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قرار بود برجام تحریمها را در همان روز اجرای توافق یعنی  27دی ماه
 1394ببرد .قرار بود شرایط مراودات بانکی تسهیل شود و خیلی قرارهای
دیگر .اما برجام که دیده بود بســتر مهیاســت نه تنها این کارها را نکرد
بلکه به دنبال خود توافقها و معاهدههای خسارت آفرین دیگر را نیز آورد.
آن روزهــا که برجام بر روی میز مذاکره بود از قد ِم خیر آن ســخن
میگفتند که خود یک تنه میآید و همه کارها را ســامان میبخشــد از
چرخ اقتصاد تا آب خوردن و هوای نفس کشیدن را .آن روزها چیزی به
ملت در این باره گفته نشــد که برجام آغاز راه اســت و بعد از اجرای آن
و انجام تعهدات توســط ایران و عهدشکنی توسط آمریکا و اروپا دوباره
حامیان برجام ظاهر میشــوند و در لزوم تصویب چند کنوانسیون دیگر
برای رفتن تحریمها سخن میگویند!
اکنون نیز میگویند با تصویب اینها چنین و چنان میشــود اما مگر
برای برجام هم این را نگفته بودند؟! دولت در پاسخ به ایرادهای منتقدان
و آنچه در مورد این لوایح مطرح است چیزی به نام «شرح تفسیری» را
ضمیمه متن الیحه منابع مالی تروریســم کرد .اما با این حال منتقدان
میگویند این قبیل چاره اندیشــیهای دولت تنها مصرف داخلی دارد و
عمال در مجامع بینالمللی بیاثر اســت .در ادامه چرایی این موضوع را
خواهید خواند که با مطالعه و پژوهشــی دقیق و با مصادیق مســتند بر
متن الیحه مذکور ،اعالمیه تفسیری دولت و تجربیات کشورهای دیگری
که عضو این کنوانسیون شدهاند توسط گروهی از کارشناسان دانشگاهی
تهیه شده است.
آثار ،تبعات واشکاالت مترتب بر الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به کنوانســیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شماره
چاپ  960مورخ  97/3/13و سوابق 748و : 959
 -1در خرداد  1395وزارت خارجه و وزارت اقتصاد ،بدون هماهنگی
و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شــورایعالی امنیت ملی ،اقدام به توافق
نامه با «گروه ویژه اقدام مالی ( »FATFکه برنامه کنترل مالی و انجام خود
تحریمی در ایران است) ،نمودند.
 -2در این توافق نامه بینالمللی ،ایران متعهد و موظف شد  41مورد
دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام  »Action Planپذیرفته
بود ،در زمان بندیهای مشخص ،به اجرا در آورد.
 -3گروه ویژه اقدام مالی براســاس توصیه شــماره  ۳۶خود ،ایران را
موظف کرده است تا به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد.
 -4الحاق ،پیوستن و اجرای «کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین
مالی تروریسم  « ICSFTاز مطالبات اصلی  FATFاز ایران بوده ،که در برنامه
اقدام نیز به صراحت آمده و در بیانیه اخیر گروه نیز برآن تاکید شده است.
 -5الیحه دولت ،برای الحاق به این کنوانسیون را نمیتوان جدای از

غربی ایجادکننده ،تروریستی شناخته شدن گروههای مقاومت و مقابله
با آنهاست.
 -7اعالمیه تفسیری مذکور ،یک موضع گیری سیاسی ،برای مصرف
داخلی است .و از نظر حقوقی نیز نمیتواند «حق شرط» یا «حق تحفظ»
نسبت به تعریف تروریسم و ماده  2کنوانسیون ،تلقی شود.
 -۸ماده  ۶کنوانسیون ،هرگونه حق شرط یا حق تحفظ در این زمینه را
ممنوع میشمرد .بنابراین امکان اعالم هیچگونه شرط و یا تحفظی از نظر
حقوقی در این خصوص وجود ندارد .بنابراین در صورت الحاق به آن ،این
تکالیف کنوانسیون برای ایران الزماالجرا خواهد شد و اعالمیه تفصیلی و
شرط ،فاقد اثرگذاري بر روی تعهدات كشور ناشی از کنوانسیون خواهد بود.
«کنوانسیون بینالمللی حقوق معاهدات ،»1969
 -9طبق ماده 19
ِ
که میتوان گفت قانون اساسی کلیه معاهدات بینالمللی محسوب میشود؛
«حق شرط ،حق تحفّظ یا  ،»Reservationدر صورتی امکانپذیر است که:اوالً؛
آن کنوانسیون ،حق شرط را منع نکرده باشد ،ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی
که کنوانسیون اجازه داده باشد ،شرط میتواند انجام گیرد ،ثالثاً؛ شرط و

 ۲۶نکته که درباره  FATFباید بدانید

یا تحفظ ،مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
طبق ماده20»کنوانسیون بینالمللی حقوق معاهدات  ،»1969حقّ
ِ
شــرط و تحفّظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود.
در صورت مخالفت ،آن شــرط میان آن دو کشور اجرا نمیشود و همان
متن کنوانسیون ،میان آنها حاکم خواهد بود.
تعهداتِ ِ
درباره تبصرههای اعالمی دولت نکات ذیل قابل توجه است:تأ ّمل درمتن «کنوانسیون  »ICSFTنشان میدهد که این کنوانسیون ،تنها در دو
مورداعال ِم حقّ شرط را اجازه میدهد:
طبق کنوانسیون ،تبصره یک الیحه دولت مبنی بر اعالم شرط نسبتبه  9کنوانسیون مندرج در پیوست  ICSFTجایز شمرده است .اما کشورهای
اروپایی ،با اعالم این شــرط از سوی کره مخالفت کردهاند .احتمال دارد
این کشورها با حقّ شرطِ
اعالمی ایران نسبت به همین بن ِد  Aدر تبصره
ِ
یک ،نیز مخالفت نمایند.
کنوانســیون ،ICSFTهمچنین تبصره  3دولت مبنی بر اعالم شرطنسبت به «ارجاع به داوری» و یا «ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری»
(بند  ،)1برای حل اختالفات ،را جایز شــمرده اســت .ا ّما بند 2ماده 24

* با توجه به اتهامات آمریکا به حزباهلل لبنان مبنی بر تروریستی بودن آن و ،...آیا نباید نگران
بود که از طریق این کنوانسیون ،بدلیل عدم همکاری در راستای اهداف آمریکا علیه حزباهلل و
گروههای مقاومت در منطقه ،ایران تحت فشار بینالمللی قرار گیرد.
انجام درخواســتها و الزامات  FATFدانست و بیان این مطلب که «این
الیحه به  FATFربطی ندارد» ،کامال نادرست و خالف واقع است.
 -6بر دولت نیز آشــکار شده است که الحاق به این کنوانسیون برای
«نهضتهای آزادیبخش و مبارزات گروههای مقاومت و ایران» مشکالت
متعدد ایجاد خواهد نمود و برای رفع آن ،متوسل به اعالمیه تفسیری شده
و اعالم کرده است« :دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم میدارد مبارزات
مشروع مردمی علیه سلطه استعماری واشغال خارجی در راستای اعمال
حق تعیین سرنوشــت که به عنــوان یک اصل حقوق بینالملل عمومی
به رســمیت شناخته میشــود ،در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی
مندرج در جزء (ب) بند ( )۱ماده  ۲کنوانسیون نخواهد بود» لیکن این
اعالمیه تفسیری ،فاقد آثار حقوقی الزم بوده و صرفا تفسیر و نظر ایران
را مطرح میســازد ،در صورتیکه کشــورهای غربی ،کامال با این تفسیر
مخالف بوده و هستند .هدف و منظور اصلی این کنوانسیون و کشورهای

کنوانســیون به صراحت اعالم میدارد« :هر کشور میتواند ...اعالم دارد
که خود را ملزم به رعایت بند  1نمیداند .ســایر کشورهای عضو ملزم به
رعایت بند  1در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر
گرفته است ،نخواهند بود».
 -10راهکار اعمال حق شرط نسبت به مواد  2و  6و  14کنوانسیون،
قابل اعمال نخواهد بود زیرا حق شرط در این موارد را کنوانسیون اجازه
نمیدهد.
درباره اعالمیه تفسیری دولت نیز نکات زیر حائز اهمیت است:ماده 6کنوانسیون  ICSFTتصریح میدارد :هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی
عمال
چون قانون داخلی را خواهــد گذراند تا اطمینان حاصل کند که ا َ ِ
توسل به عناوینی
مجرمانه موردنظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ّ
«همچون مالحظات سیاسی ،فلسفی ،عقیدتی ،نژادی ،قومی ،مذهبی یا
دیگر انگیزهها» ،قابل توجیه نباشند.بر این مبنا ما ّده  6با بندهای یکم و

توضیح و تصحیح
در آگهی شرکت تعاونی مسکن
کارکنان سازمان تامین اجتماعی شماره ثبت15665 :
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
درج در نیازمندیهــای صبــح کیهــان چهارشــنبه  23خــرداد بــه شــماره روزنامــه 21927
نام و نامخانوادگی رئیس هیئت مدیره خان م هاجرشیخمهدی میباشد که بدینوسیله اصالح میگردد.
نام و نامخانوادگی رئیس هیئت مدیره و امضاء
هاجر شیخمهدی

آگهی مزایده اموال منقول

آگهی تغییرات شرکت سینا سوران کاسپین
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20843
و شناسه ملی 14007230941

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 1397/02/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1دفتر شــرکت به آدرس :اســتان گیالن  -شهرستان
رشــت  -بخش مرکزی  -شــهر رشت  -تختی  -کوچه
دوم[جوان - ]1کوچه همایون  -پالک  -21طبقه همکف-
به کد پســتی  4173646777و تلفــن 01333115834
انتقال یافت و بدینترتیب ماده  4اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در
یک واحد ثبتی) انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگا ه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری رشت

آگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی کالسه9600750 :

بدینوســیله به آقای افشین نقدی فرزند خانعلی به شــماره ملی 6349921331
(راهــن)  -2خانم مهین نافعی فرزند علی میرزا به شــماره ملی 4500080759
(بدهکار) ابالغ میشــود که بانک ملت اســتان ایالم به استناد سند رهنی شماره
 33683مورخ  1395/7/15دفترشماره  9ایالم جهت وصول مبلغ 530/452/661
ریال (پانصد و ســی میلیون و چهارصد و پنجاه و دوهزار و ششــصد و شصت و
یک ریال) تــا تاریخ  1396/11/28به انضمام خســارت تاخیر متعلقه و از تاریخ
مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و
پرونده اجرائی به کالســه  9600750در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش
مورخ  1397/1/19مامور ابالغ اداره پســت ،محل اقامت شما به شرح متن سند
جهت ابالغ اوراق اجرائی شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبقه ماده 18
آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه و فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار
محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ
محسوب میگردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،مورد وثیقه مندرج
در ســند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و
از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم

آگهی ابالغ نظریه دوم ارزیابی پالک  1823/624اصلی
موضوع پرونده اجرایی کالسه 9600162

بدینوسیله به  -1قدرتاله نیکبخت فرزند عباس دارای شماره ملی  -2 - 4490393512شهناز
نیکبخت فرزند عباس دارای شــماره ملــی  -3 - 4500781447زهرا نیکبخت فرزند عباس
دارای شــماره ملــی  -4 - 4490006233مجتبــی نیکبخت فرزند عباس دارای شــماره ملی
 -5 - 4490116306آرزو نیکبخت فرزند عباس دارای شماره ملی  -6 - 4490326181نصرت
نیکبخت فرزند حسن دارای شماره ملی  -7 - 4500389326مهناز نیکبخت فرزند عباس دارای
شماره ملی  -8 - 4500213678مریم نیکبخت فرزند عباس دارای شماره ملی 4490120192
  -9ســارا نیکبخت فرزند عباس دارای شماره ملی  -10 - 4490182848مصطفی نیکبختفرزند عباس دارای شماره ملی  -11 - 4501122145کبری حسنبیگی فرزند محمد شماره ملی
 -12 - 4529832449معصومه نیکبخت فرزند عباس دارای شــماره ملی  4500918574ورثه
بدهکار (مرحوم عباس نیکبخت) ابالغ میگردد درخصوص پرونده اجرایی کالسه  9600162له
بانک ملت ایالم علیه آقای عباس نیکبخت ،به موجب گزارش مورخ  97/02/10کارشناس رسمی
دادگســتری ،ششــدانگ پالک ثبتی  624فرعی از پالک  1823اصلی در بخش یازده کرمانشاه،
ایالم واقع در :ایالم ملکی آقای رحیم رحمتینیاء به مبلغ  3/661/350/000ریال ارزیابی گردیده
است ،لذا مراتب فقط جهت اطالع به حضور اعالم میگردد.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم

سوم اعالمیه تفسیری ایران در تعارض است.
آمریــکا و اروپاییها ،با حقّ شــرطها و اعالمیههایی که کشــورهای
اســامی صادر کردهاند تــا «مبارزات جنبشــهای آزادیبخش به عنوان
اَعمال تروریستی شــناخته نشوند» ،به استناد «مغایرت با هدف منظور
کنوانسیون» ،صریحاً مخالفت کردهاند .کشورهای آمریکا ،فرانسه ،انگلیس،
آلمان ،هلند ســوئد ،نروژ و ،...به شروط کشورهای سوریه ،اردن ،مصر و
یمن و...؛ اعتراض و مخالفت کردهاند (متن نامهها و مخالفتهای مکتوب
آنها در ســایت ســازمان ملل درج اســت) .بر همین مبنا آمریکا ،برخی
کشــورهای غربی و حتی اتحادیه عرب رسماً «حزباهلل لبنان» را گروه
تروریستی دانستهاند .کنگره و دادگاههای آمریکا ،ج.ا.ا .را بهدلیل حمایت
از حماس و حزباهلل که آنها را گروه تروریستی شناسایی کرده ،محکوم و
تحریم هم نمودهاند.
آنچه در «اعالمیه تفســیری» دولت درج شــده است ،طبق حقوقکنوانسیون حقوق معاهدات »1969؛ تفسی ِر ایران از کنوانسیون
بینالملل و
ِ
ICSFTتلقی خواهد شد و نه «حقّ تحفّظ» و یا «حقّ شرط».

عنوان شرط ،بر خالف الیحه دولت وبر خالف کنوانسیون است که اجازه
چنین شروطی را نمیدهد.
 -16امــا درخصوص عبارتِ دوم کمیســیون ،مبنی بر اینکه«دولت
موظف اســت به محض آگاهی نســبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف
متعاهد ،گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسالمی
تقدیم نماید» ،اوال این عبارت غلط و مبهم اســت .زیرا مشــخص نشده
است که اعتراض به چه چیزی باید صورت گیرد ،تا دولت موظف باشد به
مجلس اطالعرسانی نماید .ثانیا ذکر نشده است که درصورت ارائه گزارش
دولت ،مجلس باید درخصوص چه موضوعی تصمیم گیری نماید .ثالثا اگر
منظور کمیسیون ،اعتراض به شروط مندرج در ماده واحده برای الحاق به
کنوانسیون باشد ،نیاز نیست منتظر بشویم تا دولت آگاه شود و به مجلس
گزارش بدهد ،زیرا هم اکنون کشورهای غربی به شروط کشورهای اسالمی
که همانند ما شرط گذاشتهاند ،اعتراض کردهاند و لذا شروط مذکور نزد
آنها قابل قبول نیست .از این رو اگر بناست مجلس تصمیمی بگیرد ،همین
اکنون باید تصمیم بگیرد ،و نیازی به انتظار برای گزارش دولت نیست.

به استناد پرونده کالسه  970054ش  7اجرای احکام حقوقی دادگستری زاهدان
و به موجب نیابت شــماره نامــه  1397029000042738مورخ  97/2/10واصله
از شــعبه اجرای احکام مدنــی زابل محکومعلیه ابوالفضل شــهرکی دلیر فرزند
محمدرضــا محکوم به پرداخت تعداد  1000عدد ســکه تمــام بهار آزادی بابت
مهریه در حق محکومله خانم منیر شــهر کیفر زند عباس گردیده .که محکومله
جهت اســتیفاء حقوق خود نســبت به پالک ثبتی به شماره  87فرعی از 23073
اصلی اقدام که پس از تشــریفات قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری
وضعیت ملک :به مساحت  500متر در جنوب شهر زاهدان و ضلع شمالی مخازن
نفت شــرکت فرآوردههای نفتی زاهدان قرار گرفته است که از شمال به کوچه از
جنوب به پالک هشــتاد و شــش فرعی از بیست و سه هزار و هفتاد و سه اصلی
از مشــرق به کوچه و فضای ســبز و از مغرب به پالک شــصت و هفت فرعی
از بیســت و ســه هزار و هفتاد و ســه اصلی محدود میگردد .که با کارشناسی
صورت گرفته ارزش ملک مبلغ یــک میلیارد و یکصد میلیون ریال تمام ارزیابی
گردیده اســت .حال با توجه به تقاضای فروش ملــک ازطریق مزایده عمومی و
عدم پرداخت محکوم به توســط محکوم علیه این اجرا قصد دارد در روز یکشنبه
مورخه  1397/4/10ساعت  9تا  11با حضور نماینده محترم دادستان و همچنین
محکومله در محل اجرای احکام حقوقی شعبه هفتم دادگستری زاهدان از طریق
مزایده ملک توقیفی محکومعلیه را به قیمت کارشناسی به فروش برساند .طالبین
و خریــداران میتوانند همه روزه تا یــک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد
مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوری شرکت نمایند.
بدیهی اســت اموال مزایده به کســی فروخته خواهد شــد که باالترین مبلغ را
پیشنهاد نماید و خریدار میبایستی مبلغ  ٪10پیشنهادی مزایده را فیالمجلس به
حســاب سپرده دادگستری زاهدان و اریز نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه به
حساب سپرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تائید
مزایده توسط دادگاه مبلغ  ٪10واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی
که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حســاب سپرده واریز ننماید و یا
اعالم انصراف نماید مبلغ  ٪10پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و
خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشــت تشریفات مزایده با رعایت مواد
 113به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده  129اجرا خواهد شد .به استناد ماده
 131قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز میتواند در قبال
طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری زاهدان

مالف 726

به تاریخ  97/2/18در وقت فوقالعاده جلسه شورای حل اختالف شهر عسلویه بتصدی امضاءکنندگان
ذیل تشــکیل است پرونده کالسه  96/1283تحتنظر ،شــورا پس از بررسی جمیع اوراق و محتویات
پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت به خداوند منان مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل مینماید.

رأی شورا

درخصوص دادخواســت خواهان آقای موســی صالحیتپــور فرزند فریبرز به طرفیــت خوانده آقای
غالمحســین قرقانی فرزند هادیخان به آدرس مجهولالمکان دائر بر مطالبه مبلغ  60/000/000ریال
بابت یک فقره چک به شماره  480128عهده موسسه مالی و اعتباری مهر به انضمام هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی وارده ،شورا با بررسی و امعان در پرونده
و کپی چک برگشــتی و گواهی عدم کفایت موجودی از بانک ،ارائه شــده توسط خواهان ،و دعوت از
طرفین و اینکه خواهان اعالم نموده که هیچگونه آدرســی از خوانده ندارد علیهذا شورا از طریق جراید
کثیراالنتشار مبادرت به نشر ابالغیه نموده و با این اوصاف نیز خوانده در محضر شورا حاضر نگردیده و
الیحه یا دفاعیهای از وی واصل نشده و دلیلی بر پرداخت وجه چک نیز ارائه نشده علیهذا شورا دعوی
خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد ماده  9شوراهای حل اختالف و مواد  198و  519قانون
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  60/000/000ریال بابت اصل خواسته
و مبلغ  1500000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای
حکم و کلیه خســارات دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی
بوده و ظرف مهلت  20روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شــورای حل اختالف و  20روز پس از
آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم شهرستان عسلویه میباشد.

قاضی شورای حل اختالف عسلویه

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پارسخــودرو
 BRILLIANCE-H330ATبــه شــماره پالک
 763ن  - 19ایران  14به رنگ ســفید  -روغنی مدل
 1395و شماره موتور  BM15L*F044316و شماره
شاسی  NAPH330ABG1010426مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

ســند کمپانــی خودرو ســواری پژو پــارس به
شــماره پــاک  672ط  - 59ایران  14به رنگ
نقــرهای -متالیک مدل  1384و شــماره موتور
 12484010513و شــماره شاسی 19304855
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

-11کشــور مصر در هنگام الحاق به کنوانسیون ،صریحا طی شرطی
اعالم داشــته است که «کشور جمهوری عربی مصر مقاومت به هر شکل
آن از جمله مقاومت مســلحانه در مقابلاشغال خارجی و تجاوز ارضی را
به منظور آزادسازی و دفاع از خود ،به عنوان عمل تروریستی مندرج در
ماده  2کنوانسیون نمیداند».
-12کشورهای غربی از جمله هلند با این شرط کشور مصر مخالفت
کردهاند و رسما اعالم داشتهاند «بیانیه مصر برخالف ماده  6کنوانسیون
اســت و شرط مغایر با هدف و منظور کنوانسیون اجازه داده نشده است
و کشــور هلند براساس آنچه فوقا بیان شد با بیانیه جمهوری عربی مصر
مخالفت مینماید».
-13کمیسیون امنیت ملی مجلس ،در گزارش مورخه  97/3/9خود
اعالم داشته است که الحاق به کنوانسیون در جلسه  97/3/8کمیسون ،مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و با اصالحاتی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
 -14در گزارش کمیسیون سه مورد جدید درج شده است «الف :موارد
مندرج در اعالمیه تفسیری دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است؛
ب :دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر
اطراف متعاهد ،گزارشــی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای
اسالمی تقدیم نماید .ج :تبصره –دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری
اسالمی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFمیتواند سند
الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید».
 -15درمورد بند الف؛ باید باطالع نمایندگان برســاند که دولت در
الیحه خود ،از آن موارد به عنوان اعالمیه تفســیری یاد کرده اســت زیرا
دولت و وزارت خارجه میدانند که کنوانسیون اجازه چنین شرطهایی را
نمیدهد ولذا از آنها به عنوان اعالمیه تفسیری نام برده است (بدالیلی که
در بندهای  12و  13بیان شد) .بنابراین اقدام کمیسیون در تغییر آنها به
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی
کارکنان چاپخانه دولتی ایران

به اطالع میرساند مجمع فوق راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/4/27در محل
نمازخانه شرکت واقع در خیابان اقبال الهوری جنب پارک خیام برگزار میگردد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئتمدیره و بازرسان
 -2رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سال 1396
 -3بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397
 -4تغییرات سرمایه و اعضاء
 -5دریافت وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری
 -6انتخاب هیئت بازرسان
 آن دســته از اعضاء که قصد کاندیدای ســمت بازرسی را دارند میتوانند از تاریخ 1397/3/24لغایت  1397/4/1به دفتر تعاونی مراجعه و ثبتنام نمایند.
 آن دســته از اعضای تعاونی که نمیتوانند در جلسه مجمع شــرکت نمایند میتوانند از تاریخ 1397/3/24لغایــت  1397/4/26به همراه وکیل خود به دفتر تعاونی مراجعه و وکالتنامه دریافت
نمایند.

هیئتمدیره شرکت تعاونی

آگهی ابالغ

خواهان علی عاشوری فرزند یوســف دادخواستی به طرفیت مهرداد محمدی
فرزنــد علی به خواســته مطالبه وجه ســفته به مبلــغ  3600000000ریال
تقدیم دادگســتری شهرســتان فامنین نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول
دادگســتری فامنین واقع در فامنین ارجاع و با شــماره بایگانی  970165ثبت
گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه  97/4/31ساعت  11:00تعیین شده است.
بــه علت مجهولالمکان بودن و درخواســت خواهان به تجویز ماده  73قانون
آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی
شهرستان فامنین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1397/02/2-139760326006000145هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی سیاوشی فرزند علیمروت به شماره شناسنامه 226
صادره از مالیر در ششــدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت  68/60مترمربع قسمتی از پالک
فرعی از  2044اصلی واقع در بخش یک مالیر از مالک رســمی برابر قرارداد اجاره 96/11/28-
 4461292389611281311اداره اوقــاف و امور خیریه مالیر محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/03/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/03/09:
مالف187

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

ســند کمپانی و برگ ســبز خــودرو ســواری پراید
جیالایکسآی به شماره پالک  991ط -38ایران14
به رنگ ســفید -روغنی مدل  1389و شــماره موتور
 3894860و شــماره شاســی S1412289825198
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بــرگ کمپانی و برگ ســبز خودرو ســواری پژو 405
بــه رنــگ نقــرهای متالیک و مــدل  94به شــماره
پــاک 162ص - 49ایــران 35و شــماره شاســی
 NAAM01CE9FK5110811و شــماره موتور
 124 - K0766031بــه نام رحیم رضازاده اصل مفقود
گردیده فاقد اعتبار است.

 -17درخصوص عبارتِ سوم کمیسیون ،مبنی بر اینکه«تبصره -دولت
صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسالمی ایران از لیست سیاه گروه ویژه
اقدام مالی ( )FATFمیتواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید»؛
این عبارت هم غلط و مبهم اســت .زیرا گــروه ویژه اقدام مالی (،)FATF
اصال لیســت ســیاه ندارد که ما را از آن خارج کند و یا به آن وارد نماید.
بنابراین معلوم نیســت که منظور از لیست سیاه چیست؟!! دولت در چه
زمانی باید سند را تحویل بدهد یا تحویل ندهد؟!! این موضوع ممکن است
باعث سواســتفاده گردد .اگر به محض تصویب کنوانسیون؛ دولت با این
ادعا که ایران در لیست سیاه نیست ،سند الحاق را تودیع نماید ،ثمره این
عبارت کمیسیون که بدلیل تعجیل در متن پیشنهادی آمده ،چه خواهد
بود .درج یا عدم درج این عبارت ،چه مشکلی از کشور را حل میکند؟!!
 -۱۸در گروه ویژه اقدام مالی ،کشــورها به گروهها و دستهبندیهایی
مختلفی تقسیم میشوند .یک نوع دستهبندی براساس میزان «پای بندی
فنی ( « )Technical Complianceو یک نوع دیگر از دســتهبندی براساس
میزان «پای بنــدی موثــر ( ،») Effectiveness Complianceکه برای هر
دستهبندی نیز تقیسمات مختلفی دارد .بنابراین اگر کمیسیون میخواهد

را تصویب کرد و به آن ملحق شد ،لیکن گروه ویژه  FATFکه تصمیماتش
توسط کشورهای غربی گرفته میشود ،مجددا برای ایران مشکالت قبلی را
ایجاد کردند ،آیا عضویت ایران در کنوانسیون کان لم یکن میشود یا خیر؟
 -۲۰در جزء بند یک ماده  2کنوانســیون ،تعریف کلی از تروریســم
ارائه شده که در آن ،تفکیک میان اقدامات و مبارزات مشروع نهضتهای
آزادیبخش و گروهای مقاومت با گروههای تروریســتی ،نشده است .لذا
همه آنها را در بر خواهد گرفت و تروریستی بر خواهند شمرد.
 -۲۱از جمله موارد اختالف میان کشورهای غربی و اسالمی ،انگیزه
اقدامات گروهها است  /کشورهای اسالمی انگیزه مشروع همانند مقابله و
مبارزه بااشغالگری ،مبارزه با استعمار و مبارزه با سلطه را خارج از تعریف
تروریسم میدانند .لیکن کشورهای غربی کامال با این موارد مخالف بوده
و برعکس مصداق اعمال تروریستی محسوب میکنند .ماده  6کنوانسیون
نیز براســاس تفکر کشورهای غربی تنظیم شده و تصریح گردیده است
که» اعمال مجرمانه در کنوانســیون ،تحت هیچ شــرایطی با مالحظات
سیاســی ،فلسفی ،عقیدتی ،نژادی ،قومی ،مذهبی یا دیگر انگیزهها قابل
توجیه نیست» و باید تروریستی محسوب شود .این تعریف ،با سیاستهای
اصولــی ج.ا.ا در حمایــت از مبارزات مشــروع نهضتهای آزادیبخش و
گروههای مقاومت؛ در تعارض است و چون عبارات «تروریست»« ،سازمان
تروریستی»« ،اعمال تروریستی» و «مقاصد تروریستی» به صورت دقیق
در کنوانسیون تعریف نشده بنابراین برداشتها و تفکرات غربیها ،مبنای
تفسیر قرار خواهد گرفت.
 -۲۲با توجه به اتهامات آمریکا به حزباهلل لبنان مبنی بر تروریستی
بودن آن و ،...آیا نباید نگران بود که از طریق این کنوانسیون ،بدلیل عدم
همکاری در راستای اهداف آمریکا علیه حزباهلل و گروههای مقاومت در
منطقه ،ایران تحت فشار بینالمللی قرار گیرد.
 -۲۳ایران به کنوانســیون سازمان کنفرانس اســامی در مقابله با
تروریسم بینالمللی پیوسته و قانون ایرانی مقابله با تأمین مالی تروریسم،
نیز در اسفند 1394در مجلس شورای اسالمی تصویب شده است .بنابراین
ضرورتی به عضویت ایران در کنوانسیون  ICSFTوجود ندارد.
 -۲۴اگر هدفِ «گــروه ویژه اقدام مالی» ،واقعا فقط مقابله با تامین
مالی تروریسم است و توطئهای در کار نیست ،نیازی به عضویت ایران در
کنوانسیون مذکور نبوده و نیست ،بلکه کافی است که اگر مواردی مربوط
به جرائم ،در کنوانســیون وجود دارد و احیانا در قوانین داخلی ایران از
جمله در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی نیامده است ،آنها را احصا و
در قانون داخلی درج ،تصویب و به اجرا گذاریم .بنابراین نیا ِز گروه اقدام
مالی ،باید برطرف شــده باشد .اما اصرار کشورهای غربی بر اینکه حتما
ایران باید عضو کنوانســیون مذکور بشود ،حکایت از اهداف پشت پرده

*با پیگیری و تصویب این الیحه ،عمال فرمان سیاستگذاری و قانونگذاری کشور را در اختیار یک
نهاد خارجی ( )FATFقرار داده است .آن هم سیاست هایی که منجر به شکنندهتر شدن ساختار
حقوقی و اقتصادی کشور در مقابل تحریمهای ظالمانه آمریکا میشود.
شرطی برای دولت بگذارد باید مشخص نماید که در چه دستهبندی اگر
ایران قرار گیرد ،دولت از تودیع سند باید خودداری کند و یا در چه نوع
دستهبندی اگر ایران قرار گیرد باید از تحویل سند الحاق خودداری نماید.
همچنین کشــورها از یک جنبه دیگر ،در نوع دیگری از دستهبندی نیز
قرار داده میشــوند از جمله دستهبندی کشورهای پرخطر)Higher-risk
( countriesکه اینها خود به دونوع تقســیم میشوند ،کشورهای پرخطر
که تحت نظارت و شناسایی دقیق ( )monitoring EDDباید قرار گیرند و
کشورهایی که باید تحت اقدامات مقابلهای ( )counter-measuresنیز قرار
گیرند .مجلس در صورتی که قصد دارد شــرطی داخلی برای دولت قرار
دهد باید با توجه به آنچه بیان شد ،دقیقا مشخص نماید که در حالتی اگر
ایرانگروه  FATFقرار گیرد ،دولت اقدام نماید و صرف بیان خروج از لیست
سیاهی که وجود خارجی ندارد ،شرط مبهم و غلطی بیش نخواهد بود.
 -۱۹کمیسیون مشخص نکرده است که در صورتیکه ایران کنوانسیون

برای سواستفاده از کنوانسیون علیه ایران دارد.
 -۲۵با پیگیری و تصویب این الیحه ،عمال فرمان سیاســتگذاری و
قانونگذاری کشور را در اختیار یک نهاد خارجی ( )FATFقرار داده است.
تّهایی که منجر به شــکنندهتر شدن ساختار حقوقی و
آن هم سیاســ 
اقتصادی کشور در مقابل تحریمهای ظالمانه آمریکا میشود.
 -۲۶الحاق به «کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم
( ،»)ICSFTتبعاتِ خسارت با ِر متعد ِد سیاسی ،امنیتی ،بینالمللی ،مالی،
تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد مینماید .همچنین نقش مهمی
در ایجاد زیرســاختهای حقوقی در کشور ،بر ض ِد محور مقاومت دارد.
قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ج.ا.ا در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی که
ساخته دست کشورهای غربی و آمریکا هستند ،را دچار خدشه میکند
و به تبع آن زمینه تحریمهای بیشتر علیه ایران را فراهم مینماید و در
داخل نیز موجب انشقاق و خود تحریمی میگردد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
چاپخانه دولتی ایران

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحلهای)

یرساند مجمع فوق راس ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/4/27در
به اطالع م 
محل نمازخانه شرکت واقع در خیابان اقبال الهوری جنب پارک خیام برگزار میگردد.
دســتور جلسه-1 :استماع گزارش هیئت مدیره و بازرســان  -2رسیدگی و تصویب
صورتهای مالی ســال  -3 ،1396بررســی و تصویب بودجه پیشنهادی سال -4 1397
تغییرات سرمایه و اعضاء  -5دریافت وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری  -6انتخاب
هیئت بازرسان
آن دســته از اعضاء که قصد کاندیدای ســمت بازرســی را دارنــد میتوانند از تاریخ 1397/3/24لغایت  1397/4/1به دفتر تعاونی مراجعه و ثبتنام نمایند.
 آن دســته از اعضای تعاونی که نمیتوانند در جلسه مجمع شرکت نمایند میتوانند ازتاریــخ  1397/3/24لغایت  1397/4/26به همراه وکیل خــود به دفتر تعاونی مراجعه و
وکالتنامه دریافت نمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
و دادخواست و ضمائم

سیامک راشد به طرفیت علیاکبر قنبری خواسته پرداخت خسارت افت مدل
خودرو حادثهدیــده اینجانب خودرو مقصر حادثه با کلیه خســارت و هزینه
دادرســی تقدیم کرده که به کالســه 233/17/96ح ثبت گردیده و مستندا
به ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی یک نوبــت در یکی از روزنامههای
کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوقالذکر دعوت میگردد پس از نشر آگهی
در تاریخ  97/4/19راس ســاعت  17عصر جهت دادرســی در شعبه قاضی
شــورا مجتمع شماره ســه اهواز حضور یابند و یا قبل از موعد مقرر به دفتر
شعبه مراجعه و با دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع و
پاســخی به دعوی مطروحه دارند اعالم نمایند .بدیهی است در صورت عدم
حضور و یا عدم ارســال الیحه وفق مقررات عمل میگردد .آدرس :چهارراه
آبادان -بیمارستان آریاسابق -خ امام شرقی.

مدیر دفتر شعبه  17شورا -مجتمع شماره  3اهواز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1397/02/22-139760326006000233هیئــت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید جواد حسینی فرزند حسین به شماره
شناسنامه  3409صادره از مالیر در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت
 144/45مترمربــع پالک  2267از  52فرعی از  2044اصلــی واقع در بخش یک مالیر از مالک
رســمی اداره اوقاف و امور خیریه مالیر محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/03/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/03/09:

محمدرضا امینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
مالف181
شهرستان مالیر
«آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم»

آقای مرتضی بدرانیکوه فرزند ســردار دادخواســتی به طرفیت حسین شهریاریفرد به خواسته مطالبه به مبلغ  200/000/000ریال
بابت دو فقره ســفته به شــمار ه خزانهداری  856594و  856595به انضمام کلیه خسارات و هزینههای دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم
کرده که در این شــعبه ارجاع به شــماره  144/6/97حقوقی به ثبت رسیده است .حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به
ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار درج از خوانده /خواندگان فوقالذکر دعوت میشود که پس از
نشر آگهی در روز سهشنبه مورخ  97/4/26ساعت  8/00صبح جهت دادرسی در این شعبه قاضی شورای مجتمع شماره یک حضور
یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم هرگونه دفاعی و پاســخی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی اعالم نماید بدیهی است در صورت عدم حضور و
یا عدم ارســال الیحه قاضی شــورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت .الزم به ذکر است که مفاد به مشخصات خواهان و خوانده و کل
ستون خواسته دادخواست چاپ شود .مدیر دفتر قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز -نی ل درارزاده

برگ سبز و کارت مشخصات خودرو سواری پراید
ســایپا  132SXبه شــماره پالک  658ط - 85
ایران  14به رنگ سفید مدل  1390و شماره موتور
 4241419و شماره شاسی S1422290291809
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مناقصهگزار :واحد اجرایی موسسه عمران ساحل(کارگاه بندر خدماتی و
صادراتی تمبک)
موضوع مناقصه :بارگیری ،حمل فاضالب و تحویل به تصفیهخانه
مهلت مناقصه :از تاریخ  1397/3/24لغایت (1397/4/2ده روز)
تاریخ تحویل پاکت 1397/4/3 :و تاریخ بازگشایی پاکت1397/4/5 :
مدت قرارداد :دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه130/000/000 :ریال(یکصد و سی
میلیون ریال)
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصهگزار(ضمانتنامههای صادره
توسط موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش میباشد) ،و یا واریز وجه نقد
 این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر -شهرستان کنگان -روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس -موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک -امور
قراردادها -آقای مهندس علوی -آقای مهندس عبدالهزاده
تلفن09171041836-09387646547-07731378702-5 :
تهران -تهرانپارس بزرگراه شــهید عباس دوران(اسبدوانی) میدان شهید
مهتمــدی جنب قرارگاه ســازندگی قرب نوح(ع) -معاونت فنی موسســه
عمران ساحل
آگهی تغییرات موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی
استان آذربایجان غربی به شماره ثبت  29و شناسه ملی 10220002966

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1396/9/2و مجوز شماره 97/3/5 - 1114/1/516/4/2-
پلیس اطالعات و امنیت عمومی ف.ا.ا.ا.ع اداره اطالعات تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1شعبه انجمن در تهران به آدرس :تهران  -خیابان مطهری  -خیابان کوهنور  -خیابان دوم  -پالک  - 6واحد
 3کدپستی  1587633614افتتاح گردید.
 -2اساسنامه جدید در سه فصل و  40ماده و  23تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
باثبت این مستند تصمیمات تاسیس شعبه داخلی ،تصویب اساسنامه جدید انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه

اجرائیه

مشخصات محکومله :مجتبی اسکندری نام پدر :زینالعابدین نشانی :استان همدان  -شهرستان
همدان  -شهر همدان  -خیابان  17شهریور  -پالک 211
مشخصات محکومعلیه :طاهر رحمتی نام پدر :ابراهیم نشانی :مجهولالمکان
محکوم به:
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609978162100977
محکوم علیه محکو م اســت به پرداخت مبلغ  23/000/000ریال بابت اصل خواســته به انضمام
خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید چک به شماره  12-9504/899202به تاریخ 1396/8/15
لغایــت اجرای حکم و مبلغ  735/000ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم
میگردد .ضمن ًا هزینه نیمعشر دولتی برعهده محکومعلیه میباشد.

مسئول دفتر شعبه ( 111عمومی) شورای حل اختالف مجتمع
امام حسن مجتبی(ع) شهر همدان  -شریفی

محکومعلیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی) -2 .ترتیبی
برای پرداخت محکومبه بدهد -3 .مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکومبه از آن میسر
باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ،به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید
و اال به درخواســت محکومله بازداشت میشود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 -4 .)1394خــودداری محکومعلیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم،
حبــس تعزیری درجه هفت را در پی دارد( .ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و
ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکومبه یا هر دو مجازات میشود( .ماده 21
قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز
ارائه شود آزادی محکومعلیه از زندان منوط به موافقت محکومله با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل
توسط محکومعلیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری
پــژو  405GLX-XU7بــه شــماره پــاک
 965س  - 63ایــران  41به رنگ نقرهای  -متالیک
مدل  1395و شماره موتور 124K0830324و شماره
شاسی  NAAM11VE3GK454095مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

