صنعت و خودرو

روزنامه صبح ایران

خبر

ارزش20میلیارد دالری بازار عناصر
نادر خاکی تا سال2024

پیش بینی می ش�ود ارزش بازار عناصر نادر خاکی تا سال  2024به 20
میلیارد دالر برسد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی
ایران(ایمیدرو) ،بنابر پیش بینی برخی تحلیلگران ،ارزش بازار عناصر نادر خاکی
تاسال 2024به 20میلیارد دالر افزایش می یابد و تقاضا نیز رشد خواهد کرد.
س��ازمان زمین شناس��ی آمریکا گزارش داد :تولید عناصر نادر خاکی در سال
 2017نس��بت به س��ال پیش از آن ب��دون تغییر ماند و 130ه��زار تن به ثبت
رسید.
آشنایی با برترین کشورهای تولید کننده عناصر نادر خاکی
.1چین :تولید عناصر نادر خاکی در چین بدون تغییر نس��بت به سال گذشته،
105هزار تن به ثبت رسید و این کشور کماکان در صدر کشورهای تولیدکننده
این ماده معدنی در جهان قرار گرفت .چین تا س��پتامبر  2017توانست 39هزار
و 800تن عناصر نادر خاکی صادر کند که حاکی از رشد  10درصدی نسبت به
مدت مش��ابه سال  2016اس��ت .با این حال چین در نظر دارد محدودیت هایی
برای تولید عناصر نادر خاکی از سال  2020اعمال کند که با توجه به سهم این
کش��ور در تولید جهانی عناصر نادر خاکی ،ش��اهد افت چشمگیر تولید خواهیم
بود.
.2استرالیا:اس��ترالیا دومین کش��ور برت��ر تولیدکننده عناصر نادرخاکی اس��ت
ک��ه تولید این ماده معدن��ی را از 15هزار تن در س��ال  2016به 20هزار تن در
سال 2017افزایش داد .این کشور دارای ششمین ذخایر بزرگ عناصر نادر خاکی
در جهان است و در نظر دارد تولید خود را افزایش دهد.
.3روسیه:سومین کشور برتر تولیدکننده عناصر نادر خاکی روسیه است که یک
درصد تولید جهانی این ماده معدنی را به خود اختصاص داده و انتظار می رود که
تولید خود را در آینده افزایش دهد .این کشور توانست در سال گذشته میالدی
3هزار تن عناصر نادر خاکی تولید کند که حاکی از افزایش جزیی نسبت به تولید
سال 2(2016هزار و 800تن) است .کشورهای برزیل با تولید هزار تن ،تایلند با
تولید هزار و 600تن ،هند با تولید هزار و 500تن ،مالزی با تولید300تن و ویتنام
با تولید 100تن عناصر نادر خاکی در رتبه های چهارم تا هشتم تولید این ماده
معدنی در سال 2017قرار گرفتند.

محصوالت ایرانخودرو به یورو ۵
ارتقاء مییابد

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با ارسال نامهای به رییس سازمان
حفاظت محیط زیس�ت آمادگی این گ�روه صنعتی برای ارایه محصوالت
جدید براساس استاندارد آالیندگی یورو  ۵را اعالم کرد.
به گزارش ایس��نا ،در بخش��ی از این نامه با اشاره به اقدامات تحقیقاتی و فنی
ای��ران خودرو ب��رای تولید خودروهای با س��طح آالیندگی محدود آمده اس��ت:
خوشبختانه با حمایتهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مجموعه زیرساختهای
الزم در بزرگترین خودروساز کشور به منظور تولید و عرضه گسترده خودروهای
جدید با سطح آالیندگی یورو  ۵ایجاد شده است .مدیرعامل گروه صنعتی ایران
خودرو در ادامه این نامه با اش��اره به فناوری خاص و حساسیت باالی موتورهای
یورو  ۵نس��بت به کیفیت س��وخت خاطرنشان کرده اس��ت :در صورتیکه برنامه
زمانی توزیع سوخت یورو  ۵در سطح کشور اعالم گردد تولید و عرضه خودروهای
جدید با این استاندارد آغاز خواهد شد.
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ،ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961566/1090ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺑﻼﻍ

ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻰﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻭ
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻘ ّﻴﺪ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ

ﻣﻮﺭﺥ  1397/02/30ﺳﺎﻋﺖ  08:00ﺻﺒﺢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ

ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﺎپ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ،

ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻓﻮﻕ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ

ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ

ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻯ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ
)ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ( ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺍ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺭﺷﺎﺩ ،ﺷﻌﺒﻪ 1090

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ

ﻣﺘﻬﻢ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ

ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1090ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
/30330ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1090ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ

ﻧﺎﺣﻴﻪ  18ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ( ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﻈﻔﺮ

ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ،ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺧﻤﺴﻪ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻤﺴﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ،
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ،ﻃﺒﻖ

ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ

ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/30331ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 18ﻣﻄﻬﺮﻯ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺯﻳﻨﻠﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960876ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ
)ﺟﻴﺮﺍﻧﻰ( ،ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻏﺎﻧﻰ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺩﻟﺒﺮ )ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ( ﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻗﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﺣﻖ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/30332ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 18ﻣﻄﻬﺮﻯ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻴﺪ
ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ
ﻋﻤﺪﻯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  11ﺏ 960604 /ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻣﻨﺘﺴﺒﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
/30334ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 16ﺑﻌﺜﺖ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺛﺎﺭﺍﻟﻠﻬﻰ

گمرک ایران اعالم کرد

واردات بیش از
 ۷۰هزار خودرو
در سال ۹۶
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براس�اس آمار گمرک ایران طی سال  ۹۶تعداد  ۷۰هزار و  ۷۵دستگاه خودرو
سواری به کشور وارد شده است.
گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد :طی  ۱۲ماهه سال  ۹۶تعداد  ۷۰هزار و ۷۵
دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و  ۸۳۸میلیون و  ۸۵۱هزار دالر به کشور وارد
شده است که نسبت به سال  ۹۵از نظر تعداد  ۸و  ۶۶صدم درصد و از حیث ارزش  ۸و
 ۴۴صدم درصد کاهش را نشان میدهد .تمامی خودروهای وارداتی به کشور در سال
 ۹۶مجوزهای قانونی از جمله مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت را داشته اند؛
گفتنی اس��ت طی سال  ۹۵تعداد  ۷۶هزار و  ۷۱۵دستگاه خودرو به ارزش  ۲میلیارد
و  ۸میلیون و  ۲۸۷هزار دالر وارد کشور شده بود.
هم اکنون تمامی کاالهای وارداتی به گمرکات سراس��ر کش��ور به کمک سامانه جامع
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گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می شود و کنترل  ۱۰۰درصدی کاالهای
وارداتی با اس��تفاده از فن آوری اطالعات به صورت هوشمند و پس از اخذ مجوز های
قانون��ی صورت م��ی گیرد و جزئی ترین اطالعات این کاالها در س��امانه های گمرک
قابل دسترسی است.
به کمک س��امانه های الکترونیکی در گمرک کامال روش��ن و مش��خص است که چه
نوع کاالیی و تحت کدام ردیف تعرفه ای وارد کش��ور شده و کاال توسط کدام شرکت
کش��تیرانی حمل و مشخصات کاال در شرکت های بازرسی و بیمه با چه عنوانی ثبت
شده است  .امکان رصد صاحب کاال  ،نوع اظهار و اینکه با کدام وسیله حمل به آدرس
کدام انبار حمل ش��ده است از دیگر قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی گمرک است.

تاثیر یکسان سازی نرخ ارز بر صنعت خودروی داخلی

الهام ش�هنواز -ن�رخ ارز بهعن�وان یکی از
متغیره�ای کلی�دی اقتصاد ،نق�ش مهمی در
تعیی�ن قیم�ت محص�والت داخل�ی همچون
خ�ودرو و همچنین ص�ادرات ای�ن کاال دارد؛
بهطوریک�ه با ه�ر افزایش�ی در قیم�ت ارز،
تغییرات�ی در هزینه تولید و می�زان صادرات
خودرو رخ میدهد.
به دنبال نوس��انات بیضابطه ن��رخ دالر در چند
هفته اخیر و رسیدن آن به ۶۰۰۰تومان ،در اقدامی
فوری دول��ت دالر را در قیم��ت  ۴۲۰۰تومان تک
نرخ��ی کرده و اعالم کرد که به تمام متقاضیان اعم
از واردکنندگان ،دانش��جویان ،مسافران و بیماران،
دالر با این نرخ پرداخت میشود.
با توجه ب��ه اینکه صنعت خودرو کش��ور به طور
صد در صد داخلی س��ازی نش��ده  ،ه��ر چقدر نرخ
ارز افزای��ش یابد ،به همان نس��بت نیز قیمت مواد
اولیه و کاالها باال میرود و بر سبد قیمت تمامشده
تولید ،تاثیر میگذارد.
در این بین یکسان سازی نرخ ارز هم باعث نظم و
ترتیب بیشتری در برنامه ریزی می شود وهم مواد
اولیه چه داخلی و چه وارداتی که مستقیما از نرخ
ارز متاثر میشود حالت ثبات پیدا میکند.
سرنوشت تولید خودرو با ارز تک نرخی
یک کارش��ناس صنع��ت خودرو با بی��ان این که
ارز تک نرخ��ی را باید فتح باب��ی در تولید به ویژه
در صنعت خودرو دانس��ت ،گفت :سیاس��ت گذاری
انجام ش��ده از سوی دولت و در اولویت قرار گرفتن
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی ،مسیر هدفمندی
را در این زمینه نشان می دهد.
امی��د رضای��ی ب��ا بیان ای��ن که هرچن��د هنوز
دس��تورالعمل ارز تک نرخی ابالغ نش��ده است اما
ب��ا این ح��ال امید به بهبود اوض��اع اقتصادی را در

دل فع��االن زنده کرده اس��ت ،اف��زود :همه فعاالن
اقتصادی از خبر ارز تک نرخی مش��عوف هس��تند
و در ص��ورت تک نرخی ش��دن تاثیر مثبت خود را
برجای خواهد گذاش��ت و مزیت تولید خودرو را در
این بیش از پیش خواهد کرد.
ب��ه گفته وی ،از س��ه ماه اخر س��ال گذش��ته و
همزمان با آغاز تغییرات نرخ ارز چالش قطعه سازان
و خودروس��ازان آغاز شد و در س��ال جدید نیز در
کنار این نوس��ان ،افزایش قیمت نهاده های داخلی
از جمله موانع تولید بود و با اعالم احتمال بازنگری
در قیمت ها در س��ال اردیبهشت ماه ،تولیدکننده
ناگزی��ر به پرداخت هزینه ها از جیب خود به مدت
 4تا  5ماه است تا خط تولید متوقف نشود.
ریزش قیمت در انتظار خودروهای وارداتی

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻣﺘﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎ ﭘﻴﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺏ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
ﻧﺎﺣﻴﻪ  (4ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/30335ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ

ﺍﻧﻘﻼﺏ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 4ﺭﺳﺎﻟﺖ( ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻨﺞ ﺧﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950270ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ
ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﻰﺳﻴﮕﺎﺭﻭﺩﻯ ،ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﺍﺳﺖ.

/30336ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ

ﺍﻧﻘﻼﺏ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ
ﻧﺎﺣﻴﻪ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺻﺒﻮﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻌﺼﻤﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﻰ ﺁﻣﻨﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0060455901ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  12/960747ﺏ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﻓﺤﺎﺷﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍء ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ
ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺭﺷﻮﻩ ﻭ ﺗﻤﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻰ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/30337ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 2ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺛﺎﻧﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ /960354ﺏ 4ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ،ﻣﺘﻬﻢ

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﻗﺸﻼﻕ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎ ﺳﻮء
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  706500ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ

ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ

ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ -ﺑﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ،2

ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،31ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ
/30338ﻡ ﺍﻟﻒ
 4ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻛﺮﻳﻤﻰﺩﺳﺘﮕﺮﺩﻯ

رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان
خودرو تهران نیز در حاشیه تک نرخی شدن قیمت
ارز و تاثی��ر آن بر بازار خودرو کش��ور می گوید :در
ش��رایط جدید بای��د منتظر واکنش ش��رکت ها به
خصوص شرکت های وارد کننده خودرو باشیم.هم
اکنون نمایندگان رسمی می توانند واردات خودرو
را با دالر تک نرخی  4200تومانی انجام داده و باید
قیمت محصوالت خود را کاهش دهند.
سعید موتمنی با اش��اره به افزایش قیمت برخی
خودروه��ای وارداتی طی چند روز گذش��ته گفت :
در روزه��ای اخیر که قیمت دالر افزایش یافت بازار
خودرو دچار بالتکلیفی شد و حتی نمایندگی هایی
که خودرو داشتند از فروش آن خودداری میکردند
اما از زمانی که مساله تک نرخی شدن ارز اجرا شد

ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻛﺮﻣﻰﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 8ﺏ 960555/ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ
ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻕ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/30342ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 14ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺳﺮﺍﻳﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409982151500583ﺷﻌﺒﻪ  1079ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1079ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ .ﺷﺎﻛﻰ:
ﺁﻗﺎﻯ ﻛﻤﺎﻝ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻬﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ -ﺧﻄﻴﺐ-
ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻰ -ﻛﻮﻯ ﻟﻴﻼﺯﻯ -ﭘﻼﻙ  .5ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ .ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ.
»ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ«
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ،ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﻗﻀﺎﻳﻰ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﻠﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ،
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﻧﻴﺰ
ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻋﺪﻳﺪﻩ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  406ﻭ  407ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﻣﺼﻮﺏ  92ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  656ﻭ  667ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﺐ 75
ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ
ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  1079ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
/30343ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1079ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982214600833ﺷﻌﺒﻪ  1083ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1106ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ.
ﺷﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺭﻭﺩﻫﻦ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ،
ﺟﻨﺐ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻧﻜﻮ ،ﻛﺎﻓﻪ ﻧﺎ ﻣﻠﻴﺴﺎ .ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﺝ ،ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻭﻳﻼ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻭﻳﻼ ،ﻧﺎﻥ ﻓﺎﻧﺘﺰﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻭﺯ.
ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ» .ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ
ﻭ ﻛﭙﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻓﻰﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﻮﺍﺑﻴﻪﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩﻯ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺳﺎﺑﻘﻪﻯ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ،ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻓﻠﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  1ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎء ،ﺍﺧﺘﻼﺱ
ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1367ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺠﺪﻩ
ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ
ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1083ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
/30344ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1106ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻴﺘﻰ

بازار خودرو دچار رکود کامل ش��ده است ولی پیش
بینی می شود در چند روز آینده قیمت خودروهای
وارداتی ریزش خواهد داشت.
به گفته وی ،از این پس ش��رکت های واردکننده
خودرو را ب��ه راحتی می توان کنت��رل کرد زیرا از
ای��ن پس خ��ودرو را ب��ا دالر تک نرخ��ی وارد می
کنند و هزینه این ش��رکت ها نیز مش��خص اس��ت
و قانون��ا بای��د  10ال��ی  15درص��د س��ود دریافت
کنن��د و دیگر ق��ادر ب��ه دریافت س��ودهای کالن
نخواهن��د بود و مصرف کنن��ده بیش از این متضرر
نخواهد شد.
همچنین وی معتقد اس��ت اگر محدودیت عرضه
وجود نداشته باشد هیچ مشکلی درباره خودروهای
داخلی نداریم هر چند قیمت دو نرخی برای برخی
خودروه��ای داخلی وجود دارد ول��ی دلیل این امر
عرض��ه کم اس��ت و چنانچه مش��کل کمبود عرضه
خودرو به بازار توسط خودروسازان داخلی رفع شود
این مشکل نیز حل خواهد شد.
تاثیر نرخ ارز بر صادرات
افزاي��ش نرخ ارز مزيت بس��ياري ب��راي صادرات
محص��والت خ��ودرو دارد ب��ه طوري که هميش��ه
انگي��زه افزايش صادرات با گران ش��دن نرخ ارز به
سراغ خودروسازان مي آيد .زيرا با افزايش نرخ ارز،
صادرات خودرو سود بيشتري را نصيب خودروسازان
مي کند.
آنچه مسلم است اگر صنعت خودرو ايران بتواند
توانايي هاي خود را منطب��ق بر بازارهاي صادراتي
گس��ترش دهد ،يکس��ان س��ازي نرخ ارز به شدت
براي رشد و توسعه اين صنعت مفيد خواهد بود اما
چنانچه اين صنعت نتواند در اين امر موفق باش��د،
لطمات جبران ناپذيري دامن اين صنعت را خواهد
گرفت.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982913100698ﺷﻌﺒﻪ  102ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972911501779ﺷﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ .ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﻒ ﺍﷲ ﻋﺒﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻭﻳﺶ.
ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﺨﺮﻳﺐ .ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/12/23ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960834ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻑ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺷﺎﻛﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ،ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺟﺴﺘﻪ،
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺭﺍﻯ
ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.
»ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ«
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﻋﺒﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻭﻳﺶ )ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ( ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻭ ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻤﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ،
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ،ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ،
ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺑﻼ ﺩﻓﺎﻉ
ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰﻫﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﺤﺖ
ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ،ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  677ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1375ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ
ﺍﺻﺪﺍﺭﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

/30345ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﻭ
ﻛﻴﻔﺮﻯ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  102ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ
ﻣﺤﻤﺪ
ﭘﺮﺩﻳﺲ-

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982178600047ﺷﻌﺒﻪ  1042ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1042ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  .9609972191701687ﺷﺎﻛﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﻰ ﺗﻘﻰ ﺩﻳﺰﺝ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺟﻨﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﻤﺎﻟﻰ  4 -ﺭﺍﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ  -ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺒﻌﺚ-
ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻬﺎﺩﺭﻯ-پ  - 36ﻁ 1ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻠﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎﻯ
ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ» .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ:
 -1ﺷﻴﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﻰ ﺗﻘﻰ ﺩﻳﺰﺝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -2ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺸﺎﻳﺨﻰ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻴﺠﺪﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ  -3ﺭﺯﻳﺘﺎ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -4ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺻﺪﻳﻘﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  -5ﻧﺪﺍ ﺑﻠﺒﻠﻰ ﺑﻴﺪ ﮔﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
 -6ﺁﻳﺪﺍ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰﺧﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﺻﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ .ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮﻯ ﻳﺎ ﻏﻴﺐﮔﻮﺋﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺳﺒﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﺧﻼﻑ ﺷﺮﻉ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ
ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺑﺎﺭﺯ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﻯ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ،ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ  19ﻭ  134ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻓﻘﺮﻩ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺻﺪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﻜﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1042ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
/30346ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1042ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

