بانک و بیمه

روزنامه صبح ایران

ارز مسافرتی
برای یک بار
سفر
در سال پرداخت
میشود

بانک مرکزی شرایط نحوه تأمین ارز مسافرتی ،درمانی و دانشجویی را اعالم کرد.
به گزارش اقتصادآنالین ،بانک مرکزی اعالم کرد :در راستای اجرای تصمیم مورخ 20
فروردین  1397ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای 42000
ریال برای هر دالر که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ ش��د ،اطالعیه ش��ماره  2یکسان
سازی نرخ ارز در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی ،درمانی و دانشجویی به شرح ذیل
به استحضار عموم هموطنان می رسد:
 .1ارز مس��افرتی برای یک بار سفر در سال به میزان  1000یورو یا معادل آن به سایر
ارزها به مس��افران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می ش��ود .میزان ارز مسافرتی
پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر
از عراق  500یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.
 .2متقاضی��ان ارز مس��افرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اس�لامی ایران،
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بلیط هواپیما ،ویزای کش��ور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید
پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی می باشند.
 .3متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک
ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.
 .4پرداخت ارز مس��افرتی در باجه بانک ملی مس��تقر در مبادی خروجی (پس از باجه
کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت س��ند حسابداری /رسید و ممهور کردن گذرنامه
متقاضی انجام می شود.
 .5میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با س��ازمان
حج و زیارت اطالع رسانی خواهد شد.
 .6تامین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک های
تجارت و سامان کمافی السابق ادامه می یابد.

روحانی تاکید کرد:

سیاست ارزی دولت گامی برای کاهش نگرانی مردم
زین�ب مخت�اری -رییس جمهوری سیاس�ت
اخی�ر ارزی دول�ت را گامی مهم ب�رای کاهش
نگرانی مردم ،تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی
و کاس�تن از ابهام و افزایش پیشبینیپذیری و
امکان برنامهریزی آنان دانست.
به گزارش ثروت ،جلس��ه ستاد اقتصادی دولت در
خص��وص مدیریت بازار ارز ،ظهر روز چهارش��نبه به
ریاس��ت حس��ن روحانی رئیس جمهوری و با حضور
اعضاء هیئت دولت برای مدیریت و س��اماندهی بازار
ارز تش��کیل ش��د و آثار و پیامده��ا و اقدامات بعدی
دول��ت با توجه ب��ه تصمیمات اخیر درب��اره بازار ارز،
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حس��ن روحانی در این جلس��ه ،تقوی��ت پایههای
امنیت ملی و پیش��گیری از ش��کلگیری فساد ناشی
از عملی��ات س��فتهبازانه و مغای��ر منافع مل��ی را از
ضرورتهای سیاس��ت اخیر ذکر کرد .وی شفافیت را
از سیاستهای اصلی دولت دانست و گفت :شفافیت
 ،زمینههای ش��کلگیری فس��اد را مسدود میکند و
این سیاست اقدامی در جهت ایجاد شفافیت در بازار
ارز اس��ت .وی تأکید کرد :در چارچوب این سیاست،
قیمت کاالهای اساسی و دارو افزایشی نخواهد یافت
و دول��ت همه پیشبینی ه��ای الزم را برای حمایت
از حفظ قیمت این کاالها انجام داده اس��ت .روحانی
اجرای موفق این سیاست را یک ضرورت ملی دانست
و هم��ه دس��تگاهها و قوا را به هم��کاری کامل با آن
فرا خواند.
ریی��س جمه��وری با اش��اره به وضعی��ت مطلوب
درآمدهای ارزی کش��ور در بخش ص��ادرات نفتی و
غیرنفتی و مثبت بودن تراز تجاری ،موقعیت کش��ور
را برای ایجاد انضباط در مدیریت ارزی بسیار مساعد

ارزیاب��ی کرد و مدیریت ب��ازار ارز را ب��رای مقابله با
تهدیدات و کاهش آسیبپذیری ضروری دانست.
همچنین ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک مرکزی،
پس از پایان این جلس��ه ،در جمع خبرنگاران حضور
یاف��ت؛ وی در پاس��خ به س��والی درم��ورد تغییر ارز
گزارش��گری ب��ه یورو گف��ت :تغییر ارز گزارش��گری
کش��ور به یورو بس��یار جدی اس��ت ومصوبه آن در
دول��ت تصوی��ب و به زودی اعالم می ش��ود .س��یف
تصری��ح ک��رد :تغییر ارز گزارش��گری از دالر به یورو
منطقی اس��ت چراکه تاثیر اصلی در اقتصاد کش��ور
دارد .گفتنی¬س��ت س��یف پیش از این نیز ،یکی از
راهکارهای مثبت تاثیرگذار در اقتصاد ایران را تغییر
واحد ارز گزارش��گری دانس��ته بود .سیغف همچنین
افزود :امروز دالر نقش��ی در تجارت خارجی ما ندارد

تحقق سود  ۲ریالی پست بانک در  ۶ماه ابتدایی سال ۹۶
شفاف سازی صورت های مالی پست بانک ایران
برای دوره  ۶ماهه ابتدای س�ال  ۹۶نشان می دهد،
این شرکت  ۲ریال سود را محقق کرده است.
به گزارش ایبِنا ،ش��رکت پست بانک ایران اطالعات و
صورتهای مالی ش��ش ماهه منتهی به  ۳۱شهریور ماه
 ۹۶را حسابرسی شده و با سرمایه ثبت شده معادل سه
ه��زار و  ۲۳۳میلیارد و  ۴۵۱میلیون ریال منتش��ر کرد.
شرکت پس��ت بانک ایران با انتش��ار صورت های مالی
ش��ش ماهه منتهی به  ۳۱ش��هریور م��اه  ۹۶اعالم کرد
در  ۶ماهه ابتدایی س��ال مالی گذشته معادل  ۶میلیارد
و  ۳۶۵میلیون ریال س��ود خالص کس��ب کرد و بر این
اس��اس مبلغ  ۲ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت
که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل ۱۰۰
درصد افزایش را نشان می دهد .همچنین این شرکت در

پایان سال مالی گذشته مبلغ یک ریال سود به ازای هر
س��هم اختصاص داده است .نگاهی به صورت های مالی
این شرکت مشخص می کند :با کسر شدن سود خالص
دوره از زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار
و  ۴۴۲میلیارد و  ۵۰۱میلیون ریال زیان انباش��ته پایان
دوره در حس��ابهای این شرکت منظور شد .این گزارش
می افزاید  :بر اساس اطالعات تارنمای  TSETMCدر
حال حاضر نماد معامالتی شرکت پست بانک ایران که با
نماد «وپست» در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس فعالیت
دارد ب��از و هیچ گره معامالتی به روی س��هم آن وجود
ندارد .همچنین آخرین وضعیت این شرکت در بازار سهام
نیز نشان می دهد « »P/Eسهام این شرکت بانکی ،منفی
( )۱۶.۰۱مرتب��ه و « »EPSآن نیز منفی ( )۹۴ریال در
آخرین صورت های مالی درج شده است.

و در حال حذف ش��دن اس��ت و یورو در آینده به ارز
گزارشگری ایران تبدیل خواهد شد..
وی در تش��ریح تاثی��رات بلند م��دت تصمیم اخیر
دولت درباره بازار ارز خاطرنشان کرد :این اقدام باعث
مجهز ش��دن کش��ور ،و حاکمیت بر ب��ازار اقتصادی
کش��ور و جلوگیری از ضربه پذیر بودن اقتصاد ایران
اس��ت .وی یکی از ویژگی های ای��ن مدل جدید که
در حال انجام اس��ت را شفاف سازی دانست و گفت:
اقتض��ای امروز در بازارهای مالی این اس��ت که باید
شفاف سازی ش��ود و مقررات مالی مربوط به مبارزه
با پولش��ویی و مبارزه با تامین مالی تروریس��م بتواند
در بخ��ش مال��ی و بخصوص مب��ادالت مالی رعایت
ش��ود و این اقدام در حقیقت برای ما هم این امکان
ایج��اد ک��رده ک��ه بتوانیم تب��ادالت را در کش��ور با

برترین بانکهای جهان اسالم در سال  ۲۰۱۸معرفی شدند
"می بانک" مالزی موفق ش�د جای�زه برترین
موسسه مالی اسالمی را از آن خود کند.
به گزارش ایس��نا ،نش��ریه "گلوبال فاینانس" نتایج
یازدهمین مسابقات برترین موسسات مالی اسالمی را
اع�لام کرد که گزارش کامل آن در ماه آینده منتش��ر
خواهد شد .برندگان امسال موسساتی بودند که به رشد
مالیه اس�لامی کمک کردند و با اس��تفاده از ابزارهای
شرعی توانستند با موفقیت به نیازهای مشتریان خود
پاسخ دهند ،در حالی که زیرساختهای رشد مستمر
و ایمن در آینده را با استفاده از کانالهای موثر تحویل
مدرن فراهم کردهاند .طبق رده بندی س��ال " ،۲۰۱۸
می بانک" از کش��ور مالزی به عنوان بهترین موسسه
مالی و بانک در زمینه صکوک اس�لامی معرفی ش��ده
اس��ت .بانک " الراجی" عربس��تان به عن��وان بهترین
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ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺭﻳﺎﺣﻰ  -2ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ  -3ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺭﻳﺎﺣﻰ ،ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻰ

ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ  -4ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ 42 ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﺷﻐﻞ ﺁﺯﺍﺩ ،ﺷﻴﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ،ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺸﻬﻮﺩ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻰ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ،ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ،ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺻﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﺎﺣﻴﻪ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ

ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻜﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﻴﺾ ﻭ ﺑﻼﻭﺟﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ،
ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ

ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  19ﻭ  125ﻭ  126ﻭ  127ﻭ  134ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  92ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ

ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎء ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  67ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛ ًﺎ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻋﻴﻦ ﻭ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻠﻒ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﻜﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺤﻀﺮﻯ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻌﺪﺩ
ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﺧﻮﺫ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﺍﺟﺮﺍء ﺧﻮﺍﻫﺪ

ﺷﺪ .ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﺧﻮﺫ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ
ﺭﺩﻳﻒ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻮﺭﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ

ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

/30348ﻡ ﺍﻟﻒ

شفافیت انجام دهیم.
س��یف با بی��ان این که درآمدهای ارزی کش��ور به
خوبی کف��اف تمامی نیازهای وارداتی کاال و خدمات
کش��ور را میدهد ،یادآور ش��د :به هیچ وجه تزلزلی
از ای��ن بابت وجود ندارد و بارها گفته ش��ده که این
نوس��انات ارزی عامل اقتصادی ندارد و بیشتر عوامل
غیر اقتصادی اس��ت و خوش��بختانه ب��ا این تصمیم،
تحت کنترل قرار گرفت.
س��یف از جمله موارد مورد بررسی در این جلسه را
زمان بندی فروش س��که عنوان کرد و ادامه داد :در
این زمینه تنوع بیش��تری ایجاد کردهایم و معتقدیم
در چند روز آینده قیمت سکه نیز از قیمت دالر چهار
هزار و  200تومانی تبعیت می کند .وی با بیان این
که قیمت س��که در روزهای گذش��ته حباب داشت،
گف��ت :قیمت س��که از قیم��ت ارز داخل��ی و قیمت
جهان��ی فلزات گرانبها تاثیر می پذیرد و امروز حباب
در قیمت س��که وجود دارد و در یک تا دو روز آینده
این حباب تخلیه و هفته آینده به ثبات می رسد.
رییس کل بانک مرکزی در پاس��خ به انتقاد برخی
درب��اره دیر اقدام کردن دولت برای تک نرخی کردن
ارز یادآور ش��د :این اقدام تنه��ا تک نرخی کردن ارز
نیس��ت بلکه دولت اب��زار الزم را در اختیار بگیرد تا
بتوان��د بخ��ش مالی اقتص��اد را اس��تحکام دهد تا از
التهاب آفرین ها جلوگیری کند .این تاثیرات بیش��تر
از التهابات بازار بود که توس��ط اقداماتی که دشمن با
کمترین هزینه برای خود و بیش��ترین هزینه برای ما
ایج��اد کرده بود ،به وجود آم��د .وی در پایان افزود:
متناس��ب با بروز این ش��رایط خودمان را تجهیز می
کنیم و به استقبال شرایطی که در آینده ممکن است
به وجود آید می رویم.

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  1019ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1019ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺣﺴﻴﻨﻰ

بانک خرده فروش��ی و تامین منابع مطابق با شریعت،
معرفی ش��ده است .بانک " کیو اینوست" قطر برترین
بانک سرمایهگذاری و بانک اسالمی قطر نیز به عنوان
بهترین موسس��ه مالی برای شرکتهای بزرگ معرفی
شده است .هم چنین " جدوا اینوستمنت" از عربستان
بهتری��ن مدیریت کننده داراییها در بین موسس��ات
مالی اسالمی معرفی ش��ده است .در حوزه منطقهای،
گروه بانکی " البراکه" رتبه نخست منطقه آفریقا" ،می
بانک" برترین موسس��ه مالی آسیا ،بانک اسالمی قطر
رتبه نخست منطقه خاورمیانه و " کی تی بانک" آلمان
برترین موسسه مالی اسالمی در اروپا معرفی شدهاند.
الزم به ذکر است بانکهایی از  ۲۶کشور جهان در این
ردهبندی مد نظر قرار گرفتهاند ،اما هیچ بانکی از ایران
در این فهرست حضور ندارد.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982135701517ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1003ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ .ﺷﺎﻛﻰ:
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ
ﻟﺸﮕﺮ -ﺥ ﻛﻤﺎﻟﻰ -ﻙ ﻃﻴﺐ ﺷﺎﻫﺪﻯ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺍﻭﻝ -پ  2ﻁ  1ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ
ﺣﺎﺟﻰ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ .ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎﻝ ،ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
»ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺎﺟﻰ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻰ )ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ( ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
ﺑﺰﻩ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺨﺪﻭﻡ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺳﻮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ،ﻓﻴﻠﻢ
ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﺪﺍﺭﺑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﺰﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺤﺮﺯ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  656ﻭ  667ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍﻯ
ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺗﺤﻤﻞ  74ﺿﺮﺑﻪ
ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

/30347ﻡﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﺭﺱﺷﻌﺒﻪ1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻛﻴﻔﺮﻯﺩﻭﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻋﺒﺎﺱﻏﻼﻣﻴﺎﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻠﻜﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  1130ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﺟﺰﺍﻳﻰ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺤﻼﺗﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺟﻨﻮﺑﻰ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960265ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1397/05/09ﺳﺎﻋﺖ 9:30
ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

/30340ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1130ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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یادداشت

ضرورت طراحی مکانیسم قیمتگذاری
خدمات بانکی

ب��ا وج��ود اینک��ه در بانکهای مختل��ف دنیا
چارچ��وب مقررات��ی مناس��بی ب��رای طراحی
س��اختار مناس��ب تعیین قیمت خدمات بانکی
وجود دارد ،اما یکی از کاستیهای شبکه بانکی
ایران ،عدم وجود مقررات مناسب تعیین قیمت
کارمزد است.
تغیی��ر و تحوالت در صنع��ت بانکداری باعث
ایجاد تنوع در ایج��اد و ارائه خدمات بانکداری
شده است .ارائه خدمات متنوع نیازمند بازاریابی
اعظم احمدیان
مناس��ب و مدیریت مناس��ب هزینه تمامش��ده
تولی��د آن خدمات اس��ت .یک��ی از روشهای
مناس��ب برای مدیریت هزینه تمام شده خدمات بانکی ،داشتن شیوه مناسب
قیمتگذاری خدمات اس��ت .قیمتگذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و
فرآیند مداوم و پیوسته است .این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و نبود ثبات
در شرایط بازار است که لزوم تکرار این فرآیند را توجیه میکند.
قیم��ت گذاری خدم��ات بانکی اهمیت زیادی در حفظ مش��تریان بی ثبات
ک ها ارتباط بین قیمتگذاری خرده فروشی و سودآوری ،دیگر
دارد .برای بان 
یک موضوع نامش��خص و بیاهمیت به ش��مار نمیآید .در بیش��تر بازارهای
رقابتی ،تغییرات کوچک در قیمتگذاری میتواند تأثیر به سزایی در ترازنامه
داشته باشد و بانکها نیز ممکن است فرصت های بزرگی را از دست بدهند.
بنابراین باید رویکرد دقیق تر و حس��اب شده تری توسط بانکها اتخاذ شود.
وجود موسس��ات مال��ی مختلف و همچنین ظهور موسس��ات غیر بانکی باعث
تش��دید رقابت در شبکه بانکی کشور ش��ده است .لذا با توجه به این وضعیت،
سیاستهای قیمت گذاری ممکن است مزایای رقابتی کوتاهمدت و بلندمدت
همراه با تقویت سودآوری و رضایت مشتری ایجاد کند.
همچنی��ن قیمت گ��ذاری خدمات بانکداری خرد ب��رای کل اقتصاد اهمیت
دارد قیمت به عنوان یک س��یگنال در بازار محس��وب شده و حاوی اطالعات
زیادی اس��ت و بر عرضه و تقاض��ای خدمات بانکداری خ��رد تاثیر میگذارد.
بنابراین قیمت بر پس انداز ،انباشت ثروت و کارآمد بازار مالی تاثیر گذاشته و
همچنی��ن اثرات توزیعی هم دارد .اگر چه در دنیا بانکهای مرکزی یک مدل
عملیاتی برای اندازهگیری کارمزد خدمات بانکی طراحی نموده و چارچوب آن
را ب��رای اج��را به بانکها ابالغ کرده اند ،اما آنچه از قانون بانکداری بدون ربا و
آییننامههای اجرایی در مورد کارمزد خدمات بانکی استنباط میشود ،بیانگر
فقدان یک مدل عملیاتی برای دستیابی به این هدف است.
اگ��ر چ��ه بند  ۴ماده ( )۲۰قان��ون عملیات بانکی بدون رب��ا ،موضوع امکان
دخالت و نظارت بانک مرکزی در مورد تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر
کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد)
و همچنین بند یک مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه  ۲تیرماه ۹۴
ش��ورای پول و اعتبار مبنی بر تکلیف بانک مرکزی در ارزیابی س��االنه جدول
کارمزدهای تعیین ش��ده همراه با محدودههای مبلغی و تعدادی و در صورت
لزوم بازنگری و ابالغ آن به ش��بکه بانکی کش��ور ،تا حدودی به قیمتگذاری
خدمات بانکی اشاره داشته اند ،اما هیچ یک به صورت صریح به تعیین کارمزد
خدم��ات بانکی منطبق با کار انجام ش��ده نپرداختهاند .قیمتگذاری خدمات
بانک��ی بر مبن��ای فعالیت رویکردی نوین در مدیریت هزینه اس��ت که در آن
هزینهیاب��ی بر مبنای نرخهای س��ربار جداگانه به ازای هری��ک از انواع عمده
هزینه س��ربار محاس��به میش��ود .هر چند طرفداران این مدل آن را فراتر از
هزینهه��ای محصول میدانن��د اما در عین حال به عل��ت قابل مالحظه بودن
هزینههای سربار در بسیاری از واحدهای تجاری ،بکارگیری مناسب این مدل
برای تخصیص این هزینهها نیز نتایج متفاوتی نس��بت به روش س��نتی ایجاد
خواه��د کرد .مدل قیمتگ��ذاری بر مبنای فعالیت روش نوینی اس��ت که به
موضوع تجزیه و تحلیل بهای تمام ش��ده میپردازد که برای نخس��تین بار به
صورت ساختار یافته ،توسط کپلن ،کوپر و جانسون در سال  ۱۹۸۷مطرح شد.
از آن زمان تا کنون این روش در س��ازمانهای مختلف از جمله نهادهای مالی
مورد اس��تفاده قرار گرفته است .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ،طراحی و
اجرای مدل عملیاتی برای انطباق کارمزد خدمات بانکی با کار انجام ش��ده به
بانک مرکزی پیش��نهاد میگردد .ارائه این مدل به بانک مرکزی جهت نظارت
بر حس��ن اجرای آییننامههای مربوط ب��ه کارمزد کمک خواهد کرد .از طرف
دیگر بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری کشور نیز با بهرهمندی از یک مدل
اس��تاندارد ،ضمن تعیین دقیق کارمزد خدمات بانکی ،قدرت رقابت با یکدیگر
را خواهند داش��ت .اجرای یک مدل یکسان برای بانکها ،به آنها در شناسایی
هزینهه��ای مازاد و تالش برای کاهش هزینهها کم��ک خواهد نمود زیرا که
جهت حفظ س��هم از بازار و مش��تریان خود نیازمند تعیین کارمزد در سطحی
هستند که رضایت مشتریان را نیز به همراه داشته باشد.
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺁﺭﺱ ﺣﻴﺪﺭ ﺑﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960527ﺑﻪ
ﺍﺗﻬﺎﻡ )ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/30333ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 2ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﺎﺭﺍ ﺍﻣﻴﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ

ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ( ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980245600903ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺑﻚ
ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ

ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  30ﺭﻭﺯ
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 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/30339ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 2ﺳﻌﺎﺕ ﺁﺑﺎﺩ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺎﺭﻳﺎﺑﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ( ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺷﻌﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960809ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺰﻳﺰ
ﻫﺎﺩﻯ ﺟﺰﻉ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 1397/02/30ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  1123ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
/30341ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺷﻌﺒﻪ  1123ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﺮﻯ

