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افتتاح تسهیالت بانک صنعت و معدن 
شرکت اعتماد بتن آشنا 

با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن شرکت 
اعتماد بتن آشنا در هفته دولت به بهره برداری رسید.

این شرکت که بتن آماده تولید می کند از 1میلیارد 
و 900 میلیون تومان تسهیالت بانک صنعت و معدن 
استفاده کرده است. شرکت اعتماد بتن آشنا در استان 
کهگیلویه و بویراحمد احداث ش��ده و با بهره برداري از 

آن برای 16 نفر شغل مستقیم ایجاد شده است.

پرداخت 1463 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت کم بهره توسط بانک کشاورزی

شعب این بانک در مقطع شهریور 96 تا مرداد 9۷ 
بالغ بر 99۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت به ۵۸۲۷ نفر 
از مددجوی��ان کمیته امدا امام خمینی)ره( و قریب به 
۴۷1 هزار میلیارد ریال تس��هیالت ب��ه ۳0۵۴ نفر از 
افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی پرداخت کردند.

بان��ک کش��اورزی در راس��تای انجام مس��ئولیت 
اجتماع��ی و رس��الت خ��ود در زمین��ه اش��تغال زایی، 
کارآفرین��ی و حمای��ت از اقش��ار آس��یب پذیر با هدف 
فعال سازی بخشی از پتانسیل نیروهای تولیدی جامعه 
و نیز کاهش آس��یب های اجتماعی ناش��ی از مشکالت 
معیش��تی، با بهره گیری از سیاست های حمایتی دولت 
دوازدهم و رهنمودهای مقام معظم رهبری که در تبصره 
16 قانون بودجه لحاظ شد، در مقطع 100 روزه نخست 
دولت دوازدهم جمعا 1۴6۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
کم بهره به ۸۸۸1 نف��ر از مدد جویان کمیته امداد امام 

خمینی)ره( و سازمان بهزیستی پرداخت کرد.

 برگزاری قرعه کشی
چهار جایزه 500 میلیون ریالی

قرعه کش��ی نخس��تین دوره هش��تمین باش��گاه 
مشتریان بانک آینده، برگزار شد.

در مراسم قرعه کشی مرحله نخست این دوره که با 
حضور نمایندگان معاونت بازاریابی و امور شعب، معاونت 
بانک��داری الکترونیکی، مدیریت ام��ور کنترل داخلی و 
بازرسی، مدیریت امور روابط عمومی و اطالع رسانی، اداره 
بازارافزایی و باشگاه مش��تریان، در روز یکشنبه چهارم 
مردادماه سال 1۳9۷، انجام شد؛ برندگان خوش شانس 
چهار جایزه ۵00 میلیون ریالی این مرحله، مش��خص 
شدند. سیدعلی چاووشی، آیت حسینی، عزیزاله علیزاده 

و حسین چهار برنده خوش شانس بودند.

احیا 10 هکتار از جنگل های مخروبه استان 
سمنان با مشارکت بانک مهر اقتصاد

10 هکتار از جنگل های مخروبه استان سمنان با 
مشارکت بانک مهر اقتصاد و اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان احیا و غنی سازی شد.
حس��ین زندی مقدم رئیس اداره امور شعب استان 
سمنان در این رابطه گفت: بانک مهر اقتصاد در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود به منظور غنی سازی جنگل های 
این اس��تان، در کاش��ت بذر و نهال در روستای اوپرت 

منطقه شهرستان مهدیشهر مشارکت نموده است.

 بانک ملی ایران نایب قهرمان
مسابقات کشتی شبکه بانکی 

بانک مل��ی ایران به مناس��بت نودمین س��الگرد 
تاس��یس و همچنین گرامیداشت روز کشتی، میزبان 
مسابقات کش��تی شبکه بانکی کش��ور بود و توانست 

عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند.
این رقابت ها پس از حدود 10 سال وقفه، با همت 
اداره کل رفاه و درمان بانک ملی ایران احیا و با حضور 
چه��ار تیم بانک ملی ایران، ص��ادرات، تجارت و ملت 
در پنج وزن و با حضور س��عداله عیسی زاده مدیرامور 
ح��وزه مدیریت و روابط عمومی، مهدی لطیفی رئیس 
اداره کل رفاه و درمان و محمد رضایی رئیس اداره کل 

سرمایه انسانی بانک برگزار شد.

تحقق اهداف، نیازمند تالش هدفمند است
مدیرعام��ل بانک ای��ران زمین در جمع روس��ای 
شعب استان تهران این بانک، تالش هدفمند را الزمه 
تحقق اهداف عنوان کرد و از همکاران خواست، تالش 

خود را با برنامه های بانک همسو کنند.
عبدالمجید پورس��عید با تاکید بر مشتری مداری به 
عنوان یک اصل اساسی در رفتار کارکنان، گفت: شناخت 
نی��از مش��تریان و ب��رآورده کردن آن بهترین ش��کل از 
مهمترین وظایف یک بانکدار است. وی از روسای شعب 
خواست دانسته ها و تجربیات خود را به همکاران جوان 
در جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر بانک منتقل کنند.

 امضای تفاهم نامه سازمان صنایع کوچک 
با سازمان  بسیج مستضعفین 

مراس��م امضای تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی، سازمان بسیج 

مستضعفین و سازمان مدیریت صنعتی انجام شد.
در این مراسم صادق نجفی مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران، فرشاد مقیمیمعاون 
صنایع کوچک این سازمان و جمعی از معاونین و مدیران 
س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شهبازی 
مدیرعامل سازمان بس��یج مهندسین صنعتی، ابوالفضل 
کیانی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی حضور داشتند.

 بازدید مدیران ارشد ایساکو
از نمایندگی های مجاز شهر گرگان

مدیرعامل و مدیران ارش��د ش��رکت خدمات پس 
از فروش ایران خودرو )ایس��اکو( هم زمان با تعطیالت 
تابستانی ش��رکت های خودروسازی، از نمایندگی های 

مجاز شهر گرگان بازدید کردند. 
مدیران ارش��د ایس��اکو این بازدید از اس��تان های 
مختلف را به منظور نظارت و بازدید از نحوه و چگونگی 
ارای��ه خدمات به مش��تریان در دس��تور کار خود قرار 
داده اند. به همین منظور مدیران ایس��اکو دیروز ضمن 
س��فر به استان ایالم در نمایندگی های ایران خودرو در 
ش��هرهای ایالم، مهران و پایانه مرزی حاضر ش��دند و 
ضمن بازدید از نمایندگی ها، طرح اربعین خدمات پس 

از فروش ایران خودرو نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی سرمستاخبار

 
چند س��الی اس��ت ک��ه بحث  »بحران آب در ایران« در محافل زندگ���ان�ي
علمی، مطبوعاتی، سیاسی و حتی محلی داغ است و 
روز به روز شدت این بحث ها و اخبار پیرامون آن بیشتر 
می ش��ود. چند ماه پیش نیز در راستای سوء استفاده 
تبلیغاتی و دیپلماسی عمومی رژیم غاصب صهیونیستی، 
نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با ژست انسان دوستی در 
این مورد پیامی خطاب به مردم ایران می دهد و راه حلی 
به ملت ما پیشنهاد می دهد. اکنون چند سوال اساسی 
پی��ش می آید: آیا ما واقعا گرفتار بحران آب ناش��ی از 
طبیعت هستیم؟ یا دچار بحران مدیریت منابع آب در 
کشوریم؟ آیا پیشنهاد نتانیاهو راهکار اصلی مشکالت ما 
در این زمینه اس��ت؟ ت��ا چه میزان می ت��وان به این 
پیش��نهاد اعتماد کرد؟ در این یادداش��ت قصد داریم 

مختصرا به این سواالت پاسخ دهیم.

عوامل طبیعی و انسانی بحران آب
ش��کی نیس��ت که به هر دلیل��ی در دهه اخیر 
حج��م بارش  باران و برف در مناطق مختلف کاهش 
یافته اس��ت و کش��ور دچار نوعی خشک سالی شده 
اس��ت. اما به باور اغلب کارشناسان این خشکسالی 
طوالنی م��دت ب��ه میزانی نبوده که کش��ور را دچار 
بح��ران آب و چالش ه��ای جدی بکن��د. به عبارت 
دیگر ما می توانس��تیم با درای��ت و مدیریت، همین 
منابع محدود آبی را به نحو بهینه تخصیص دهیم تا 
گرفتار بحران و چالش های سنگین نشویم. در واقع 
کش��ور ما بیش از اینکه دچار بحران آب باشد دچار 
بحران مدیریت آب است. تاریخچه این مدیریت غلط 
منابع ب��ه دوران پهلوی دوم برمی گردد. اگر بیش از 
ظرفیت یک رودخانه بر روی آن سد ساخته شد و در 
پایین دست رودخانه و بسیاری از تاالب ها مشکالت 
جدی پدید آمد ناش��ی از دخالت غیرعاقالنه انسان 
در طبیعت بوده نه ناشی از عوامل طبیعی. حتی در 
مواردی سدهایی ساخته شده که تمام آب پایین دست 
رودخانه را شور کرده است مثل سد گتوندعلیا. اگر 
در وسط کویر و در استان های اصفهان و یزد صنایع 
آب بر همچون فوالد و کاشی و سرامیک که نیازمند 

آب فراوان برای تولید محصول هستند، تاسیس شد 
ناش��ی از تصمیمات نابخردانه و بعضا منافع گروهی 
خاص ب��وده. این تصمیمات باعث ش��ده کانال های 
انتقال آب از کارون و سایر رودها با هزینه های بسیار 
گزاف به استان های خشک برای تولید کاالی آب بر 
شود و کش��اورزانی یا صیادانی که چند نسل بدون 
هیچ مشکلی کش��اورزی و صیادی می کردند امروز 
نتوانند به کارشان ادامه دهند. یا بسیاری از مشکالت 
زیست محیطی همچون ریزگرد مردم را آزار دهد و 
حت��ی گاهی درگیری ه��ای اجتماعی می��ان مردم 
مناط��ق مختلف بر س��ر آب رخ دهد. همچنین اگر 
الگوی کشت ما اشتباه است و در استان های خشک 
محصوالتی همچون هندوانه و طالبی تولید می کنیم 
و با قیمت ناچیز صادر می کنیم که در اصل صادرات 
غیر مس��تقیم آب اس��ت؛ اگر هزارن حقله چاه غیر 
مجاز و مجوز های غیرکارشناسی حفر چاه در کشور 
به چشم  می خورد، ناش��ی از عدم سیاست گذاری و 
مقررات گذاری وزارت جهاد کشاورزی است و ارتباط 
چندانی به تحوالت طبیعت ندارد. پس مشکل اصلی 

مدیریت منابع آب است.
اگ��ر از ابتدا تخصیص بهینه ای انجام می ش��د، 
هرچیز س��ر ج��ای خودش ب��ود، کااله��ای آب بر 
همچ��ون ف��والد در س��احل دریا تولید می ش��د و 
محصوالت��ی که نیاز کمتری ب��ه آب دارند در یزد 
و اصفه��ان و کرمان تولید می ش��د؛ ی��ا اگر جهاد 
کشاورزی الگوی کشت، نوع محصول هر منطقه و 
شیوه آبیاری را مدیریت می کرد و نقش تنظیم گری 
خود را به خوبی ایفا می نمود ما امروز گرفتار بحران 
نبودیم. و اگر وزارت نیرو در سدسازی بطور علمی 
و صحیح، عمل می کرد و در ش��بکه آب و فاضالب 
جل��وی هدر رف��ت آب را می گرفت و فاضالب ها را 

تصفیه می نمود کشور دچار معضل آب نمی شد.
 

آیا پیشنهاد نتانیاهو راهکار مشکالت متعدد 
کشور در زمینه آب است؟

فارغ از اینکه چه شده که یک دشمن در قامت 

یک دوست درآمده و یک انسان کش در قامت یک 
انسان دوس��ت خود را معرفی می کند، پیشنهاد او 
نه تنها هیچ کدام از معضالت اصلی کش��ور ایران 
درخص��وص آب را برطرف نمی کند که به احتمال 
قوی مش��کلی بر مشکالت ما بیافزاید و یک دام و 

تهدید جدی باشد.
در بخ��ش قبل توضیح داده ش��د ک��ه عمده 
مش��کالت ما در بحث صنایع آب بر، الگوی کش��ت 
غلط، چاه های غیرمجاز و غیرکارشناسی و اشکاالت 
اساسی شبکه آب و فاضالب است نه بخش مصرف 
خانگی یا کش��اورزان محل��ی. در نتیجه حتی اگر 
م��ردم ایده آل ترین اقدامات را ب��رای این امر انجام 
دهند کم��ک چندانی به بحران آب نمی کند. تمام 
پیشنهادات نخس��ت وزیر رژیم غاصب اسرائیل نیز 
متوجه همی��ن طبقه از جامعه اس��ت که اقدامات 
مس��تقیم آن ها کمترین اثر را دارد. ضمن اینکه ما 
تکنولوژی تصفیه فاضالب شهری و حتی آلوده ترین 
فاضالب ه��ای صنعتی را در کش��ور داریم و نیازی 
به تکنولوژی های اس��رائیل نداریم؛ به عنوان مثال 
اردیبهشت امسال پژوهشگران دانشگاه قم موفق به 
تولید یک نانو کاتالیس��ت گیاهی با کاربری تصفیه 

پساب صنعتی حاوی فلزات سنگین، شدند.
فارغ از ذات توطئه گرانه ی رژیم صهیونیستی، 
این پیشنهاد نتانیاهو از چند جهت می تواند تهدید 
باشد. اینکه جامعه و متخصصان از راه حل های اصلی 
غافل ش��وند و گرفتار راه کارهای فرعی پیشنهادی 
ش��وند. دومی��ن تهدی��د اس��تفاده از روش ه��ای 
پیچیده ای اس��ت که ممکن اس��ت بعد از س��ال ها 
متوجه شویم که چه آسیب هایی به ملت ایران وارد 
می شود. چه بس��ا با این روش تصفیه فاضالب که 
معرف��ی خواهند کرد یک بیماری ناش��ناخته را به 
مردم س��رایت  دهند یا باعث مشکالتی مثل نازایی 
یا بیماری های ناشناخته همچون ام اس شوند. کما 
اینکه در گذش��ته نیز انجام چنی��ن توطئه ها ضد 
نس��ل و بیولوژیکی، از سوی کشورهای استعماری 
و نیز رژیم صهیونیس��تی مس��بوق به سابقه است. 
و به طور پنهان مردم به دس��ت خودشان، خود را 
به گرفتاری های عظیم و غیرقابل حل دچار کنند. 
احتمال دیگری نیز وجود دارد که آن ها میخواهند 
روش��ی جدید را که خودش��ان آزمون نکرده اند را 
روی ملت ای��ران آزمایش کنند و از ملت ش��ریف 
ایران به عنوان موش آزمایش��گاهی استفاده ببرند. 
ای��ن احتم��ال ه��م دور از ذهن نیس��ت، چنان که 
موارد متعددی گزارش ش��ده که بسیاری از مردم 
کش��ورهای آفریقایی که سالیان طوالنی مستعمره 
کش��ورهای اروپایی بودند قربانی این آزمایش های 
غیرانس��انی ش��ده اند. و آخرین و مهم ترین تهدید 
این اس��ت که مردم آگاه ما دچار این توهم ش��وند 
که اس��رائیل دشمن ما نیس��ت و دوست ماست و 
پیش��رفت ملت ایران را می خواه��د. که اگر خدای 
ناک��رده روزی این باور خطرن��اک بر ملت ما حاکم 
شود، اس��رائیل غاصب مقاصد زیادی را می تواند با 
تکیه ب��ر این این باور اجتماعی ب��ه پیش ببرد که 

انشااهلل این چنین نخواهد شد.
 

راه حل اصلی بحران آب
راهکار اصلی و اساس��ی مش��کالت آبی کشور 

ممکن اس��ت همچ��ون ی��ک جراحی س��نگین، 
مقداری س��خت، دردناک و هزینه بر باشد ولی اگر 
بخواهی��م خودمان زنده بمانیم و نس��ل آینده نیز 
بتواند در این کش��ور زندگی کند چاره ای جز این 
اقدامات اساس��ی نیس��ت. برخی از این اقدامات و 

راه حل ها عبارتند از:
 انتقال صنایع آب بر همچون فوالد مبارکه، 
ذوب آهن اصفهان، کارخانجات فوالد یزد و صنایع 
کاشی و سرامیک یزد و دیگر صنایع آب بر مناطق 
خش��ک و نیمه خشک به س��واحل خلیج فارس و 

دریای عمان )ساحل مکران(؛
 محدودیت و تنظیم گری در حوزه کش��ت 
و ص��ادرات محصوالت کش��اورزی آب بر همچون 
هندوانه و طالبی به ویژه در مناطق و اس��تان های 

خشک و کم آب؛
 مدرن س��ازی ش��یوه آبیاری باغات و مزارع 

کشاورزی؛
 پلمپ و تخریب چاه ه��ای غیر مجاز بویژه 

چاه های عمیق؛
 تغییر سبک زندگی به منظور کاهش مصرف 
مستقیم و غیرمستقیم آب براساس آموزه های اسالمی

 نوسازی و بهسازی شبکه های آب و فاضالب 
شهری به منظور جلوگیری از هدررفت آب؛

 تصفی��ه فاضالب های صنعتی و ش��هری به 
منظور قابل استفاده و سالم ماندن آب پایین دست 

رود ها و تاالب ها؛
 دیپلماسی آب با کشورهای همسایه بر سر 

حوضه های آبریز مشترک؛
 تولید کاالهای کم آب در مناطق خشک و 

نیمه خشک ایران؛
 بارور کردن ابرهای مناطق مختلف ایران با 

استفاده از فناوری های نوین
ای��ن راهکارها هرچند س��خت و بعضا ممکن 
اس��ت دردناک باش��د اما برای ایران الزم اس��ت و 
چاره ی مناس��بی ج��ز این گزینه ها وج��ود ندارد. 
این ه��ا راه های اصل��ی بحران مدیری��ت آب ایران 
است نه آن پیشنهاد سخیف، مغرضانه و مشکوک 
نتانیاهو برای بحران آب ایران. امیدواریم مسئولین 
ایران به زودی به این پیشنهادهای علمی و بومی، 

جامه عمل بپوشانند.  برهان

بحران آب یا بحران مدیریت آب در ایران

كيفرى  دادگاه   1054 شعبه   9709980002400002 كالسه  پرونده  دادنامه   
دو مجتمع قضايى عدالت تهران (1054 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره  
شاكى: وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى به نشانى تهران، ميدان فردوسى، 
خ سپهبد قرنى، بعد از خ طالقانى، باالتر از خ اراك، پ 107 متهم: آقاى سيد 
محمدباقر صدوقى به نشانى تهران، كامرانيه شمالى، بازدار، انتهاى بن بست 
اتباع خارجى فاقد پروانه  به كار گيرى  اتهام:  المكان)  ناهيد، پ 10 (مجهول 
كار دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايد  راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى سيدمحمدباقر صدوقى دائر بر به 
كارگيرى غيرمجاز اتباع بيگانه، دادگاه توجها“ به محتويات پرونده، گزارش 
فرم شناسايى  تهران، مالحظه  استان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون  كل  اداره 
نيروى كار خارجى توسط بازرس كار، عدم حضور متهم در جلسه رسيدگى 
عليرغم استحضار قانونى از وقت (دعوت از طريق نشر آگهى) و ساير قرائن 
به ماده  با احراز بزهكارى مستندا“  امارات موجود و منعكس در پرونده  و 
قانون   86 و   83 و   63 و   38 و   37 و   19 مواد  لحاظ  با  و  كار  قانون   181
مجازات اسالمى مصوب 92، نامبرده را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاى 
نقدى جايگزين نود و يك روز حبس محكوم مى نمايد  راى صادره غيابى 
محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين 
شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد .
 47703/م الف            رئيس شعبه 1054 دادگاه كيفرى دو تهران – عليرضا حراج

دادگاه   101 شعبه   9509982109600496 كالسه  پرونده  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   101) آفتاب  بخش  دو  كيفرى 
به  آزاد  فرزند  نورمحمدى  يحيى  آقاى  شاكى:   9709972109601082
تعزير  مستوجب  سرقت  اتهام:   9 پ  زمزم  خ  مرغى،  قلعه  تهران،  نشانى 
راى دادگاه در ارتباط با اتهام آقاى جواد غضنفرى فرزند آذر ، آزاد به 
محل  از  سرقت  وصف  با  خودرو  سرقت  بر  دائر  دسترسى،  عدم  لحاظ 
دادرسى  اين  نورمحمدى  يحيى  آقاى  شكايت  موضوع  عمومى  اماكن  و 
شاكى،  شائبه  بى  شكايت  پرونده،  محتويات  و  اوراق  جامع  و  مداقه  با 
از  كه حكايت  ايران  ملى  بانك  از  ماخوذه  پرينت  انتظامى،  مرجع  گزارش 
امارات موجود  انتقال وجه حساب شاكى به حساب متهم داشته و ساير 
و منعكس در پرونده و از آنجا كه تالش در جهت شناسايى و دستگيرى 
انتسابى  اتهام  با حضور در دادگاه  نامبرده  تا  نتيجه نشده  به  متهم منتج 
تشخيص  مسلم  و  محرز  را  وى  به  انتسابى  بزه  نمايد،  رفع  را  خود  به 
قانون مجازات اسالمى حكم به محكوميت متهم  از   656 به ماده  مستندا" 
به تحمل 2 سال حبس تعزيرى و 74 ضربه شالق تعزيرى صادر و اعالم 
و  اعيان  رد  به  حكم  قانون  همان  از   667 ماده  راستاى  در  و  گردد  مى 
وجوه مسروقه (به شرح مندرج و اعالمى در صفحه 5 و 8 و 14 پرونده) 
و در صورت عدم وجود عين حكم به رد مثل و در صورت تعذر به قيمت 
زمان وقوع بزه در حق شاكى صادر و اعالم مى گردد  (درخصوص آن 
قسمت از  اموال مسروقه از جمله اتومبيل و اسناد و مدارك از آنجا كه 
آنجا  از  مدارك  و  اسناد  درخصوص  و  شده  مسترد  شاكى  به  اتومبيل 
نمى  مواجه  تكليفى  با  دادگاه  گردد  نمى  متصور  مدارك  براى  مالياتى  كه 
قابل  واقعى  ابالغ  تاريخ  از  روز   20 ظرف  و  غيابى  راى صادره   ( باشد 
واخواهى در اين دادگاه و متعاقب مضى مدت مذكور ظرف 20 روز قابل 

. استان است  تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر 
 47704/م الف                دادرس دادگاه عمومى بخش آفتاب – احسان رحمتى  

كيفرى دو  دادگاه  پرونده كالسه 9509985173301517 شعبه 101  دادنامه   
بخش آفتاب (101 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709972109601095 
شاكى: آقاى غالمعباس حسنى فرزند محمد به نشانى خراسان رضوى، تربت 
حيدريه، خ مهرآوران 6، پ 3 منزل استيجارى متهم: آقاى عباسعلى خدامى 
فرزند حسن به نشانى تهران، ورامين، شهرك طاق سپهر 1 اتهام: سرقت گوشى 
تلفن همراه راى دادگاه درخصوص شكايت آقاى غالمعباس حسنى فرزند محمد 
عليه آقاى عباسعلى خدامى فرزند حسن به اتهام سرقت، دادگاه با عنايت در 
محتويات پرونده نظر به اينكه شاكى جهت اثبات ادعاى خود دليل و مدركى ارائه 
ننموده و تحقيقات صورت گرفته توسط دادگاه  مرجع انتظامى منتهى به كشف 
دليل بر وقوع سرقت توسط متهم نگرديد لذا دادگاه با عنايت به عدم كفايت ادله 
و عدم اقناع وجدان قضايى و با درنظر گرفتن اصل متعالى برائت مستندا" به 
اصل 37 قانون اساسى و ماده 120 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و 
مواد 4 و 265 و بند الف 340 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 راى 
به برائت متهم  صادر مى نمايد ليكن دادگاه با توجه به محتويات پرونده و نظر 
به تحقيقات صورت گرفته توسط مرجع قضايى و انتظامى و نتيجه استعالم و 
رديابى تلفن مسروقه توسط شركت مخابراتى با شماره تلفن متعلق به متهم 
و ساير قرائن و امارات موجود و منعكس در پرونده وقوع بزه تحصيل مال 
مسروقه از ناحيه متهم و بزهكارى ايشان را محرز و مسلم تشخيص و مستندا“ 
به ماده 662 از قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات متهم را به تحمل شش 
ماه حبس و ده ضربه شالق تعزيرى محكوم و اعالم مى دارد مطابق ماده 406 
قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 با توجه به اينكه متهم در هيچ يك از 
جلسات دادگاه حاضر نشده است و اليحه دفاعيه هم ارسال نكرده است و وكيل 
هم معرفى ننموده است راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ 

واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد .
 47701/م الف                دادرس دادگاه عمومى بخش آفتاب – احسان رحمتى  
دو  كيفرى  دادگاه   102 شعبه   9409981789400826 كالسه  پرونده  دادنامه 
بخش آفتاب  تصميم نهايى شماره 9709972109901155 شاكى: آقاى احمد 
ترشيزى فرزند حسين به نشانى گنبد كاووس، خيابان آزادگان، بيست مترى 
آموزشگاه رانندگى تركمن پالك 108 متهم: آقاى محمد باغ وردانى فرزند محمود 
به نشانى مجهول المكان اتهام ها: سرقت و تحصيل مال مسروقه راى اصالحى 
درخصوص شكايت آقاى احمد ترشيزى فرزند حسين عليه آقاى محمود باغ 
به شماره 9509972109902126  دادنامه  به موجب  وردانى فرزند محمد كه 
تعزيرى محكوم  ده ضربه شالق  و  تعزيرى  ماه حبس  تحمل شش  به  متهم 
گرديده است، لذا در دادنامه فوق الذكر سهوا" اتهام تحصيل مال مسروقه قيد 
نگرديده است لذا اين دادگاه مستندا" به ماده 381 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مصوب 1392 به اين صورت راى صادره را اصالح مى نمايد كه آقاى محمود 
باغ وردانى فرزند محمد با توجه به رديابى تلفن همراه مسروقه و ساير قرائن 
و امارات موجود و منعكس در پرونده وقوع بزه تحصيل مال مسروقه از جانب 
متهم فوق را محرز و مسلم تشخيص و مستندا“ به ماده 662 قانون مجازات 
اسالمى بخش تعزيرات متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيرى و ده ضربه 
شالق تعزيرى محكوم و اعالم مى دارد  راى صادره مطابق ماده 406 قانون 
آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 با توجه به اينكه متهم در هيچ يك از جلسات 
دادگاه حاضر نشده است و اليحه دفاعيه هم ارسال نكرده است و وكيل هم 
معرفى ننموده است، غيابى و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل 

واخواهى در اين دادگاه مى باشد .
دادگاه   102 شعبه  دادرس  الف                 47702/م   
قريبه قنبرزاده  داريوش   – آفتاب  بخش   2 كيفرى 

 دادنامه شاكى: آقاى مسعود بخشى نژاد افشار فرزند تقى به نشانى رباط 
كريم، نصيرآباد، خ امام خمينى، ك ميالد 11، پ 11 متهمين: 1- آقاى رضا 
ابراهيمى به نشانى تهران، رى ، فشافويه 2- آقاى على اوليايى منش فرزند 
وليعصر،  خ  تهران،  شهر  تهران،  شهرستان  تهران،  نشانى  به  ابوالفضل 
نرسيده به ميدان ونك، ساختمان  2588 ، طبقه اول، واحد 12 اتهام: ايراد 
اتهام  درخصوص  دادگاه  راى  كار  حوادث  اثر  بر  غيرعمدى  بدنى  صدمه 
آقايان 1) على اوليائى منش فرزند ابوالفضل، 28 ساله، باسواد و متاهل و 
از وى  بيشترى  ابراهيمى كه مشخصات فردى  قيد كفالت 2) رضا  به  آزاد 
در دست نمى باشد هر دو دائر بر تسبيب در ايراد صدمه بدنى غيرعمدى 
ناشى از عدم رعايت مقررات ايمنى محيط كار با تقصير هر يك به ميزان سى 
درصد (30%) موضوع شكايت آقاى مسعود بخشى نژاد افشار فرزند تقى 
با وكالت بعدى خانم سميه جعفرى با اين شرح كه حسب شكايت مطروحه 
و تحقيقات به عمل آمده شاكى به عنوان احدى از كاركنان شركت مهندسين 
پيشبرد ارتباطات لسان به مديرى عاملى متهم رديف اول در مورخ 95/8/18 
مشغول كار و بررسى دوربين هاى سالن كارگاه سنگ برى متعلق به متهم 
رديف دوم در ارتفاع بوده كه در اثر سقوط از ارتفاع مصدوم و مجروح مى 
گردد، با عنايت به محتويات پرونده و توجه در اوراق آن از جمله شكايت 
و  مشاراليه  قانونى  پزشكى  نظريات  مفاد  و  شاكى  توضيحات  و  مطروحه 
هاى  گزارش  و  انتظامى  مرجع  توسط  آمده  عمل  به  تحقيقات  به  توجه  با 
اداره كار و همچنين به مفاد  اين مرجع وبا توجه به مفاد نظريه بازرسين 
نظريه بازرسين اداره كار و همچنين مفاد نظريه هيات سه نفره كارشناسان 
احوال  و  اوضاع  به  منطبق  كه  كار  از  ناشى  حوادث  زمينه  در  دادگسترى 
موجود است و مصون از ايراد و تعرض مانده و با توجه به مفاد اظهارات 
متهم رديف اول و اقرار وى نسبت به اصل تقصير و اعتراض مشاراليه به 
ميزان تقصير خويش و با توجه به اينكه متهم رديف دوم عليرغم دعوت به 
جلسه دادرسى  در اين جلسه حضور نيافته و دفاع موثرى معمول نداشته 
است و با لحاظ تعداد كارگران كارگاه و حداقل حقوق و مزاياى روزانه كارگر 
در تاريخ وقوع جرم و با عنايت به اعالم رضايت و گذشت شاكى نسبت به 
قابليت  لحاظ  و  انتظامى  مرجع   96/8/24 مورخ  متهمين طى صورت جلسه 
گذشت و تصالح ديه صدمات وارده با استناد به بند ب ماده 13 قانون آيين 
دادرسى كيفرى و ماده 91 و بند1 ماده 176 قانون كار و با لحاظ مقررات 
بند ت ماده 37 و بندهاى الف و ت ماده 38 قانون مجازات اسالمى (مصوب 
سال 92) نسبت به متهم رديف اول به لحاظ اقرار موثر و اعالم رضايت و 
مشاراليه ضمن صدور  كيفر  در  تخفيف  درجه  دو  اعمال  و  شاكى  گذشت 
قرار موقوفى تعقيب نسبت به ديه صدمات وارده به شاكى به جهت رضايت 
وى، حكم به محكوميت متهم رديف اول (على اوليائى منش) به پرداخت مبلغ 
11/000/000 ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت (به عنوان جزاى نقدى 
درجه هفت) و محكوميت متهم رديف دوم (رضا ابراهيمى) به پرداخت مبلغ 
در  كارگر  مزد روزانه  برابر حداقل  عنوان دويست  (به  ريال   54/144/800
تاريخ وقوع جرم) از حيث جنبه عمومى جرم صادر و اعالم مى دارد  حكم 
محكوميت صادره نسبت به متهم رديف اول حضورى بوده و ظرف مهلت 20 
روز از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران 
مى باشد  و نسبت به متهم رديف دوم غيابى بوده و ابتدا ظرف مهلت 20 روز 
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف همين مهلت قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران خواهد بود .
 101 شعبه   دادرس  الف                     47708/م   
ارونقى مهدى   – فشافويه  بخش  عمومى  دادگاه  جزايى 

 متن آگهى بدين وسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
كه  حسن  فرزند  شوكتى  ساالر  متهم  به  كيفرى  امور  در  انقالب  و  عمومى 
مجهول المكان به اتهام ايراد صدمه بدنى غيرعمدى ناشى از بى احتياطى در 
امر رانندگى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار يا محلى آگهى مى شود 
كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج جهت دفاع از اتهام انتسابى در شعبه به 
شماره 960931 در شعبه شانزدهم داديارى دادسراى ناحيه چهارده تهران 
حاضر و در غير اين صورت اين شعبه وفق مقررات مطابق مواد 217 و 218 

مذكور همان قانون رسيدگى غيابى و اظهارنظر خواهد نمود .
 47698/م الف           داديار شعبه شانزدهم داديارى دادسراى عمومى 
مشيزى حبيبه خسروى   – تهران  محالتى)  (شهيد   14 ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 9609980234301031 اين شعبه آقاى حسن 
امينى فرزند حسين به اتهام ضرب و جرح تحت تعقيب قرار گرفته است  با 
قانون  ماده 174  اجراى مقررات  بودن متهم و در  المكان  به مجهول  عنايت 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ 
مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين اگهى جهت دفاع از اتهام 
عدم حضور  در صورت  است  بديهى  گردد   حاضر  اين شعبه  در  انتسابى 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد .
دادسراى  داديارى  سوم  شعبه  داديار  الف            47699/م    
راضيه شهروزى  – تهران  محالتى  شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

اين شعبه آقاى ياسر   متن آگهى در پرونده كالسه 9609980234301253 
طهماسوند فرزند ابوالقاسم به اتهام توهين و 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 ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين اگهى جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد  بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد .
دادسراى  داديارى  سوم  شعبه  داديار  الف            47700/م    
راضيه شهروزى  – تهران  محالتى  شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

دادگاه كيفرى  دادنامه پرونده كالسه 9609980235500679 شعبه 1124   
دو مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران  (1124 جزايى سابق) تصميم نهايى 
شماره 9709970232500629 شكات: 1- آقاى جاللى ترار فرزند ترابعلى 
به نشانى افسريه، خيابان 42 بين 15 مترى سوم و چهارم پالك 16 واحد 
به  تهران  محالتى)  (شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى   -2    ،3
كوثر،  بلوار  جنوبى،  نبرد  (آهنگ)،  محالتى  شهيد  بزرگراه  تهران،  نشانى 
از طريق نشر  ابالغ   / قيدارعلى   پرنلو فرزند  باغ گل متهم: خانم آذر  جنب 
آگهى در روزنامه اتهام: انتقال مال غير راى دادگاه در كيفرخواست شماره 
9710430234000921 دادسراى ناحيه 14 تهران براى آذر پرنلو به اتهام 
انتقال مال غير (واحد مسكونى فروخته شده به دين محمدى ايمانى به شاكى) 
تقاضاى مجازات شده است  دادگاه با توجه به تحقيقات مرجع انتظامى و 
دادسرا از جمله قولنامه هاى شخص اخيرالذكر و جالل ترار) بزهكارى وى 
انتقال مال غير و ماده  را احراز كرد و به استناد ماده يك قانون راجع به 
را  ارتشاء و كالهبردارى وى  اختالس،  قانون تشدى مجازات مرتكبان  يك 
به تحمل چهارسال حبس و پرداخت هفده ميليون تومان جزاى نقدى و نيز 
كند  راى صادره غيابى است و  به شاكى محكوم مى  مبلغ  استرداد همين 
ظرف مهلت بيست روز از ابالغ واقعى به محكوم قابل واخواهى در اين شعبه 
دادگاه و پس از آن  ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه 

تجديدنظر استان تهران است .
 47705/م الف                رئيس شعبه 1124 دادگاه كيفرى 2 تهران – شهاب ابراهيمى

 تفاهم نامه همکاری بانک خاورمیانه 
و شرکت آسیاتک امضا شد

تفاهم نامه هم��کاری دوجانبه میان بانک  خاورمیان��ه و ش��رکت انتق��ال داده های روي آنت���ن
آس��یاتک، توس��ط مدیران ارش��د بانک خاورمیانه و ش��رکت 

آسیاتک امضا شد. 
محمدعلی یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک ضمن اعالم این 
خبر گفت: با توجه به روند چرخه اقتصاد در دنیا، ادغام شرکت های 

موفق به جهت هم افزایی و استفاده از دانش، تکنولوژی تجربه و 
منابع مالی با هدف ارتقای کمی و کیفیت خدمات، چندین سال 
است که به صورت گسترده در تمامی صنایع مادر و زیربنایی آغاز 

شده و با موفقیت در حال ادامه است. 
وی افزود: موفقیت های به دست آمده در این زمینه، مدیون 
و مرهون تالش مدیران س��ازمان ها، هوش��مندی و آینده نگری 
ش��رکت ها، چشم پوش��ی از منافع انفرادی و ت��الش در جهت 
دس��تیابی به ارزش افزوده مشارکتی و همچنین برخورداری از 

پشتوانه و منابع مالی غنی، قابل اطمینان و قانونی است. 
مدیرعامل آس��یاتک ادامه داد: با توجه به پتانسیل پروانه 

شرکت آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور 
و چشم انداز این شرکت در جهت تبدیل شدن به مطلوب ترین 
اپرات��ور ارتباطات ثابت کش��ور و همچنین فرصت های ادغام و 
تملیک��ی که در حوزه ارتباطات و فن��اوری اطالعات به وجود 
آمده، همکاری با مجموعه بانکی می تواند در سرعت بخشیدن 

به روند توسعه اثرگزار باشد.
وی گف��ت: در تفاهم نامه میان بانک خاورمیانه و ش��رکت 
آسیاتک زمینه های همکاری بسیار زیادی مورد بحث و بررسی 
و تفاهم قرار گرفته که از آن جمله می توان به تامین سرمایه، 
مش��اوره ادغام و تملیک، نقل و انتقاالت س��هام، تامین مالی، 

معام��الت اوراق بهادار و بازارگردانی به عن��وان برترین موارد 
یاد کرد. بی شک آس��یاتک و بانک خاورمیانه از بازی گردانان 
ج��وان و توانای صنعت ICT و بانکداری به ش��مار می آیند و 
ای��ن همکاری میان دو مجموعه مقتدر در حوزه فعالیت خود، 
می تواند ضمن بروز چش��م اندازهای روش��نی در زمینه ادغام 
ش��رکت های فع��ال، پویا و صاحب دان��ش و تکنولوژی و تولد 
ابرشرکت های ارتباطی در کشور، آینده روشن تری را در حوزه 

تکنولوژی های ارتباطی رقم بزند. 
وی اظهار امیدواری کرد که این تفاهم نامه باعث تسریع و تصریح 

در روند جذب سرمایه گذاری و ایجاد هم افزایی در صنعت شود.


