
اقتصاد12 یک شنبه  17 تیر 1397  شماره 4785 

)VTM( نخستین دستگاه خودبانک 
بانک آینده، در کیش 

 نخس��تین دس��تگاه خودبان��ک )VTM( بانک 
آینده، همزمان با آغاز جش��نواره تابس��تانی کیش در 

فرودگاه بین المللی جزیره کیش راه اندازی شد.
بانک آینده، دس��تگاه خودبانک )VTM( را با هدف 
گسترش شعب الکترونیکی و در راستای شتاب دهی به روند 
توسعه و پیشرفت در نظام بانکداری الکترونیکی و ارتقای 
رضایت مندی مش��تریان، راه اندازی کرده اس��ت. دستگاه 
VTM که مخفف Virtual Teller Machine است، 
نسل جدید و پیشرفته  دس��تگاه های خودپرداز است که 
عالوه بر ارائه تمام خدمات خودپرداز به مشتریان، از قابلیت 
انجام بخش عمده ای از خدمات بانکی ش��عب و باجه های 
فیزیکی مانند: افتتاح انواع حساب های بانکی، درخواست 

صدور و دریافت سپرده و...، بهره مند شود.

تامین مالی احداث 5 باب فضای آموزشی در 
مناطق زلزله زده از سوی بانک های دولتی 

براساس تفاهمنامه في مابین بانک هاي ملي، سپه و 
صنعت و معدن با اس��تانداري، دانشگاه علوم پزشکي و 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه 
تجهیز 5 باب فضاي آموزشي در مناطق زلزله زده و خرید 

یک دستگاه سی تی آنژیوگرافی انجام خواهد گرفت.
براس��اس این تفاهمنامه 5 باب فضاي آموزش��ي 
شامل دو هنرستان 15 کالس��ه پسرانه و دخترانه در 
سرپل ذهاب، یک دبیرستان 12 کالسه در قصر شیرین، 
یک مدرسه 6 کالس��ه در ثالث باباجاني، یک مدرسه 
9 کالس��ه دربان مزاران شهرستان داالهو به مبلغ 12 
میلیارد تومان از سوي بانک هاي صنعت و معدن، ملي 
و س��په به عن��وان نمایندگان بانک ه��اي دولتي براي 
مناطق زلزله زده اس��تان کرمانشاه تخصیص پیدا کرد 

که هم اکنون در حال اجرا می باشد.

 بازدید مدیر استانی بانک ایران زمین
از شرکت سیمان غرب آسیا

مدیر شعب اس��تان های خراسان رضوی و شمالی 
بانک ایران زمین از کارخانه سیمان غرب بازدید کرد.

ریحانی به اتفاق کارشناس��ان اعتبارات به منظور 
نظ��ارت ب��ر چگونگی مص��ارف تس��هیالت اعطایی از 
کارخانه س��یمان غرب آس��یا بازدید کردن��د. وی در 
ای��ن بازدید گف��ت: بانک ایران زمین با مش��ارکت در 
طرح های بزرگ و ارائه خدمات بانکی به مش��تریان از 

تولید کنندگان و صنعتگران حمایت می کند.
کارخانه سیمان غرب آسیا با سرمایه گذاری بانک 
ای��ران زمین ظرفیت تولید س��االنه یک و نیم میلیون 
ت��ن کلینکر را دارد و جدا از ظرفیت باالی کارخانه در 
تولید س��یمان، بهره برداری از این طرح کمک شایانی 

به رشد اشتغال در منطقه دارد.

اخبار

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول اعالم کرد
وغن موتورهایی ودی ر  ایرانول به ز

ین سطح کیفی به بازار عرضه می کند  با باالتر
مدیرعامل ش��رکت نف��ت ایران��ول گفت:  توسعه ایران��ول ب��ه زودی روغ��ن موتورهای��ی با مسیر 
باالترین سطح کیفی و پیشرفته ترین فرموالسیون جهانی به بازار 

عرضه می کند.
عیسی اسحاقی در مراس��م تقدیر از اتوسرویس کاران برتر 
استان گیالن، گفت: ایرانول در راستای افزایش کیفیت و تکمیل 

سبد کاالی این شرکت، در سال حمایت از کاالی ایرانی، چهار 
محصول جدید به بازار عرضه می کند که این چهار روغن موتور 
عالوه بر باالترین س��طح کیفی، دارای تائیدیه هایی از مرسدس 
بنز و رنو می باشند که از این میان سه محصول تولید ایرانول و 
یک محصول نتیجه همکاری مشترک ایرانول و پتروناس است.

وی ضمن تقدیر از اتوس��رویس کاران استان گیالن، گفت: 
طی چهار سال گذشته توانستیم با حمایت اتوسرویس کاران کل 
کش��ور رکورد تولید، فروش، سود و به خصوص تولید، فروش و 
صادرات روغن موتور را بشکنیم و بیشترین رشد فروش روغن 
موتور و رشد سهم بازار را به خود اختصاص دهیم و سهم بازار 

فروش روغن موتور ایرانول را از 19 درصد به حدود 27 درصد 
برسانیم و خام فروشی را در سال 95، 30 درصد و در سال 96، 
40 درصد کاهش دهیم که این امر موجب رش��د 28 درصدی 

سود عملیاتی شرکت نفت ایرانول در سال گذشته شد.
اسحاقی تصریح کرد: در راستای استراتژی 1404 شرکت 
نفت ایرانول10 پروژه مهم در این ش��رکت در نظر گرفته شده 
است که با اجرای این پروژه ها عالوه بر افزایش تولید و کیفیت 
محصوالت تولیدی، خام فروش��ی در ش��رکت نفت ایرانول به 

حداقل خواهد رسید.
در این مراس��م کاظمی مدیربازاریاب��ی، فروش و صادرات 

ایرانول نیز گزارش��ی از برنامه های فروش شرکت نفت ایرانول 
ارائه و ب��ر عرضه محصوالت جدید ب��ه منظورافزایش کیفیت 

محصوالت و تکمیل سبد کاال تاکید کرد. 
گفتنی است؛ دراین مراسم از 15 نفر از اتوسرویس کاران 
برتر اس��تان گیالن آقایان س��یدمرتضی برازنده، اسداهلل زاده، 
بهرام بدریان، غالمرضا داریوش، اس��ماعیل حس��ین پور، غالم 
پرور، علی خلیلی، رضا شریعتی، یوسف شاد افروغ، شاه بیگی، 
دادرس، صم��د رضایی، اس��ماعیل قربان نی��ا، محمد دودانگه 
 و مجی��د م��رادی با اهدای ل��وح و هدایا تقدیر ب��ه عمل آمد.

 روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول

محمدجواد اخوان

یکی از مهم ترین پرسش هایی  ک��ه در ذه��ن عم��وم مردم نقشــــه راه
سال هاس��ت نقش بس��ته و ج��واب روش��نی نیز 
نمی یابد، »چرایی عدم پیشرفت کشور متناسب با 
ظرفیت ها و اس��تعدادهای فوق العاده آن« اس��ت. 
به بیان دیگر س��ؤال این است که علی رغم این همه 
فرصت ها و استعدادهای سرش��ار انسانی، مادی و 
معنوی چرا وضعیت اقتصاد کش��ور ما چنین است 
و چرا باید به حال برخی جوامع دیگر که بس��یاری 
از مواه��ب م��ا را نی��ز در اختی��ار ندارن��د، غبطه 
بخوریم؟ طبعاً پاس��خ تفصیلی است، اما کلیدواژه 
اصل��ی آن در مول��د نب��ودن اقتص��اد و فق��دان 
چش��م انداز مثبت در گذار به یک اقتصاد مولد بود 
اس��ت. ب��رای فهم بیش��تر از معنای ی��ک اقتصاد 

غیرمولّد به نمونه های زیر توجه کنید:

گستردگی فوق العاده واحدهای صنفی توزیعی
حدود 3 میلیون واحد صنفی در کش��ور فعالیت 
می کنند که حدود 800 هزار واحد آن فاقد پروانه است 
و این یعنی تعداد واحدهای صنفی در ایران ده ها برابر 
نرم جهانی است؛ چراکه به تعداد هر 30 نفر یک واحد 
صنفی در کش��ور وجود دارد. درحالی که این رقم در 
کشورهای پیشرفته تر بین 700 تا یک هزار نفر است. 
معنای دقیق تر این آمار آن است که تعداد قابل توجهی 
از جمعیت کشور به خریدوفروش مشغول اند، بی آنکه 

در تولید سهمی داشته باشند.

واسطه گری مخرب در محصوالت کشاورزی
 هم��ه ما خبرهای تلخ »گران��ی میوه در بازار 
مصرف« از یک س��و و »مان��دن محصوالت بر روی 
دس��ت کش��اورز« و یا »ناچاری او به ارزان فروشی 
دسترنجش« را شنیده ایم. درحالی که فاصله مزرعه 
تا بازار میوه شاید چند کیلومتر بیشتر نباشد، وجود 
ده ها واس��طه و دالل که کاری ج��ز »تأثیرگذاری 
مخ��رب بر روی قیمت تمام ش��ده محص��ول و به 
جیب زدن س��ود آن« ندارند، س��بب می شود هم 

تولیدکننده و هم مصرف کننده نهایی بازنده ماجرا 
باشند. این چنین است که گاه می بینیم قیمت یک 
می��وه داخلی که چند کیلومتری راه را با وس��یله 
نقلیه باری س��بک تا پایتخت طی می کند از فالن 
می��وه خارجی که ه��زاران کیلومت��ر راه دریایی و 
زمین��ی را برای رس��یدن به دس��ت مصرف کننده 

سپری نموده، گران تر است.

اشتغال در تولید یا خدمات؟
یک��ی از مهم ترین چالش ه��ای کنونی اقتصاد 
کشور مساله »اشتغال« است. اما نکته ظریفی که 
باید بدان پاس��خ داد این اس��ت: »کدام اشتغال؟« 
آی��ا هرگونه اش��تغالی مولد و پایدار اس��ت و باید 
موردحمای��ت ق��رار گی��رد. اکنون نش��انه هایی از 
جابجای��ی در ن��وع اش��تغال در کش��ور از بخش 
کش��اورزی و صنع��ت به س��مت بخ��ش خدمات 
مش��اهده می گردد که در خور تأمل بیش��تر است. 
توصی��ه به کش��اورزان برای رهاکردن کش��اورزی 
در قالب هایی همچون »طرح نکاش��ت« و س��وق 
دادن آن ه��ا به مش��اغل گردش��گری و امثال آن، 
تبلیغ مفرط مش��اغلی همچون »فروشندگی کاال 
ی��ا خدمات در فض��ای مجازی« به ج��ای حمایت 

از گس��ترش »کس��ب وکارهای مبتنی ب��ر تولید با 
فناوری ه��ای نوین و اقتص��اد دانش بنیان« همگی 
نش��ان از وجود سیاست های مشوق اشتغال نامولد 
و یا - خدای ناکرده - کاهنده مشاغل مولد موجود 

در بخش های دولتی و اجرایی است.

آشفته  بازار نوسانات ارزی
 اگر روند تحوالت اقتصادی چند دهه گذشته 
را دقیق تر بنگریم، هرچند سال یک بار شاهد بروز 
نوسان گسترده ای در قیمت ارز و به تبع آن فلزات 
گرانبه��ا بوده ایم. فارغ از چرایی تک��رار این واقعه 
تل��خ، در این رون��د تکراری هرچند س��ال یک بار 
شاهد بروز دگرگونی های جدی در ثروت های افراد 
و طبقاتی خاص می شویم. کافی است به یک سال 
اخیر و نوس��انات بازار نگاه بیاندازیم: عمده کسانی 
که در طول یک س��ال اخیر در حوزه واسطه گری، 
داللی به خص��وص در بازار ارز و فل��زات گرانبها و 
نی��ز واردات کاالی مصرفی بوده اند، عماًل از س��ود 

100 درص��دی و بیش��تر برخ��وردار ش��ده اند! آیا 
حقوق بگیران، کشاورزان، کارگران و تولیدکنندگان 

نیز چنین افزایش درآمدی داشته اند؟
برن��ده  در چنی��ن نوس��اناتی عم��اًل آن ه��ا 
آشفته بازار ارز و طال می شوند که همه دارایی خود 
را ب��ه کار داللی و خریدوف��روش چنین کاالهایی 
بیندازن��د و آن ها ک��ه چنین رفت��اری را به دوراز 
ش��رافت اجتماعی خود می دانند و همراه شدن با 
سیل جمعیت هجوم برده به خرید ارز و یا ثبت نام 
س��که را به نوعی »سوراخ کردن کشتی ای که همه 
در آن سواریم« می دانند، عماًل باید تلخی هرروزه 
ارزش پ��ول ملی و به تب��ع آن کاهش قدرت خرید 

سرمایه های خود را به نظاره بنشینند!

تشویق دولتی به داللی!
گاه شنیده ایم که فالن فرد که 40 سال پیش 
آهی در بس��اط نداش��ت و در زم��ره محروم ترین 
طبق��ات اجتماعی قلمداد می ش��د، امروز از ثروت 

آالف و الوفی برخوردار اس��ت که در شمار محاسبه 
نیس��ت! عجیب تر این که بش��نویم او در طول این 
سال ها مس��ئولیتی سیاسی اجتماعی نیز داشته و 
عماًل فرصت تمرکز در کار اقتصادی نیز نداش��ته، 
پس چگونه توانسته هیچ را به هزار میلیارد تبدیل 
کند؟! برای پاسخ دادن حتماً الزم نیست ذهنتان به 
سمت حرام های بّین برود، در یک اقتصاد غیرمولد 
اندکی هوش��یاری نس��بت به روندهای اقتصادی و 
نیز دسترس��ی ناچیزی به رانت ه��ای اقتصادی با 
چاشنی بی مسئولیتی اجتماعی می تواند شما را از 

هیچ به هزاران برساند!
نوع تصمیمات و ش��یوه رفتار برخی مسئوالن 
در مواجهه با ش��رایط اقتصادی به گونه ای است که 
انس��ان تصور می کند گویا در حال تش��ویق کردن 
ای��ن رویکرد غیرمولد هس��تند! درس��ت در میانه 
آش��فتگی ب��ازار ارز و طال، چوب ح��راج به ذخایر 
طالی کش��ور، به ثمن بخس می زنن��د، گویی که 
می خواهند مس��ابقه ای میان مردم برای س��وراخ 
ک��ردن کش��تی در حال حرکت اقتصاد کش��ور به 
راه بیندازن��د. نکته تأس��ف بارتر اینک��ه بعدازآنکه 
عمق فاجعه رخ می نماید، خریداران سکه را مقصر 
معرف��ی می کنن��د، بی آنکه به تصمیم��ات غلط و 

اعجاب انگیز خود خرده ای وارد ببینند!
این ت��ازه بخش��ی از واقعیت های تلخ اس��ت، 
اعطای یارانه برای س��فر تفریحی به خارج در قالب 
ارز مسافرتی، اعطای ارز 4200 تومانی برای واردات 
کاالهای لوک��س و غیرضرور، دریاف��ت ارز 4200 
تومانی برای واردات و فروش محصول با قیمت ارز 
آزاد در بازار، نش��ان از تصمیمات و تدابیری اس��ت 
که به فربه شدن بخش غیرمولد اقتصاد می انجامد و 
آشکارا از توصیه و تشویق عملی برای نامولد کردن 
هرچه بیشتر اقتصاد کش��ور حکایت دارد. اگر این 
روند معیوب و تل��خ ادامه یابد دیری نخواهد پایید 
ک��ه به جامعه تماماً مصرف کنن��ده تبدیل خواهیم 
شد که تمام نیاز خود را باید از بیرون تأمین کند و 
در واقع باید دست التماس جلوی دیگران دراز کند! 
اکنون تا فرصت هست باید در این روند تجدیدنظر 
کرد و روند »نامولدترش��دن اقتص��اد« را معکوس 

کرد.  برهان

هشدار درباره نامولّدترشدن اقتصاد ایران

آلودگی اقتصاد ملی به ویروس داللی
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اگر روند معیوب و تلخ کنونی 
ادامه یابد دیری نخواهد 
پایید که به جامعه تمامًا 

مصرف کننده تبدیل خواهیم 
شد که تمام نیاز خود را 

باید از بیرون تأمین کند و 
در واقع باید دست التماس 

جلوی دیگران دراز کند!
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از اصلى به اين شرح كه شاكى اعالم داشته است با پرداخت ثمن معامله به 
ميزان دويست و هفتاد و پنج ميليون تومان با مبايعنامه عادى مورخ 96/2/21 
ملك فوق را از متهم رديف اول خريدارى كرده و ليكن متهم رديف اول آن را 
به متهم رديف دوم منتقل كرده و متهم آقاى مهدى معينيان كامال علم و اطالع 
از مالكيت من نسبت به ملك متنازع فيه داشته است دادگاه با توجه به مراتب 
از سوى  ابرازى  از جمله مبايعنامه  اوراق و محتويات پرونده  فوق و جامع 
انتظامى نتيجه استعالم ثبتى وضعيت  شاكى شكوائيه وى و گزارش مرجع 
ملك فوق الذكر و كيفرخواست صادره از دادسرا و به استناد ماده 1 قانون 
راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و 
اختالس و كالهبردارى هر يك از متهمين را به تحمل پنج سال حبس تعزيرى 
و استرداد عين مال برده شده از شاكى در حق وى و پرداخت 275 ميليون 
تومان جزاى نقدى در ق صندوق دولت محكوم مى كند  راى صادره غيابى 
و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل اعتراض و رسيدگى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان تهران است  .
 40896/ م الف          دادرس شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو تهران – جبارى مرادلو

دادنامه  پرونده كالسه 9609982154100786 شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى قدس تهران (1180 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره  شاكى: 
خانم جميله گل ريزى مقدم فرزند جمشيد تهران تهرانپارس خيابان 206 غربى 
بين اخوت و طاهرى پالك 26 واحد 3 متهم: آقاى امير ابراهيم زاده فرزند امين 
(مجهول المكان)  اتهام: جعل و استفاده از سند مجعول  راى دادگاه  درخصوص 
اتهام آقاى امير ابراهيم زاده فرزند امين داير بر جعل يك فقره چك بين بانكى به 
شماره سريال 925327/س/47 به تاريخ 96/10/11 و تغيير رقم و مبلغ چك از 
دو ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال به دويست و نود و پنج ريال و استفاده 
از آن موضوع شكايت خانم جميله گلريزى مقدم به اين شرح كه شاكى اعالم 
داشته است متهم بابت ثمن معامله يك دستگاه خودرو رانا چك مذكور را بنام 
شوهرش محمود ابوالقاسمى از بانك اخذ و با جعل در متن چك آن را به شاكى 
تحويل داده است با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله شكايت 
شاكى خصوصى گزارش مرجع انتظامى رونوشت مبايعنامه خودروى فوق 
و چك مجعول و گزارش بانك محال عليه و اظهارات مطلعين و كيفرخواست 
صادره از دادسرا و به استناد مواد 523 و 536 از قانون مجازات اسالمى متهم 
را بابت جعل در متن چك فوق به تحمل دو سال حبس تعزيرى و بابت استفاده 
از سند مجعول به تحمل دو سال حبس تعزيرى و امحا چك مجعول محكوم مى 
كند راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض 
و رسيدگى در دادگاه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 

اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.
  40897/ م الف       دادرس شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو تهران – جبارى مرادلو

دادگاه   1022 شعبه    9609982112100653 كالسه  پرونده  دادنامه»   »  
تصميم   ( سابق  (1022جزايى  تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  
نهايى شماره  شكايت : 1 آقاى ابراهيم صمدى يامچلو  فرزند بايرامعلى  به 
بازارچه   – –بازار  شهر تهران   – شهرستان تهران   – نشانى استان تهران 
تهران  نشانى  به  يوسف  فرزند  آقاى صمدى     2   18 پالك   – قاسم  حاج 
منوچهر  آقاى    1  : متهمين  قاسم پ-18  حاج  بازارچه   اعدام  م  تهران   –
درايراد ضرب  : مشاركت  اتهام  المكان   نشانى مجهول  به  همگى  داداشى 
از  پس  كه  داشته  تقديم   باال  متهم  عليه  شاكى  گردشكار:  عمدى   وجرح 
ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق  وجرى تشريفات قانونى در وقت 
به  توجه  با  و  است  تشكيل  ذيل  امضاءكننده  بتصدى  دادگاه  العاده  فوق 
محتويات پرونده و تحقيقات  انجام شده ختم رسيدگى اعالم و بشرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نمايد   « راى دادگاه » بزهكار  آقايان مسعود 
به  نسبت  عمدى  بدنى  صدمه  ايراد  در  مشاركت  بر  داداشى  منوچهر  و 
آقايان  على و ابراهيم صمدى با عنايت به محتويات پرونده ، شكايت شاكى 
،گواهى ، نظريه پزشكى قانونى ، عدم حضور متهمين براى دفاع دردادسرا  
و دادگاه محرز است ومستنداُ به مواد 559 و 714 قانون مجازات اسالمى 
داميه  ازبابت  كامله  ديه  درصد   2 پرداخت  به  متهمين  برمحكوميت   حكم 
راست  لب فوقانى در حق صمدى  ونيز پرداخت يك درصد ديه كامله از 
انضمام  به  كامله  ديه  6 هزارم   پرداخت   بابت حارصه الله گوش چپ و 
نيم درصد ديه كامله از بابت كبودى هاى پايين پيشانى وزير چشم چپ و 
تورم  زير چشم چپ در حق ابراهيم صمدى ظرف مدت يك سال ازتاريخ 
ورود صدمه صادره مى گردد راى صادره غيابى محسوب وظرف 20روز 
ميزان  به  توجه  با  ازآن  پس  و  دراين شعبه   واخواهى  قابل  ابالغ  از  پس 

ديه قطعى است  .
 40895/ م الف                    شعبه 1022 دادگاه كيفرى  دو مجتمع قضايى وليعصر تهران

دادنامه  پرونده كالسه 9609982159200709 شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى قدس تهران (1180 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره  شاكى: 
آقاى اسد فتحى برچلوئى فرزند اكبر بلوار فردوس شرق خيابان رامين جنوبى 
كوچه نوبرى پالك 7 واحد 2  متهم: آقاى مصطفى موسوى زاه (مجهول المكان)  
اتهام: انتقال مال غير  راى دادگاه  درخصوص شكايت آقاى اسد فتحى برچلوئى 
عليه آقاى مصطفى موسى زاده دائر بر فروش مال غير به اين شرح كه شاكى 
اعالم داشته است با مبايعنامه عادى به شماره 107860 مورخه 92/12/6 دو واحد 
مسكونى از متهم خريدارى كرده و ثمن معامله دويست و هفتاد ميليون تومان 
پرداخت كرده ليكن بعدا مشخص شده متهم مالك ملك هاى فروخته شده نبوده 
و امالك فروخته شده بنام خانم فرح عاليى عباس آباد مى باشد دادگاه با توجه 
به محتويات پرونده از جمله شكايت شاكى خصوصى گزارش مرجع انتظامى 
مالحظه رونوشت مبايعنامه ابرازى از سوى شاكى و نتيجه استعالم ثبتى در 
خصوص مالكيت واحد هاى متنازع فيه و اظهارات مطلعين و كيفرخواست صادره 
از دادسرا و به استناد ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده 1 قانون 
تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختالس و كالهبردارى متهم را به تحمل سه سال 
حبس تعزيرى و استرداد اموال برده شده از شاكى به ميزان دويست و هفتاد 
ميليون تومان و پرداخت همان ميزان جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم 
مى كند راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در اين دادگاه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل اعتراض در 

محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است  .
 40899/ م الف     دادرس شعبه 1180 دادگاه كيفرى دو تهران – جبارى مرادلو 

 دادنامه پرونده كالسه 9509980295101377 شعبه 1141 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران ( 1141 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 
9709970214100355 - 1-آقاى ياسر نورى متهم به نشانى مجهول المكان  2-خانم دل آرام اسالمى مامالو فرزند دالور شاكى و متهم به نشانى تهران خ 
خليجك شهيد محسنى پ 69 و 4 - 3-آقاى حامد حسن زاده متهم به نشانى مجهول المكان  4-آقاى على اوسط اسدى طالب متهم به نشانى تهران خ خليج 
وليعصر جنوبى 8 مترى اول ك 3 پ 3- 5-آقاى اكبر قادرى متهم به نشانى مجهول المكان  6-آقاى آرش رحيمى متهم به نشانى مجهول المكان  7-آقاى 
حسن رحيمى متهم به نشانى مجهول المكان  8-آقاى كوروش حسنى فرزند ابوالقاسم شاكى و متهم با وكالت خانم سعيده عقبائى فرزند ارسالن به نشانى 
تهران اشرفى اصفهانى جنب تيراژه ك خان بابايى شرقى پ 8 و 36 - 9-آقاى حسين اسدى متهم به نشانى مجهول المكان  10-آقاى حامد خدابخشى فرزند 
محمود شاكى و متهم با وكالت خانم سعيده عقبائى فرزند ارسالن به نشانى تهران اشرفى اصفهانى جنب تيراژه ك خان بابايى شرقى پ 8 و 36 - 11-آقاى 
حسن اخترى متهم به نشانى تهران بزرگراه فتح خيابان خليج كارواش 777- 12-آقاى بهنام رحيمى متهم به نشانى مجهول المكان  13- آقاى ناصر احمد 
فرزند نبى شاكى و متهم به نشانى تهران خيابان خليج خيابان ابوسعيد شرفى خيابان حيدرى كوى بهار پالك 9- 14-آقاى مختار رحيمى فرزند نصرت اله 
شاكى و متهم به نشانى تهران خ خليج پ 156 و 12   - 15- آقاى مهدى حسينى فرزند محمدقاسم شاكى و متهم به نشانى تهران خ خليج صمد باقرى ك 
مطهرى بن بست 6  پ 3 اتهام ها:  1-شركت در نزاع جمعى  2-قدرت نمايى با قمه  3-اخالل در نظم و آسايش عمومى  4-تخريب  5-مزاحمت براى بانوان 
و اطفال در اماكن عمومى يا معابر  راى دادگاه  درخصوص اتهام متهمان به نام هاى 1-مختار رحيمى فرزند نصرت اله متولد 1363 اهل اسدآباد همدان و 
ساكن تهران فاقد سابقه كيفرى ، آزاد با قرار وثيقه، دائر بر شركت در نزاع دسته جمعى 2- آقاى كوروش حسنى فرزند ابوالقاسم متولد 1348 اهل تهران 
و ساكن تهران فاقد سابقه كيفرى دائر بر شركت در نزاع دسته جمعى و مزاحمت براى بانوان 3- آقاى على اواسط اسدى طالب فرزند شكراله متولد 1358 
اهل اسدآباد همدان و ساكن تهران آزاد با قرار قبول وثيقه داير بر شركت در نزاع دسته جمعى 4- آقاى حامد بخشى فرزند محمود متولد 1361شغل آزاد 
، آزاد با قرار قبول وثيقه دائر بر شركت در نزاع دسته جمعى  5- آقاى سيد مهدى حسينى فرزند سيد محمد قاسم متولد 1363 ساكن تهران آزاد با قرار 
وثيقه دائر بر شركت در نزاع دسته جمعى 6- خانم دالرام اسالمى مامالو فرزند دالور متولد 1359 اهل قم و ساكن تهران آزاد با قرار قبول وثيقه دائر بر 
شركت در نزاع دسته جمعى 7- آقاى ياسر نورى (فاقد مشخصات ديگر بدليل مجهول المكان بودن ) دائر بر شركت در نزاع دسته جمعى و تخريب عمدى 
8- آقاياى بهنام رحيمى (فاقد مشخصات ديگر) دائر بر شركت در نزاع دسته جمعى و تخريب عمدى 10- آقاى حسن رحيمى ( فاقد مشخصات ديگر) دائر 
بر قدرت نمايى با چاقو و تهديد با قمه و شركت در نزاع دسته جمعى و تخريب عمدى 11- آقاى اكبر قادرى (فاقد مشخصات ديگر) دائر بر قدرت نمايى و 
تهديد با قمه و شركت در نزاع دسته جمعى و تخريب عمدى 12- آقاى حسين اسدى ( فاقد مشخصات ديگر) دائر بر شركت در نزاع دسته جمعى 13- آقاى 
آرش رحيمى (فاقد مشخصات ديگر دائر بر شركت در نزاع دسته جمعى 14- آقاى على كوثر اسدى (فاقد مشخصات ديگر) دائر بر شركت در نزاع دسته 
جمعى و اخالل در نظم عمومى موضوع شكايت اوليه خانم دالرام اسالمى و آقاى ناصر احمدى و حسن اخترى و موضوع كيفرخواست شماره 96907 
مورخ 96/3/8 صادره از دادسراى ناحيه 18 تهران با عنايت به اينكه اوال نزاع مندرج در كيفرخواست منجر به هيچ صدمه و آسيبى نشده و در پرونده هيچ 
دليلى بر آسيب شخصى وجود ندارد و هيچكس به پزشكى قانونى نيز معرفى نشده است لذا شرط اساسى جرم بودن عنوان اتهامى مزبور مطابق ماده 615 
از قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 حاصل نشده است  ثانيا از فيلم مورد ادعاى شكات و دادسرا نيز دليلى بر مصدوميت يا مجرميت شخصى بدست 
نيامده است لذا اين دادگاه ارتكاب جرم شركت در منازعه دسته جمعى را محرز ندانسته و به استناد ماده 4 از قانون آيين دادرسى كيفرى حكم بر برائت 
هر چهارده متهم صادر و اعالم مينمايد  اما در خصوص اتهام تخريب عمدى خودروهاى توسان به شماره پالك ايران 38 – 23 ب 68 و جنسيس به شماره 
پالك ايران 99 – 466 ق 96 و موتورسيكلت به پالك ايران 413- 28294 و تخريب يك عدد تابلو LED و دو عدد دوربين مداربسته و تعدادى شيشه  با 
عنايت به اينكه مالك سفره خانه و نمايشگاه اتومبيل و كارواش آقاى كورش حسنى بوده اياشن رضايت بى قيد و شرط خود را در اين شعبه اعالم نموده 
است لذا به استناد ماده 13 از قانون آيين دادرسى كيفرى در خصوص اتهام تخريب عمدى تابلو LED و دوربين مداربسته و شيشه هاى شكسته شده 
قرار موقوفى تعقيب صادر و اعالم مى گردد و در خصوص تخريب خودروها و تخريب موتورسيكلت هرچند دادسرا در قرار نهايى خود مالك آنها را آقاى 
ناصر احمدى و حسن اخترى اعالم كرده است ليكن با عنايت به اينكه اوال آقاى حسن اخترى رضايت بى قيد و شط خود را در اين شعبه اعالم نموده و 
ثانيا براساس وكالتنامه هاى رسمى و بيع نامه هاى ضم پرونده مالك خودروى توسان آقاى مجيد رجبى ميباشد و ايشان نيز اعالم شكايتى نكرده است 
و مالك خودروى جنسيس نيز آقاى ناصر احمدى مى باشد كه ايشان نيز اعالم شكايتى نكرده است لذا به استناد ماده 13 از قانون آيين دادرسى كيفرى 
قرار موقوفى تعقيب صادر و اعالم مى گردد اما در خصوص متهم رديف دوم كورش حسنى دائر بر مزاحمت براى بانوان با عنايت به شكايت اوليه شاكى 
و اظهارات شهود و اينكه منشا درگيرى طرفين و شروع به نزاع اقدام متهم به مزاحمت براى شاكيه بوده است و درخصوص اتهام متهمان رديف دهم و 
يازدهم ( رحيمى و قادرى) دائر بر تهديدو قدرت نمايى باچاقو واتهام رديف چهاردهم  ( آقاى على كوثراسدى ) دائربراخالل درئظم عمومى ،با عنايت به 
گزارش ونتيجه تحقيقات ضابتان؛ گواهى  گواهان  ،فيلم   تهيه شده از صحنه جرم وعكسهاى ضم پرونده كه بوضوح حكايت ازحمل سالح سردوارتكاب 
اعمال  مجرمانه توسط ايشان دارد   لذا بزهكارى نامبردگان محرز تشخيص وبه استناد مواد617و618و619 ازقانون مجازات اسالمى مصوب 1375 حكم 
به محكوميت متهمان رديف دهم ويازدهم (رحيمى وقادرى)به تحمل شش ماه حبس تعزيزى وحكم بر محكوميت متهم رديف چهاردهم( اسدى) به تحمل 91 
روز حبس تعزيرى و حكم به محكوميت متهم رديف دوم ( حسنى) به تحمل 91 روز حبس تعزيرى وتحمل 74ضربه شالق تعزيرى صادر واعالم مينمايد   
اما با توجه به وجودشرايط تعليق اجراى مجازات ، به استناد مواد 46 الى 55ازقانون مجازات اسالمى مصوب 1392 قرار تعليق اجراى مجازات صادرو 
مجازات متهم رديف دوم به مدت سه سال معلق ميگردد بديهى است چنانچه متهم درمدت تعليق مرتكب يكى از جرايم  عمدى موجب  حد، قصاص ، ديه 
يا تعزير تا درجه قرارتعليق لغو و مجازات تعليقى به مرحله اجرا گذاشته  خواهد شد آراء برائت وقرارهاى موقوفى تعقيب و راى محكوميت رديف دوم 
حضورى  وظرف  مدت  بيست روز ازتاريخ ابالغ  قابل تجديد نظرخواهيدرمحاكم محترم  تجديد نظر تهران است ،ليكن راى محكوميت متهمان رديف دهم 
ويازدهم وچهاردهم غيابى وظرف مدت بيست روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه  وسپس ظرف مدت 20روز قابل تجديد نظر درمحاكم محترم 

تجديد نظر تهران است  .
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