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دیدار یک مقام مغولستانی با ظریف
خانم باتِس تِِس��گ باتمونخه معاون امور سیاسی 
وزارت خارج��ه مغولس��تان در دیدار ب��ا محمدجواد 
ظری��ف وزیر امور خارج��ه ایران درخصوص مس��ائل 

دوجانبه و راه های گسترش روابط گفت وگو کرد.
در ای��ن دیدار ضمن تاکید بر روابط بس��یار خوب 
دو کشور، درخصوص سفر مقامات مغولستان به ایران، 
تعام��ات پارلمانی، همکاری ها در زمینه کش��اورزی، 
دامپ��روری، برگ��زاری نشس��ت تج��اری مش��ترک، 
همکاری های ترانزیتی بویژه حمل و نقل ریلی،  افزایش 
تب��ادالت مردمی و مس��ائل کنس��ولی، همکاری های 
علم��ی و فرهنگی، نفت و ان��رژی، همکاری در مجامع  

بین المللی بحث و تبادل نظر شد.  فارس

رایزنی دهقانی با معاون دبیرکل سازمان
معاون دبیرکل سازمان ملل در دیدار معاون وزیر خارجه 
ایران بر توس��عه همکاری با جمهوری اس��امی در زمینه 
مبارزه با قاچاق موادمخدر در منطقه و تقویت دفتر مقابله با 

موادمخدر و جرایم این سازمان در تهران تأکید کرد.
غامحس��ین دهقان��ی با یوری فدوت��وف دیدار و 
در مورد همکاری های فی مابین کش��ورمان در زمینه 
مبارزه با قاچاق موادمخدر و فعالیت های تروریس��تی 

گفت وگو و تبادل نظر کرد. 
وی ضمن برش��مردن اقدامات جمهوری اسامی 
ایران در زمینه مبارزه با جرایم فراملی س��ازمان یافته 
و قاچاق موادمخدر بر ارتباط تنگاتنگ این پدیده ها با 
تروریسم تاکید کرد و افزود: امروزه به ویژه در منطقه 
ما یکی از منابع اصلی تروریس��ت ها قاچاق موادمخدر 
اس��ت که ایران طی چند دهه گذش��ته در خط مقدم 
مبارزه با این پدیده شوم قرار داشته و جان بسیاری از 
عزیزانش را در راه مبارزه با این جنایتکاران از دس��ت 

داده است.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

توافق هسته ای بد بود اما به سران عرب نزدیک شدیم
نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: توافق هسته ای 2015 ایران با اینکه 

توافق بدی بود اما ما را به جهان عرب نزدیک تر کرد.
بنیامین نتانیاهو اظهار کرد: توافق هس��ته ای با ایران از هر نظر به جز در یک 
م��ورد توافق بدی ب��ود؛ این توافق ما را به میزانی به جه��ان عرب نزدیک کرد که 

هیچ گاه فکرش را نمی کردیم و یکی از اهداف ما این اس��ت که این توافق ادامه یابد. 
وی افزود: فکر می کنم مس��اله دیگری که مهم است، این واقعیت است که عادی سازی 

تدریجی با کشورهایی که رهبری جهان عرب را در دست دارند در حال شکل گیری است.
گزارش��ی که مجله نیویورکر در ماه ژوئن منتشر کرده، به جزئیات همکاری نتانیاهو 
با قدرت های حوزه خلیج فارس همچون عربس��تان و امارات همزمان با زوال روابط رژیم 
صهیونیس��تی با آمریکا طی س��ال های دولت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا 

می پردازد.  ایسنا

درحاشیه
گفت وگوهای سودمندی با ایران درباره برجام داشتیم

معاون وزیر خارجه انگلیس در امور غرب آسیا درباره سفر خود به تهران گفته است 
مذاکرات سودمندی با معاون وزیر خارجه ایران درباره برجام و مسائل منطقه داشتند.

اَلیستر بِرت گفت: درباره مسایل مربوط به شهروندان دو تابعیتی با مقام های ایرانی 
گفت وگو کرده است. وی که به تهران سفر کرده بود، دور جدید گفت وگوهای دوجانبه 

ایران و انگلیس را در دیدار با مقام های ایرانی برگزار کرد. این چهارمین دور گفت وگوهای 
سیاسی دوجانبه ایران و انگلیس بود و طرفین درباره همکاری های اقتصادی دوجانبه در پس 
خروج آمریکا از برجام و نحوه تامین ساز و کارهای مالی و پولی بین دو کشور رایزنی کردند. 

وزیر خارجه ایران درباره س��فر الیس��تر برت به تهران گفت گفت وگوهای دوره ای با 
کشورهای مختلف داریم و با انگلیس هم گفت وگوهای دوره ای در سطح معاونان وزرای 
خارجه اس��ت و چند ماه پیش عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه به لندن سفر کرد و 

این گفت وگوها در آنجا برگزار شد.  صداوسیما

دیدگاه 
واکنش قاسمی به خبرسازی های ضد ایرانی 
س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان ادع��ای فاکس نیوز مبنی بر ارس��ال 

تجهیزات ساخت ساح از ایران به لبنان را تکذیب کرد.
بهرام قاسمی تاکید کرد: انتشار این نوع اخبار نادرست در روزها و هفته های 
اخیر به امری رایج بدل شده است و نشانگر تشدید جنگ روانی کانون های ضد 

ایرانی و معاند نسبت به ایران است. 
اخیرا شبکه خبری فاکس نیوز مدعی شد یک شرکت هواپیمایی ایرانی مظنون به 

ارس��ال تجهیزات اسلحه به حزب اهلل و کارخانه های س��اح ایرانی واقع در لبنان است. این 
شبکه خبری در ادامه ادعاهای بی اساس و تکراری قبلی همچنین مدعی شده که آمریکا 
و رژیم صهیونیستی مدارکی دال بر وجود کارخانه های اسلحه سازی فعال ایرانی در لبنان، 
س��وریه و یمن در اختیار دارند. پیش��تر نیز خبرگزاری رویترز در گزارش��ی مدعی ارسال 

موشک های بالستیک ایران به عراق شده بود.  ایسنا

سخنگو 

آگهى مفقودى
كارت هوشــمند راننــده بــارى بــه شــماره 1112300به نام احمــد پناهى تلزالــى فرزند قباد به شــماره 

4230075081 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

كارت هوشــمند خودرو اتوبوس بيابانى سيستم ولوو تيپ B9R رنگ آبى روشن روغنى مدل 90 به شماره 
انتظامى 121 ع 18ايران49 به شماره موتور D9179992B1L و شماره شاسى NARS5L626B4145847 به 

نام مصطفى مظفرى نارگ موسى مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

سند و برگ سبز  ( شناسنامه) خودرو سوارى سمند تيپ SOREN EF7 رنگ سفيد روغنى مدل 95به شماره 
 NAACS1HE5GF211854 147 به شماره شاسىH0201704 انتظامى 885 ص 68ايران 49به شماره موتور

به نام طالب درويش پادوك مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ ســبز وانت پيكان مدل 1391 رنگ سفيد شيرى روغنى بشــماره پالك ايران32-543 ج 97 بشماره 
موتور 11491011629  وشماره شاسى NAAA46AA5CG346770 بنام سيديونس دلقندى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

بــرگ ســبز تريلى كشــنده مدل 2010 رنگ ســفيد بشــماره پالك ايــران32-476 ع 81 بشــماره موتور 
11138922  وشــماره شاســى 000019189 بنام جالل فاضلى درقدم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

ميباشد.(سبزوار) 

ســند كمپانى و مالكيت (برگ سبز) موتورسيكلت سيستم ليون تيپ  3J-LF150به رنگ آبى مدل 1392 
به شــماره موتور 0150NCT909556 و شماره بدنهNCT***150P9200484  به شماره پالك 59768-595 
متعلق به طاهر آياز فرزند تقان محمد به شــماره ملى 5319953216 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد.گنبد

كارت دانشــجويى اينجانــب مهــدى حســن آبــادى فرزند على به شــماره شناســنامه 7850 و شــماره ملى 
4569949495 كارشناس ارشد رشته بهداشت و روان دانشگاه علوم پزشكى ايران به شماره 9411704002 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ســاقط اســت. تاريخ انتشــار نوبت اول: 1397/6/14- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 

1397/6/24- گرمسار

كليه مدارك تحصيلى اعم از ديپلم و كارشناســى هنر و صنايع دســتى دانشــگاه مازندران(بابلسر) به نام 
مهال زمانى نيا مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.خواهشــمند است با شماره 09119173442 تماس حاصل 

فرماييد.سارى

شناســنامه مالكيت و ســند كمپانى و تسلسل اسناد سوارى پژو به شــماره ايران72-786ل82 ش موتور 
10FD83520454  مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ ســبز پژو پارس به شــماره ايران72-449ل48 ش موتور12490300897 به نام بهروز محمدزاده 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

 165A0021818 206مدل 94 رنگ سفيد روغنى ش موتورTU3 برگ سبز و سند كمپانى هاچ بك پژو تيپ
شاسى NAAP03EEXFJ213263 پالك 72-724 د61 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

دفترچه ثبت ساعت پايه دوم سيد نورالدين ميررضايى به شماره سريال 432517 تاريخ صدور91/1/20 
و شماره كاردكس 32517 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كارت ســبز خودرو وانت نيســان به شماره پالك 72-911س59 شاســى 3027458 ش موتور126076  
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

شاســى  ش  بــه  آريــان  سيســتم  وانــت  خــودرو  مالــك  قزلگچــى  اصــل  هاشــمى  زهــرا  اينجانــب 
NAAB66PE5G7668703 ش موتــور118J5003395  به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى صدور المثنى 
اسناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه 

نمايد.بديهى است پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.سارى

ســند موتورســيكلت باجــاج پالس تيپ 200 ســى ســى بــه رنگ مشــكى مــدل 1393 به شــماره موتور 
JLZCEM63638 به شــماره بدنهN5P***200B-9312201  بنام احمد رحيمى پناه مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. كاشان

آگهى ابالغ احضار متهم محمد رستمى
شــاكى خانم زينب حسينى شكايتى به طرفيت خوانده آقاى محمد رستمى با موضوع توهين و تهديد و ترك 
انفاق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 970193 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان دماوند تعيين كه با عنايت به علت مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
ماده 174 ق آ د ك مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام در 

شعبه حاضر گردد.نتيجه عدم حضور جلب است.  م الف/650
 مدير دفتر شعبه داديارى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند

سند تعهدنامه غيرمالى
متعهد:مهدى اكبرى ش م 2141359686 ف حسن ت ت 1324/4/8 ش ش 200 صادره آمل به نشانى 
آمل روستاى كهنه دل *مورد تعهد: سند كمپانى،سلسله اسناد و شناسنامه مالكيت*متعهد در اين دفترخانه حاضر 
و بعدالحضور اعالم و اقرار نمود باتوجه به اين كه ســتد كمپانى،سلســله اسناد و شناسنامه مالكيت يك دستگاه 
اتومبيل پرايد ســايپا132 بنزينى مدل 1390 رنگ مشكى به شماره انتظامى ايران82-591ق16 داراى شاسى 
شــماره S1422290312293 موتور شــماره 4443330 مفقود گرديده، متعهد مى گردد چنانچه پيدا شــود يا 
المثنــى آن صادر گرديده هيچ گونه ســوء اســتفاده اى نكرده و آن را به مراجع ذيصالح تحــول نمايد و در صورت 
كشف فساد كليه مسئوليت هاى امر به عهده اين جانب بوده و مراجع ذيصالح من جمله راهنمايى و رانندگى در اين 

خصوص هيچ گونه مسئوليتى نخواهد داشت.م/الف
سردفتراسناد رسمى 142 آمل-عباسعلى پروان

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى موسى كالنترى ف محمداسماعيل با وكالت فرشاد قربانى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
على اصغر احمدآبادى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 18/96/668شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى 
شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 
97/7/30 ساعت 9 در شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 دبير شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى

اصالحيه بهارستان
پيرو درج آگهى منتشــر در تاريخ 1397/06/12 م الف/1242 وقت حضور مورخ 1397/07/10 ســاعت 

09:00 ميباشد كه بدين وسيله اصالح ميگردد.

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ســيد حســين قديرى با ف احمد با وكالت كعلى اكبر عســكرى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به 
طرفيت ناصر قنبرى ف حيدر تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 970218 شوراى سارى ثبت شده، چون 
خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى 
مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
تاريخ 97/7/30 ساعت 9:30 در شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى 

و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى

 دادنامه
پرونــده:9709982073900125 دادنامــه:9709972073900199 خواهان:عبدالكريــم عالئــى ف 
حمداله با وكالت روح اله شــكوهى ف ابراهيم خوانده:آيدا موســوى ((رأى قاضى شورا)):دادخواست عبدالكريم 
عاليى ف حمداله با وكالت روح اله شــكوهى ف ابراهيم به طرفيت آيدا موســوى مجهول المكان به خواسته مطالبه 
وجه مبلغ 48,300,000 ريال بابت يك فقره فاكتور شــماره 0297 و ســاير خســارات وارده قانونى شامل هزينه 
دادرسى،حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد فاكتور لغايت اداى دين از توجه به دادخواست 
تقديمى،فاكتور استنادى موصوف به شماره مذكور در باال و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
شــورا حاضر نشــده و در قبال دعوى مطروحه ايراد و تكذيبى به عمل نياورده على هذا دعوى خواهان را در اين 
مرحله از رسيدگى محمول بر صحت تشخيص مستندا به مواد 198-515-519 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده 
موصوف به پرداخت 48,300,000 ريال اصل خواســته و 718,750 ريال هزينه دادرســى حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونى در حق خواهان صارد مى گردد.اين رأى غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در همين شعبه مى باشد.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى-سيد على زكى زاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمد آل نداف ف بهزاد
خواهــان عباس لطفى دادخواســتى بــه طرفيت خوانده محمد آل نداف به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به 
اين شــعبه رجاع و به كالســه 9709982073200076 شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/7/17 ساعت 9:30 تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد.م/الف
 مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به كيومرث محمدپور
خواهان على برار ميرزاپور دادخواســتى به طرفيت خواندگان حسين لطفى-كيومرث محمدپور-شيرزاد به 
خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982073200256 شــعبه 2 شوراى حل 
اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/17 ساعت 10 تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سيد امير ميرمحمدى برنتى
خواهان حميد افضلى دادخواســتى به طرفيت خوانده ســيد امير ميرمحمدى به خواسته مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982073900071 شــعبه 9 شــوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت 
رســيدگى97/7/23 ســاعت 9:30   تعيين گرديد كه حســب  دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنــى به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى-نيره معصومى قاجارى

 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرشيد خادمى عباسپور ف محمدعلى

خواهان جمال يحيى زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده فرشــيد خادمى عباســپور به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073900082 شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت 
رســيدگى97/7/28 ساعت 9 تعيين گرديد كه حسب  دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/

الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى-نيره معصومى قاجارى

آگهى وقت رسيدگى به شهريار آباديان ف گل برار
خواهان خواهان بانك حكمت ايرانيان با وكالت منصور ميانســرى دادخواســتى به طرفيت خوانده شــهريار 
آباديان به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073400150 شعبه 4 شوراى 
حل اختالف ســارى ثبت و وقت رســيدگى 97/7/30 ســاعت 9:30 تعيين گرديد لذا حسب دستور دادگاه ، طبق 
موضــوع مــاده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-ليال رزاقى كفشگرى

اجراييه
ش پ :2/96/305 محكوم له:افســانه اكبرپور با وكالت عبدالرضا عليزاده نيا محكوم عليه:زينب عبدى-

مجهول المكان به موجب رأى شماره 483-96/8/27 شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت پنجاه و دوميليون ريال اصل خواسته و هفتصدوبيست هزارريال هزينه دادرسى 
هم چنين حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخوســت 96/5/30 تا 
اجراى حكم و هزينه اجراييه و نيم عشــر دولتى طبق تعرفه.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 
1394 محكــوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش بايگانى شعبه:960129 محكوم له:بانك مهر اقتصاد به نشانى تهران بخش مركزى –خ پاسداران خ شهيد 
عيوض توحيدى گلستان 4 پالك 182 طبقه همكف محكوم عليهم:1-عبداهللا صفرى ف حسن جان2-طيبه يوسفى 
ف علــى **مهديــه كريمى ف محمود-وكيل بانك مهر اقتصاد محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه 
بهشــماره و شــماره دادنامه مربوطــه 9709972073300058 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت تضامنى 
هفتادميليون ريال اصل خواســته و پرداخت دوميليون و شــصت و پنج هزارريال هزينه دادرســى و دوميليون و 
پانصدوبيست هزارريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 92/9/18 تا اجراى حكم براساس تغيير 
شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان و پرداخت 3,500,000 ريال 

نيم عشردولتى.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى-زهرا شادمان قادى

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / سيد محمد تقى ساداتى پور  مالك / مالكين سه دانگ كامل از كل مشاع پالك 
ثبتى 4 از فرعى 14 اصلى واقع در قريه آبعلى به نشانى آبعلى جنب بانك ملى كوچه شهيد بهرامى روبروى مدرسه 
شهيد بهرامى موضوع اسناد مالكيت شماره 11112 و 625 تاريخ انتقال 92/2/10 و سند شماره 37436 تاريخ 
انتقال 91/5/14 متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه / مسيل/ نهر آه در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر 
مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه 
مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن 
مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند 
بلوار آيت اله خامنه اى روبروى ســالن ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى اســت عدم مراجعه مالكين 
مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم 
اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5510- تاريخ انتشار نوبت اول:97/6/4- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/6/14
اداره امور آب تهران - دماوند

اجراييه
ش پ :8/95/4 محكوم له:بانك انصار با وكالت نعمت اله قدبنان محكوم عليه:1-محســن كاشــانى2-ريتا 
مصور –مجهول المكان به موجب رأى 329-95/7/24 شــعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم اند به پرداخت تضامنى 130,000,000 ريال اصل خواسته و 2,460,000 هزينه دادرسى و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه دولتى و خسارت تاخير تاديه از 94/11/11 تا يوم االدا برپايه شاخص ساالنه اعالمى 
بانك مركزى در حق خواهان و نيم عشــر دولتى طبق تعرفه.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 
1394 محكــوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :9/96/507 محكوم له: ســعيد بابويه با وكالت ليال قربانى محكوم عليه:محمدرضا گج كوب –مجهول 
المكان به موجب رأى 715-96/11/29 شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت 38,000,000 ريال اصل خواســته و 1,632,500 ريال هزينه دادرسى به عالوه خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ صدور چك 95/12/15 تا زمان وصول در حق خواهان،نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه 
پرداخت گردد.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ 
اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و 
مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف محل 

تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :13/96/403 محكوم له: بانك سينا با  وكالت صفدر عليزاده محكوم عليهم:1-كلثوم خوشا2-مهدى 
ولى پور3-ســيدرضا شــريعت-مجهول المكان به موجب راى 660-96/11/24 شــعبه 13 شوراى حل اختالف 
سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اند به پرداخت تضامنى 159,000,000 ريال اصل خواسته به انضمام 
2,057,500 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير برمبناى خواســته از زمان دادخواســت 96/7/23 برمبناى 
قرارداد به ماخذ وام پرداخت  65,000 ريال تا زمان اداى دين و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و نيم عشر دولتى 
و هزينه اجرايى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ 
اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و 
مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف محل 

تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه13 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:930424 محكوم له: بانك مهر اقتصاد به نشــانى ســارى ميدان امام ابتداى خ جام جم 
محكوم عليهم:1-جليل بهمنى ف غالمعباس-بابل شــهرك منصوركنده شركت زرين شمال2-نوربخش ذبيحى ف 
حســين-بابل خورشــيدكال مهرگان 8 آپارتمان معلم1  3-ماشاء اله عباسپور ف قاســم-بابل شهرك منصوركنده 
شركت زرين شمال4-قاسم عباســپور ف درويش-بابل اميركال فردوس9شكوفه5   5-ابراهيم صادقى ف على 
اكبر-بابل موزيرج شــهرك آزادگان **مهدى پهلوان نژاد طبرى ف على اكبر به نشــانى بابل خ طالقانى پاســاژ قلى 
تبار ط 2 وكيل بانك مهر اقتصاد محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطــه 9309971110801378 محكوم عليهم محكوم اند به صورت تضامنى بــه پرداخت 5,350,000,000 
ريال اصل خواســته و پرداخت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ دادخواســت 93/4/14 تا زمان وصول برمبناى شــاخص تورم بانك مركزى در حق محكوم له و پرداخت نيم 
عشــر دنولتى در حق صندوق دولت .رأى صادره در خصوص ماشــاء اله عباســپور حضورى و در خصوص ســايرين 

غيابى است.م/الف
مدير دفتر شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى بابل-سيداحمد پورجعفر

آگهى احضار متهم
ش بايگانى شعبه:960975 مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور:دفاع از اتهام انتسابى درخصوص شكايت 
خليل يحيى زاده عليه مسعود فراهانى داير بر جعل و استفاده از اسناد مجعول و كالهبردارى با توحه به علت حضور 
مندرج در اين ابالغيه به شما(مســعود فراهانى)ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اين صورت مطابق 
مقررات اتخاذ تصميم خواهد شــد.ضمنا وفق ماده 190 ق آ د ك مى توانيد يك نفر وكيل دادگسترى همراه خود 

داشته باشد.((عدم حضور جلب است)).م/الف2139
شعبه چهارم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب آمل

آگهى احضار متهم
ش بايگانى شعبه:960223 مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور:دفاع از اتهام انتسابى درخصوص شكايت 
امير حسين سليمانى و غيره عليه خليل حيدرى ف رضوان داير بر تصرف عدوانى و تخريب با توحه به علت حضور 
منــدرج در اين ابالغيه به شــما(خليل حيدرى)ابالغ مــى گردد ظرف مهلت مقرر اقــدام در غير اين صورت مطابق 
مقررات اتخاذ تصميم خواهد شــد.ضمنا وفق ماده 190 ق آ د ك مى توانيد يك نفر وكيل دادگسترى همراه خود 

داشته باشد.((عدم حضور جلب است)).م/الف2143
شعبه چهارم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب آمل

اجراييه
 ش پ :796/96 محكوم له: بانك ســينا با وكالت شعله شجاع شفيعى محكوم عليهم:1-آزاده زمانى نعمت 
سرا 2-محمد شيخ الحكما  نام پدر:لقمان به موجب دادنامه شماره 11-97/2/20 شعبه سوم حكمى شوراى حل 
اختالف عباس آباد كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به 1-پرداخت تضامنى يكصدوبيست و چهارميليون 
و دوازده هزاروششصدووهفتادوسه ريال (124,012,673ريال) به عنوان اصل خواسته تا 96/9/1 به انضمام 
وجــه التزام و خســارت روزانه به ازاى هر ده هزارريال 8/5 ريال از تاريــخ 96/9/1 تا زمان اجراى حكم و مبلغ 
دو ميليون و نهصدوبيست يك هزارريال(2,921,000) ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه 
قانونى 2-محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت شش ميليون و دويست هزارريال (620000تومان) به عنوان 
نيم عشر در حق صندوق دولت.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى 
– اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم حكمى شوراى حل اختالف عباس آباد-سيد داود موسوى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محسن نظريان
خواهان عليرضا نادرى ف رشيد دادخواستى به طرفيت خواندگان واحد اجراى اسناد رسمى عباس آباد-اداره 
ثبت اسناد و امالك عباس آباد-اداره كل ثبت اسناد و امالك مازندران-پست بانك ايران مازندران-محسن نظريان 
به خواسته الزام به تنظيم سندر سمى ملك—ابطال سند رسمى مطالبه خسارات دادرسى مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالســه 9709981953100472  شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 
97/7/22 ســاعت 8:30 تعيين گرديد كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول 
المكان بودن خوانده (محسن نظريان)و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار آگهى مى 
گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير دفترشعبه اول حقوقى دادگسترى عباس آباد-مرتضى كريمى

دادنامه
پرونده:9709981298000225 دادنامه:9709971292000318 شاكى:سيده مريم سيد حسين پور 
عزيزى ف ســيدعلى متهم:حســن زارعى احمدى ف مهدى اتهام:ترك انفاق ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواست 
صادره از دادســراى عمومى و انقالب بابلسر مورخ 97/3/30 حسن زارعى احمدى ف مهدى ساكن بابلسر شهرك 
قائم 2 منزل پدرى به ترك نفقه همسر سيده مريم سيد حسين پور عزيزى و فرزند مشترك سه ماهه متهم مى 
باشد باتوجه به شكايت شاكى و احراز رابطه زوجيت شاكى و متهم حسب تصوير سندنكاحيه و سند سجلى احراز 
رابطه پدر وفرزند بين متهم و باتوجه به تحقيقات به عمل آمده در مرجع انتظامى به تاريخ 97/2/31 صفحه 12 
پرونده كه مشتكى عنه از نظر وضعيت اخالقى واجتماعى وجهه خوبى در محل نداشته و در چند ماه اخير تا به حال 
به زندگى همسر و فرزند خود توجهى نداشته و هرماه حدودا 20 تا 25 روز منزل مشترك خود را ترك نموده و به 
منزل پدرى خود در بابلسر رفته و خرج و مخارج همسر و فرزند خود را پرداخت نمى كند .باتوجه به گزارش مامور 
ابالغ صفحه 19 پرونده كه حاكى است مادر متهم اظهار داشت پسرش در منزل پدرى حضور ندارد و در آن مكان 
ساكن نيست و با عنايت به اين كه متهم در هيچ يك از مراحل تحقيقات مرجع انتظامى و دادسرا و رسيدگى على 
رغم احضار از طريق نشــر آگهى منتشــر به تاريخ 97/5/11 حضور نرساند و اليحه دفاعى ارائه ننمود و با عنايت 
به ساير قراين و امارات موجود دادگاه بزه انتسابى را محرز و مسلم مى داند و مستندا به ماده 53 قانون حمايت 
خانواده و ماده 19 از قانون مجازات اســالمى مصوب 92 حســن زارعى احمدى را به تحمل شش ماه حبس تعزيرى 
محكوم و اعالم مى نمايد.اين رأى غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين دادگاه سپس ظرف 

بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 104 دادگاه عمومى بابلسر-فضل اله سيفى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالسه 970524 مدنى شورا له مرتضى خداوردى عليه سياوش نوربخش مبنى بر مطالبه 
وحه كه مال غيرمنقول شــخص ثالث فاطمه نيازيان واقع در بابلسر بلوار ساحلى خيابان عليزاده 11(گلچين سرا) 
آپارتمان شــبنم 8 واحد 9 پالك ثبتى 16314/22138 فرعى از يك اصلى بخش 12 ثبت بابلســر توقيف گرديد 
ملك توقيفى به مساحت 82/25 مترمربع در طبقه سوم واحد 9 به انضمام تراس(بالكن غيرمسقف) مى باشد كه 
در حد غرب به مســاحت 4/63 مترمربع و انبارى شــماره 9 به مســاحت 2/26 مترمربع و پاركينگ شماره يك به 
مســاحت 12 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات مى باشد .مراتب فوق توسط كارشناس 
رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش واحد 9 آپارتمان فوق الذكر مجموعا به مبلغ 1,100,000,000 
ريــال قيمــت پايه ارزيابى كه در تاريخ 97/7/12 روز پنج شــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبــح به صورت مزايده 
حضورى در اجراى احكام مدنى بابلســر به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه 
كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى 

مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگسترى بابلسر-بابازاده

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 961765 له سيدحسن شجاعى عليه جعفر ادينه پور كه مبنى بر مطالبه وجه كه 
مال غيرمنقول محكوم عليه توقيف واقع در بابلسر بلوار شهيد ذوالفقارى باقرتنگه جنب فروشگاه ماهتو به شماره 
پالك ثبتى 3683 فرعى از 4 اصلى بخش 12 به مساحت 497/13 مترمربع با حدود اربعه شماال به طول 20/70 
متربه ديوار متصرفى ديگر مالك شرقا به طول 20/90 متر ديوار است به ملك مجاور جنوبا به طول 21/70 متر 
درب و ديوار است به جاده بابلسر-بهنمير غربا به طول هاى 9/13 متر و 0/17 متر و12/05 متر به ملك مجاور 
اعيانى موجود در عرصه ملك مورد ارزيابى ساختمانى با اسكلت بتنى و سقف تيرچه و بلوك در 3 طبقه روى همكف 
با نوع استفاده تجارى-مسكونى واقع در بر جاده اصلى بابلسر بهنمير با قدمت احداث بيش از 10 سال كه پروانه 
ساختمانى و صورتمجلس تفكيكى يا سند مالكيت تفكيكى براى واحدهاى آن از جانب مالك ارائه نگرديده است.در 
طبقه همكف 4 واحد تجارى مجموعا به مساحت حدود 136 متربع در بر جاده اصلى بابلسر-بهنمير استقرار يافته 
كه حسب ادعاى مالك سرقفلى مغازه ها واگذار گرديده و فقط مالكيت در يد ايشان مى باشد طبقات اول تا سوم 
هركدام به متراژ بناى تقريبى 295 مترمربع كه هر طبقه شامل 2 واحد مسكونى با احتساب مشاعات از قبيل 2 راه 
پله مستقل و مجزا و... مى باشد كه طبقات اول و دوم در مرحله بهره بردارى بوده و واحدهاى طبقه سوم به صورت 
نيمه كاره در مرحله نازك كارى بوده كه فاز اول لوله كشى تاسيسات و بتن كف و گچ كارى ديوار وسقف و ايزوگام 
آشپزخانه ، نصب چهارچوب درب و پنجره ها انجام شده و بقيه عمليات ساختمانى ناتمام رها گرديده است.قسمت 
جنوبى اين طبقه شامل تراس مسقف با كف بتنى و سقف با زيرسازى فلزى و پوشش ورق ازبست سيمانى مى باشد 
واحدهاى مسكونى طبقات اول و دوم(مجموعا 4 واحد)هر واحد شامل هال و پذيرايى آشپزخانه ، 3 خواب،سرويس 
هاى بهداشتى و تراس مسقف مى باشند كه كف داخلى مفروش از سراميك و پاركت،سقف وديوار داخلى هال و 
خواب ها باپوشــش اندود گچى سفيدكارى شــده،ديوار آشپزخانه و سرويس ها كاشى شده،درب چوبى، پنجره ها 
آلومينيومى،ســرمايش از نوع كولر گازى،گرمايش از نوع بخارى گازى اســت .نيم طبقه عالوه بر انبارى و راه پله به 
مساحت تقريبى 40مترمربع شامل يك واحد سوييت مسكونى به مساحت حدودا 50 مترمربع با مشخصات ازقبيل 
كف مفروش از ســراميك درب ها چوبى پنجره ها آلومينيومى ، آشپزخانه كاشى كارى شده و داراى كابينت از نوع 
چوبى است.ساختمان فاقد آسانسور بوده و نماى جنوبى آن سنگ كارى شده و نماى شمالى با پوشش اندود سيمانى 
سفيد است.مالك دارا امتيازات آب و گاز مشاع و 8 كنتور برق مى باشد..حياط شامل فضاى سبز و قسمتى با كف 
مفروش از موزاييك اســت .مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته و 
ارزش كل پالك به مبلغ 12,250,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/7/9 روز دوشنبه 
از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رســيد . 
كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد 
ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج 
روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.هزينه نقل و انتقال 

به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى احضاريه 
نظر به اين كه 1-مهدى عســگرى ف اصغر2-جميل سيار شهرى ف قنبر3-اقبال هاشمى ف خليل به اتهام 
مشــاركت در كالهبردارى رايانه اى به مبلغ 76,000,000 ريال از طريق اغفال نمودن شــاكى به برنده شــدن در 
راديو جوان و وارد نمودن اعداد و ارقام از طريق دســتگاه عابربانك،از طرف اين دادســرا تحت تعقيب اســت و 
ابالغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده به اين وسيله در اجراى  ماده 174 قانون آيين 
دادرسى كيفرى مصوب 92 مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انشار آگهى در شعبه چهارم داديارى 
دادسراى عمومى و انقالب بابلسر جهت دفاع از اتهام خويش در پرونده كالسه 960050 در شعبه حاضر گردد و در 

صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف
داديار شعبه چهارم دادسراى عمومى و انقالب بابلسر-مهرداد فدايى

             

ترام��پ در اعم��ال تحریم ها  علی��ه ای��ران ب��ا چالش های پرونـــــده
بزرگ��ی مانند ع��دم همراهی متحدان و ش��رکای 
آمری��کا و فناوری های مالی نوین مواجه اس��ت که 
باعث می ش��وند دور جدی��د تحریم ه��ای آمریکا 
تاثیرگذاری دوره  قبلی را نداش��ته باش��ند و دولت 
ایران بتواند با اس��تفاده حداکثری از این چالش ها، 

این تحریم ها را بی اثر کند.
 مهر ماه س��ال ۹۶ ترامپ ابتدا اظهار کرد برجام 
را تایی��د نخواهد کرد و در اردیبهش��ت ماه ۹۷ اعام 
ک��رد از برجام بیرون خواهد آمد؛ حدودا چهار ماه از 
اعام خروج آمریکا از برجام گذش��ته اس��ت. در این 
ب��ازه  زمانی کارشناس��ان و متخصصین تحریمی در 
دولت سابق و کنونی آمریکا در فضاهای تخصصی و 
رسانه ای اظهاراتی داشته اند مبنی بر اینکه تحریم های 
جدید تاثیرگذار نخواهند بود و در مواردی هش��دار 
داده اند به دلیل اس��تفاده  ناش��یانه و نادرست ترامپ 
از اب��زار تحریم، دوره  ترامپ می تواند آخرین دوره ای 
باشد که تحریم های آمریکا اثرگذاری داشته باشد و 
حتی می توان��د به صورت بومرنگ، به اقتصاد آمریکا 
برگردد و به آن آس��یب بزند. براین اساس، با بررسی 
اظهارت تخصصی کارشناس��ان تحریمی آمریکا، سه 
دسته دالیل را می توان برای عدم اثرگذاری تحریم ها 

برشمرد که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
اولین دلیل برای ناکارآمدی تحریم ها که توسط 
کارشناسان آمریکایی بر روی آن تاکیده شده است، 
عدم همراهی متحدین و شرکای آمریکا مانند دوره  
قبلی تحریم است؛ چراکه آمریکا به طور مستقیم با 
ایران رابطه تجاری و اقتصادی ندارد و برای اعمال 
حداکثر فش��ار نیاز اس��ت کش��ورهایی که با ایران 
روابط تجاری گس��ترده دارن��د، در اعمال تحریم ها 

با آمریکا همراه شوند.

در این رابطه دانیل گاس��ر، معاون سابق وزیر 
خزانه داری آمریکا درامور تامین مالی تروریس��م و 
جرایم مالی، معتقد اس��ت که: »تحریم ها صرفا یک 
ابزار هس��تند. آن ها سیاس��ت گذاری نیس��تند. در 
مقابل، علی رغم اظهارنظرهای جدی آمریکا، اهداف 
آمریکا غیرشفاف هستند. حتی استراتژی که آمریکا 
قرار اس��ت از طریق آن، به این اهداف دس��ت پیدا 
کند، نامعلوم اس��ت. فش��ارهای اقتصادِی تنبیهی 
علی��ه ایران تاثی��ر جدی و مخربی خواهد داش��ت. 
اما تحریم ها همیش��ه زمانی موثرتر خواهند بود که 
توسط کش��ورهای زیادی اجرایی شوند. در نتیجه، 
می توان گفت: ان��زوای روزافزون آمریکا از متحدان 

قدیمی می واند زیان آورتر هم شود«.
ریچارد نفیو نی��ز در مورد اثرگذاری تحریم های 
نفتی گفته اس��ت: »چالش اجرایِی دش��وارتر زمانی 
خواهد بود که صادرات نفت در نوامبر تحریم شود: در 
آن موقع، شرکت های انرژی بزرگ که از ایران خارج 
می شوند، احتماال با عملیات های کوچکتری جایگزین 
ش��وند که خواهند توانس��ت به طور بالقوه با گرفتن 
مصونیت، در ایران فعالیت کنند و بدین ترتیب تاثیر 

تحریم ها در بلند مدت را کاهش دهند«.
از طرف دیگ��ر الیزابت روزنب��رگ و پیتر ایی. 
ه��ارل که به ترتیب به عنوان مش��اور ارش��د حوزه  
تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا بین سال های 
200۹ تا 201۳ و معاون تحریم ها و تهدیدات مالی 
در اداره  امور اقتصادی وزارت کش��ور ایاالت متحده 
بین سال های 2012 تا 201۴ فعال تحریم ها بودند، 
در یادداش��ت تحلیلی در نش��ریه  فارین پالیسی در 
تاری��خ 20 بهمن ۹۶ با عنوان »اس��تفاده  ترامپ از 
تحریم ها ممکن است ناپایدار باشد - رئیس جمهور 
نیرومندترین ابزار سیاستی خود را با خطر تضعیف 
مواجه می س��ازد« به موارد نگران کننده ای اش��اره 

کردند که ممکن است باعث شود این موارد جلوی 
اثرگذاری تحریم های آمریکا را بگیرد.

الیزاب��ت روزنبرگ و پیتر ایی. هارل با اش��اره به 
اولین نشانه  نگران کننده که عدم همراهی متحدین 
و ش��رکای آمریکا اس��ت، می نویس��ند: اولین نشانه  
نگران کننده این است که استفاده  تند و شدید ترامپ 
از تحریم ها، در حال تضعیف همکاری با متحدین است. 
در حالی که آمریکا اهرم تحریمی قوی تری نسبت به 
بقیه  کشورها دارد، واقعیت این است که تحریم های 
آمریکا زمانی تاثیر قوی دارند که متحدین فشارهای 
موازی و هماهنگ شده ای اعمال کنند. این موضوع به 
ویژه برای اهداف تحریمی مثل روسیه و ایران صادق 
است که روابط اقتصادی عمیق تری با بقیه  کشورها 
نسبت به آمریکا دارند. همکاری با کشورهای آسیایی 
و اروپایی برای موفقیت تحریم های ایران بین 2012 
و 2015 ض��روری بود، چراکه ای��االت متحده نفت 
ایران را خریداری نمی کرد«. بنابراین اقدام یک جانبه 
و عدم همکاری با متحدین یکی از عواملی اس��ت که 
باعث کندی چاقوی تحریم می شود چراکه همراهی 

آنها برای اثرگذاری تحریم ها بر روی بخش انرژی 
الزم است و شرکا و متحدین آمریکا از خریداران 

عمده  نفت ایران هستند.
آنها در ادامه در مورد لزوم همراهی 
و همکاری متحدین و ش��رکای آمریکا 
می نویسند: چه خوشمان بیاید چه نیاید، 

اگر دولت ترامپ به طور چش��مگیری 
س��رمایه گذاری در دیپلماسی انرژی 
متحدین  ک��ردن  همراس��تا  ب��رای 
آمریکا با این تحریم ها را بیشتر کند، 

تنه��ا در این صورت اس��ت که می تواند 
تاثی��ر اقتصادی حقیق��ی را در بازه  زمانی 

میان مدت و طوالتی مدت اعمال کند. عاوه 

بر این، تحریم ها تنه��ا در راهبرد کانی که در آن 
اعمال می شوند، خوب هستند. بنابراین اجرای آن 
ب��دون همراهی متحدین برای مقابله با تهدیدهای 
ب��زرگ امنیت جهانی باعث می ش��ود که راهبرد و 

ابزار ترامپ بی تاثیر شود.
در همی��ن ارتباط، طبق گ��زارش ۴ ماهه اول 
س��ال ۹۷ س��ازمان توس��عه و تجارت کشورمان، 
کش��ورهای چین، عراق، هند، ترکیه، پاکس��تان، 
عمان، روسیه که در ردیف 10 مقصد اول صادراتی 
و 10 مبدا اول وارداتی ایران هستند اعام کرده اند 

که با تحریم های آمریکا همراهی نخواهند کرد.
چالش برانگیزتری��ن نقط��ه  تحریم های آمریکا 
برای ایران، سیستم مالی آمریکا است که با استفاده 
 ،SWIFT از دالر و سیس��تم پیام رس��ان مال��ی
آمریکا می توان��د جلوی انتق��ال درآمدهای نفتی 
ایران را بگیرد و از طرفی بانک ها، موسس��ات مالی 
و شرکت هایی که با ایران کار می کنند را شناسایی 

کند و جلوی آنها را با اقدامات تنبیهی بگیرد.
در همین ارتباط، بسیاری 
از کش��ورهای دنیا به دالیل 
متعددی که هیچ ارتباطی 

ه��م ب��ه تحریم ن��دارد، 
سال هاست از سیستم های 
مستقل  مالی  پیام رسان 
اس��تفاده  س��وئیفت  از 

و  می کنند 
ط��ی 

س��ال های اخیر نیز استفاده از فناوری های مالی نوین 
مانند باک چین رونق یافته است. 

بر این اساس، بس��یاری از کارشناسان داخلی 
نیز اذع��ان دارند ک��ه راهکارهای موث��ر دور زدن 
تحریم ه��ای مال��ی آمریکا علیه ایران، اس��تفاده از 
فناوره��ای مالی نوین مانند باک چین و سیس��تم 
پی��ام رس��ان مال��ی مس��تقل و پیمان ه��ای پولی 
دوجانب��ه و چندجانبه برای بی نیاز ش��دن از ارز و 
سیستم پیام رسان مالی آمریکا است و همین موارد 
بزرگ تری��ن چالش ها برای کارآم��دی تحریم های 

ترامپ به شمار می روند.
در مقاله  خان��م روزنبرگ و آق��ای ایی.هارل، 
بزرگ تری��ن نش��انه  نگران کنن��ده ای ک��ه وج��ود 
دارد عبارت اس��ت از در نظ��ر نگرفتن قابلیت ها و 
ظرفیت ه��ای جدید در فضای مالی و فناوری مالی 
توس��ط تیم ترامپ که می تواند به ش��دت بر روی 

تاثیرگذاری تحریم ها اثر بگذارد.
روزنب��رگ و ه��ارل در این مورد می نویس��ند: 
شاید نگران کننده ترین نشانه مبنی بر اینکه ترامپ 
سکان دار پایان دوره  تحریم های قدرتمند آمریکاست 
این اس��ت که تیم او جلوتر از روندهای جدیدی که 
نفوذ تحریم های آمریکا را کاهش می دهند، نیستند. 
در دهه  آتی فناوری های مالی جدید مثل ارزمجازی 
و مکانیس��م های بین المللی براس��اس باک چین، 
می توان��د به صورت چش��مگیری تاثیر تحریم های 
آمری��کا را به ب��اد بدهد. بازرگانان��ی که به دنبال 
ک��م ک��ردن هزینه ها هس��تند، ابت��کارات 
فناوری های مالی را پیش می برند؛ اگرچه، 
استفاده  بدون احتیاط تحریم های آمریکا 
می تواند به هجرت چین، روس��یه و بقیه  
رقب��ای آمری��کا از ارز و بازارهای ایاالت 

متحده سرعت ببخشد.  مهر

چالش های بزرگ ترامپ در اعمال تحریم های جدید علیه ایران


