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شاد   جهانى  افشين  عليه-  محكوم  آزاد   مستان  محبى  منصور  له-  محكوم  اجرائيه  
محكوم به-به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609970915400374 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يكصدو هشتاد 
و هشت ميليون و سيصد و چهل هزار ريال اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو ميليون و 
چهارصد و شش هزار و هفتصد و پنجاه ريال بابت هزينه دادرسى وخسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سر رسيد چك لغايت اجراى دادنامه وفق شاخص تورم بانك مركزى و نيم عشر 

اجرايى در حق دولت . 
 110/105425    مسئول دفتر شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف تهران 

تاريخ رسيدگى -  96/6/29 شماره پرونده -  407/634/96 مرجع رسيدگى حوزه  
بردبار  خوانده  تابع  تهران  خواهان- حسن  منطقه 13-12  اختالف  634 شوراى حل 
–  خديجه كشيرى  خواسته – مطالبه وجه به مبلغ 14224073 ريال  با احتساب هزينه 
به  فوق  خواسته  به  دادخواستى  –خواهان  گردشكار  تاديه   تاخير  خسارت  و  دادرسى 
طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق 
و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل 
است و با توجه به محتويات پرونده پس از  اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شعبه 
634   ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى قاضى 
شورا-در خصوص دعوى حسن تابع بردبار به طرفيت خديجه كشيرى به خواسته مطالبه 
مبلغ 14224073 ريال وجه يك فقره چك به شماره 609235/20 و تاريخ 95/4/20  
با احتساب كليه خسارات ناشى از دادرسى شامل هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
با التفات به اينكه ارائه سند تجارى از ناحيه خواهان حكايت از استقرار دين به ميزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور بخصوص گواهى عدم 
پرداخت سند تجارى در يد مدعى داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى وقت دادرسى 
در جلسه شورا حضور نيافته و ايراد و دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته 
اليحه دفاعيه اى هم ارسال ننموده و مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقى 
مانده و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است لذا با 
استصحاب دين خوانده دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 310 
الى 313 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك 
مصوب 76/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 198-515-519 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزينه دادرسى به مبلغ 1052800 ريال و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص 
تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران د رحق خواهان صادر و اعالم مينمايد 
راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
محل  عمومى  دادگاه  در  تجديدنظر  قابل  ازآن  پس  روز   20 فرجه  در  سپس  و  شعبه 

ميباشد. 
تهران  اختالف  حل  شوراى   13-12 مجتمع   634 شعبه  قاضى     110/103216  

دادنامه پرونده كالسه 9509981050100197 شعبه 501 مجتمع شماره 11 شوراى 
حل اختالف تهران دادنامه شماره 9509971050100805 خواهان-ابراهيم سلطانى  
خوانده- مهدى شبروهى  پيشامندانى  خواسته –مطالبه وجه سفته گردشكار –خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى 
امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه مشورتى 
امضا محترم شعبه به شرح پيوست النهايه ادامه رسيدگى ضرورى به نظر نمى رسد با 
اعالم ختم رسيدگى   به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى قاضى شورا- د 
روهى  مهدى شب  خوانده  طرفيت  به  ابراهيم سلطانى  خواهان  دادخواست  ر خصوص 
پيشامندانى ف حسين به خواسته مطالبه وجه 4 فقره سفته به شماره خزانه دارى كل 
513490 به مبلغ پنجاه ميليون ريال مورخ 91/9/30-513491 به مبلغ پنجاه ميليون 
-91/10/30 مورخ  ريال  ميليون  پنجاه  مبلغ  به   513492 و   91/9/30 مورخ  ريال 
513493 به مبلغ پنجاه ميليون ريال و مورخ 91/10/30 به انضمام هزينه دادرسى و 
خسارت تاخير تاديهاز تاريخ تقديم دادخواست 95/4/1 لغايت زمان اجراى حكم با توجه 
به محتويات پرونده ومالحظه سفته ها در يد خواهان كه حكايت از مديونيت خوانده و 
ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و اظهارات خواهان در صورت جلسه مورخه 95/9/13 
با توجه به نظريه مشورتى اعضاى شوراى به شرح صورتجلسه مورخ 95/9/13 با احراز 
مواد  و  اختالف  مواد 9 شوراى حل  به  و استصحاب دين مستندا  اشتغال ذمه خوانده 
307-308 قانون تجارت و  مواد 271-1284-1301 قانون مدنى ومواد 502-198-
503-515-519-520-522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ جمعا دويست ميليون ريال بابت چهار فقره سفته و هزينه هاى دادرسى به 
مبلغ 2595000 ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 95/7/3 
لغايت زمان اجراى حكم بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان 
ابراهيم سلطانى صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى است و ظرف بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل اعتراض واخواهى در اين شورا و 20 روز پس از تجديدنظر خواهى در 

محاكم عمومى حقوقى تهران خواهد بود. 
تهران  اختالف  حل  شوراى   11 شماره  مجتمع   1 شعبه  قاضى      110/103214  

 حصر واثت  شهرام منشورى  به شماره شناسنامه  5713  به شرح دادخواست به كالسه 
960593      از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان گل ناز مصدق سواد كوه  به شماره شناسنامه 51  در تاريخ    96/7/5  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
و مرحوم  تهران پسرمتوفى   از  شهرا م منشورى ش  ش5713 ت ت 1357 صادره 
ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 
361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/103228         دبير  شعبه   222  شوراى حل اختالف مجتمع شماره 5  تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به ابراهيم فرهادى تيرگر  خواهان 
الهام ديدار عموقين  دادخواستى به طرفيت خوانده  ابراهيم فرهادى تيرگر   به خواسته  
مطالبه وجه   مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609980944700397 308 
مجتمع شماره 7 شوراى حل اختالف تهران  گرديده كه وقت رسيدگى آن    96/10/5  
و ساعت  17  تعيين كه حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يكماه 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 حاضر گردد. 
تهران   7 شماره  مجتمع    308 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/103226    

حصر واثت  بدرالملوك افاضلى  به شماره شناسنامه   14 به شرح دادخواست به كالسه 
878/311/96  از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان  على عميدى  به شماره شناسنامه  312 در تاريخ  96/6/2    اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  بدرالملوك 
افاضلى ش  ش14 صادره از گلپايگان همسر متوفى عارف عميدى ش ش 385 صادره 
از گلپايگان پسرمتوفى عماد عميدى ش ش 478 صادره از تهران پسرمتوفى عال عميدى 
ش ش 14757 صادره از گلپايگان پسرمتوفى عرفان عميدى ش ش 413 صادره از 
انجام تشريفات مقدماتى  با  اينك  ندارد   و مرحوم ورثه ديگرى  گلپايگان پسرمتوفى  
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى 
تاريخ نشر  از  باشد  او  نزد  متوفى  از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضى  تا هر كسى  نمايد 

نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/103223         دبير  شعبه  311   شوراى حل اختالف مجتمع شماره   7تهران

حصر واثت  صديقه زينلى ثانويان  به شماره شناسنامه  1141  به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت   حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين   از     877/311/96 كالسه  به 
چنين توضيح داده كه شادروان  احمد زينلى ثانويان به شماره شناسنامه 67  در تاريخ    
96/7/3  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
زينلى  ازتهران پسرمتوفى حسن  ثانويان ش ش 2209 صادره  زينلى  على  به:   است 
ثانويان ش ش 10237 صادره از تهران پسرمتوفى جعفر زينلى ثانويان ش ش 6040 
تهران  از  صادره   12968 ش  ش  ثانويان  زينلى  مرتضى  پسرمتوفى  تهران  از  صادره 
طاهره  دخترمتوفى  تهران  از  ثانويان ش ش 1141 صادره  زينلى  پسرمتوفى صديقه 
زينلى ثانويان ش  ش1262 صادره از تهران دخترمتوفى نسرين زينلى ثانويان ش ش 
16236 صادره از تهران دخترمتوفى مريم زينلى ثانويان ش ش 6396  صادره از تهران  
دخترمتوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/103222         دبير  شعبه   311  شوراى حل اختالف مجتمع شماره 7  تهران

 آگهى مزايده اموال منقول موضوع پرونده اجرايى به كالسه 13/877/95/ش/ج اجراى 
احكام شوراى حل اختالف منطقه 12-13 تهران به موجب اجرائيه صادره از شعبه 629 
شوراى حل اختالف منطقه 12-13 تهران له مهدى رجبى سقديل عليه بابك محمدى محكوم 
به پرداخت مبلغ 61817133 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 3598481 ريال بابت نيم 
عشر اجرايى عليهذا محكوم له جهت وصول محكوم به اموال منقول متعلق به محكوم عليه را 
به شرح ذيل توسط اجراى احكام توقيف و تقاضاى فروش آن را نموده است كه عبارتند از 
مداد سياه استدلر به تعداد 5760 و پاك كن اتودى NOINU به تعداد 1248 عدد-پاك كن 
استدلر بزرگ به تعداد 1600 عدد –لذا مقرر شده اموال منقول موصوف در تاريخ 96/9/8 
روز چهارشنبه ساعت 9:30 الى 10 دفتر اجراى احكا م شوراى حل اختالف 12-13 تهران 
طريق  از  تهران  اختالف 13-12  ناطقى شوراى حل  خ همايون  دروازه شميران  در  واقع 
برگزارى مزايده بفروش برسد و جمعا از قيمت پايه كارشناسى شده به ميزان 62000000 
ريال معادل شش ميليون و دويست هزار تومان طبق نظريه كارشناسى شماره 96/101/40 
مورخ 96/7/18 شروع و به هر شخص حقيقى يا حقوقى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
فروخته خواهد شد و ده درصد قيمت خريد فى المجلس به صورت نقد از خريدار اخذ و 
الباقى ظرف يكماه از وى وصول وپس از انجام مراجل قانونى اموال به برنده مزايده تمليك 
خواهد گرديد در صورتيكه خريدار در مهلت مقرر مابقى وجه مزايده را پرداخت ننمايد 
سپرده وى پس از كسر هزينه هاى مزايده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا كليه 
هزينه هاى انتقال مورد مزايده بر عهده خريدار مى باشد و همراه داشتن كارت ملى جهت 
شركت در مزايده الزامى است و داوطلبان مى توانند جهت اخذ اطالعات بيشتر 5 روز قبل از 

موعد مقرر به اين واحد اجرا مراجعه تا ترتيب اطالعات بيشتر داده شود. 
تهران   13 شماره  مجتمع  احكام  اجراى     110/103219  

به شرح  به شماره شناسنامه 0922028443   فرزانه   محمدرضا  آقاى   واثت   حصر 
وراثت   اين  شعبه درخواست گواهى حصر  از  به كالسه 670/218/96   دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جليل فرزانه  به شماره شناسنامه  594 در 
تاريخ  96/1/12  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
از  فرزانه ش ش 0922028443 ت ت 1326 صادره  محمدرضا  به:   است  منحصر 
زاهدان  از  صادره   1359 ت  ت   24861 ش  ش  فرزانه  سميه  پسرمتوفى  شيراز 
دخترمتوفى سمانه فرزانه ش  ش25120 ت ت 1367 صادره از مشهد دخترمتوفى 
نجمه فرزانه ش ش 287 ت ت 1356 صادره از مشهد دخترمتوفى فاطمه فرزانه ش 
ش 1233 ت ت 1362 صادره از زاهدان دخترمتوفى ريحانه فرزانه ش  ش35121 ت 
ت 1367 صادره از مشهد دخترمتوفى زهرا كردستى ش  ش628 ت ت 1331 صادره 
همسر متوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را  در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/103239         دبير  شعبه 218      شوراى حل اختالف مجتمع شماره 5   تهران

حصر واثت  آقاى اصغر حق وردى   به شماره شناسنامه 931  به شرح دادخواست به 
كالسه  628/216/96 از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان قنبر حق وردى  به شماره شناسنامه  1078 در تاريخ 95/4/4   
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
اصغر حق وردى ش  ش931 ت ت 1340 صادره از تهران پسرمتوفى محمد حق وردى 
ش  ش912 ت ت 1345 صادره از تهران پسرمتوفى شهناز حق وردى ش ش 1462 
ت ت 1342 صادره از تهران دخترمتوفى مهناز حق وردى ش  ش3085 ت ت 1343 
تهران  از  تهران دخترمتوفى زهرا حق وردى ش  ش2 ت ت 1362 صادره  صادرهاز 
دخترمتوفى فاطمه حق وردى ش ش 18 ت ت 1318 صادره از سورتجين همسر متوفى 
و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به 
استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/103237         دبير  شعبه    216   شوراى حل اختالف مجتمع شماره 5   تهران

حصر واثت  فاطمه دانش زاده  به شماره شناسنامه  1126 به شرح دادخواست به كالسه  
166/3402/96 از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان  محمد دانش زاده به شماره شناسنامه 241  در تاريخ 96/7/14   
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
فاطمه دانش زاده ش ش 1126 ت ت 1361 صادره از تهران دخترمتوفى مهدى دانش 
زاده ش  ش6190 ت ت 1363 صادره از تهران همسر متوفى پروين ضيا پور طالقانى 
ش ش 14749 ت ت 1328 صادره از تهران همسر متوفى    و مرحوم ورثه ديگرى 
ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون 
امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/103234         دبير  شعبه   3402    شوراى حل اختالف مجتمع شماره  5  تهران

 حصر واثت  معصومه خنجرى  به شماره شناسنامه  256 به شرح دادخواست به كالسه 
659/3402/96  از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان  مهدى بهرامى به شماره شناسنامه  249 در تاريخ  96/6/9  اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  معصومه خنجرى 
ش ش 256 ت ت 1349 صادره از اليگودرز همسر متوفى نازنين فاطمه بهرامى ش ش 
0151242194 ت ت 1385 صادره از تهران دخترمتوفى حرمت مرادى ش  ش15 ت ت 
1318 صادره از كرمانشاه ماد رمتوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/103232         دبير  شعبه   3402    شوراى حل اختالف مجتمع شماره  5  تهران

شرح  به    15194 شناسنامه  شماره  به  نشلى   نژاد  نصراهللا  نرجس  واثت   حصر 
وراثت   اين  شعبه درخواست گواهى حصر  از  به كالسه  580/208/96  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ام كلثوم نور نژاد الهى به شماره شناسنامه 
4  در تاريخ  90/12/27  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:  نرجس نصراهللا نژاد نشلى ش ش 15194 ت ت 1362 صادره 
بابل  از  نژاد ش ش 3 ت ت 1336 صادره  اله نصراهللا  تهران دخترمتوفى حبيب  از 
پسرمتوفى مجيد نصراهللا نژاد ش  ش00113944967 ت ت 1370 صادره از تهران 
از تهران  نژاد نشلى ش ش 24486 ت ت 1360 صادره  پسرمتوفى مهدى نصراهللا 
پسرمتوفى محمد نور نژاد ش ش 3 ت ت 1316 صادره از آمل پدر متوفى    و مرحوم 
ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 
361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  110/103230         دبير  شعبه   208    شوراى حل اختالف مجتمع شماره  5  تهران
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دفتر کنت��رل دارایی ه��ای خارجی وزارت 
خزان��ه داری آمریکاOFAC روز دوش��نبه ديـــــدگاه

اعالم کرد مقررات خود را به منظور اجرای 
قان��ون جدید این کش��ور درباره اعمال تحریم ها علیه اش��خاص 
مرتبط با س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی تغییر می دهد. طبق 
 اع��الم خزانه داری آمری��کا این نهاد آمریکایی ب��ه منظور اجرای 
بند )ب( از »قانون مقابله با دش��منان آمریکا از طریق تحریم ها« 
)کاتس��ا(مقررات داخل��ی خود در زمینه »تحریم ه��ای مرتبط با 

تروریسم جهانی« را اصالح کرده است.
 خزان��ه داری آمریکا اعالم کرده این اصالحیه، بعد از چاپ در 
مجله دولت فدرال آمریکا در روز سه ش��نبه اکتبر ، اجرایی خواهد 
شد. این بند از قانون یاد شده دولت آمریکا را به اعمال تحریم های 
مرتبط با تروریس��م علیه اشخاص خارجی که مقام ها، مأموران یا 
وابستگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستند، موظف می کند. 
رئیس جمهور آمریکا روز آگوست سال برابر با مردادماه سال قانون 
موس��وم به »کاتس��ا« که یک هفته قبل تر در مجلس نمایندگان 
آمریکا به تصویب رسیده بود را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. 
براس��اس این قانون دولت آمریکا موظف اس��ت ظرف روز پس از 

اجرایی شدن آن، تحریم هایی را علیه ایران اعمال کند.
 در ای��ن خص��وص توج��ه به چن��د نکته ضروری اس��ت، از 
جمله شکس��ت کامل پروژه مذاکره با آمریکا برای حل مشکالت 
اقتصادی، ناکام ماندن تجربه برجام، نتیجه خوش بینی و اعتماد 

به آمریکا، استراتژی آمریکا برای مبارزه با ایران و ... .
 

شکست کامل پروژه برجام
 تحریم های کاتسا یا قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق 
تحریم ها، تحریم های هفته گذش��ته آمریکا علیه برنامه موشکی 
تهران، تحریم های مادر و... همه و همه مصادیقی برای شکس��ت 
کامل برجام اس��ت. اگر واقعا هنوز کسی در کره خاکی هست که 
تص��ور می کند چیزی به نام برجام وجود دارد، احتماال در خواب 
سیر و سفر می کند. دو طرح »طرح جامع تحریم های جدید علیه 

ایران« و تحریم های کاتسا سند مرگ برجامند.
 

»طرح جامع تحریم های جدید علیه ایران« در کنگره آمریکا
 پیشتر کنگره آمریکا، »طرح جامع تحریم ها علیه ایران« را با 419 
رای موافق و فقط 3 رای مخالف تصویب کرده بود. طرح تحریمی ای 
که بسیاری از کارشناسان آن را بی سابقه ترین نوع تحریم ها در طی 
تمام س��ال های قبل و بعد از انقالب دانسته اند. چنانکه این تحریم 

ضربه شدیدی بر روابط بین المللی ایران وارد می نمایند.
تحریم s722 که 3 مادر تحریم ها یا سیاه چاله تحریم ها نامیده 
شد، توسط کنگره امریکا تصویب شد درحالیکه نقض آشکاربندهای 
26، 28 و 29 برجام اس��ت. این تحریم ها براس��اس دستور اجرایی 
13382 س��ال 2005 رئیس جمه��ور وق��ت امریکا علی��ه ایران به 
بهانه »هس��ته ای« بنیان نهاده ش��ده و این مسئله نشان می دهد 
اگر تیم مذاکره کننده ایران همانطور که در 4 س��ال گذش��ته ادعا 
می کرد، می توانست در عمل هم »تحریم های هسته ای« را لغو کند، 
کنگره امریکا نمی توانست براساس یک »دستور اجرایی لغو نشده« 
تحریم های جدید و بی سابقه علیه ایران را اعمال کند. تحریم هایی 
که اگر برای دور زدن آنها فکر اساس��ی نشود و به طور کلی فهمی 
از جن��گ اقتصادی که آمریکا علیه ایران راه انداخته اس��ت صورت 
نگیرد، فش��ارهای بی س��ابقه ای به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد و 

بایستی منتظر فلج شدن اقتصاد کشور بود.

تحریم های کاتسا
با اع��الم وزارت خزان��ه داری آمریکا، اجرای قانون کاتس��ا ذیل 
 دس��تور اجرایی 13224 از 9 آبان رس��ما آغاز شد. در چارچوب این 

تحریم ها، محدودیت های اقتصادی زیادی شامل، بلوکه شدن دارایی ها 
در خ��اک آمریکا تا ممنوعیت ارایه خدمات بانکی داخلی و خارجی 
به افراد و نهادهای مش��مول این تحریم ها باید اعمال  گردد. از منظر 
آمریکایی ها تحریم های کاتسا باید منجر به پدیده »تحریم هراسی« 
ش��ده و موضوع »خودتحریمی« در داخل ایران را تش��دید کند. به 
عبارت دیگ��ر آمریکایی ه��ا می خواهند با »تحریم هراس��ی« کاری 
کنن��د که ارتباط نهادهای داخلی به وی��ژه ارتباطات بانکی با افراد و 
نهادهای مش��مول تحریم های کاتسا )س��پاه و...( قطع گردد. بدین 
ترتیب تحریم های کاتسا به مثابه یک سیاه چاله عمل کرده و تعداد 
زیادی از نهادهای حاکمیتی را مشمول تحریم می نماید. با این اوصاف 
تحریم های مادر، وضعیت روابط بانکی را به شرایطی به مراتب بدتر از 
قبِل برجام باز  می گرداند. غایت هدف در تحریم های کاتسا، زمینه سازی 
و متقاضی نمودن محیط داخلی ایران برای پذیرش مذاکرات مجدد 
درباره مباحث غیرهسته ای است تا ستانده های بیشتری را در قالب 

حک و اصالح برجام از ایران اخذ کنند.
فرج��ام برجام آن زمان��ی اتفاق افتاد ک��ه در بحبوحه اخبار 
نشست جی20 مقامات کاخ س��فید از تالش دونالد ترامپ برای 
متقاعد کردن س��ران کش��ورها برای قطع همکاری با ایران بوده 
اس��ت. موضوع خطرناکی که ش��روع آن با اعزام وزیر خزانه داری 
وقت آمریکا توسط باراک اوباما به کشورهای دیگر برای یادآوری 
ب��ه آن ها مبنی بر تداوم وضعیت هش��دار در ایران و هراس��اندن 
آن ها نس��بت به داش��تن هرگونه روابط تجاری با ایران بود. س��ر 
سلسله ای که البته آمریکایی ها خیلی پیشتر آن را شروع کرده اند 
و به نظر می رس��د با توجه به تاثیری که این موضوع یعنی فشار 
ب��ر ایران با اهرم اقتص��ادی دارد، به این زودی ه��ا نیز آن را رها 
نخواهند کرد. برجام و فرجام مذاکراتی که دو سال و نیم از توافق 
آن و چه��ار س��ال و نیم از عمر آن می گ��ذرد، اما با این دو اقدام 

آمریکا تمام شده است. 

اشتباها محاسبانی نکنیم
در این فضا ارتکاب اش��تباه محاس��باتی نیز خطرناک است. 
برای ایران برجام تمام ش��ده است. گسیل به سمت اتحادیه اروپا 
برای حفظ این س��ند، اوال و ابتدائا به رسمیت شناخته شدن این 
موضوع اس��ت که این س��ند هنوز زنده اس��ت، ثانیا به رسمیت 
شناختن نقش بازیگری اروپا برای حفظ این سند و اجبار به ایران 
برای مان��دن در آن خواهد بود. س��خنان رئیس جمهور مبنی بر 
اینکه از اتحادیه اروپا انتظار داریم که اوالً به طور کامل به توافق 
برجام عمل کرده  و ثانیاً به آمریکا نسبت به پایبندی  به تعهداتش 
در برجام فش��ار آورده و به آنها پیام قاطعی داده ش��ود، که چند 
صباحی پیش مطرح شده بود به واقع نشان می دهد که برخی از 
طرف های ایرانی هنوز هم حس��ابی بر روی اروپا باز می کنند که 
نه تنها در توان اروپایی ها نیست، بلکه ریسک رابطه با ایران را نیز 
برای اروپایی ها بسیار باال خواهد برد. این تفکر و گزاره ها به واقع 
در ح��ال انتقال این پیام به نظام بین الملل اس��ت که ایران توان 
حفظ منافع خود را ندارد، چه اینکه حاال این اروپایی ها هس��تند 

که باید منجی منافع ایران باشند.
 پیش تر و در جریان برجام بارها و بارها ذکر شده بود که ایران 
نباید از خود نسبت به نظام بین الملل، و به طور خاص آمریکایی ها 
ضعف نشان دهد، چه اینکه همین ضعف سبب خواهد شد تا نقاط 
ضعف سیاس��ت خارجی ایران برای آمریکایی ها تبلور یابد و از آن 
استفاده کنند. موضوع روح برجام که برای اولین بار توسط باراک 
اوباما در کنفرانس امنیت هس��ته ای مطرح ش��د دقیقا استفاده از 
همین نقطه ضعف اعالن ش��ده مقامات ایرانی یعنی نیازمندی به 
برجام بوده است. باراک اوباما که با اعطای امتیازات حداقلی تالش 
کرد تا ایران را نس��بت به خود وامدار نش��ان دهد، با اتهام تخطی 
ایران نسبت به روح برجام، این کشور را متهم ردیف اول مشکالت 
منطقه قرار داد و فضایی را به وجود آورد که دونالد ترامپ به نحو 

احسن از آن استفاده برد. یعنی همان روح برجام. طبیعی است که 
دونالد ترامپ پایبندی ایران به برجام را تمنا می کند در حالی که 
قائل به تحریم های مضاعف علیه ایران است. به غیر از گزارش آخر 
دونالد ترامپ که ادعای عدم پایبندی ایران به برجام را مطرح کرد 
و پرونده را به کنگره واگذار کرد، س��ه دوره گزارش دونالد ترامپ 
درخصوص پایبندی ایران به برجام منتش��ر شد و در هر سه مورد 
تهران پایبند به برجام قلمداد ش��ده اما در عین حال در هر س��ه 
نوبت تحریم هایی علیه ایران وضع شده است، این همان دستاورد 

اوباما برای ترامپ است.
 

تحریم و تهدید
سیاس��ت آمریکایی ها در قبال ای��ران تحریم و تهدید همزمان 
اس��ت. در برابر این تهدیدات نیز ضروری اس��ت که سیاس��ت های 
متقابلی اتخاذ ش��ود، مس��ئله تهدید آمریکا در شرایط فعلی کشور 
مس��ئله حیاتی اس��ت، هم از این رو که این موضوع می تواند نقش 
بازدارنده را بازی کند و هم از این حیث که باید پاس��خ لفاظی های 
آمریکایی ه��ا را داد. این گزاره ک��ه »در قضّیه ی برجام، هر حرکِت 
غلِط نظاِم س��لطه با عکس العمل جمهوری اسالمی روبه رو و مواجه 
خواهد ش��د«، دقیقا همان گزاره ای اس��ت که این مضمون تهدید 
آمریکا را می رس��اند. آمریکایی ها بارها و بارها ایران را به اس��تفاده 
از گزینه نظامی تهدید کرده اند و بیان داش��ته اند که در صورتی که 
مذاکرات هسته ای به نتیجه ای نرسد گزینه نظامی آمریکایی ها روی 
میز است. این موضوع بیشتر در زمان باراک اوباما مطرح می شد. در 
زمان دونالد ترامپ که پرونده هسته ای تبدیل به یک سند هسته ای 
به نام برجام ش��ده اس��ت کمتر صراحتا از این گزینه استفاده شده 
اس��ت. اما تیم ترامپ ب��ا بیان اینکه به دنب��ال از بین بردن برجام 
هس��تند به واقع روزگاری را به تصویر می کش��ند که در آن گزینه 
نظامی یکی از گزینه های آمریکایی ها باشد. در این خصوص بایستی 

به ظرفیت های نظامی ایران اشاره شود. در این گزاره مورد استفاده 
رهبری تالش ش��ده با تهدید آمریکا عناص��ر بازدارنده اقتدار ایران 
بررس��ی شود. ش��رایط فعلی نظام بین الملل و محیط اطراف ایران 
می طلبد که دولت نیز چنین مواضع محکمی در برابر دشمن اتخاذ 
کند، چه اینکه نبود چنین تهدیداتی سبب خواهد شد تا هزینه ها 
بر کشور بار ش��ود. اگرچه سخنان دکتر روحانی در صحن مجلس 
بخش��ی از مطالبات درخصوص لزوم اتخاذ موضعی صریح در برابر 

آمریکا را پاسخ داد، اما این سخنان دیرهنگام بود.
 

محیط منازعه ایران - آمریکا جنگ اقتصادی تمام عیار است
تحریم های جدید نشان می دهد که جنگ اقتصادی ترامپ با 
ایران در حالی وارد فاز جدید خود می شود که ترامپ حتی دستور 
داده ب��ود که نمایندگان این کش��ور در نهادهای مالی و اقتصادی 
بین المللی ش��بیه به صندوق بین المللی پول، با درخواست ایران 
برای اخذ وام مخالفت کرده و به آن رای منفی دهند. ترامپ برای 
تحریم ه��ا علیه ایران به دنبال هیچ بهانه ای نیز نیس��ت. یک روز 
بهانه موش��ک، یک روز حقوق بش��ر، یک روز مسائل منطقه، یک 

روز قاچاق انسان و... .
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ای��ران برای انزوای تهران با تمام 
ق��وا در حال پیش رفتن اس��ت و چیزی ه��م از برجام که حاصل 
گفت وگوهای دو سال و نیمه دو طرف به همراه بازیگران بین المللی 
بوده، باقی نمانده است. از این سند چیزی جز تعهدات ایران چیزی 
از آن باقی نمانده است. حال و در این جنگ اقتصادی تمام عیاری 
که ترامپ علیه ایران شروع کرده و به نظر می رسد میدان جنگ را 
به خوبی دریافته است، باید تمرکز دولت و به طور کلی کشور بر نگه 
داشتن و لنگر انداختن کشتی اقتصادی کشور به سرمنزل مقصود 

باشد و رویای مذاکره با آمریکا در هر مقوله ای را به دریا اندازد.
 

یک بیم بزرگ
آمریکایی ه��ا برای اینک��ه بتوانند ایران را پ��ای میز مذاکره 
بکش��انند بازی دو س��ره ترس - امتیاز را ش��روع کرده اند. ابتدا 
ایران را می ترسانند و سپس از ورای باال رفتن آستانه، از او امتیاز 
دریافت می کنند. اساسا ماهیت تهدید در این است که می ترساند، 
آمریکایی ه��ا »هج��وم به اقتصاد ایران« را ب��ه عنوان راه جدیدی 
برای مهار ایران تصویر کرده اند و در قالب آن به دنبال ترس��اندن 
ایران هستند. این موضوع زمانی برای آن ها محاسبه پذیر می شود 
که در داخل ایران نسبت به آن حساسیت نیز وجود داشته باشد. 
به همین دلیل اس��ت که آمریکایی ها بر روی فش��ار اقتصادی بر 
جمهوری اس��المی ایران محاسبات فراوانی داشته اند. اهمیت این 
موضوع در ذهنیت آمریکایی ها تا حدی اس��ت که معتقدند که با 
اس��تفاده از این فشارها ایران را وادار به مذاکره کرده اند. سیاست 
جدید آمریکایی ها علیه ایران همین سیاس��ت دو س��ویه اس��ت، 

موضوعی که بایستی دقت داشت در دام آن گرفتار نشویم.
 

فرجام سخن
ب��ه طور کل��ی آن چه از برجام می توان گفت این اس��ت که 
این س��ند یکی از بزرگترین تجربه های مواجه��ه ایران با آمریکا 
طی چهل س��ال اخیر بوده اس��ت. آمریکایی ها در حالی با اعمال 
تحریم های جدید موفقیت این سند را به صفر رسانده اند که فضای 
اقتصادی بین المللی کامال نسبت به مراودات با ایران در هراس به 
سر می برد به گونه ای که دولت حتی نتوانسته یک تعامل کارآمد 
با بانک های اروپایی داشته باشد. برجام عمال شکست خورده و به 
اتمام رس��یده است، حال باید دید آیا مسئوالن می توانند ماهیت 
این جنگ اقتصادی جدید را فهم کرده و خود را آماده مواجهه با 
شرایط جدید کنند و کشتی اقتصاد کشور را به سرمنزل مقصود 

ببرند یا هنوز هم در دوران انتخابات به سر می برند.)برهان(

شهرداري کاشان 

آگهي مناقصه عمومي شماره ٩٦/٨٠

شهردار کاشان – سعيد ابريشمي راد

نوبت دوم

موضوع مناقصه: خريد  آسفالت مورد نياز شهرداري مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و 
مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/٩/١ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ ٩٦/٩/٤ و 
بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/٩/٥ مي باشد.

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨-٠٣١ 

آقايان حمزه علي حنيفه ، عيوض علي خيري،محمد فيضي ، خليل احمدي ،اتابک 

جعفري، رحيم صحبتلو،رحمان حيدري و عبداله شمس.

احتراما نظر به در خواست تاسيس انجمن صنفي کارفرمايي کمپرسي دادران طي 

نامه هاي مورخ ٩٥/١٢/٢٤ و ٩٥/١٢/٢٥ و با عنايت به سپري شدن مدت زمان 

طوالني از ارايه درخواست تاسيس و عدم پيگيري از طرف آن هيات خواهشمند 

است جهت انجام ادامه مراحل تاسيس « انتشار آگهي دعوت به عضويت « و اخذ 

راهنمايي الزم حداکثر تا تاريخ ٩٦/٨/١٣ به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعي  

شهرستان ماهنشان مراجعه فرماييد.

(هيات موسس انجمن صنفي کارفرمايي کمپرسي دادران )

جمال الدين مرادي 
سرپرست اداره تعاون کار ورفاه اجتماعي  شهرستان ماهنشان

تحريم های جديد آمريکا علیه ايران

به لحاظ عملی چیزی به نام برجام وجود ندارد


