع کردیم و اقدامات خودمان
را در پنــج مرحله اجرایی کردیم .این پنج مرحله را هم با هماهنگی

آگهــی تغییرات صندوق قرض الحســنه رســول اکرم ص ایثار
موسسهغیرتجاریبهشمارهثبت6وشناسهملی10200001236
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/07/23و مجــوز شــماره 1167مــورخ1399/08/20
ســازمان اقتصاد اســامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :افراد
نامبــرده ذیل بــرای مدت دو ســال بعنوان اعضــای اصلی هیئت
مدیره انتخاب گردیدند :آقای علی وزیری خوشه مهر به شماره ملی
 1689680271به سمت عضو اصلی هیئت مدیره .آقای مرتضی
اعظمی به شماره ملی  1550331523به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره .آقای توحید اخدر به شماره ملی  1552007537به سمت
عضــو اصلی هیئــت مدیره .آقای فضل اله وحیدی به شــماره ملی
 6189655221به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره .آقای محمد
شوقی به شماره ملی  1465574621به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره .آقای رضا حســین زاده به شــماره ملــی 1551868555
بــه ســمت عضــو اصلی هیئــت مدیره .حســین ناصر اســامی به
شــماره ملی  1551862433به سمت عضو اصلی هیئت مدیره.
اشــخاص نامبرده ذیل به مدت دو ســال بعنوان اعضا علی البدل
هیئت مدیره انتخاب گردیدند :آقای مهدی ماهری به شــماره ملی
 1552008665به ســمت عضو علی البــدل هیئت مدیره .آقای
ابراهیم قهرمانی سفیده خوان به شماره ملی  1550308629به
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره .تراز و بیالن منتهی به ســال
مالی  1398مورد تصویب قرار گرفت .بازرسان :آقای ایوب صمد
دوســت آذری به شــماره ملی 1551914573به ســمت بازرس
اصلی .آقای علی صمدی به شماره ملی  1550778331به سمت
بــازرس علی البدل .به مدت یکســال انتخاب گردیدند .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری مراغه ()1073376

آگهــی تغییرات شــرکت بازرســی فنی کیمیا صنعت شــرق شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  27573و شناســه ملــی
 10380429655بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1399/06/15تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :محل شــرکت به آدرس
اســتان خراسان رضوی  ،شهرستان مشــهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشهد،
محله سیدرضی  ،خیابان معلم  ، 27خیابان سید رضی  ( 34معلم )27/9
 ،پالک  ، 272طبقه دوم  ،واحد جنوبی کد پستی  9188747166تغییر
یافــت و مــاده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق اصــاح گردید .اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()1077989

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع کاغــذی نگین طوس شــرکت با مســئولیت
محدود به شــماره ثبــت  11592و شناســه ملی  10380272912به اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ  1399/07/10تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
خانم ملیحه صادقیان به کد ملی  0933193221بســمت رئیس هیئت مدیره و
آقای محمدجواد یوســفی به کد ملی  0933049110بســمت عضو هیئت مدیره
و مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب شــدند و کلیه اوراق و اســناد رســمی و
تعهــدآور و بانکــی با امضای منفــرد مدیرعامل ( آقای محمدجواد یوســفی ) و مهر
شــرکت دارای اعتبار خواهد بود  .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1077161

کارت بازرگانــی به شــماره 10101837663

کارت خــودرو ســواری پژو پارس رنگ مشــکی
مدل  1383به شــماره موتور 12682003839
و شماره شاسی  83800446و شماره پالک 754
ص  73ایــران  10متعلــق بــه آقــای محمد مهدی
امیدی مقیم مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذی نگین طوس شرکت با مسئولیت
محدود به شــماره ثبت  11592و شناســه ملــی  10380272912به
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  1399/07/10تصمیمات
ذیــل اتخاذ شــد  :خانــم ملیحه صادقیــان به کد ملــی 0933193221
بســمت رئیــس هیئــت مدیره و آقــای محمدجواد یوســفی بــه کد ملی
 0933049110بســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو
ســال انتخاب شــدند و کلیه اوراق و اسناد رســمی و تعهدآور و بانکی با
امضای منفرد مدیرعامل ( آقای محمدجواد یوسفی ) و مهر شرکت دارای
اعتبار خواهد بود  .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1077161

برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ ســفید مدل

متعلق به شــرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
بــه شناســه ملــی  ۱۰۱۰۱۸۳۷۶۶۳مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.
سید محمد علی غفاری زاده مدیرعامل

 1382به شماره موتور  00532282و شماره شاسی
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ایران  10متعلق به آقای محمد حســن خوش کالم باهر
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

هیئــت عالی نظارت بر برجام که بر اســاس دســتور رهبر انقالب
بعد از پذیرش برجام عملیاتی شــده بود طراحــی و اجرایی کردیم
و در مرحلــهی پنجم اعالم کردیم که به جز نظارت آژانس ما هیچ
محدودیت دیگری از برجام را قبول نداریم.
آنها نهتنها به عهدشان وفا نکردند ،بلکه تخلف هم کردند .البته ما
همــواره اعالم کردیم که میتوانیم در صورت اجرای تعهدات طرف
مقابل با توجه به اینکه کشور قانونمداری هستیم و به عهدمان وفا
میکنیم ،به تعهداتمان برمیگردیم .لذا این اقدام از اردیبهشــت ۹۸
شروع شد و در پنج مرحله پیش رفت .مرحلهی آخرش در اواخر سال
 ۹۸بود و ما رسم ًا به اعضای برجام اعالم کردیم که دیگر ما تعهدی
نســبت به محدودیتهای هستهایمان نداریم؛ یعنی ما همان زمان
هم میتوانستیم غنیسازی  ۲۰درصد را اجرا بکنیم و امکانش را هم
داشــتیم ،کمااینکه با فاصلهی بسیار اندکی از مصوبهی مجلس این
کار انجام شد.
ا ّما دولت در مورد مصوبهی مجلس نظرات متفاوتی داشــت و ما آن
نظــرات را ابراز کردیم ،ولی وقتی مصوبهی مجلس تبدیل به قانون
شــد ،همه تابع قانونیم .اصلی که ما را هدایت میکند قانون است.
همان زمانی که مصوبهی مجلس تصویب شد ،من در یک اجالس
بینالمللی که بهصورت وبیناری شــرکت میکردم ،اعالم کردم که
اگر مراحل قانونی این مصوبه طی بشــود ما اجــرا میکنیم .وقتی
هم مراحل قانونی طی شــد ،ما اجرا را شــروع کردیم .در اجالس
وزرای  ،۴ +۱من بهصراحت گفتم شــما ادعا میکنید که کشورهای
دموکراتیکی هســتید ،چطور از ایران میخواهید که مهمترین اصل
دموکراسی که رعایت نظراتِ نمایندگان مردم هست را عمل نکنیم؟
رهبر انقالب هم در جلسهای فرمودند که مصوبهی مجلس باید اجرا
بشود .آقای دکتر روحانی و آقای دکتر صالحی هم گزارش دادند که
به آژانس اعالمشده و اجرا میشود .اگر خاطرم باشد جلسه روز شنبه
بود و دوشنبه ساعت یازده صبح این اقدام انجام شد.
دولــت آئیننامهای را تصویــب کرد و بر اســاس آن آئیننامه کار
ّ
بحمدلل توفیقاتی که سازمان
ســازمان انرژی اتمی شــروع شــد.
ً
انرژی اتمی در پنج سال گذشــته در چهارچوب برجام کامال مبتنی
بر تعهداتمان و بعد از شــروع اجرای مادهی  ۳۶داشــته ،این امکان
را به مــا داد که همهی مصوبات مجلس را در ظرفهای زمانی که
دولت و مجلس توافق و تعیین میکنند ،اجرا کنیم و به همین ترتیب
هم تا حاال پیش رفتیم .تولید غنیســازی  ۲۰درصد شروع شده و ما
موارد را اعالم کردیم .بقیهی موارد هم بر اساس چهارچوبهایی که
تعیینشــده و بر اساس منافع ملی پیش خواهد رفت .زمانبندی آن
را هم دولت در آئیننامهی اجراییاش مشــخص کرده که ان ّ
شاءالل
عملی خواهد شد.
یــک نکتهای که در صحبتهای رهبر انقــاب مطرح بود «تعهد
در مقابل تعهد» اســت .در مورد تعهدات طرفین صحبت شــد ،ولی
نقشهی راه ما در قبال تعهد احتمالی چه خواهد بود؟
ی رهبر
همانطور که عرض کردم فرمایشــات عمومــی و خصوص 
انقالب یکی اســت .لذا به ما قب ً
ال هم دستور داده بودند و ما هم بر
اســاس ارشادات ایشان سیاست بیانیه در برابر بیانیه ،امضاء در برابر
امضاء ،اجــرا در برابر اجرا را انجام دادیم .اگــر آنها میخواهند به
برجام برگردند و تعهداتشان را انجام دادند ،ما هم تعهداتمان را انجام

آگهی تغییرات صندوق قرض الحســنه رسول اکرم ص ایثار موسسه
غیر تجاری به شماره ثبت  6و شناسه ملی  10200001236به استناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/07/23و مجوز شماره 1167
مورخ  1399/08/20ســازمان اقتصاد اســامی ایران تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :آقای علی وزیری خوشه مهر به شماره ملی 1689680271
بــه ســمت رئیس هیئــت مدیره آقــای مرتضــی اعظمی به شــماره ملی
 1550331523بــه ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره آقــای توحید
اخدر به شــماره ملی  1552007537به سمت مدیرعامل و عضو اصلی
هیئــت مدیره آقای فضــل اله وحیدی به شــماره ملی 6189655221
به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره آقای محمد شــوقی به شــماره ملی
 1465574621به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای رضا حســین
زاده به شــماره ملی  1551868555به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
آقای حســین ناصر اســامی به شــماره ملی  1551862433به ســمت
عضــو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اســناد و اوراق بهادار
و تعهــدآور با امضــای مدیرعامل و یک امضــاء از دو امضاء رئیس هیئت
مدیــره یــا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر باشــد.
ب :مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر باشــد .اداره
کل ثبت اســناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری مراغه ()1073378

میدهیم .اگر آقای بایدن دســتور اجرایی امضاء بکند ،ما هم امضاء
میکنیم .هر وقــت اجرا کردند ما هم اجــرا میکنیم .این مراحلی
است که کام ً
ال مشخص تدوینشده و فقط هم دستوری نیست .این
آمریکاســت که خارجشده و باید تعهداتش را انجام بدهد .همانطور
هم که رهبر انقالب فرمودند بازگشت به برجام اصل نیست ،اجرای
تعهدات اصل است.
یــک نکتهای را هم عرض بکنم؛ در چهار ســال گذشــته یک بار
دیگر ثابت شــد که فشــار بر ایران کار نمیکند .آمریکاییها واقع ًا
فکر میکردند فشــاری که در دورههای گذشــته بر ایران واردشده،
کافی نبوده و عنوان آن را فشار حداکثری گذاشتند .خیال میکردند
اگر فشــار حداکثری بیاورند تأثیر میگذارد .اگر خاطرتان باشــد در
اردیبهشــت  ۹۷که از برجام خارج شــدند ،پیشبینی آقای بولتون،
مشــاور امنیت ملی وقت آقای ترامپ این بود کــه ایران نمیتواند
چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب را برگزار کنــد .خب دیدند که
مــردم ما با صالبت نهتنها چهلم کــه چهلویکمین و چهلودومین
ســالگرد پیروزی را هم برگزار کردند و در آینده انشــاءاهلل برگزار
میکنند .شهید بزرگوار ما سردار ســلیمانی را با بُزدالنهترین روش
در نیمهی شب در یک اتومبیل غیرجنگی بهوسیلهی پهپاد زدند که
نشــاندهندهی بُزدلی بود و شرم ابدی برای ترامپ شد؛ ولی بعد از
این خسارت عظیم ،کماکان مقاومت سربلند ایستاده و ادامه میدهد.
تاکنون هفت رئیسجمهور آمریکا سعی کردند بر ایران فشار بیاورند،
ولی شکســت خوردند .امروز همهی دنیا میگوید سیاســت فشــار
حداکثری نهتنها شکست خورد ،بلکه شکست فجیعی خورد.
اگر طرفهــای برجام ،بخواهند شــرایط جدیدی برای برداشــتن
تحریمها مطرح کنند ،موضع ما چه خواهد بود؟
بههیچوجــه حق ندارند چنیــن کاری بکننــد .ا ّو ًال موضوع برجام
موضوع هســتهای ایران بود و موشــکی ربطی به این نداشت و اگر
قطعنامهی شــورای امنیت هم اشارهای به موشــکی کرده بود ،به
موشک دارای کالهک هستهای اشاره کرده بود .وقتی ایران سالح
هستهای نداشته باشد ،موشــک دارای کالهک هستهای هم دیگر
معنی نمیدهد .لذا اص ً
ال موضوعیت نــدارد ،ضمن اینکه خط قرمز
ما هم اســت .ثانی ًا طرفهای برجام که ســاالنه باالی صد میلیارد
دالر ســاح به منطقه میفروختند ،در موقعیتی نبودند که به ایران
بگویند شــما ابزار دفاعیات را از دست بده .وقتی آنها این بحث را
مطرح میکردند ما عالوه بر اینکه میگفتیم موشک ربطی به برجام
ندارد ،میگفتیم آیا شــما حاضرید فروش تســلیحاتتان به منطقه را
متوقف کنید؟ آیا کشــورهای منطقه حاضرند هزینهی نظامیشان را
به هزینهی نظامی ایران برسانند؟
اروپاییها و آمریکاییها باید بدانند ما موضوعی را که یک بار مذاکره
و توافق کردیم ،دوباره مذاکــره نخواهیم کرد .قاعدهی مذاکره این
نیست .آنها باید سیاست زیادهخواهی را کنار بگذارند .اگر با دیگران
میتواننــد مذاکره کنند ،بروند از نو مذاکــره کنند .آمریکاییها یک
اصطالحی دارند که میگویند آنچه مال من است که مال من است،
ولی آنچه مال تو است قابل مذاکره است .اگر این قاعده را با دیگران
بــهکار میبرند باید این نکته را متوجه باشــند که چنین قاعدهای را
با ایران بهعنــوان قدیمیترین ملت جهان هیچگاه نمیتوانند انجام
بدهند.

آگهی تغییرات شــرکت پیشــخوان عصر ارتباطــات ارک تبریز
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  49181و شناسه
ملی  14008609339به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1399/06/22تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :ریحانه
السادات صالحی پور با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق
شــرکت به مبلغ  500000ریال از شــرکت خارج گردید و منبعد
هیچ سهم و سمتی در شرکت ندارد .در نتیجه سرمایه شرکت از
مبلــغ  1500000ریال به مبلــغ  1000000ریال کاهش یافت
و مــاده مربوطه اساســنامه بشــرح مذکور اصــاح گردید .تعداد
اعضــای هئیت مدیــره مندرج در مــاده مربوطه اساســنامه از 3
نفر به  2نفر اصالح گردید و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح
مذکور اصالح گردید .لیســت شرکاء و مبلغ سهم الشرکه آنها بعد
از کاهش ســرمایه  :میثم احمدیان دارای  500000ریال ســهم
الشرکه آیدا بابازاده فردی دارای  500000ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()1073412

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی به شماره کالسه بایگانی  9600097و 9600159

ششــدانگاعیانیکدســتگاهآپارتمان(نوعملک:طلقباعرصهوقف)بهشــمارههشــتصدوســیوچهارفرعیازســههزاروهفتصدوهفتادوپنجاصلیواقعدربخشیکحوزهثبتیگرگان
اســتانگلســتانبهمســاحتدویســتوبیســتوچهارمترمربعکهششــدانگعرصهآنوقفاست،سندمالکیتاصلیبهشــمارهچاپی 756493سریجســال ۹۴باشمارهدفترالکترونیکی
 139620312001000184به نام مجید حشمتی فرزند محمد ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است.
حدودومشخصات:شماال:دردوقسمتاولدیواربطولیکمترونودسانتیمتربهشمارههشتصدوسیویکفرعیدومبهدیواربطولهشتمتروسهسانتیمتربهشمارههشتصدوسیفرعی.
شرقا :در سه قسمت  ،اول دیواریست به طول هفت متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به شماره هشتصد و سی و پنج فرعی دوم به دیوار به طول دو متر و شصت و سه سانتیمتر به شماره هشتصد و سی و
پنج فرعی سوم دیوار به طول هشت متر و شصت و دو سانتیمتر به هشتصد و سی و پنج فرعی جنوبا درب و دیوار است به طول دوازده متر و نود و پنج سانتیمتر به خیابان بیمارستان فلسفی .غربا:
در شش قسمت که قسمت چهارم آن شمالی است .اول دیوار به دیوار بطول هفت متر و بیست سانتیمتر به شماره هشتصد و سی و سه فرعی دوم دیواریست به طول هفت متر و شصت سانتیمتر
به شماره هشتصدو سی و دو فرعی سوم دیوار به دیوار به طول شش متر و چهل سانتیمتر به شماره هشتصد و سی و دو فرعی چهارم دیوارست به طول بیست سانتیمتر به شماره هشتصد و سی و
دو فرعی پنجم دیوار به طول چهار متر و بیست و پنج سانتیمتر به شماره هشتصد و سی و دو فرعی ششم به دیوار به طول یک متر به شماره هشتصد و سی و دو فرعی .
شــرکت عصر آمار و فناوری اطالعات به مدیریت آقای مجید حشــمتی به موجب قرارداد شــماره 149510921مورخ 1395/08/27اقدام به اخذ تسهیالت از بانک سپه شعبه شهداء گرگان
نموده که آقایان علی اکبر منتظری و مجید شموشــکی و جواد شموشــکی و حمید دامغانی ومجید حشــمتی از این قرارداد ضمانت نموده اند که به علت عدم پرداخت بدهی منتهی به صدور اجراییه
با موضوع الزم االجرا به مبلغ17.000.000.000ریال (هفده میلیارد ریال) شــده و در این اداره پرونده به کالســه ۹۶۰۰۰۹۷تشــکیل گردیده و با توجه به درخواست بستانکار و طی نامه شماره
 139605812001001098مورخ 1396/05/10اداره ثبت گرگان پالک هشتصد و سی و چهار فرعی از سه هزار و هفتصد و هفتاد و پنج اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی گرگان بازداشت
گردیدهومجدداشــرکتعصرآماروفناوریاطالعاتبهمدیریتآقایمجیدحشــمتیبهموجبقراردادشــماره 149510989مورخ 1395/09/28اقدامبهاخذتســهیالتازبانکسپهشعبه
شــهداء گرگان نموده که آقایان علی اکبر منتظری و مجید شموشــکی و جواد شموشــکی و حمید دامغانی و مجید حشــمتی از این قرارداد ضمانت نموده اند که به علت عدم پرداخت بدهی منتهی به
صدور اجراییه با موضوع الزم االجرا به مبلغ 5/590/000/000ریال (پنج میلیاردوپانصدو نود میلیون ریال) شــده و در این اداره پرونده به کال ســه 9600159تشــکیل گردیده و با توجه به
درخواســت بســتانکار مازاد پالک فوق الذکر طی نامه شــماره 139705812001001460مورخ 1397/05/08اداره ثبت گرگان بازداشت گردیده و توسط کارشناسان رسمی دادگستری به
مبلغ  38/000/000/000ریال(سی وهشت میلیارد ریال) ارزیابی و قطعی شده است .برابر گزارش هیات کارشناشی ملک مورد نظربه نشانی گرگان میدان سرخواجه خیابان فلسفی  -سمت
راست-نرسیدهبهباهنر-۱۱کدپستی34454و 4918634455میباشد .مشخصاتثبتی:ششدانگاعیانییکبابخانهبهمساحت دویستوبیستوچهارمترمربع بهپالکثبتیهشتصدو
سی و چهار فرعی از سه هزار و هفتصد و هفتاد و پنج اصلی واقع در بخش یک گرگان که عرصه آن موقوفه آستان قدس رضوی است .مشتمل بر -۱ساختمان اصلی  :یک دستگاه ساختمان مسکونی
به انضمام دو باب مغازه در ضلع جنوبی عرصه و - ۲ساختمان جنبی یکدستگاه ساختمان مسکونی ماسونری یک طبقه واقع در ضلع شمالی عرصه و - ۳دو باب انباری مسکونی ،واقع در پشت مغازه
هابدونراهدسترســیازمغازههاواقعدرپالکثبتیمذکورومشــاعاتمربوطهمیباشــد.مطابقباپاســخاســتعالمارائهشدهبهشــماره ۲۳۱۰۴مورخ  94/11/12ملکمذکوردارایپروانهبه
شماره 7284مورخ 1360/02/29شامل دو واحد تجاری به مساحت پنجاه متر مربع  -واحد مسکونی همکف به مساحت صد و ده متر و دو دسیمترمربع  -یک واحد مسکونی طبقه اول به مساحت
صدوهفتادودومترویکدسیمترمربعمیباشد.مطابقبامستنداتارائهشده(دوبرگتصویرنقشهیتفکیکیآپارتماناحداثیدرپالکمذکورتوسطنقشهبردارآقایمحمدربیعیممهوربهمهر
سازمان نظام مهندسی استان -دفتر نمایندگی گرگان ) مغازه شماره یک ( مغازه غربی) به مساحت سی شش متر وچهل وشش دسیمتر مربع و مغازه شماره دو جنب درب ورودی به مساحت بیست و
چهار متر و نود و چهار دسیمترمربع – انباری مسکونی پشت مغازه یک به مساحت بیست و یک متر و هشتاد و یک دسیمتر مربع – انباری مسکونی پشت مغازه شماره دو به مساحت شانزده متر و نود
و هفت دسیمتر مربع – مسکونی طبقه اول با تراس حدود یکصد و پنجاه وهفت متر مربع – محوطه مشاعی و راه پله مشاعی جمعا به مساحت بیست و سه متر و هفتاد و هشت دسیمتر مربع  -واحد
مسکونی مستقر در ضلع شمالی عرصه به مساحت هفتاد متر و هشتاد و هفت دسیمتر مربع  -حیاط مشاعی مرکزی به مساحت بیست و هشت متر و چهل و دو دسیمتر مربع  -حیاط مشاعی شمالی به
مساحتهشتمتروششدسیمترمربعوسرویسبهداشتیواقعدرحیاطبهمساحتسهمترونودهشتدسیمترمربعمیباشد.تمامبنایفوقماسونریبااسکلتآجریوسقفخرپایچوبیبوده
 .مشخصات ساختمانی مغازه ها :ارتفاع 3/80متر -درب سکوریت  -کف سنگ  -دیوار سنگکاری  -کنتور برق اختصاصی -کرکره فلزی -بدون بالکن-سقف مغازه ها طاق ضربی و گچکاری  -واحد
مسکونی باالی مغازه ها :به مساحت یکصد و پنجاه و هفت متر مربع با تراس شامل دو اتاق خواب  -هال و پذیرایی (کف موکت  -دیوارها سنگ  +الیاف  +سقف الیاف) آشپزخانه (کابینت فلزی -کف
سرامیک-دیوارکاشی)دربهایچوبی-پنجرههاآلومینیوممعمولی-اتاقهاکاغذدیواریوالیاف.ساختمانواقعدرضلعشمالیعرصه:ساختمانماسونرییکطبقهویالییبهمساحتحدودهفتاد
و یک متر مربع-کف کرسی به ارتفاع بیست سانتیمتر-نمای کنیتکس -پنجره های چوبی  -کف سیمانی .توضیحات  -۱:عرصه پالک ثبتی مذکور وقف آستان قدس رضوی می باشد -۲.مغازه ها در
تصرف اقای ثابت میباشد که نحوه تصرف ایشان برای هیات روشن و واضح نشد  ( .مدارک و مستنداتی مبنی بر دلیل و نوع تصرف به این هیات ارائه نگردید ) -۳.صحت وسقم مدارک و مستندات
و تشخیص اصیل یا جعلی بودن آن در تخصص کارشناسان نبوده و بر عهده ارائه کننده مدارک می باشد.
ملک ،موصوف دارای چهار مورد بازداشت دائم به موجب پرونده شماره  960097مورخ  1396/05/07اجرای ثبت گرگان به موجب دستور شماره  9600159مورخ 1397/05/04اجرای
ثبتگرگانبهمبلغ ۵۵۹۰۰۰۰۰۰۰وبهموجبدســتورشــماره 9701053مورخ1397/08/09ادارهاجرایاســنادرســمیگرگاندرتاریخ 1397/08/02بهمبلغ6300000000بهنفع
حســینعلیتازیکیودولتوبهموجبدســتور شــماره 1399003001535800مورخ 1399/01/23صادرهازشعبهچهارماجرایاحکاممدنیدادگستریگرگانبهمبلغ۲۵۵۸۲۹۳۲۰۰۲
بازداشــتمیباشــد.ملکمذکورطبقاعالمبســتانکاردارایبیمهنامهمعتبرمیباشــد.چنانچهبابتحقاالشــتراکوحقاالمتيازآبوبرقوگازومصرفعوارضشهرداریوبدهیمالیاتیوغیره
اعم از اینکه تا روز مزایده رقم قطعی آن معلوم شده را نشده به عهده برنده مزایده می باشد .با توجه به ارزیابی وعدم اعتراض از سوی طرفین پرونده به مبلغ مذکور لذا در روز سه شنبه مورخه
1399/11/07ازساعت ۹صبحالی۱۲ظهردرادارهاجرایاسنادرسمیگرگانواقعدرروبرویترمینالمسافربریجنبادارهپلیسراهورگرگانساختمانادارهثبتاسنادوامالکگرگانطبقه
دوم،ادارهاجرایمفاداسنادرسمیالزماالجرایگرگانازطریقمزایدهبفروشمیرسدومزایدازمبلغ38/000/000/000رالن(سیوهشتمیلیاردراله)شروعوبهباالترینقیمتکهخریدار
داشتهباشدفروختهخواهدشد.فروشکالنقدیاستوحقاالجراوحقالمزایدهبرابرمقرراتوصولخواهدشد.طالبینمیتواننددرساعاتاداریجهتکسباطالعاتبیشتربهادارهاجرایمفاد
اسنادرسمیالزماالجرایگرگانبهنشانیباالمراجعهنمایندوخریدارانمیتواننددروقتمقرردرمحلمزایدهحاضرودرجلسهمزایدهشرکتنمایندوبرابرماده۱۳۶اصالحیآییننامهاجراشرکت
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ ۱۰درصد واریزی قابل استرداد
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت ،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهد له فروش به نسیه را
قبول ومدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول کند و در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهد بود و نیم عشر اجرایی و حق مزایده نقدا دریافت می شود.م الف6011:
تاریخ انتشار آگهی چهارشنبه مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان گلستان -اداره اجرا گرگان

