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روستایی بدون بیکار

در روس��تای لتگاه همدان هیچ کس بیکار نیس��ت و حتی از 
روس��تاهای اطراف ب��رای کار به این روس��تا می آیند. واحدهای 
مشاغل خانگی جوراب بافی لتگاه از قدیمی ترین مراکز جوراب بافی 

کشور به شمار می رود که بیش از ۵۰ سال قدمت دارد.
روستای لتگاه دارای دو هزار و۵۰۰ نفر جمعیت است که در 
قالب ۶۰۰ خانوار زندگی می کنند و شغل اصلی آنها جوراب بافی، 
کشاورزی و دامداری است. این روستا به علت موقعیت استراتژیک 
خود یکی از روس��تاهای موف��ق در صنایع کوچک از جمله تولید 
جوراب در سطح شهرس��تان بهار به شمار می رود و خانواده های 
این روستا به طور موروثی از سالیان گذشته در حرفه جوراب بافی 
فعالیت دارند.در حال حاضر حدود ۲۵۰ واحد تولیدی جوراب در 
این روستا فعال است که تنها نیمی از آنها دارای پروانه هستند و 
مابقی واحدها در حال ساماندهی هستند. به طور متوسط در هر 
کارگاه دو تا س��ه نفر مشغول به کارند که در مجموع حدود هزار 

نفر در این روستا به کار جوراب بافی مشغولند.
عالوه بر ایجاد اش��تغال برای اهالی روستا مردم از روستاهای 
همجوار نیز برای کار به این روستا می آیند. تولیدات روستای لتگاه 
به تهران، اس��تان های غربی و کردستان و سنندج ارسال می شود. 
براساس آمارها در پایان سال ۹۶ واحدهای مذکور با ظرفیت کامل 
فعال بوده اند به نحوی که حاضر به پذیرش س��فارش جهت تولید 
نبوده اند. اگرچه ممکن است واردات نخ با توجه به ممنوعیت ثبت 
سفارش غیربانکی واردات کاال از ۴ کشور هند، کره جنوبی، ترکیه 

و چین کاهش یافته است.
الزم به ذکر اس��ت که از تاریخ ۱۰ بهمن سال ۹۶ واردات از 
کش��ورهای مذکور فقط با روش بانکی و از طریق گشایش اعتبار 

اسنادی و یا حواله امکان پذیر است.

از تهران تا نور
وقت��ي مرد جوان تولیدي لباس��ش را در ته��ران جمع کرد و 
تصمیم گرفت همان کار را در شهر و دیار پدري اش ادامه دهد هیچ 
وقت فکرش را نمي کرد این کار او باعث اشتغال زایي براي خیلي از 
همشهریانش شود و حتي خیلي ها قید زندگي در پایتخت را بزنند 

و کار و کاسبي اشان را در شهر ودیار خودشان راه بیندازند.
اصغ��ر ن��وروزي ۴۱ بهار از عمرش را س��پري ک��رده و این 
روزها او را در ش��هر نور و رویان استان مازندران به عنوان جوان 
کارآفرین مي شناس��ند.کارآفریني که خیلي از هم شهري ها و هم 
روستایي هایش را دور هم جمع کرد و به بازار کار شهر پدري اش 

رونق خاصي بخشید.
چهارده س��اله بود که وارد کار تولیدي پوش��اك مردانه شد، 
از پادویي ش��روع کرد. »چایي دم کردم، جارو زدم و بعد کم کم 
پش��ت چرخ نشس��تم. این ها را اصغرآقا مي گوید و ادامه مي دهد: 
»سه سال بعد تقریبا در کار مهارت پیدا کردم اما باید به سربازي 
مي رفتم. دو سالي س��ربازي ام طول کشید و دوباره سال ۷۷ بود 
که وارد بازار کار ش��دم.این بار بیشتر از قبل عزمم را جزم کردم 
تا درکار تولید پوش��اك مردانه مهارت پیدا کنم. به همین خاطر 
به س��راغ یادگی��ري کارهاي دیگر مثل برش زن��ي و غیره رفتم. 
وقتي به قول قدیمي ها یک اوستاکار شدم در منطقه ي هاشم آباد 

مغازه اي اجاره کردم و کار را به صورت مستقل آغاز کردم.«
چهار س��الي از آغاز به کار اصغر گذش��ته ب��ود که فکري به 
ذهنش رسید، او تصمیم گرفت کارگاهش را در تهران جمع کند 
و به ش��هر ودیار پدري اش برود. او مي گوید: من اهل روس��تاي 
وارازان بخش بلده شهرس��تان نور مازندران هستم. تقریبا همه ي 
اهالي روس��تاي ما خیاط هس��تند و از این حرف��ه خرج خانواده  
خود را به دس��ت مي آورند. س��ال ۸۵ بود که تصمیم گرفتم قید 
زندگ��ي وکار در تهران را بزنم و به ش��هر پدري ام بروم. این ایده 
چند نکته ي مثبت داش��ت اول اینکه با راه اندازي کارگاه خیاطي 
لباس مردانه در ش��هر خودم باعث مي شد بازار کار در آنجا رونق 
پیدا کند. دوم اینکه از شلوغي و مشکالت زندگي کردن در شهر 
تهران مثل اجاره ي باالي مغازه ي، دس��تمزد زیاد کارگر و هزار و 

یک مشکل دیگر راحت مي شدم.
او مي گوید: با اینک��ه کارگاهم در تهران با بیش از ۲۰ چرخ 
کار مي کرد با این حال به ش��هر رویان نور رفتم و کارگاهي را در 
آنجا اجاره کردم و کار خیاطي و تولیدي لباس مردانه را با شش 
چرخ ش��روع کردم. کارگرهایم نیز همشهریانم بودند و به خاطر 
اطمیناني که به من داشتند آن ها نیز همراهم آمدند و زندگي در 

تهران را فراموش کردند.
 ای��ن جابه جایي براي اصغر آقا بدون دردس��ر هم نبود، او در 
این باره مي گوید: شهریور ماه سال ۸۵ بود که به شهر رویان رفتم. 
چند ماه اول کار، خیلي س��خت گذش��ت. پس از سال ها زندگي 
ک��ردن در تهران با آن همه ش��لوغي و هیاه��و زندگي کردن در 
ش��هري آرام براي همه ي ما شوکه کننده بود. اما این موضوع تنها 
مشکلمان نبود. بزرگترین مشکلي که داشتیم ماجراي حمل ونقل 
کار از بنک��داري در تهران به کارگاه در رویان بود. در رویان فقط 

ی��ک باربري وج��ود دارد که آن هم فق��ط دو روز در هفته بار به 
تهران مي برد و یا از آنجا بار را برایم مي آورد. به غیر از این مجبور 
بودیم با اتوبوس کارها را از تهران به کارگاه بیاوریم . هر چند این 
کار هم بدون دردسر نبود. اتوبوس ها اجازه ي باربري نداشتند. در 
نهایت مجبور ش��دم با رئیس تعاوني جلسه اي بگذارم و او را قانع 
کنم که این کار باعث اشتغال زایي در شهر ودیار خودمان مي شود. 
خوش��بختانه هماهنگي خوبي بین ما و شرکت تعاوني حمل ونقل 
انجام ش��د و پس از مدتي مشکالت حمل ونقلمان برطرف شد. با 
این وجود ش��ش ماهي طول کشید تا کار به روال عادي و درست 

مثل زماني که در تهران بودیم شود.
س��ه س��ال گذش��ت و اصغر نوروزي ب��راي تصمیم جدیدي 
ک��ه عملي کرده بود تمام ت��الش خود را به کار بس��ت تا اینکه 
کار وکاس��بي اش گرف��ت. ح��اال دهان به دهان بین مردم ش��هر 
و روس��تا پیچیده بود که اصغر کارش حس��ابي گرفته و س��خت 
مش��غول کار اس��ت. همین موفقیت ه��اي او بود که باعث ش��د 
خیلي  از همش��هریانش قید زندگي وکار در تهران را بزنند و مثل 
همشهري اش اصغر به ش��هر خودشان برگردند و کارگاه تولیدی 

شان را آنجا راه بیاندازند.
ن��وروزي مي گوید: بع��د از این مدت کارگرهایم ب��ه ۱۸ یا ۱۹ 
نفر رس��یده بود و وضع زندگي ام تغییر کرده بود. از طرفي دوس��ت 
داشتم همشهریان دیگرم نیز این زندگي جدید آن هم در شهر آبا و 
اجدادي امان را تجربه کنند. به همین خاطر وقتي متوجه شدم خیلي  
از همشهریانم در جریان کارم قرار گرفته ام هر وقت آنها را در مراسمي 
و یا هرجاي دیگر مي دیدم پیشنهاد مي دادم آنها هم کار وکاسبي اشان 
را از تهران به شهر و روستاي خودمان بیاورند. خوشبختانه این ایده 
مورد استقبال خیلي از هم شهري هایم قرار گرفت و حاال کار به جاي 
رس��یده است که ۲۸ واحد تولیدي در روستاي خودمان وارازان ،۴۸ 
واحد تولیدي در ش��هر نور ورویان،۱۳ واحد تولیدي در محمود آباد 
و۱۲ واحد تولیدي درشهر آمل توسط همشهري ها و هم روستاي هاي 

خودم راه افتاده و کارشان را آغاز کردند.
 نوروزي مي گوید: با واردات لباس هاي خارجي با مش��کالت 
زی��ادي روبه رو هس��تیم، از طرفي مش��کالت دیگري هم پیش 
رویمان است. مثل این که وقتي از بنکداري کار تحویل مي گیریم 
چون کارگاهمان در شهرستان است مبلغ کمتري براي تولید به 
ما مي دهند و مي گویند ش��ما در شهرس��تان هزینه هاي کمتري 
دارید. مش��کل دیگرمان هم حساب و کتاب هایي است که پس از 

آتش گرفتن پالس��کو همچنان باق��ي مانده و طلب هایي که هنوز 
وصول نشده است. با این حال در برابر مشکالت سرخم نکرده ایم 
و همچن��ان ب��ا قدرت ب��ه کار ادامه مي دهیم. حتي دو ش��رکت 
تعاوني هم راه اندازي کرده ایم تا در حالي که هر کارگاه به صورت 
انفرادي کار انجام مي دهد اما این کار با س��ازوکار حساب  شده اي 
انجام ش��ود و نه تنها به همه ي کارگاه ها کار برس��د بلکه یک نفر 

قیمت  شکني هم نکند.
ح��اال آقاي ن��وروزي ب��ا تجربه اي ک��ه به دس��ت آورده به 
هم صنفي ه��اي خودش توصی��ه مي کند تا کارش��ان را از تهران 
به ش��هرهاي خودش��ان منتقل کنند. او مي گوید: با این کار بازار 
کسب وکار شهرش��ان را رونق مي دهند اما براي این کار به چند 
نکته توجه داشته باشید. ابتدا اینکه شناخت کافي به بازار داشته 
باش��ید و از همه مهم تر بنکداري که قرار اس��ت کار را به ش��ما 
تحویل بدهد به ش��ما اطمینان داشته باشد. نکته ي دوم تهیه ي 
محلي اس��ت که قرار است درآنجا کارگاه خود را راه اندازي کنید 
و اگ��ر این مکان براي خودتان باش��د هزین��ه ي کمتري خواهید 
داش��ت. نکته سوم هم اینکه مشکل حمل ونقل خود را حل کنید 

تا براي دریافت کار و یا تحویل آن به دردسر نیافتید.
کار کردن در شهرس��تان قابل قیاس با تهران نیس��ت و شاید 
درآمدکمتري نس��بت به تهران داش��ته باشد اما بدون شک داشتن 
آرامش در ش��هرخود مي تو اند در بهبود فضاي کس��ب و کار ش��ما 
تأثیرگذار باشد. اما اگر شما انساني توانمند باشید و بتوانید کار را به 
درستي و سروقت به دست مشتري برسانید به عنوان یک مدیرکارگاه 

مي توانید ماهیانه بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشید. 

حمایت از جوانان جویای کار
کارآفرین موفق کازرون��ی نه تنها با همت عالی یک مجتمع 
متروك کشاورزی را رونق داد بلکه آمادگی خود را برای حمایت 

از جوانان جویای کار استان فارس اعالم کرد.
 مقام معظم رهبری »اقتصاد مقاومتی« را معنا و مفهومی از 
کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو 
دلیل »فشار اقتصادی دشمنان« و »آمادگی کشور برای جهش« 
را معرفی کردند. در گوش��ه و کنار استان فارس افرادی دست به 
کارآفرینی زدند که با همت عالی و قدم های کوچک سعی کردند 
اقتصاد مقاومتی را معنا ببخش��ند و نشان دهند که این نسخه ای 

کامل برای شفای اقتصاد است. 

ی��ک مجتمع متروك کش��اورزی در شهرس��تان کازرون که 
چراغش از بی رونقی اقتصاد خاموش ش��ده ب��ود امروز با فعالیت 

یک جوان رونق گرفته و برای ۱۵ نفر اشتغالزایی کرده است. 
داوود س��لطانی یکی از کارآفرینان موف��ق در زمینه اقتصاد 
مقاومتی اس��ت که ۲ سال پیش کارش را با بسیج سازندگی آغاز 
کرده اس��ت، اما در کنار کار اداری در کالس های آموزشی بسیج 
ش��رکت می کند و متوجه می شود در تمام استان فارس کارهای 
تولیدی و پرورش طیور آغاز شده اما در شهرستان کازرون خبری 

از تولید نیست. 
یک مجتمع متروك کش��اورزی را می خرد و با آموزش های 
بس��یج س��ازندگی و گرفتن تس��هیالت اقتصاد مقاومتی پرورش 
بلدرچی��ن را با ه��زار جوجه آغاز می کند اما در مرحله نخس��ت 
۷۰۰ جوجه از بین می روند. س��لطانی می گوید: ناامید نشدم و با 
توکل به خدا در بار دوم با ۲ هزار جوجه بلدرچین کار را ش��روع 

کردم و نتیجه گرفتم. 
ب��ه گفته وی پس از نتیجه گرفتن از جوجه ریزی تصمیم به 
گس��ترش کار گرفتم و ۶ هزار جوج��ه بلدرچین را پرورش دادم 
پ��س از مدتی تخم بلدرچین را نیز اضافه کردم اما موفق نش��دم 
ب��رای تخم بلدرچین ب��ازار مصرف پیدا کن��م در نتیجه تصمیم 

گرفتم با یک دستگاه جوجه کشی را امتحان کنم. 
س��لطانی که خود فوق لیس��انس کش��اورزی دارد، تصمیم 
می گیرد چرخه پرورش بلدرچی��ن را کامل کند در نتیجه تولید 
دانه مصرفی بلدرچین را آغاز می کند و امروز همه اس��تان فارس 
را در زمینه تولید و پرورش بلدرچین تحت پوشش دارد. مجتمع 
متروك داوود س��لطانی کم کم رونق گرفت و وی متوجه شد که 
می توان��د در کنار آنها مرغ محلی را نی��ز پرورش دهد به همین 
دلیل ۴۰۰ مرغ محلی می گیرد و بخشی از مجتمع را به پرورش 
آن اختص��اص می دهد. به گفته وی ی��ک گلخانه متروکه نیز در 
مجتمع بود که با همکاری شهرداری کازرون محلی برای پرورش 
گل ه��ای فصلی می ش��ود و در مرحله نخس��ت ۵ هزار قطعه گل 

فصلی تولید می کند و به فروش می رساند.
با تالش و همت این کارآفرین موفق مجتمع کشاورزی رونق 
گرفت و امروز به جایی رسیده که می تواند دستگیر دیگر جوانان 
شود. سلطانی می گوید: » این آمادگی را داریم که در کل استان 
فارس هر کس احتیاج به کار داش��ته باش��د با هزینه ش��خصی 
خودم��ان کار تولید بلدرچین را برای��ش راه اندازی کنیم و خرید 

تضمینی هم داشته باشیم«. 
محمد موجی، رئیس بس��یج سازندگی شهرستان کازرون از 
ارائه تسهیالت ۳۰ میلیون تومانی اقتصاد مقاومتی به کسانی که 
مایل به راه اندازی کار باش��ند، خبر می دهد و می گوید: عالوه بر 
این برای ش��روع هر پروژه بسیج س��ازندگی دوره های آموزشی و 

مشاوره برگزار می کند. 
ب��رای  س��ازندگی  بس��یج  بازاریاب��ی  فعالیت ه��ای  از  وی 
تولیدکنندگان خبر می دهد که از جمله آنها برگزاری نمایش��گاه  
در سطح شهرس��تان و استان است. موجی معتقد است که برای 
همه گیر شدن اقتصاد مقاومتی باید تبلیغات در این زمینه صورت 
بگیرد به همین دلیل افراد موفق کارآفرینی در کازرون در فضای 
مج��ازی به معرفی کار خود و تبلیغ می پردازند. هر چند مجتمع 
کشاورزی س��لطانی رونق گرفته اما رنگ سنتی دارد. وی درباره 
دالی��ل صنعتی نک��ردن آن می گوید: زمانی تصمی��م گرفتم که 
کش��تارگاه داخلی راه اندازی کنم که با این کار می توانس��تیم به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس گوشت بلدرچین صادر کنیم اما به 

دلیل سنگ اندازی و مانع تراشی ادارات پشیمان شدم. 
به گفته وی ۳ میلیون تومان هزینه کارهای اداری بود و بعد 
از آن تجهیز کش��تارگاه ۷۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داش��ت اما 
به دلیل موانع اداری پش��یمان شدم و اکنون به صورت سنتی با 

خانواده ام کار می کنم.

اشتغال زایی در کوه های اصالندوز
برداش��ت محصول قارچ دنبالن که به ش��کل کامال طبیعی 
و ارگانی��ک در طبیع��ت یافت می ش��ود از ارتفاع��ات و کوه های 

اصالندوز آغاز شده است.
قارچ دنبالن ) از ریش��ه فعل ترکی دونباالن به معنی برآمده 
و متورم( نوعی قارچ خوراکی گران قیمت و کمیاب اس��ت و تأثیر 

چشم گیری در کاهش قند خون دارد.
اندازه این قارچ از یک فندق تا یک پرتغال بوده و شکلی شبیه 
سیب زمینی دارد.در سال های پر باران و فصل پاییز و نیز از اول اسفند 
تا نیمه اول فروردی��ن در مراتع منطقه مغان بخصوص در کوه های 
اطراف اصالندوز رشد می کند. افراد آشنا و مطلعی در منطقه اصالندوز 
وج��ود دارند که روزانه بین ۵ ت��ا ۱۰ کیلوگرم دنبالن بخصوص در 
ارتفاعات و کوه های اطراف روستاها و قشالقات جمع آوری می کنند 

و به قیمت ۲۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان می فروشند.
قیمت این نوع قارچ در ایران متغیر بوده و در خارج از کشور 
نیز خریداران بس��یار خوبی دارند؛ در کشورهای فرانسه، ایتالیا و 
انگلیس هر کیلو ۱۰۰ تا ۲۰۰ دالر به فروش می رس��د. قارچ های 
دنبالن معموالً دس��ته دسته در عمق ۱۰س��انتیمتری در خاك 
کوه های اطراف اصالندوز می رویند و به حالت طبیعی در بسیاری 

از زمین های معتدل دیده می شوند.
با توجه به آغاز بارندگی های بهاره و مس��اعد ش��دن شرایط 
رشد این قارچ جمع آوری، خرید و فروش و مصرف این قارچ ها در 
رویشگاه های قارچ دنبالن در کشور از رونق خاصی برخوردار شده 
اس��ت. بخشی از خواص دارویی و پزش��کی قارچ دنبالن براساس 
مس��تندات علمی و تحقیقات آزمایشگاهی و برخی دیگر در میان 
م��ردم مناطق مختلف و براس��اس تجربیات ش��خصی و در طول 
سال های متمادی به اثبات رسیده است.تغذیه از آن در فصل بهار 
را برای جلوگیری از انواع بیماری ها در طول سال مؤثر می دانند.

در ایران در ش��هرهای مرکزی و جنوبی کش��ور نیز از قارچ 
به عنوان غذایی مقوی و دارویی در درمان بیماری های چش��می 
یاد می شودبسیاری مصرف قارچ را در درمان عوارض پیری مؤثر 
دانس��ته و آن را ب��ه عنوان عامل جوانی می شناس��ند. براس��اس 
تحقیقات انجام شده تاکنون تأثیرات آنتی بیوتیکی قارچ در برابر 
میکروب ها و عوامل بیماری زا، تأثیر آنتی اکسیدانی در برابر انواع 
عوامل س��رطان زا و محافظت از کبد در برابر بیماری های کبدی 

به اثبات رسیده است.
قارچ دنبالن به رنگ های سفید، سیاه، قرمز تیره، خاکستری 
و بنفش دیده می ش��ود ولی لذیذترین نوع آن دارای پوسته سیاه 
رنگ اس��ت. از نظ��ر تغذیه ای دارای بی��ش از ۱۵ نوع پروتئین و 
ویتامین های زیادی است اس��تفاده از انواع قارچ ها به ویژه دنبل 
به عنوان یک غذای سالم روبه افزایش است و هرساله متقاضیان 

بیشتری پیدا می کند.
ای��ن محصول که به ش��کل کام��ال طبیع��ی و ارگانیک در 
طبیعت یافت می شود و در کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه 
خلیج فارس مش��تریان فراوانی دارد، امس��ال به جهت بارش های 
مناسب باران رویش این قارچ در اراضی مرتعی اصالندوز به ویژه 
دامنه های آق داغ بس��یار مناسب اس��ت.اصالندوزمغان در ۲۰۰ 
کیلومتری ش��مال غربی استان اردبیل واقع شده و هم مرز کشور 

جمهوری آذربایجان است.
در نهایت می توان اینطور نتیجه گرفت که با توجه به اقتصاد 
مقاومتی می توان بیکاری را ریش��ه کن کرد چیزی که مسئوالن 

متاسفانه در عمل کمتر به آن توجه می کنند.

خود اشتغالی از لتگاه تا اصالندوز؛

وقتیبیکاریباتکیهبراقتصادمقاومتیریشهکنمیشود

متن آگهى در پرونده كالسه 960779 اين شعبه خانم سحر الياسى پور فرزند 
اسماعيل به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  
بودن متهم و در اجراى مقررات ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار 
اين آگهى به همراه وكيل جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   

بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42366/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران  (وليعصر)   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 961137 اين شعبه آقاى مرتضى نيك پور به اتهام 
تهديد تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در 
اجراى مقررات ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار اين آگهى 
به همراه وكيل جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42367/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 960694 اين شعبه آقاى محمدرضا بيگ پريخانى 
به اتهام ضرب و و جرح عمدى موضوع شكايت خانم فرزانه بيگ پريخانى تحت 
تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در اجراى مقررات 
ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به 
نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار اين آگهى به همراه وكيل 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42368/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران  (وليعصر)   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

بازپرسى آقاى اشكان  اين   آگهى احضار متهم در پرونده كالسه 970044 
خاموشى فرزند نوراله به اتهام مشاركت در فروش مال غير و معاونت در 
اينكه متهم فوق مجهول  به  جعل سند خودرو تحت تعقيب مى باشد.   نظر 
المكان مى باشند و وقت رسيدگى پرونده به يك ماه پس از نشر آگهى تعيين 
گرديده است، بدين وسيله به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت مذكور 
جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين بازپرسى حاضر شود در غير 

اين صورت طبق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 42369/م الف                    مدير دفتر شعبه چهارم دادسراى ناحيه 11 - كيا 

 متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على 
غفارى فرزند زين العابدين شاكى محسن عادليان شكايتى عليه على غفارى 
داير بر فروش مال غير مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982995800260 شعبه 1087 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/3  (1087 جزايى سابق)  تهران  مدرس 
ساعت  11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 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 گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 42370/م الف          مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 1087 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1087جزايى سابق) – محبوبه عرب

داديارى  بيستم  شعبه   9709982152800034 كالسه  پرونده  در  آگهى  متن 
دادسراى ناحيه چهار تهران آقاى بابك سهرابى حويق فرزند اكبر به موجب 
شكايت آقاى محمدتقى شفاهى به اتهام توهين، تهديد و مزاحمت تلفنى تحت 
تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ 
احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
به موجب اين آگهى كه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر 
مى شود ابالغ مى گردد كه ظرف مهلت يك ماه پس از درج آگهى جهت اخذ 
اظهارات و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى واقع در تهران، حكيميه، 
ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى  (ع)،  حسين  امام  خيابان  باباييان،  بلوار 
چهار تهران طبقه دوم شعبه بيست داديارى حضور يابد.   پس از انقضاى 
مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد  شد.   الزم به ذكر است نتيجه عدم 
حضور، جلب است.   متهم مى تواند در مرحله تحقيقات مقدماتى يك نفر وكيل 

دادگسترى همراه خود داشته باشد. 
دادسراى  بيست  شعبه  داديار  الف                  42362/م   
مفاخرى  – تهران  چهار  ناحيه  انقالب  و  عمومى 

داديارى  هفتم  شعبه   9609982150700169 كالسه  پرونده  در  آگهى  متن   
دادسراى ناحيه 4 (رسالت) تهران متهم نگار سرهنگ زاده به اتهام كالهبردارى 
تحت تعقيب قرار دارد.   با توجه به متوارى بودن و عدم امكان ابالغ احضاريه 
و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به موجب 
مى  منتشر  كثيراالنتشار  هاى  روزنامه  از  يكى  در  نوبت  يك  كه  آگهى  اين 
اخذ  جهت  آگهى  درج  از  پس  ماه  يك  مهلت  ظرف  كه  گردد  مى  ابالغ  شود 
اظهارات و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى واقع در تهران، فلكه 
اشراق  فرهنگسراى  جنب  (ناهيد)  جشنواره  خيابان  انتهاى  تهرانپارس،  دوم 
بلوك 6 طبقه سوم حضور يابد.   پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم 
گرفته خواهد  شد.   متهم مى تواند در مرحله تحقيقات مقدماتى يك نفر وكيل 

دادگسترى همراه خود داشته باشد. 
 42363/م الف                     داديار شعبه هفتم داديارى دادسراى ناحيه 4 (رسالت) تهران

ابالغ مى گردد  پوريا صحت فرزند وحيد  به متهم  بدين وسيله  متن آگهى 
بازپرسى  سوم  شعبه  در   3 ب   /  970002 كالسه  به  اتهامى  پرونده  كه 
دادسراى ناحيه 29 تهران (ويژه نوجوانان) كه به اتهام كالهبردارى رايانه 
اى تحت تعقيب مى باشند و اقدامات جهت شناسايى و جلب متهم منتج به 
نتيجه نشده، مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد 
تا جهت دفاع از اتهامات انتسابى ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهى به اين 
كرج، نرسيده به عوارضى قديم، خ   – اتوبان تهران  ابتداى  شعبه واقع در 
نمايند،  مراجعه  (نوجوانان)  تهران   29 ناحيه   دادسراى   144 پ  آزادگان، 
به موضوع رسيدگى و قرار مقتضى  در غير اين صورت اين شعبه غيابا" 

صادر خواهد شد. 
دادسراى  بازپرسى   3 شعبه  بازپرس  الف          م   /42364  
نبوى سيدرضا   – تهران  (نوجوانان)   29 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

 متن آگهى در پرونده كالسه 970311 متهم ايمان فدايى فرزند اسداله به اتهام 
خيانت در امانت نسبت به يك دستگاه خودرو تحت تعقيب قرار گرفته است با 
عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در اجراى مقررات ماده  174 ق.   آ.   
د دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
 42365/م الف                     داديار شعبه 2 دادسراى ناحيه 11 تهران – مهدى صانعى

متن آگهى در پرونده كالسه 960779 اين شعبه خانم سحر الياسى پور فرزند 
اسماعيل به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  
بودن متهم و در اجراى مقررات ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار 
اين آگهى به همراه وكيل جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   

بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42366/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران  (وليعصر)   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 961137 اين شعبه آقاى مرتضى نيك پور به اتهام 
تهديد تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در 
اجراى مقررات ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار اين آگهى 
به همراه وكيل جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42367/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 960694 اين شعبه آقاى محمدرضا بيگ پريخانى 
به اتهام ضرب و و جرح عمدى موضوع شكايت خانم فرزانه بيگ پريخانى تحت 
تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در اجراى مقررات 
ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به 
نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار اين آگهى به همراه وكيل 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42368/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران  (وليعصر)   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

بازپرسى آقاى اشكان  اين   آگهى احضار متهم در پرونده كالسه 970044 
خاموشى فرزند نوراله به اتهام مشاركت در فروش مال غير و معاونت در 
اينكه متهم فوق مجهول  به  جعل سند خودرو تحت تعقيب مى باشد.   نظر 
المكان مى باشند و وقت رسيدگى پرونده به يك ماه پس از نشر آگهى تعيين 
گرديده است، بدين وسيله به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت مذكور 
جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين بازپرسى حاضر شود در غير 

اين صورت طبق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 42369/م الف                    مدير دفتر شعبه چهارم دادسراى ناحيه 11 - كيا 

 متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على 
غفارى فرزند زين العابدين شاكى محسن عادليان شكايتى عليه على غفارى 
داير بر فروش مال غير مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982995800260 شعبه 1087 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/3  (1087 جزايى سابق)  تهران  مدرس 
ساعت  11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 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 گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 42370/م الف          مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 1087 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1087جزايى سابق) – محبوبه عرب

داديارى  بيستم  شعبه   9709982152800034 كالسه  پرونده  در  آگهى  متن 
دادسراى ناحيه چهار تهران آقاى بابك سهرابى حويق فرزند اكبر به موجب 
شكايت آقاى محمدتقى شفاهى به اتهام توهين، تهديد و مزاحمت تلفنى تحت 
تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ 
احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
به موجب اين آگهى كه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر 
مى شود ابالغ مى گردد كه ظرف مهلت يك ماه پس از درج آگهى جهت اخذ 
اظهارات و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى واقع در تهران، حكيميه، 
ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى  (ع)،  حسين  امام  خيابان  باباييان،  بلوار 
چهار تهران طبقه دوم شعبه بيست داديارى حضور يابد.   پس از انقضاى 
مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد  شد.   الزم به ذكر است نتيجه عدم 
حضور، جلب است.   متهم مى تواند در مرحله تحقيقات مقدماتى يك نفر وكيل 

دادگسترى همراه خود داشته باشد. 
دادسراى  بيست  شعبه  داديار  الف                  42362/م   
مفاخرى  – تهران  چهار  ناحيه  انقالب  و  عمومى 

داديارى  هفتم  شعبه   9609982150700169 كالسه  پرونده  در  آگهى  متن   
دادسراى ناحيه 4 (رسالت) تهران متهم نگار سرهنگ زاده به اتهام كالهبردارى 
تحت تعقيب قرار دارد.   با توجه به متوارى بودن و عدم امكان ابالغ احضاريه 
و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به موجب 
مى  منتشر  كثيراالنتشار  هاى  روزنامه  از  يكى  در  نوبت  يك  كه  آگهى  اين 
اخذ  جهت  آگهى  درج  از  پس  ماه  يك  مهلت  ظرف  كه  گردد  مى  ابالغ  شود 
اظهارات و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى واقع در تهران، فلكه 
اشراق  فرهنگسراى  جنب  (ناهيد)  جشنواره  خيابان  انتهاى  تهرانپارس،  دوم 
بلوك 6 طبقه سوم حضور يابد.   پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم 
گرفته خواهد  شد.   متهم مى تواند در مرحله تحقيقات مقدماتى يك نفر وكيل 

دادگسترى همراه خود داشته باشد. 
 42363/م الف                     داديار شعبه هفتم داديارى دادسراى ناحيه 4 (رسالت) تهران

ابالغ مى گردد  پوريا صحت فرزند وحيد  به متهم  بدين وسيله  متن آگهى 
بازپرسى  سوم  شعبه  در   3 ب   /  970002 كالسه  به  اتهامى  پرونده  كه 
دادسراى ناحيه 29 تهران (ويژه نوجوانان) كه به اتهام كالهبردارى رايانه 
اى تحت تعقيب مى باشند و اقدامات جهت شناسايى و جلب متهم منتج به 
نتيجه نشده، مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد 
تا جهت دفاع از اتهامات انتسابى ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهى به اين 
كرج، نرسيده به عوارضى قديم، خ   – اتوبان تهران  ابتداى  شعبه واقع در 
نمايند،  مراجعه  (نوجوانان)  تهران   29 ناحيه   دادسراى   144 پ  آزادگان، 
به موضوع رسيدگى و قرار مقتضى  در غير اين صورت اين شعبه غيابا" 

صادر خواهد شد. 
دادسراى  بازپرسى   3 شعبه  بازپرس  الف          م   /42364  
نبوى سيدرضا   – تهران  (نوجوانان)   29 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

 متن آگهى در پرونده كالسه 970311 متهم ايمان فدايى فرزند اسداله به اتهام 
خيانت در امانت نسبت به يك دستگاه خودرو تحت تعقيب قرار گرفته است با 
عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در اجراى مقررات ماده  174 ق.   آ.   
د دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
 42365/م الف                     داديار شعبه 2 دادسراى ناحيه 11 تهران – مهدى صانعى

دو  كيفرى  دادگاه  شعبه 1146  كالسه 9509980291701317  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى بعثت تهران (1146 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره شاكى: آقاى 
آغامير تاجيك فرزند علصف متهمين: 1- آقاى ثمين مكاريان 2- آقاى مهدى 3- 
آقاى محمود توخى اتهام ها: 1- توهين به اشخاص عادى 2- ضرب و جرح عمدى 
گردشكار: دادگاه با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و مداقه در جميع اوراق آن 
ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از پروردگار متعال به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه درباره اتهام آقاى محمود توخى (مستانى) داير 
بر ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين نظر به شكايت شاكى آقاى آغامير تاجيك، 
گزارش هاى مرجع انتظامى و قرار جلب به دادرسى صادره از اين دادگاه و گواهى 
هاى پزشكى قانونى و با عنايت به اينكه متهم در دادسرا و در جلسه دادرسى حضور 
نيافته و از خود در قبال بزه انتسابى دفاع موثرى به عمل نياورده بنابراين بزه هاى 
انتسابى محرز و مسلم بوده و دادگاه با استناد ماده 608 از قانون مجازات اسالمى 
(تعزيرات 1375) و مواد 448 و 449 و 462 و 488 از قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392 راى به محكوميت نامبرده به تحمل 50 ضربه شالق تعزيرى از بابت اتهام 
توهين و به پرداخت سه صدم ديه كامل به عنوان ارش متالحمه خلف سمت چپ 
گردن و نيم صدم ديه كامل بابت ارش حارصه قدام نيمه سمت چپ تحتانى قفسه 
سينه از بابت ايراد ضرب و جرح عمدى ظرف يك سال قمرى از تاريخ وقوع در 
حق شاكى آقاى محمود توخى صادر و اعالم مى نمايد.   اين راى غيابى و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف مدت 
بيست روز ديگر پس از پايان مهلت واخواهى، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه هاى 

تجديدنظر استان تهران است. 
 42374/ م الف        رئيس شعبه 11146 دادگاه كيفرى 2 تهران – عليرضا پاشافر

كيفرى  دادگاه   1159 شعبه   930998291801155 كالسه  پرونده  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1159) تهران  بعثت  قضايى  مجتمع  دو 
9709970211700296 شاكى: آقاى محمد افشارپور فرزند رمضان متهم: آقاى 
محمدرضا قادرى اتهام ها: 1- نشر اكاذيب 2- افتراء (راى دادگاه) درخصوص 
اتهام محمدرضا قادرى داير بر ايراد افتراء نشر اكاذيب موضوع شكايت محمد 
افشارپور دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و شكايت شاكى و 
گزارش مرجع انتظامى و تحقيقات به عمل آمده و مستند مورد شكايت در برگ 
دو پرونده و پاسخ مورخ 96/2/26 گمرك تهران (برگ 52 پرونده) و عدم حضور 
متهم و عدم ارائه دفاع موثر در رد اتهام و ساير قرائن موجود بزه انتسابى به متهم 
را محرز و مسلم دانسته و مستندا“ به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1375 حكم بر محكوميت متهم به تحمل دو فقره 74 ضربه شالق تعزيرى 
صادر و اعالم مى نمايد.   راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در 

دادگاه تجديدنظر استان تهران است. 
 42375/ م الف                رئيس شعبه 1159 دادگاه كيفرى 2 تهران – خاكبازان

راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى عارف كيانى فرزند مظفر متولد 1380/5/11 
دادگاه حسب  عمدى  جرح  و  بر ضرب  مبنى   3950550739 ملى  به شماره 
گزارش و تحقيقات به عمل آمده مامورين نيروى انتظامى و اظهارات گواه و 
گواهى پزشكى قانونى به استناد ماده 614 قانون تعزيرات 1375 و بند پ ماده 
89 قانون مجازات اسالمى 1392 به پرداخت چهل ميليون ريال جزاى نقدى 
و به استناد مواد 592 و 714 و 715 قانون مجازات اسالمى به پرداخت شش 
هزارم ديه كامل بابت كبودى در ناحيه زير چشم ها و دو هزارم ديه كامل 
بابت ارش تورم ناحيه بينى و يك دهم ديه كامل بابت شكستگى استخوان بينى 
در حق مجنى عليه محكوم مى گردد.   راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از آن ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است. 
 42378/م الف                          رئيس شعبه 2 دادگاه اطفال و نوجوانان تهران – فرزاد زندپور

 متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مازيار 
قبادى مقدم  شكات محسن بيات و غيره شكايتى عليه شما مبنى بر جعل و 
اين شعبه  به  انتقال مال غير و غيره مطرح كه  اوراق مجعول و  از  استفاده 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509982149200948 شعبه 1083 دادگاه 
كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1106 جزايى سابق) ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 1397/6/4 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  آگهى مى گردد  كثيراالنتشار 
ثانى  آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
در  رسيدگى  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست 

دادگاه حاضر گردد. 
 42371/م الف          مدير دفتر شعبه 1083 دادگاه كيفرى 2 مجتمع 
معصومه شفائى  – تهران (1106 جزايى سابق)  قضايى شهيد مدرس 

متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى احسان 
ايراد صدمه  در  بر مشاركت  مبنى  عليه شما  اسدى شكايتى  مهدى  طاهرى 
عمدى بدنى با چاقو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1083 شعبه   940998215051269
مدرس تهران (1106 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/29 
ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 و 180 
قانون آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
تا  كثيراالنتشار آگهى مى گردد  از جرايد  يكى  نوبت در  خواهان مراتب يك 
به دفتر دادگاه مراجعه و  انتشار آگهى  تاريخ  از  خوانده ظرف يك ماه پس 
ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 42372/م الف          قاضى دادگاه كيفرى شعبه 1083 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1106 جزايى سابق) – محمدرضا بيتى

كيفرى دو  دادگاه  پرونده كالسه 960998212300192 شعبه 1004  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1004) تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع 
شكات: 1- دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 12 (مجتمع قضايى امام خمينى) 2- 
آقاى على رضا مرتضوى پورمقدم فرزند محمدرضا 3- خانم سپيده سپيدنامه 
با  بدنى  ايراد صدمه عمدى  اتهام:  راد  آقاى مهران رضايى  تقى متهم:  فرزند 
چاقو راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى مهران رضايى راد فاقد مشخصات 
بيشتر مندرج در كيفرخواست داير بر ضرب و جرح عمدى با چاقو موضوع 
شكايت شاكى اين شعبه از دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اوراق موجود 
از جمله شكايت بى شائبه شكات خصوصى (كه يكى از شكات به نام خانم 
سپيده سپيدنامه رضايت خود را حسب كيفرخواست اصدارى و قرارداد سرا 
در صفحه 42 اعالم نموده است)، گزارش مرجع انتظامى، نظريه پزشكى قانونى، 
شهادت شهود، عدم حضور متهم و يا ارسال اليحه دفاعيه اى و ساير قرائن 
موجود بدهكارى وى را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به ماده 614 قانون 
مجازات اسالمى مصوب 92 بابت جنبه خصوصى بزه 1- جراحت حارصه 
نيم درصد 2- كبودى  يك و  بازوى چپ جمعا"  كناره خارجى چشم چپ و 
چشم راست و سمت چپ صورت جمعا" شش هزارم ديه كه حكم به پرداخت 
ديه ظرف مدت يك سال قمرى از تاريخ وقوع بزه در حق شاكى صادر و اعالم 
به تحمل هشت ماه حبس تعزيرى  و درخصوص جنبه عمومى جرم وى را 
محكوم مى نمايد.   راى دادگاه غيابى محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه هاى تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 42373/ م الف        رئيس شعبه 1004 دادگاه كيفرى دو تهران – عزيز سام خانيانى

دو  كيفرى  دادگاه  شعبه 1146  كالسه 9509980291701317  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى بعثت تهران (1146 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره شاكى: آقاى 
آغامير تاجيك فرزند علصف متهمين: 1- آقاى ثمين مكاريان 2- آقاى مهدى 3- 
آقاى محمود توخى اتهام ها: 1- توهين به اشخاص عادى 2- ضرب و جرح عمدى 
گردشكار: دادگاه با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و مداقه در جميع اوراق آن 
ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از پروردگار متعال به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه درباره اتهام آقاى محمود توخى (مستانى) داير 
بر ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين نظر به شكايت شاكى آقاى آغامير تاجيك، 
گزارش هاى مرجع انتظامى و قرار جلب به دادرسى صادره از اين دادگاه و گواهى 
هاى پزشكى قانونى و با عنايت به اينكه متهم در دادسرا و در جلسه دادرسى حضور 
نيافته و از خود در قبال بزه انتسابى دفاع موثرى به عمل نياورده بنابراين بزه هاى 
انتسابى محرز و مسلم بوده و دادگاه با استناد ماده 608 از قانون مجازات اسالمى 
(تعزيرات 1375) و مواد 448 و 449 و 462 و 488 از قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392 راى به محكوميت نامبرده به تحمل 50 ضربه شالق تعزيرى از بابت اتهام 
توهين و به پرداخت سه صدم ديه كامل به عنوان ارش متالحمه خلف سمت چپ 
گردن و نيم صدم ديه كامل بابت ارش حارصه قدام نيمه سمت چپ تحتانى قفسه 
سينه از بابت ايراد ضرب و جرح عمدى ظرف يك سال قمرى از تاريخ وقوع در 
حق شاكى آقاى محمود توخى صادر و اعالم مى نمايد.   اين راى غيابى و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف مدت 
بيست روز ديگر پس از پايان مهلت واخواهى، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه هاى 

تجديدنظر استان تهران است. 
 42374/ م الف        رئيس شعبه 11146 دادگاه كيفرى 2 تهران – عليرضا پاشافر

كيفرى  دادگاه   1159 شعبه   930998291801155 كالسه  پرونده  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1159) تهران  بعثت  قضايى  مجتمع  دو 
9709970211700296 شاكى: آقاى محمد افشارپور فرزند رمضان متهم: آقاى 
محمدرضا قادرى اتهام ها: 1- نشر اكاذيب 2- افتراء (راى دادگاه) درخصوص 
اتهام محمدرضا قادرى داير بر ايراد افتراء نشر اكاذيب موضوع شكايت محمد 
افشارپور دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و شكايت شاكى و 
گزارش مرجع انتظامى و تحقيقات به عمل آمده و مستند مورد شكايت در برگ 
دو پرونده و پاسخ مورخ 96/2/26 گمرك تهران (برگ 52 پرونده) و عدم حضور 
متهم و عدم ارائه دفاع موثر در رد اتهام و ساير قرائن موجود بزه انتسابى به متهم 
را محرز و مسلم دانسته و مستندا“ به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1375 حكم بر محكوميت متهم به تحمل دو فقره 74 ضربه شالق تعزيرى 
صادر و اعالم مى نمايد.   راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در 

دادگاه تجديدنظر استان تهران است. 
 42375/ م الف                رئيس شعبه 1159 دادگاه كيفرى 2 تهران – خاكبازان

راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى عارف كيانى فرزند مظفر متولد 1380/5/11 
دادگاه حسب  عمدى  جرح  و  بر ضرب  مبنى   3950550739 ملى  به شماره 
گزارش و تحقيقات به عمل آمده مامورين نيروى انتظامى و اظهارات گواه و 
گواهى پزشكى قانونى به استناد ماده 614 قانون تعزيرات 1375 و بند پ ماده 
89 قانون مجازات اسالمى 1392 به پرداخت چهل ميليون ريال جزاى نقدى 
و به استناد مواد 592 و 714 و 715 قانون مجازات اسالمى به پرداخت شش 
هزارم ديه كامل بابت كبودى در ناحيه زير چشم ها و دو هزارم ديه كامل 
بابت ارش تورم ناحيه بينى و يك دهم ديه كامل بابت شكستگى استخوان بينى 
در حق مجنى عليه محكوم مى گردد.   راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از آن ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است. 
 42378/م الف                          رئيس شعبه 2 دادگاه اطفال و نوجوانان تهران – فرزاد زندپور

 متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مازيار 
قبادى مقدم  شكات محسن بيات و غيره شكايتى عليه شما مبنى بر جعل و 
اين شعبه  به  انتقال مال غير و غيره مطرح كه  اوراق مجعول و  از  استفاده 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509982149200948 شعبه 1083 دادگاه 
كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1106 جزايى سابق) ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 1397/6/4 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  آگهى مى گردد  كثيراالنتشار 
ثانى  آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
در  رسيدگى  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست 

دادگاه حاضر گردد. 
 42371/م الف          مدير دفتر شعبه 1083 دادگاه كيفرى 2 مجتمع 
معصومه شفائى  – تهران (1106 جزايى سابق)  قضايى شهيد مدرس 

متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى احسان 
ايراد صدمه  در  بر مشاركت  مبنى  عليه شما  اسدى شكايتى  مهدى  طاهرى 
عمدى بدنى با چاقو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1083 شعبه   940998215051269
مدرس تهران (1106 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/29 
ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 و 180 
قانون آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
تا  كثيراالنتشار آگهى مى گردد  از جرايد  يكى  نوبت در  خواهان مراتب يك 
به دفتر دادگاه مراجعه و  انتشار آگهى  تاريخ  از  خوانده ظرف يك ماه پس 
ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 42372/م الف          قاضى دادگاه كيفرى شعبه 1083 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1106 جزايى سابق) – محمدرضا بيتى

كيفرى دو  دادگاه  پرونده كالسه 960998212300192 شعبه 1004  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1004) تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع 
شكات: 1- دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 12 (مجتمع قضايى امام خمينى) 2- 
آقاى على رضا مرتضوى پورمقدم فرزند محمدرضا 3- خانم سپيده سپيدنامه 
با  بدنى  ايراد صدمه عمدى  اتهام:  راد  آقاى مهران رضايى  تقى متهم:  فرزند 
چاقو راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى مهران رضايى راد فاقد مشخصات 
بيشتر مندرج در كيفرخواست داير بر ضرب و جرح عمدى با چاقو موضوع 
شكايت شاكى اين شعبه از دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اوراق موجود 
از جمله شكايت بى شائبه شكات خصوصى (كه يكى از شكات به نام خانم 
سپيده سپيدنامه رضايت خود را حسب كيفرخواست اصدارى و قرارداد سرا 
در صفحه 42 اعالم نموده است)، گزارش مرجع انتظامى، نظريه پزشكى قانونى، 
شهادت شهود، عدم حضور متهم و يا ارسال اليحه دفاعيه اى و ساير قرائن 
موجود بدهكارى وى را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به ماده 614 قانون 
مجازات اسالمى مصوب 92 بابت جنبه خصوصى بزه 1- جراحت حارصه 
نيم درصد 2- كبودى  يك و  بازوى چپ جمعا"  كناره خارجى چشم چپ و 
چشم راست و سمت چپ صورت جمعا" شش هزارم ديه كه حكم به پرداخت 
ديه ظرف مدت يك سال قمرى از تاريخ وقوع بزه در حق شاكى صادر و اعالم 
به تحمل هشت ماه حبس تعزيرى  و درخصوص جنبه عمومى جرم وى را 
محكوم مى نمايد.   راى دادگاه غيابى محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه هاى تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 42373/ م الف        رئيس شعبه 1004 دادگاه كيفرى دو تهران – عزيز سام خانيانى

گ���و قاسم غفوری - مائده شیرپور  اقتصاد و معیشت از واژگانی است گفت و
با کلماتی همچون تورم و روکود و بیکاری  که این روزها 
از  برخی  که  است  چنان  فرآیند  این  است.  شده  اجین 
ناامیدی کامل برای کسب شغل و داشتن درآمد می گویند. 
بیکاری به یک اصل کشوری مبدل شده چنانکه بسیاری از 

شهرها و مناطق کشور با این مسئله مواجه بوده و حتی در 
مراکزی از وضعیتی اجتماعی و اقتصادی به وادی سیاسی 
ناامیدی  این فضای  میان  در  اما  است.  امنیتی رسیده  و 

افرادی هستند که توانسته اند راه خود را بیابند. 
با  و  نداشته  چندانی  تجربه  و  سرمایه  که  آنهایی 
به  و  گذاشتند  اشتغالی  خود  راه  در  قدم  حداقل ها 

راه متحمل  این  رنج های بسیاری که در  و  رغم سختی ها 
مقصود  سرمنزل  به  توانسته اند  سرانجام  شده اند 
یک  برای  که  خود  برای  تنها  نه  که  کارآفرینانی  برسند. 
محله، یک روستا و حتی یک شهر اشتغال زایی کرده اند. 
الگویی که می  تواند افقی روشن را پیش روی مسئوالن و 

مردم برای اشتغال آفرینی قرار دهد. 

نمای نزدیک


