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پشت صحنه حضور امارات در ائتالف سعودی

عبدالرسول شبیبی درباره فلسفه حضور امارات در ائتالف
سعودی میگوید :در یک توافق نانوشته و طبقهبندیشده
بین دو کشور مبتنی بر این بود که سعودیها برای اینکه
تهدیدات انصارهللا را کمتر کنند ،سعی کردند نه فقط
ابوظبی که سایر پایتختهای عربی را با خودشان همراه
کنند .حضور امــارات بر اساس اسنادی که منتشر شده

مبتنی بــر ایــن ب ــوده کــه آ نه ــا بــا چشمداشت ارض ــی از
سرزمین یمن وارد این بــازی شدند و تالش میکردند در
اجرای این سیاستها برای کنترل دریای سرخ و همراهی
با رژ یــم صهیونیستی در کنار سعودیها بخشهایی از
یمن را تحت اشغال خودشان قرار بدهند .اما در میانه راه
اماراتیها متوجه این مسئله شدند که تحقق این وعده از

سیداحمد موسوی بیشازهفتسالاز
آغازتجاوزنیروهایائتالفسعودیبهخاکیمن
میگذرد،درطولاینجنگبارهاگزارشهایی
ازبازیگریونقشاماراتدرمناطقراهبردی
یمنمنتشرشدهاست؛گزارشهاییکهحاوی

میزگرد
◾

◾در روزهــای گذشته شاهد
افزایش درگیریها بین نیروهای
متجاوز و نیروهای مقاومت یمن
هستیم .در یمن چه میگذرد؟

شبیبی :امــارات عناصر سلفی ـ
تکفیری موسوم به «العمالقه» را
به استان شبوه گسیل داشته تا این نیروها با پوشش
هوایی گسترد ه ائتالف مشترک سعودی و اماراتی،
دو شهرستان از سه شهرستان این استان (عسیالن
و بیحان) را از قبایل مصالحهگر با دولــت نجات
ملی اشغال کنند ،ولی حمالت سنگین این عناصر
بههمراهدولتمستعفیبرایاشغالشهرستانعین
و حریب مأرب راهبهجایینبردهاست.نیروی مستقر
در «شبوه» موسوم به «العمالقه» نیروهایی هستند
که پیشتر از سوی امــارات برای مقابله با انصارهللا
تجهیز شدهاند و تسلیحات ساخت آمریکا را در
دست دارنــد ،اینها عمدتا ًدر سواحل غربی یعنی
اطراف حدیده مستقر شدهاند.

◾

◾با توجه به اینکه امارات اعالم کرده بود قصد خروج
از ائتالف را دارد و برخی از نیروهای خود را از یمن خارج
کرده بود اما حضور دوباره اماراتیها در خط مقدم نبرد
در نوع خود جالب است .امارات به دنبال چیست؟

زارعــی :به نظر میرسد تحوالت جدید در صحنه
منطقه و یمن در حال رخ دادن است و اینها بیشتر
ماهیت انگلیسی دارند .یعنی هم در صحنه عراق و
هم در صحنه یمن و افغانستان شاهد فعال شدن
انگلیسیها هستیم .بازیگری اصلی انگلیس در
منطقه خاورمیانه نیز بر عهده امارات است؛ بنابراین
باید نفش آفرینی ابوظبی در منطقه را نیز با ماهیت
انگلیسیتحلیلوبررسیکنیم.
ما در عــراق شاهد آن هستیم که سر رشته برخی
ائتالفها دست انگلیسیهاست و هزینه آنها را

سوی سعودیها نه فقط ممکن نیست که ریاض نشان داد
آنها به ابوظبی اجازه نخواهند داد در قالبهای مختلف
فعالیت کنند و بیشتر از اماراتیها در راستای تحقق اهداف
خودشان استفاده ابزاری کردند .از این رو ما شاهد خروج
برخی از نیروهای اماراتی از یمن بودیم البته این خروج
بیشترجنبهتبلیغاتیداشتوآنهاسعیکردندنارضایتی

هشدارهاییدربارهحضورونقشآفرینیابوظبیدر
جنگعلیهیمنبودهاست؛نکتهحائزاهمیتدراین
بینالگوبرداریدقیقاماراتازشیوههاوراهبردهای
مورداستفادهرژیمصهیونیستیدرجریاناشغال
فلسطیناست.

در میزگرد قدس با سعداهلل زارعی و عبدالرسول شبیبی
بیش فعالی این روزهای امارات در یمن بررسی شد

کلوخ انداز را پاداش سنگ است...

امارات پرداخت میکند .همانگونهکه در یمن نیز ما
شاهد یک سلسله تحرکات جدید هستیم و اینها
در چارچوب راهبرد انگلیسیها در منطقه قابل
بررسی است؛ نمودهای در پیش گرفتن این راهبرد را
میتوان در رفتار نماینده دبیرکل سازمان ملل درامور
یمن و مذاکرات بین انگلیسیها و عمانیها و رویکرد
جدیدی که عمان در قبال یمن اتخاذ کرده و اقدامات
مبتنی بر حل مسائل بین ریاض و ابوظبی که از سوی
انگلیس دنبال شد ،به وضوح مشاهده کرد.
شبیبی :در رابطه با اقداماتی که امارات در کنار رژیم
سعودی برای مقابله با رزمندگان دولت نجات ملی
در یمن انجام میدهد و در حال حاضر بر استان
شبوه متمرکز شده است ،باید گفت این تحرکات به

چند دلیل صورت میگیرد .بهتازگی مشکالت جدی
در روابط واشنگتن و ابوظبی بروز کرده و اماراتیها
نگران این مسئله هستند که برخی از قراردادهای
تسلیحاتیاینکشورباایاالتمتحدهتحتالشعاع
این مسئله قرار بگیرد ،از جمله این قراردادها تحویل
جنگندههای فوق مدرن اف 35است که آمریکا فعال ً
این قــرارداد را متوقف کــرده اســت .به نظر میرسد
ایــاالت متحده از تجهیز و تسلیح نیروهای تیپ
«العمالقه»« ،طارق عفاش» و مجلس انتقالی یمن
توسط امارات ناخرسند است و این قرارداد را محدود
کردهبرایاینکهتهدیدنیروهایخودسروشبهنظامی
در منطقه باید کاهش یابد .دلیل این مسئله هم
این است که افزایش نیروها در یمن میتواند بعدها

خودشان را از سعودیها ابراز کنند و تهدید کردند اگر این
نارضایتی حل نشود تمام نیروهایشان را خارج میکنند و
سعودی را در باتالق یمن تنها خواهند گذاشت .از طرفی
سعودیها با توجه به احساس نیاز به حضور و همراهی
اماراتیها ضمن دلجویی با آنها تالش کردند مراقب رفتار
امارات در قبال یمن باشند.

حاالامابیشازدوهفتهاستاماراتعناصرسلفی
موسومبه«العمالقه»رابهاستان«شبوه»گسیل
داشتهتاایننیروهاباپوششهواییگسترد هائتالف
مشترکسعودیواماراتی،دوشهرستانازسه
شهرستانایناستان(عسیالنوبیحان)راازقبایل

زوم

مصالحهگربادولتنجاتملیاشغالکنند.
قدسدرمیزگردیباحضور«سعداهللزارعی»و
«عبدالرسولشبیبی»کارشناسانمسائلخاورمیانه
تغییرمواضعابوظبیدرمنطقهراموردبررسیقرار
داده که در ادامه میخوانید.

منجر به این شود که دولت غیرقانونی منصورهادی
با چالش مواجه شود و سیاستهای رژیم سعودی
هم با مشکل مواجه شــود .بنابراین اماراتیها در
یک راهبرد ظریف تالش میکنند این نیروها را از
ساحل غربی به استان مأرب گسیل و سعی کنند
با فرسایشی کردن توان نظامی این گروهها ،به نوعی
به تأمین خواستههای آمریکا در قبال عدم تجهیز و
حمایت از این گروهها نزدیک شوند تا سیاستهای
آمریکا در قبال محدودیتهای تسلیحاتی علیه
ابوظبی را تعدیل کنند .درواقــع در یک جمع بندی
باید بگوییم به نظر میرسد اماراتیها در یک برنامه
چندگانه سعی دارنــد نخست با از بین بــردن توان
رزمینیروهایموسومبهعمالقهحمایتتسلیحاتی
ایاالت متحده را باردیگر داشته باشند ،دوم حمایت
و همراهی خودشان را از ائتالف سعودی در تجاوز به
خاک یمن نشان بدهند و سوم بر سواحل جنوبی
یمن تسلط پیدا کنند .تمام این مــوارد حاکی از آن
است که امــارات یک راهبرد بسیار خطرناک را در
قبال یمن در پیش گرفته است که آتش آن میتواند
دامناینکشوررادربربگیرد.درهمینرابطهماشاهد
هشدارهایسخنگوینیروهایانصارهللاهستیمکه
اعالم کرد اماراتیهایی که در کاخ شیشهای مستقر
هستند باید مراقب باشند به سمت کسی سنگ
پرتابنکنند.

◾

◾یعنی انگلیس تالش میکند خأل ناشی از خروج
آمریکا از منطقه را پر کند؟

زارعی:البته اشاره بنده به این نیست که انگلیس در
صدد پرکردن جای ایاالت متحده در منطقه است؛
درواقعاشارهبندهبه مدیریتصحنهاست؛یعنیبا
توجهبهپیچیدگیهایمنطقهوتجربهانگلیسیها
در منطقه و سیاستهای نــرم تــر ایــن کشور در
حقیقت لندن در صدد مدیریت صحنه منطقه

است و اینجا نیروهای آمریکایی در حکم سربازان
طرح انگلیسی عمل میکنند .در این راهبرد امارات
شاخصترینکشوراستودریکترکیبدووجهی
این راهبرد لندن را پیش میبرد .از یک سو آرام کردن
و عادی سازی فضا به گونه ای که طرفین احساس
کنند مشکلی وجود ندارد و از طرفی با تغییر نقشه و
جغرافیای بحر را تغییر دهند .مثال ًما در عراق شاهد
آن بودیم که آنها به اسم انتخابات وارد شدند و در
شرایطی که بیشتر مردم در شرایط عدم مشارکت
بــودنــد آنهــا توانستند بــا یــک مهندسی نتیجه
انتخابات را وارونــه کنند .چنانکه میبینیم آرا در
عراق به نفع محور مقاومت اما کرسیها به ضرر آن
است .خب این یک بازی انگلیسی است ،چگونه
است که اکثر مشارکت کنندگان به مقاومت رأی
بدهند ،اما هندسه انتخابات به این گونه شکل
بگیرد.

◾

◾بعد از 7سال شرایط را چگونه میبینید؟
شبیبی :شــرایــط کنونی درجـبـهـههــای نـبــرد و در
سپهر سیاسی یمن ،با هفت سال گذشته و ماهها
و سالهای ابتدایی جنگ ،زمین تا آسمان متفاوت
است .آنچه که امروز در صحنه میدانی و سیاسی
بحران یمن مشاهده میشود ،تغییر راهبردی به
سود انصارهللا و به زیان سعودی است .توازن قدرت
در مـیــدان نبرد میان انـصــارهللا یمن و سـعــودی و
حامیانش ،دچ ــار چنان تغییر اســاســی شــده که
انصارهللا اینک از موضع دفاعی به موضع تهاجمی
و از موضع تهاجمی به موضع بازدارندگی رسیده و
بارها اعالم کرده شرط توقف جنگ ،آتشبس و لغو
تحریمهای زمینی،هواییودریایییمناستواینکه
هرگز ماجراجویی جدیدی را بیپاسخ نخواهد گذارد
و کار به جایی رسیده است که مذاکره مستقیم به
یکیازگزینههایاصلیعربستانتبدیلشدهاست.

امارات هزینه
بیشتری
خواهد داد

سعداهلل زارعی:
اماراتیها در پازل
انگلیس بازی
میکنند .درواقع
باعملبهتوصیهلندن
وارد ریسک بزرگی
شدهاند ،غافل از اینکه
انگلیس،بریتانیای
قرن 19نیست .شاهد
خواهیم بود امارات
در ادامه هزینه گزافی
را به جهت اعتماد
به انگلیس پرداخت
خواهد کرد ،آنموقع
دیگر چیزی برای
امارات باقی نخواهد
ماند و با اینکه
انگلیسیها به امارات
قول امنیت دادهاند،
باید گفت مقاومت
یمن برای دست بردن
به ماشه منتظر اجازه
انگلیسنیست.
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32

7419001/114

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

33

7419000/849

34

7419000/488

35

7419000/639

36,360,158
18,180,079
15,732,127
7,866,063
15,204,005
7,602,002

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

536,548,896
268274,448

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

8,570,124

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

36

ﻣﺸﺎﻏﻞ

327/852/750

1393

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

156/324/500

1393

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

265/879/320

1393

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

192/849/190

1393
1393

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

196/784/000

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

342/313/490

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

117/363/500

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

183/390/290

ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

218/968/949

ﺗﺎ30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ

ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ

ﺳﻜﻪ

749111938

 10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ

ﺳﻜﻪ

1579036807

10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ

2506291125

10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

202/386/750

181,820

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

38

7419000/968

100000103813597
1400/06/31
100000103813589
1400/06/31
100000103813592
1400/06/31
100000103813605
1400/06/31
100000103813594
1400/06/31
100000015458872
1397/07/08
100000104164059
1400/07/05
79562446
1400/07/03
79562473
1400/07/03

ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺩﻩ169
ﻣﻜﺮﺭ

37

7419000/245

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

243,975,506

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

39

7419001/118

ﭘﺎﻙ ﻓﻄﺮﺕ

1393

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

41

7438000/585

ﺭﺿﺎ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍﺩ

1395

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

42

2378

ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺑﻴﻦ

142,923,954
71,461,977

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

43

2568

ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ
ﭘﻮﺭ

1397

100000110472012

1397

100000111317915

ﻗﻄﻌﻰ

ﺑﺮگ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺑﺮگ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ

0

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

40

7419000/893

ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ

1393

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

26,600,040

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

44

2511

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻌﻴﻨﻰ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

259,080,463

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

45

2460

1397

100000111317926

ﻗﻄﻌﻰ

ﺳﻜﻪ

1674482516

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺣﻘﻮﻕ

1397

100000111317927

ﻗﻄﻌﻰ

ﺳﻜﻪ

990803130

10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

47

2436

1397

100000111317930

ﻗﻄﻌﻰ

ﺳﻜﻪ

92078554

10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ

79562498
1400/07/03

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﺟﺮﻳﻤﻪ
169
ﻣﻜﺮﺭ
ﻕ.ﻡ.ﻡ

11,228,511
22,050,000
14,608,125

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

46

2438

48

2404

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺍﻩ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻫﺐ
ﺯﺍﺩﻩ
ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ
ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺮ
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﻧﺎﻇﺮﻣﻘﺪﻡ

1397

100000111317942

ﻗﻄﻌﻰ

ﺳﻜﻪ

1397

100000111317937

ﻗﻄﻌﻰ

ﺳﻜﻪ

76818080

10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ

49

2349

ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺠﻴﺪﻳﺎﻥ

1397

100000111317933

ﻗﻄﻌﻰ

ﺳﻜﻪ

901616156

10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺩﻩ169
ﻣﻜﺮﺭ
ﻕ.ﻡ.ﻡ

10
11

510

ﻧﻤﺎﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎﺭﺱ

12

510

ﻧﻤﺎ ﻗﻄﻌﻪ
ﭘﺎﺭﺱ

1398

13

510

ﻧﻤﺎﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎﺭﺱ

1398

14

510

ﻧﻤﺎﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎﺭﺱ

1396

15

510

ﻧﻤﺎﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎﺭﺱ

16

1319

17

1319

ﭘﺘﺮﻭﻓﻨﺎﻭﺭ ﻣﻬﺮ
ﺍﻃﻠﺲ
ﭘﺘﺮﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭ
ﻣﻬﺮ ﺍﻃﻠﺲ

1396
1398

18

1319

ﭘﺘﺮﻭﻓﻨﺎﻭﺭﻣﻬﺮ
ﺍﻃﻠﺲ

1398

19

1319

1398

20

1319

21

1319

22

1319

ﭘﺘﺮﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭ
ﻣﻬﺮﺍﻃﻠﺲ
ﭘﺘﺮﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭ
ﻣﻬﺮ ﺍﻃﻠﺲ
ﭘﺘﺮﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭ
ﻣﻬﺮ ﺍﻃﻠﺲ
ﭘﺘﺮﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭ
ﻣﻬﺮ ﺍﻃﻠﺲ

1398

100000103679529
1400/06/30
100000103679536
1400/06/30
100000103679541
1400/06/30
100000103679546
1400/06/30

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

23

363

ﭘﻴﻤﺎﻥ ﭘﺮﺱ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

1398

77766754
1400/04/13

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

24

363

1398

25

363

ﭘﻴﻤﺎﻥ ﭘﺮﺱ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﭘﺮﺱ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

26

800

27

800

28

247

29

450

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

23,243,448
11,621,724

54,666,609
27,333,304

53,306,688

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻴﺎﺿﻰ
ﭘﻮﺭ ﺟﻌﺐ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﻋﺴﮕﺮﻯ

1393
1393
1393

50

7418000/600
7419000/537

ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺭﮔﻴﺎﻥ

1393

218,750,000

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

129,457,499
64,728,749

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

51

0

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

52

7419001/041

120,813,750
60,406,875

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

53

7419000/903

ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﺪﺍﻳﻰ

1,260,000

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

54

7419000/236

ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ
ﺟﻤﺎﻟﻴﺎﻥ ﺧﻠﻴﻞ
ﺍﺑﺎﺩ

1393

55

7419000/886

ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﻟﻪ

56

7418000/069

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﻛﺮﻳﻤﻰ

1393
1393

57

7419000/926

ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺑﻨﺪﺍﺭ

1395

58

7419000/919

ﻣﻬﺪﻯ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﻝ

1395

59

7419000/985

ﺍﺻﻐﺮ ﺟﻮﺍﺩ ﺯﺍﺩﻩ

1395

60

7417000/034

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎﺩﻯ

1395

77766599
1400/04/13
100000099183315
1400/04/13

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺣﻘﻮﻕ

10,080,000

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

72,000,000

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

1398

77493414
1400/03/31

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

80,643,000

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭﺍﭘﺎﻳﺶ
ﻣﻴﺮﺍ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎﺭﺛﺎﻭﺍ

1398

100000098631467
1400/03/31

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

128,643,000

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

1398

100000104542555
1400/07/07

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

6,959,716

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

ﭘﻮﻻﺩ ﺳﺎﭘﺎﻳﻮﺭ
ﺗﻮﺱ

1398

79402836
1400/06/23

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺩﻩ 169
ﻣﻜﺮﺭ
ﻕ.ﻡ.ﻡ

1393

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺩﻩ169
ﻣﻜﺮﺭ
ﻕ.ﻡ.ﻡ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭﺍﭘﺎﻳﺶ
ﻣﻴﺮﺍ

1393

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

9:00ﺻﺒﺢ
1400/11/10
10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/09
9:00ﺻﺒﺢ
1400/11/10
10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/10
9:00ﺻﺒﺢ
1400/11/10
10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/09
10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/09
10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/09
9:00ﺻﺒﺢ
1400/11/09
10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/09

ﺗﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ

1398

1398

7419000/808

ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺪﺍﺋﻰ

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

505/275/090

1398

ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻩ ﻧﺒﻰ

510

1398

255,000,000

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

31

7419000/837

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

87,670,800

100000103191246
1400/06/23
91510
1400/10/22
91454
1400/10/21
91455
1400/10/21
91456
1400/10/21
91496
1400/10/22
91418
1400/10/20
91417
1400/10/20
91433
1400/10/21
91424
1400/10/21
91428
1400/10/21
14017
1400/09/28

1393

ﻧﻤﺎ ﻗﻄﻌﻪ
ﭘﺎﺭﺱ

1398

246,000,000

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

30

450

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﺭﺩﻳﻒ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮگ

ﻧﻮﻉ ﺑﺮگ

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 31

1398

1398

ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ

ﻛﻼﺳﻪ

ﻧﺎﻡ ﻣﻮﺩﻱ
ﭘﻮﻻﺩ ﺳﺎﭘﺎﻳﻮﺭ
ﺗﻮﺱ
ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻰ
ﺭﺣﻤﺖ ﻃﻠﺐ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺭﺣﻴﻤﻰ
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻣﻘﺪﻡ
ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺎﺭﻯ
ﻛﺮﻭﺝ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺨﺸﻰ
ﻃﻮﻓﺎﻝ

ﺳﺎﻝ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ

3,135,000

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ
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61

7417000/047

62

7417000/043

63

7419000/261

ﺍﺣﺴﺎﻥ
ﺷﻬﺒﺎﺯﻳﺎﻥ
ﻭﻳﻬﺎﻥ ﭘﺨﺶ
ﺷﺮﻕ ﺟﻤﺸﻴﺪﻯ

1395

ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﮔﻨﺠﻌﻠﻰ

1395

1395

91533
1400/10/23
91532
1400/10/23
91530
1400/10/23
91529
1400/10/23

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

5/737/381/960

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

885/544/500

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

156/324/500

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

587/644/320

91541
1400/10/25

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

91539
1400/10/25
91537
1400/10/25
15738
1400/10/12
15739
1400/10/12
15733
1400/10/12
15724
1400/10/12
15720
1400/10/12
15719
1400/10/12
15732
1400/10/12

ﻣﺸﺎﻏﻞ

168/312/500

10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/10
09:00ﺻﺒﺢ
1400/11/10
9:00ﺻﺒﺢ
1400/11/10
10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/10
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ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻛﻮﭼﻚ
ﺧﺎﻥ 24
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ –
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ

10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/11

ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ

10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/11
10:00ﺻﺒﺢ
1400/11/11

ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻛﻮﭼﻚ
ﺧﺎﻥ 24
ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻛﻮﭼﻚ
ﺧﺎﻥ 24
ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻛﻮﭼﻚ
ﺧﺎﻥ 24
ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻛﻮﭼﻚ
ﺧﺎﻥ 24
ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻛﻮﭼﻚ
ﺧﺎﻥ 24
ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻛﻮﭼﻚ
ﺧﺎﻥ 24
ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻛﻮﭼﻚ
ﺧﺎﻥ 24

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

186/772/030

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

300/952/330

ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

22/627/500

ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

22/627/500

ﺗﺎ 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ

ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

22/627/500

ﺗﺎ 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ

ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

31/678/500

ﺗﺎ 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ

ﺗﺎ 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ

ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

29/415/750

ﺗﺎ 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ

ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

85/440/000

ﺗﺎ 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ

ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

36/204/000

ﺗﺎ 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ

1410375

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟـﻴﺎﺗﻰ ﺧﺮﺍﺳـﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ) ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﻰ ( 1526

ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

