
7 شنبه  20 مرداد 1397  شماره 4813  معیـشت

تلفن همراه در ایران 24 ساله شد؛
90/3 درصد؛ ضریب نفوذ اپراتور اول 
24 س��ال از واگذاری نخس��تین س��یم کارت های 
تلفن همراه در ایران می گ��ذرد؛ در این مدت صنعت 
ارتباطات سیار در کشور رشد شتابانی تجربه کرده به 
شکلی که امروز تعداد سیم کارت های فعال به نزدیک 

160 میلیون فقره رسیده است.
19 مرداد 73 با واگذاری چهار سیم کارت به کارکنان 
نهاد ریاست جمهوری، عرضه سیم کارت تلفن همراه در 
ایران به طور رسمی آغاز شد. بهره برداری از نخستین فاز 
شبکه تلفن همراه کشور، در مردادماه سال 73 در شهر 
تهران با 24 سایت BTS و با ظرفیت 9200 شماره آغاز 
شد. به دنبال استقبال غیرمنتظره و بی نظیر مردم از این 
پدیده، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش 
آن از تهران به کل کشور برآمد. بنابراین با توجه به نیاز 
و تقاضای مردم به این پدیده، فعالیت هایی متناسب با 
جهت گیری جهانی برای توس��عه شبکه تلفن همراه در 

اهداف عالی مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت.
در ادام��ه این برنامه، هیات وزیران بنا به پیش��نهاد 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، اساس��نامه ش��رکت 
ارتباطات سیار را با سرمایه 2 هزار میلیارد ریالی تصویب 
کرد و همه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات 
ایران به ش��رکت ارتباطات سیارایران واگذار شد. با جدی 
شدن خصوصی س��ازی صنعت مخابرات کشور و اهمیت 
حضور در بازار رقابت تجاری، این شرکت از سال 86، با نام 
»همراه اول«، نشان دو حلقه، رنگ فیروزه ای و نارنجی و 

شعار »هیچ کس تنها نیست« فعالیت خود را ادامه داد.
شرکت ارتباطات س��یار ایران که برای دومین بار 
پیاپی موفق ش��ده رتبه اول در اس��تفاده حداکثری از 
منابع و مهارت های ایرانی در ارزیابی عملکرد اپراتورها 
توس��ط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را 
کسب کند، با بیش از 100 میلیون سیم کارت واگذار 
ش��ده در 1246 ش��هر )100درصد شهرها( و بیش از 
43 هزار روس��تا )حدود 90 درصد روس��تاها( و بیش 
از 70 ه��زار کیلومتر از جاده های کش��ور، بیش از 97 

درصد پوشش جمعیتی کشور را تحت پوشش دارد.
ضری��ب نفوذ اپرات��ور اول 90.3 درص��د و ارتباط 
رومین��گ بین الملل آن با 270 اپراتور در 112 کش��ور 
جهان برقرار اس��ت. همراه اول، عالوه بر این که پیشتاز 
عرضه سیم کارت در کشور بوده، با نوسازی مداوم شبکه 
خود، به روزترین تجهیزات شبکه تلفن همراه کشور را 

نیز داراست.  شرکت ارتباطات سیار ایران

روی آنتن

قاچاق سوخت دوباره رونق گرفت 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خرید مواد پایه از بورس انرژی و سوء استفاده 

از کد محصول در سازمان استاندارد، قاچاق سوخت را تسهیل کرده است.
علی اکبر کریمی گفت: یکی از چالش های امروز کش��ور، با توجه به التهابات 
اخیر ارزی این است که متاسفانه قاچاق سوخت مجددا افزایش یافته و دولت هنوز 

اقدام به اصالح نرخ یارانه های سوخت نکرده است ضمن اینکه یکی از راهکارهایی 
که امروز منجر به قاچاق سوخت شده است، سوء استفاده از عرضه محصوالت شیمیایِی 

پایه تولید مواد سوختی در بورس انرژی است.
ب��ه گفته وی با توجه به ارتباطات ویژه ای که در اداره اس��تاندارد ایجاد می ش��ود، برای 
محصوالت صادراتی کد متفاوتی اخذ ش��ده که چه بس��ا این موضوع می تواند در یک فرایند 
ُمتخلفانه شکل گرفته باشد. به این ترتیب مواد سوختی که از محصوالت شیمیایی عرضه شده 

در بورس انرژی تهیه شده اند، از طریق مرزهای غربی به راحتی صادر می شوند.  تسنیم

خط کش 
 احتیاط در مورد منابع ارزی

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینک��ه ذخایر قابل قبولی در کاالهای 
اساسی داریم، گفت: در مورد منابع ارزی باید با احتیاط عمل کنیم.

محمد ش��ریعتمداری با بیان اینکه وضعیت جامعه به مثابه یک گلوله برف 
اس��ت، افزود: می توان آن را در همین حد نگه داش��ت یا آن را تبدیل به بهمنی 

مخ��رب کرد. وی با بیان اینکه گرانی ها بخش��ی از کاالها را درگیر کرده  اس��ت، 
گفت: اگر به فکر نباشیم کنترل آن دشوار می شود و هرچند ذخایر کشور در کاالهای 
اساسی ذخایر قابل قبولی است اما در مورد منابع ارزی باید با احتیاط عمل کنیم. 

شریعتمداری اظهار داشت: 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه رقم بسیار 
بزرگی اس��ت و بخش قابل مالحظه ای از آن به صورت پول و ش��به پول در نظام بانکی 
اس��ت. به گفته وی هر کاری که باعث ش��ود حرکت پول به سمت کاال و خدمات باشد، 

حتما موجبات اغتشاش در زندگی مردم می شود.  فارس

جنب استانبول 
اعالم آمادگی انبوه سازان برای ساخت خانه های کوچک 
مدیرعامل بانک مس��کن از تمایل انبوه سازان برای ساخت واحدهای کوچک 

و میان متراژ خبر داد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار کرد:  درصددیم به منظور حل یک معضل مهم در 
بازار مسکن یعنی شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی مورد نیاز 

جامعه هدف)خانه اولی ها و سایر متقاضیان مصرفی( از ظرفیت انبوه سازان و سازندگان 
حرفه ای برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ و میان متراژ استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه انبوه س��ازان کشور نیز برای این کار ابراز تمایل کرده اند، تصریح کرد:  
عالوه بر تالش برای حذف س��ازندگان غیرحرفه ای و تولید واحد مس��کونی مورد تقاضای 
خریداران مصرفی هدف از همکاری با انبوه سازان کشور، ایجاد ارتباط بین متقاضیان مصرفی 
و س��ازندگان حرفه ای با واس��طه بانک مسکن است تا از این طریق واحدهای تولید شده از 

سوی انبوه سازان در کوتاه ترین زمان به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود.  تسنیم

 خونه به خونه 

مایک پمپئو وزیر امور خارجه نقشــــه راه گروه معیشت 
آمریکا در سخنانی در جلسه استماع کمیته روابط 
خارج��ی مجلس نماین��دگان این کش��ور، ضمن 
ادع��ای حمای��ت از م��ردم ایران، خبر از تش��دید 
تحریم ها علیه کش��ورمان داد. وی هدف آمریکا از 
ای��ن اقدامات متناقض را تالش ب��رای تغییر رفتار 
ایران عن��وان کرد. این جمله تنه��ا از زبان پمپئو 
مطرح نشده است و بارها و بارها مقامات آمریکایی 

به آن اذعان داشته اند. 
این حمایت ها در ش��رایطی اس��ت که در طول 
ماه های اخیر حجم فش��ارهای اقتصادی به کش��ور 
روز به روز در حال افزایش اس��ت که بخشی از این 
فشارها به اقدمات ناجوانمردانه غرب از جمله آمریکا 
باز می گردد و بخش دیگری از آن ماحصل عملکرد 
نامناسب و البته بدون کارشناسی متولیان اقتصادی 
کش��ور اس��ت. در ش��رایطی ک��ه هرچ��ه وضعیت 
اقتصادی مردم ایران پرفشار و نامطلوب تر می شود؛ 
متولیان آمریکایی شعارهای گس��ترده ای را از این 
باب سر می دهند که با راهبردهای جدید خود فشار 

اقتصادی بی سابقه ای به ایران وارد خواهند کرد.
این اقدامات تهدیدآمیز در یک س��و و از سوی 
دیگر آن دسته افرادی قرار دارند که گمان می برند 
با این نوع نگاه اگر دس��ت آمری��کا را برای هرگونه 
مداخله در اقتصاد کشور باز بگذاریم؛ قطع به یقین 
اقتصاد کش��ور روند رو به رشد و توسعه ای خواهد 
یافت. در راستای بررس��ی این مساله و رسیدن به 
این نتیج��ه که آیا آمریکا با ای��ن دیدگاه می تواند 
قدم��ی در راه بهبود اقتصاد ایران بردارد و یا اینکه 
تا چه حد مش��کالت اقتصادی کش��ور م��ا در گرو 
سیاست های آمریکاست؛ بنا داریم تا برخی اقدامات 
اقتصاددوستانه آمریکا در قبال سایر کشورهای دنیا 
به خصوص کشورهای همس��ایه ایران را به تصویر 
بکش��یم و دس��ت آخر به این نتیجه برسیم که آیا 
آمریکا با این حجم بدهی که دارد و گفته می ش��ود 
در جرگ��ه بدهکارتری��ن اقتصاد ه��ای دنیاس��ت؛ 
می توان��د گ��ره کور اقتص��اد ایران را با نقش��ه ها و 
راهبردهای خود حل کند و یا اینکه چاره درمان را 
باید از عملکرد متولیان و دست اندرکاران اقتصادی 

جست وجو کرد. 

جنگ های میلیاردی
با نگاهی دقیق تر به دالیل حمله آمریکا به عراق 
و جنگی که در سال 2003 شکل گرفت بتوان ابعاد 
مختلف این مساله که چرا امریکا تن به چنین جنگی 
با میلیارد ها دالر هزینه را داد پی برد. در کنار مسایلی 

همچون حمایت از رژیم صهیونیس��تی در راستای 
موقعی��ت جغرافیایی ای��ن رژی��م و همچنین توان 
نظامی که ناشی از حمایت های خود آمریکا از عراق 
در جنگ تحمیلی علی��ه ایران و جنگ خلیج فارس 
بود بی ش��ک بخش قابل توجه��ی از تمایل آمریکا 
به جنگ آفرین��ی در عراق به وضعیت اقتصادی این 
کش��ور برخالف آنچه که در رسانه ها عنوان می شد، 
باز می گشت. در سال 2003 کارشناسان اقتصادی، 
اقتصاد آمریکا را در آستانه سقوط می دانستند و این 
در حالی بود که بسیاری از شرکت های آمریکایی در 
آن س��ال ها دچار ورشکستگی ش��ده و یا در آستانه 
ورشکستگی قرار داش��تند که به گفته کارشناسان 
آخرین آن ش��رکت انرون بود، از سوی دیگر حادثه 
یازدهم س��پتامبر هم این قضیه را تشدید کرد و آب 

اقتصاد آمریکا را گل آلود تر از پیش کرد.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران ،نفت عراق 
همان قدر که خطر بالقوه برای رژیم صهیونیس��تی 
محسوب می شد می تواند دم مسیحایی برای اقتصاد 
آمریکا باش��د و ماحصل آن این بود که آمریکا پس 
از اش��غال افغانستان و دس��تیابی به منابع نفتی و 
گازی آسیای میانه در فکر دستیابی به منابع نفتی 
کش��ورهای خاورمیان��ه افتاد و عراق یک��ی از این 
کشورهایی بود که بیشترین ذخیره نفتی در منطقه 
را دارابود. در همین راس��تا حادثه یازدهم سپتامبر 
بهتری��ن بهانه ای بود تا آمری��کا به بهانه جریحه دار 
ش��دنش به هر نقطه ای حمله کند و مورد سرزنش 
افکار عمومی قرار نگیرند، از طرف دیگر آمریکا در 
نظر داشت تا با حمله به عراق بسیاری از سالح های 
آزمایش نش��ده خود را به مح��ک تجربه بگذارد و 
همینطور ش��رکت های اسلحه سازی را دوباره فعال 
س��ازد و ب��ازار س��الح را رونقی ده��د و در نهایت 
اقتص��اد خود را جانی تازه ببخش��د، ولو این حمله 
به حساب کش��ته شدن هزاران انسان و بی خانمان 

شدن میلیون ها نفر تمام شود.

دوران تالطم
بی ش��ک تایی��د این دی��دگاه کارشناس��ان را 
می توان در نوش��ته های آلن گرین اسپن در کتاب 
خاطرات خود که با نام دوران تالطم منتش��ر شده 
است؛ یافت. وی در کتاب خود هدف از اشغال عراق 

را تهدید های��ی که برای نفت وجود داش��ته عنوان 
کرده است. گرین اسپن که به مدت بیش از 18سال 
ریاست بانک مرکزی ایاالت متحده را به عهده داشته 
و یک جمهوری خواه قدیمی به حس��اب می آید در 
کتاب خود گفته است: "ناچارم به این حقیقت که 
اکن��ون همه آن را می دانند اش��اره کنم که جنگ 
عراق تنه��ا برای نفت بود. دولت صدام به تهدیدی 
علیه منابع نفتی خاورمیانه تبدیل ش��ده بود و این 
مس��اله می توانست عواقب دشواری را درپی داشته 

باشد. من از بیان این نکته بسیار متاسفم."
نکته قابل توجه تر آمارهایی است که رسانه های 
آمریکایی س��ال ها پس از اتمام این جنگ منتشر 
کردن��د. در خردادماه س��ال جاری و درس��ت 1۵ 
س��ال از زمانی که آمریکایی ها جنگ عراق را آغاز 
کردند س��ایت انتلیکجول آمریکا نوش��ت: شرکت 
خدم��ات نفت��ی هالیبرتون متعلق ب��ه دیگ چنی 
مع��اون وقت رئیس جمهوری )جرج بوش پس��ر( و 
شرکت کی بی آر شعبه امنیتی آن در عراق یکی از 
بزرگترین کاسبان جنگ و شرکت هایی به حساب 

می آید که از اشغال و ویرانی عراق سود بردند.
این س��ایت در ادامه گزارش خود آورد آمریکا 
حداقل 138 میلیارد دالر برای شرکت های خصوصی 
امنیت��ی و ش��رکت های پش��تیبانی و پیمانکاران 
بازس��ازی هزینه کرده است، شرکت هایی که همه 
چیز از امنیت دیپلماتیک تا نیروگاه های تولید برق 

و حتی دس��تمال توالت را نی��ز تامین می کردند و 
پول��ش را می گرفتند. این س��ایت همچنین اذعان 
کرد که حمله آمریکا به عراق - در س��ال 2003- 
یک تقلب عمدی و تحمیل به مردم آمریکا با هدف 
کمک به تعدادی اندک از افراد )سیاس��تمداران و 
سرمایه داران آمریکایی( و ثروتمند کردن آنها البته 
به قیمت مرگ میلیون ها نفر و خالی از سکنه شدن 

بسیاری از مناطق عراق بود.

تقسیم ثروت
در اس��فندماه س��ال 138۵، روزنام��ه االتحاد 
در گزارش��ی در این باره نوشت؛ شرکت های نفتی 
آمریکایی و انگلیس��ی با سوء اس��تفاده از خشونت 
و ناامنی عراق، در ت��الش برای مذاکرات محرمانه 
و غیرعلن��ی در م��ورد تقس��یم تولی��د نفتی این 
کشور هستند. ش��رکت های آمریکایی و انگلیسی 
می کوش��ند ای��ن ه��دف خ��ود را از طری��ق عقد 
قراردادهای طوالنی مدت ک��ه زمان آن 2۵ تا 40 
س��ال اس��ت به تحقق برس��انند، قراردادهایی که 
شرایط آن، زیان فراوانی برای عراق به دنبال دارد 
و ثروت نف��ت آن را در معرض خطری جدی قرار 
می دهد. "براساس اطالعات مندرج در گزارش یاد 
شده، این قراردادها موجب وارد آمدن خسارت 74 

تا 194 میلیارد دالر به عراق می شود."
همچنی��ن در آن زمان روزنام��ه الخلیج، یکی 

دیگر از روزنامه های اماراتی به بررسی این موضوع 
پرداخت و نوش��ت: اگر چه کاخ سفید و مقام های 
آمریکایی اعالم کرده اند که هدف از حمله به عراق، 
در اختیار گرفتن منابع نفت این کشور نبوده است 
و این ثروت به ملت عراق تعلق دارد، اما نشانه های 
موجود یکی پس از دیگری حاکی از دروغین بودن 
ادعای آمریکا و حقیقت دیگری اس��ت که به طور 
محرمانه در حال تحقق است. این تصور که آمریکا 
سرانجام بدون دستیابی به هزینه فراوان جنگ در 
عراق که براساس گزارش کنگره آمریکا 344میلیارد 
دالر اعالم شده اس��ت، از این کشور خارج خواهد 
ش��د، توهمی بیش نیس��ت، به ویژه این که هزینه 
جن��گ آمریکا در ع��راق میلیاردها دالر در هر ماه 
اعالم شده اس��ت. در گزارش یاد ش��ده آمده بود 
براساس سیس��تم معروف به »قراردادهای تقسیم 
تولید« ش��رکت های بزرگ نفت��ی مانند بریتیش 
پترولیوم، ش��ل، اکسون و شورون خواهند توانست 
توافقنامه استخراج نفت عراق به مدت 30 سال را 
به انحصار خود در آورند و براس��اس این سیس��تم 
که نام دیگ��ر آن »قراردادهای مش��ارکت تولید« 
است، کش��ور دارنده منابع نفتی می تواند مالکیت 
قانونی نفت را در اختیار گیرد، اما بخش��ی از سود 
آن به ش��رکت های خارجی که در زیر ساخت های 
نفتی یا راه ان��دازی چاه ها و پاالیش��گاه های نفتی 

سرمایه گذاری می کنند، اعطا می شود.

درد خودی
حال با گذشت 1۵ سال از این مساله و انتشار 
اسناد و مدارک متعدد از این ادعاها؛ چطور می توان 
ب��ه اصرار عده ای دلخوش کرد که مدعی هس��تند 
سیاس��تمداران آمریکایی درپی حمای��ت از مردم 
ایران هستند که در فشار اقتصادی به سر می برند. 
فشار اقتصادی که حداقل 30 درصد آن بنا به گفته 
اقتصاددانان ناش��ی از تحریم ه��ای ناجوانمردانه ای 

است که برای ایران لحاظ شده است. 
تمام ش��واهد و مس��تندات موجود از تشریح 
شرایط اقتصادی ایران از این مهم پرده بر می دارد 
که بخش اعظم مش��کالت اقتصادی کش��ور و در 
ح��دود 70 درص��د آن نش��ات گرفت��ه از عملکرد 
مدی��ران و متولی��ان اقتصادی کنونی اس��ت و نه 
تنها قوانی��ن کمی برای هدایت و اصالح ش��رایط 
کنون��ی وجود ندارد بلکه اگ��ر متولیان به گونه ای 
عمل کنند که بتوانند این قوانین و سیاس��ت ها را 
به ش��کل درست و در راستای اهداف تدوین شده، 
اجرا کنند قطعا ش��رایط اقتصادی به سمت بهبود 

حرکت خواهد کرد. 

بررسی سیاست روز از دلسوزی اقتصادی آمریکا برای مردم ایران؛

درد خودی با نسخه ناخودی درمان نمی شود 

آگهى احضار متهم
حســب محتويــات پرونده كالســه 970412 كيفرى دو 101 در اجــراى ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى و حســب كيفر خواســت صادره در دادســراى عمومى و انقالب به آقاى محمدرضا گشــول 
ممزائى فرزند آقا نصير مجهول المكان ابالغ مى شــود كه در خصوص شــكايت آذر ســتارى فرزند ستار عليه شما داير بر 
توهين و افترا و مزاحمت تلفنى جهت اخذ آخرين دفاع در مورد اتهام وارده در تاريخ 97/6/26 ساعت 10 صبح در اين 

دادگاه حاضر شويد بديهى است در صورت عدم حضور در دادگاه تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد- مهدى عسگرى

آگهى احضار متهم 
حســب محتويــات پرونده كالســه 961202 كيفرى دو 101 در اجــراى ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى و حســب كيفر خواســت صادره در دادســراى عمومى و انقالب به آقاى عباس جمال پور 
فرزند عزت اله مجهول المكان ابالغ مى شــود كه در خصوص شــكايت محمد آرش فرزند كورش عليه شما داير بر ضرب 
و جرح و مشــاركت در تخريب و توهين و قدرت نمايى با ســالح سرد جهت اخذ آخرين دفاع در مورد اتهام وارده در تاريخ 
1397/6/31 ســاعت 10 صبح در اين دادگاه حاضر شويد بديهى است در صورت عدم حضور در دادگاه تصميم قانونى 

اتخاذ خواهد شد. 
شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالســه 950179 به اين شــعبه آقاى منصور عرب زاده فرزند اسماعيل داراى كد ملى 4610213745 
به اتهام سرقت وانت پيكان به شماره انتظامى 71-884 ج 72 موضوع شكايت آقاى حيدر نيكزاد چالشترى فرزند كريم 
تحــت تعقيــب كيفرى قرار گرفته كــه به لحاظ مجهول المكان بــودن نامبرده و در اجراى مقررات مــاده 174 قانون آيين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به موجب اين آگهى به نامبرده ابالغ كه ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 
نشر آگهى در شعبه پنجم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد. در غير اين 

صورت وفق مقررات غيابا اتخاذ تصميم خواهد شد. ضمنا متهم مى تواند يك نفر وكيل به همراه داشته باشد. 
 بازپرس شعبه پنجم دادسراى عمومى و انقالب شهركرد- ياسر كريمى

 آگهى 
دادســراى عمومى و انقالب شــهركرد به موجب كيفرخواســت شــماره 9710433812001569 در پرونده كالسه 
970479 براى آقاى قاسم عزيزى به اتهام مشاركت در سرقت شبانه سى راس گوسفند موضوع شكايت حسين غالمپور 
تقاضاى كيفر نموده است كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/6/26 ساعت 
9 صبــح تعييــن گرديده، لذا با توجه به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهــم در اجراى ماده 344 قانون آيين 
دادرسى در امور كيفرى به ناميرده ابالغ مى گردد در وقت مقرر جهت رسيدگى و اخذ آخرين دفاع در دادگاه حاضر شوند 
در صورت عدم حضور دادگاه وفق مقررات اقدام به صدور راى خواهد نمود، ضمنا متهم حق انتخاب وكيل را هم دارد. 
 رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهركرد- حميدرضا اسكندرى

آگهى 
دادســراى عمومى و انقالب شــهركرد به موجب كيفرخواســت شــماره 9710433812001569 در پروند كالســه 
970479 براى آقاى ايرج صفى خانى به اتهام مشــاركت در ســرقت شــبانه ســى راس گوســفند موضوع شكايت محمد 
نجاريان تقاضاى كيفر نموده است كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/6/26 
ســاعت 9 صبح تعيين گرديده، لذا با توجه به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم در اجراى ماده 344 قانون 
آيين دادرسى در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد در وقت مقرر جهت رسيدگى و اخذ آخرين دفاع در دادگاه حاضر 
شــوند در صــورت عدم حضور دادگاه وفق مقررات اقــدام به صدور راى خواهد نمود، ضمنا متهــم حق انتخاب وكيل را 

هم دارد. 
 رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهركرد- حميدرضا اسكندرى

 آگهى 
دادســراى عمومى و انقالب شــهركرد به موجب كيفرخواســت شــماره 9710433812001569 در پرونده كالسه 
970479 براى آقاى احسان تاج پور به اتهام مشاركت در سرقت شبانه سى راس گوسفند موضوع شكايت محمد نجاريان 
تقاضاى كيفر نموده است كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى  مورخه 1397/6/26 ساعت 
9 صبــح تعيين گرديده، لذا با توجه به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى بــه متهم در اجراى ماده 344  قانون آيين 
دادرسى در امور كيفرى به نامبرده ابالغ ميگردد در وقت مقرر جهت رسيدگى و اخذ آخرين دفاع در دادگاه حاضر شوند 
در صورت عدم حضور دادگاه وفق مقررات اقدام به صدور راى خواهد نمود، ضمنا متهم حق انتخاب وكيل را هم دارد. 
 رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهركرد- حميدرضا اسكندرى

آگهى احضار متهم 
آقايــان 1- البــرز 2- عليرضا هر دو ظاهرى فرزندان محمدرضا 3- ابوذر ســلطانى 4- رحيــم محمدى فرزند زوقه 
5- على محمدى فرزند بابا در پرونده شماره 960299 اين شعبه به اتهام مشاركت در سرقت احشام، تحت تعقيب قرار 
داريد بدين وســيله بر اســاس ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى به شــما ابالغ مى شود ظرف يك ماه از تاريخ نشر 
آگهى در اين شعبه حاضر شويد، در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگى و اظهار نظر مى شود. 
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى بخش گندمان- كريم رييسى

آگهى 
در پرونده كالســه 970142 شــعبه 101 دادگاه كيفرى 2 لردگان اداره محيط زيســت شهرستان لردگان شكايتى 
عليه متهم مســلم جابرى دره بيدى فرزند طاهر با اتهام شــكار دو راس كل وحشى طرح و به كالسه فوق ثبت اين شعبه 
شــده اســت نظر به مجهول المكان بودن متهم فوق به اســتناد ماده 344 ق ا د ك به متهم مذكور ابالغ مى گردد تا در 
تاريخ 1397/06/24 ســاعت 8:30 صبح جهت رسيدگى به اين شعبه مراجعه و در غير اينصورت موجب اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد شد. 
 رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى لردگان- احمد خشت زر

رونوشت آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
كالســه پرونده 970447 ك 2 101 . مرجع رســيدگى شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو سامان- شاكى: اصغر احمدى 
بنى فرزند غالمعلى . متهم: سعيد طالبى بنى فرزند ميرزا حسن. اتهام: سرقت. وقت رسيدگى: 97/6/24 ساعت 12. 
شــاكى اصغر رحمدى بنى در تاريخ 96/5/3 شــكايتى عليه ســعيد طالبى بنى فرزند ميرزا حسن مبنى بر سرقت تقديم 
اين دادگاه نموده كه به شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو ســامان ارجاع و به كالســه 970447 ثبت و وقت رسيدگى براى 
مورخ 97/6/24 ســاعت 12 صبح تعيين شــده اســت. با عنايت به اينكه آدرس دقيقى از متهم در دســترس نيست و 
به دليل عدم دسترســى به آنان مراتب در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى براى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم مذكور ضمن مراجعه به اين دادگاه، 
آدرس دقيق محل ســكونت خود را اعالم و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در جلسه دادگاه 

حاضر شوند. در غير اين صورت دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مدير دفار شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان سامان – شيرازى

دادنامه 
پرونده كالســه 9509983812900207 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركربد (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709973811100725. شــاكى: خانم الهام نوروزى دهكردى فرزند الماس به نشانى شهركرد 
بهارستان ك 17 پ 22 – متهم: خانم الهام رفيعيان دهكردى فرزند رحمت اله به نشانى فعال مجهول المكان- اتهام ها: 
1. توهين 2. تهديد. گردشــكار: در وقت فوق العاده جلســه شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشــكيل و پرونده كالسه بايگانى 970238 تحت نظر است. پس از انجام تحقيقات توسط شعبه هفتم 
داديارى محترم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شهركرد، قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست صادر و پرونده به 
اين شعبه ى دادگاه ارجاع گرديد ، اينك دادگاه، ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى دادگاه:  در خصوص كيفرخواســت صادره از دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان شــهركرد به تاريخ 97/2/26 
عليه متهم خانم الهام رفيعيان دهكردى فرزند رحمت اهللا با كد ملى 4621794541 مبنى بر توهين و تهديد موضوع 
شــكايت خانم الهام نورورى دهكردى فرزند الماس، با عنايت به مجموع اوراق و محتويات و مضامين پرونده محاكماتى و 
شكايت شاكى و تحقيقات انجام شده و پاسخ استعالم هاى صورت گرفته و صورتجلسه متن پيامك هاى ارسالى از جانب 
متهم براى شاكى و مقاد قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه على رغم ابالغ 
وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى و ساير اوضاع و احوال منعكس در پرونده و قراين و امارات مندرج در پرونده و لذا 
اقناع وجدانى بر بزهكارى متهم حاصل و بزه هاى انتسابى نسبت به نامبرده محرز و مسلم دانسته و دادگاه مستندا به 
مواد 608 و 669 از قانون مجازات اســالمى و رعايت ماده 134 از قانون مجازات اســالمى مصوب سال 1392 متهم را 
بابت بزه توهين به تحمل 74 ضربه شــالق تعزيرى و بابت بزه تهديد به تحمل دو ســال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد 
و از ميان مجازات هاى تعزيرى مقرره مجازات اشــد قابل اجراء اســت. راى صادره غيابى اســت و ظرف 20 روز از تاريخ 
ابــالغ قابــل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در نزد محاكم محترم تجديد نظر 

استان چهارمحال و بختيارى خواهد بود. 
 مهدى عسگرى- رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهركرد

دادنامه 
پرونده كالســه 9609983822000856 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرســتان فارسان (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709973821600388- شاكى: آقاى شهرام فاضلى فارســانى فرزند مهدى به نشانى استان 
چهارمحال و بختيارى- شهرســتان فارســان- شهر فارسان- سه راه باباحيدر خ نبوت باالتر از چشمه- متهم: آقاى مهدى 
طهماســبى فرزند على جان به نشــانى چهارمحال و بختيارى – فارسان . اتهام: خيانت در امانت- به تاريخ 1397/3/19 
دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم رســيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت 
به انشاء رأى مى نمايد. «رأى دادگاه» در خصوص اتهام اقاى مهدى طهماسبى فرزند على جان، داير بر خيانت در امانت، 
موضوع شكايت آقاى شهرام فاضلى فارسانى فرزند مهدى و كيفر خواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب فارسان، 
دادگاه بــا عنايــت به جميــع اوراق و محتويات پرونده، كيفر خواســت صادره از دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان 
فارســان، شكايت شاكى خصوصى، گزارش مرجع انتظامى، گواهى گواهان در دادسرا كه موجب حصول علم براى دادگاه 
گرديده، تحقيقات به عمل آمده توســط مرجع انتظامى و عدم حضور متهم در دادگاه و متعاقبا عدم ارايه دليل و مدرك 
كافى در رد اتهام انتسابى من حيث المجموع اتهام انتسابى را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد 1، 2، 19 از قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1392 و ماده 674 از كتاب پنجم قانون مجازات اســالمى مصوب 1375 (تعزيرات و مجازاتهاى 
بازدارنــده) معروف بــه قانون تعزيرات مصوب 1375 حكم به محكوميت متهم به تحمل شــش ماه حبس تعزيرى صادر 
و اعــالم مــى نمايد. راى صادره غيابى محســوب ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از 
انقضاى مهلت واخواهى، ظرف مهلت 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر اســتان چهارمحال 

و بختيارى مى باشد. 
سيد اميد حسينى – دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان فارسان

آگهى 
پرونده 970376 مرجع رســيدگى: شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سامان – شاكى: سيد 
رضا موســوى – متهم: پيمان صفرزاده فرزند ســيف اله- مجهول المكان- اتهام: مشــاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى 
و مشــاركت در تخريب عمدى خودرو. وقت حضور: ظرف مهلت 30 روز از تاريخ نشــر آگهى- شاكى فوق الذكر در تاريخ 
1396/09/05 شكايتى عليه آقاى پيمان صفرزاده دائر بر مشاركت در ايراد صدمه بدنى و مشاركت در تخريب عمدى 
خودرو به اين دادســرا ارائه نموده كه به شــعبه دوم داديارى دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان سامان ارجاع و با 
شماره 970376 ثبت شده است. و طى تحقيقات انجام شده متهم مجهول المكان مى باشد و عدم دسترسى به متهم  با 
اقدامات انجام شــده وفق ماده 174 ق.آ.د.ك به اتهام فوق الذكر براى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار 
كشــور  يا محلى احضار مى گردد تا متهم مذكور ظرف مدت يكماه از تاريخ نشــر ضمن مراجعه به اين داديارى نســبت به 
اعالم آدرس ســكونت خود و همچنين دفاع از اتهامات انتســابى اقدام نمايد. نامبرده مى تواند يك نفر وكيل معرفى و 

بهمراه داشته باشد. در غير اينصورت تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شد. 
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سامان- جابر معصومى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم
حســب محتويات پرونده كالســه 970452 ك 102 در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور كيفرى به آقاى محمد گودرزى فرزند ..... مجهول المكان ابالغ مى شود كه در خصوص شكايت آريا كوهى 
حبيبى فرزند سهراب عليه شما به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى منتهى به شكستگى بينى جهت دفاع در مورد اتهامات 
وارده در تاريخ 1397/06/31 ساعت 10 صبح در شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهركرد حاضر شويد در صورت عدم 

حضور تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
 دفتر شعبه يكصد و دو دادگاه كيفرى دو شهركرد- رئيسى

((آگهى مزايده نوبت اول )) 
اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان ســقز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرائى بكالســه 960752 ، ملك ذيل را از طريق مزايده حضورى 
به فروش برســاند .   مشــخصات مورد مزايده: 6 دانگ عرصه و اعيان منزل مســكونى بشــماره پالك 794 فرعى از 36 اصلى بخش 2 سقز واقع در شهر 
صاحــب بــا مالكيــت آقاى عطااله مصطفى پور فرزند حســين به مســاحت 157,35 متر مربع به انضمام كليــه متعلقات و امتيازات مربوطــه جمعا به ارزش 
558/375/000 ريــال بــرآورد گرديــده اســت ، مزايده حضورى ودر مورخــه 1397/7/16 ســاعت 10 در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگســترى 
شهرســتان ســقز برگزار و مزايده از قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت پايه شروع مى شود و برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت پيشنهادى را 
ارائه نمايد. برنده بايستى فى المجلس ده درصد قيمت كارشناسى شده موضوع مزايده را بحساب سپرده شماره 2171294253007 دادگسترى سقز 
واريــز و ظــرف يك ماه بعد از تاريخ مزايده ترتيب پرداخت مابقى بهاى مزايده را بدهد درغير اينصورت ده درصد تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد شــد 
.  كســانى كه قصد بازديد از مورد مزايده را داشــته باشــند پنج روز مانده به روز مزايده با مراجعه به اين دادگاه و با اخذ مجوز وفق مقررات مى توانند 

از آن بازديد بعمل آورند. م/الف: 992
 آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

حصر وراثت
آقاى محرم آذرى به شــماره شناســنامه 1740 مطابق دادخواســت تقديمى به كالســه پرونده 489/11/97 از اين شــعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده شــده كه شــادروان نجيبه آذرى به شماره شناســنامه 1830 در تاريخ 90/08/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :  1-عزيزه رحيمى نژاد به شــماره شناسنامه 1332 صادره از سراب نسبت با متوفى:مادر  و مرحوم 
ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را باســتناد ماده 361 قانون امور حســبى در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شــعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد 

شد. م الف/1072
 شوراى حل اختالف شعبه يازده شهرستان بهارستان  

حصر وراثت
آقاى محرم آذرى به شــماره شناســنامه 1740 مطابق دادخواســت تقديمى به كالســه پرونده 490/11/97  از اين شــعبه درخواست گواهى حصر 
وراثــت نمــوده و چنين توضيح داده شــده كه شــادروان عزيزه رحيمى نژاد به شــماره شناســنامه 5 در تاريــخ 93/10/30  اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محرم اذرى به ش ش 1740 تاريخ تولد 1350 صادره از ســراب نســبت با متوفى:پسر 
2-نوروز آذرى به ش ش 1741 تاريخ تولد 1351 صادره از ســراب نســبت با متوفى:پسر 3-سيروس آذرى به ش ش 1742 تاريخ تولد 1354 صادره 
از ســراب نســبت با متوفى:فرزند 4- ســلمان آذرى به ش ش 1935 تاريخ تولد 1361 صادره از سراب نسبت با متوفى:پسر  5-ميالد آذرى به كد ملى 
00154843708 تاريــخ تولــد 1371 صادره از تهران نســبت با متوفى:پســر  6-معصومه آذرى به ش ش 1944 تاريخ تولد 1362 صادره از ســراب 
نســبت با متوفى:دختر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را باســتناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك 
نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شــعبه تقديم دارد و 

اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. م الف/1070
شوراى حل اختالف شعبه يازده شهرستان بهارستان  

حصر وراثت
آقاى محرم آذرى به شــماره شناســنامه 1740 مطابق دادخواســت تقديمى به كالســه پرونده 488/11/97  از اين شــعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان صفر على آذرى به شماره شناسنامه1 در تاريخ 78/07/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محرم اذرى به ش ش 1740 تاريخ تولد 1350 صادره از سراب نسبت با متوفى:پسر 2-نوروز آذرى 
به ش ش 1741 تاريخ تولد 1351 صادره از سراب نسبت با متوفى:پسر  3-سيروس آذرى به ش ش 1742 تاريخ تولد 1354 صادره از سراب نسبت 
با متوفى:فرزند  4- سلمان آذرى به ش ش 1935 تاريخ تولد 1361 صادره از سراب نسبت با متوفى:پسر  5-ميالد آذرى به كد ملى 00154843708 
تاريخ تولد 1371 صادره از تهران نســبت با متوفى:پســر  6-معصومه آذرى به ش ش 1944 تاريخ تولد 1362 صادره از ســراب نسبت با متوفى:دختر  
7-نجيبه آذرى به ش ش 1830 تاريخ تولد 1356 صادره از ســراب نســبت با متوفى:دختر  8-عزيزه رحيمى نژاد به ش ش 5 تاريخ تولد 1332 صادره 
از سراب نسبت با متوفى :همسر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى 
در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شــعبه تقديم 

دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. م الف/1071
شوراى حل اختالف شعبه يازده شهرستان بهارستان 
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