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خبر

 2700میلیارد تومان بودجه عمرانی به صورت نقد پرداخت شده است
خزانهدار کل کشور از پرداخت  2700میلیارد تومان بودجه عمرانی به صورت نقد از ابتدای امسال تا
خردادماه خبر داد و اعالم کرد :این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از دو برابر رشد داشته
است.به گزارش ایرنا« ،سید رحمت اهلل اکرمی» افزود :از ابتدای سال  96تا اواسط خردادماه پارسال،
 1200میلیارد تومان پرداخت نقدی در حوزه بودجه عمرانی انجام شده بود.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :
از اهم ضروریات اس��ت قبل از اجرای
تصمیم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده،
بررسیهای کافی تأثیر آن بر قیمت کاالها
انجام گی��رد تا این افزایش ،مقدمه س��یر
صعودی ناعادالنه و بیدلیل قیمتها نشود.
0938...

وضعیت اقتصادی خوب از آن کس��انی
اس��ت ک��ه کاالی قاچ��اق را از م��رز وارد
می کنند و بهنام یک کارتنخواب میلیارها
تومان وام میگیرند!
0915...

کمتر از 80س��ال پی��ش که هنوز علم
پزش��کی با تکنولوژی اولیه ق��درت مهار
بعضی امراض نداشتند بیماریهای مهلکی
چون آبله ،س��رخیژه ،طاعون ،وبا ،امراض
چشمی و دهها مرض دیگر انسانها را از پا
در آورد چه بسا فلج یا کور میکرد .اگر کسانی
از آبله جان س��الم به در میبرد صورتش از
آثار ت��اول آبله آنچنان ب��د منظر میکرد
هرگاه خودشان را در آینه می دیدند آرزوی
مرگ میکردند .امروز به لطف دانشمندان،
مخترعان و کاشفان پزشکان دیگر خبری از
آن مریضی ها نیست .ما انسانهای امروزی
که صورتی سالم داریم و دچار بیماریهای
نام برده نمیشویم معجزهای در کار نبود
جز اینکه مدیون تالش و کوشش پزشکان
و کاشفان داروها و واکسنها هستیم .
0918...

وزارت صنع��ت چ��را فک��ری به حال
کارخانجات نساجی و پارچهبافی نمیکند.
چرا ما باید مایحتاجمان یکسره وارد شود.
پارچه چادر و روسری هم باید از خارج آن
ه��م به قیمت گزاف بیاید چ��کار دارید با
صنایع این کشور می کنید؟
0912...

بهترین پیام و هدف س��ال حمایت از
کاالی ایرانی عبارت است از افزایش تالشها
و اقدامات برای هر چه بیشتر و بهتر شدن
ش��کوفایی اس��تعدادهای ارزنده،توانمند
و درخش��ان جس��می و فکری به منظور
افزای��ش کیفیت و تع��داد کاالهای ایرانی
تا رس��یدن ب��ه مرحلهای ک��ه از کاالها و
محصوالت خارجی بینیاز باشیم.
0938...

با عرض سالم و خسته نباشید خواستم
به وس��یله روزنامه وزین ش��ما عزیزان از
مدی��ران و کارکن��ان محترم ش��بکههای
تلویزیون به خاط��ر زیرنویس کردن مکرر
احادیث دلنش��ین در م��اه مبارک رمضان
و غی��ر آن نهایت تش��کر و قدردانی کنیم
خداون��د همه ش��ما را مأجور و س��ربلند
فرماید.
0936...

محمودبلیغیانازاصفهان :دولتهای
آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب و همه
کشورهای ظالم و ستمگر جهان باید بدانند
که ظلم و س��تم و تجاوز و فریب هیچگاه
پای��دار نبوده و نیس��ت و س��رانجام مردم
ستمدیده و زجر کشیده مورد ستم آنها به
پا خواهند خواستو با سرنگونی و نابودی
آنها به بدترین ش��کل و وضع ممکن و به
فجیعترین وجه ،مانند سایر دیکتاتورها و
زراندوزان سفاک و خیانتکار ،از جمله صدام
حس��ین در عراق و سرهنگ معمر قذافی
دیوانه در لیب��ی و رابرت موگابه ،دیکتاتور
بیرحم نیکاراگوئه و س��ایر دیکتاتورهای
س��یهدل و از خدا بیخبر منطقه و جهان،
آنها را با همدستان و حامیان جنایتکارشان
ب��ه زودی ،به زبالهدان تاریخ و کثیفترین
و مخوفترین نقاط ترسناک و وحشتناک
جهان خواهند انداخت .انشااهلل
0913...

وزیر محترم دارایی دولت تدبیر ،خواص
در قب��ال تحوی��ل دالر  4200تومانی چه
تعهدی برای رفاه عوام دادند.
0915...

این چه تدبیریس��ت که آقای س��یف
کلی��د دالر  4200تومان��ی را در دس��ت
خواص گذاشت و عوام باید روزانه با قیمت
تصاعدی خرید کنند و کس��انی که اعالم
کردند پشتیبان حفظ تثبیت قیمت دالر
هستند .چرا سکوت کردهاند.
0915...

عام��ل اصل��ی بی��کاری و گران��ی
مس��کن برخی از ش��هرداریها هس��تند.
چرا اس��تانداریها هیچ اقدام��ی بهعنوان
نماین��ده دول��ت در اس��تانها انج��ام
نمیدهند؟
0915...

استان

حمایت از کاالی ایرانی،
اشتغالزایی را افزایش می دهد

آفتاب اقتصادی -محبوبه مظفری :مدیر کل
اداره استاندارد اس��تان یزد گفت:عدم استفاده و
حمایت از کاالی ایرانی ،سبب تعطیلی واحدهای
تولیدی شده و به مرور زمان بیکاری را افزایش می
دهد .محمد حسین ماجدی اردکانی در نشست
تخصصی با مدیران و کارشناس��ان س��من های
اس��تان افزود:با حمایت از کاالی ایرانی ،گرایش
مردم به سوی تولیدات داخل بیشتر شده و فروش
محص��والت داخلی افزایش م��ی یابد.این رویه،
دوران چ��رخ های صنعتی و اقتصادی کش��ور را
تندتر میکند که ضمن افزایش فروش واحدهای
تولیدی ،اشتغالزایی هم در جامعه افزایش می یابد
و منبعد کمتر شاهد بیکاری فرزندان این مرزو
بوم خواهیم بود .وی ادامه داد:نوش��تن و تنظیم
س��ند حمایت از کاالی ایرانی را دراستان یزد در
دس��تور کار داریم که مطمئنا پس از اتمام  ،این
س��ند می تواند یکی از دستاورد های مهم برنامه
ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورمحسوب
ش��ود .این مقام مس��ئول تصریح کرد:حمایت از
کاالی ایرانی ،خصوصا گرایش به س��مت خرید
و اس��تفاده ازتولیدات یزدی نمی تواند دستوری
باشد ،بلکه باید با فرهنگسازی ،اشتیاق و تمایل
مردم را به سوی تولیدات بومی افزایش دهیم.

برگزاریسمینارآموزشی
در برق منطقه ای غرب

آفتاب اقتصادی :به همت دفتر مدیریت مصرف،
س��مینار آموزش��ی ضوابط اجرای��ی برنامه های
پاسخگویی بار برای مش��ترکین صنعتی برگزار
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه
ای غرب ،این سمینار با حضور مشترکین صنعتی
و جمعی از همکاران این شرکت و به منظور ابالغ
آخرین ضوابط اجرایی برنامه های  DRجهت گذر
از پیک تابستان  97و کاهش نیاز مصرف شبکه
سراسری برق کشور با استفاده از پتانسیل مدیریت
بار صنایع برگزار شد.در ابتدای این جلسه" ،کامبیز
اکیا" معاون برنامه ریزی و تحقیقات گزارش��ی از
وضعیت شبکه ،پیک سراس��ری ،مقایسه میزان
تولید و نیاز مصرف ،درصد سهم تولید از هریک از
انواع نیروگاه ها و نیز اهمیت مدیریت بار در سمت
تقاضا و نقش مشترکین صنعتی در کنترل پیک
بار را ارائه داد.در ادامه "برزو یوسفیان" مدیر دفتر
برنامهریزی فنی و برآورد بار ضمن تشریح وضعیت
آب و بارش های سالیانه که نقش بسیار مهمی در
تولیدات انرژی دارد ،به پیشبینی پیک امسال که
از سوی شرکت توانیر صورت گرفته بود ،پرداخت.

برگزاری برنامه های مديريت
مصرف انرژی برق

آفتاب اقتصادی :برنامه هاي آموزشي -فرهنگي
ب��ا محوريت راهكارهاي مديري��ت مصرف انرژي
ب��رق و ايمني ب��رق در مدارس كرمانش��اه اجرا
ش��د.مهندس مرادي مجد مديرعامل ش��ركت
توزيع نيروي برق استان كرمانشاه گفت :آموزش و
پرورش به عنوان يكي از دستگاه هاي تاثيرگذار به
دليل جامعه هدفي كه زيرپوشش دارد ،مي تواند
نقش مهمي در ترويج فرهنگ مصرف بهينه برق
ايفا كند .شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه
نيز در راس��تاي نهادينه كردن فرهنگ مديريت
مص��رف برنامه هايي را در دس��تور كار قرار داده
كه با همكاري آموزش و پرورش اس��تان در بين
كليه س��طوح ابتدايي تا پايان متوسطه مي توان
اجرايي كرد.

چاه شماره 8
شهر چهاردانگه جابجا شد

با اعتب��اری بالغ ب��ر  5میلیارد ری��ال  ،عملیات
حفر و تجهیز و جابجائی چاه ش��ماره  8در شهر
چهاردانگه به اتمام و بهره برداری رس��ید  .مدیر
ام��ور آبفای چهاردانگه این خب��ر را اعالم کرد و
گفت:شهرچهادانگهبهلحاظتمرکزمراکزصنعتی
و تولیدی و از طرفی س��اخت و سازهای صورت
گرفته و گسترش محدوده شهری و تراکم باالی
جمعیتی یکی از شهرهای پرجمعیت در منطقه
حوزه آبی جنوبغربی اس��تان تهران می باش��د .
علیهذا به منظور تامین و توزیع آب آش��امیدنی
شهروندان و مشترکین محترم با کمیت و کیفیت
مطلوب و همچنین پیشگیری از کم آبی احتمالی
مخصوصا در روزهای گرم و پیک مصرف  ،موضوع
ساماندهی و بهسازی چاههای موجود و حفاری و
بهره برداری از چاههای جدید در دستور کار قرار
گرفته و در حال انجام می باشد .

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

سهشنبه  -قیمت (تومان)
2507000
2402000
1230000
701000
395000
208010
4245
8193

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای
حمل ونقل پیشبینی کرد که قطعه نخس��ت آزادراه
تهران  -ش��مال به طول  32کیلومتر آبان ماه امسال
به بهرهبرداری برسد.
به گ��زارش ایرنا« ،خیراهلل خادم��ی» افزود :پیشتر
ش��رکت آزاد راه ته��ران  -ش��مال اعالم کرده ب��ود این قطعه
تابس��تان امس��ال زیر بار ترافیک ب��رود اما برآوردهای نش��ان
میدهد تا آبانماه طول بکشد.قطعه یک آزادراه تهران  -شمال

قطعه اول آزادراه تهران  -شمال آبانماه زیربار ترافیک میرود

به ط��ول  32کیلومتر از تقاط��ع بزرگراه آزادگان
و ش��هید همت آغاز میش��ود و با عبور از مناطق
کن ،س��ولقان و امامزاده عقیل و تونل تالون و دره
النیز به س��ه راهی شهرس��تانک میرسد.با افتتاح
این قطعه بخش��ی از راه کنونی که از طریق کرج
میگذرد حذف و مس��یر تهران به ش��مال ح��دود  60کیلومتر
کوتاه میش��ود؛ این قطعه  32کیلومتری دارای  39تونل رفت
و برگش��ت به طول  31کیلومتر و  500متر اس��ت و  25پل به

طول س��ه کیلومتر و  100متر در این قطعه ساخته شده است.
برای آمادهس��ازی ای��ن آزادراه  121کیلومتری در مجموع باید
 180تونل در باند رفت و برگش��ت این مسیر بین استان تهران
و مازندران به طول تقریبی  100کیلومتر س��اخته شود و تعداد
پلهای بزرگ این مس��یر در باند رفت و برگشت نیز  95پل به
طول حدود  13کیلومتر اس��ت.با شیب  6درصدی جاده ،تردد
در این محور بیش از  35درصد کاهش مصرف س��وخت خواهد
داشت.

مجوز
گرانی خودرو

شورای رقابت نرخ افزایش قیمت خودروهای داخلی را اعالم کرد

رئیس شورای رقابت:حداکثر متوسط افزایش قیمت برای محصوالت ایران
خودرو ،سایپا و مدیران خودرو به ترتیب  7.18درصد 7.01 ،درصد و  5.62درصد
مورد تایید مرکز ملی رقابت قرار گرفت .افزایش قیمتها برای سال  97بوده و
به احتمال زیاد از آغاز تیرماه جاری اجرایی میشود
آفت�اب اقتصادی -گروه خبر :ش��ورای رقابت
که ق��رار بود تا نیم��ه خ��رداد قیمتهای جدید
خ��ودرو را اعالم کند س��رانجام پس از یک هفته
تاخیر تصمیم خود را در این خصوص اعالم کرد.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
اردیبهش��تماه امس��ال افزایش نرخ ارز و حداقل
دس��تمزدها را به عن��وان عوام��ل اجتنابناپذیر
گرانی خودروهای داخل��ی و خارجی اعالم کرده
بود اما هفته گذشته در اظهار نظری بیان داشت:
خودروسازان مجاز به افزایش بیش از  9.6درصدی
قیمت خودروهای داخلی نیس��تند.این در حالی
است که رئیس شورای رقابت روز گذشته با اشاره
به موافقت این شورا با افزایش قیمت خودروهای
کمتر از  450میلیون ریالی ( 45میلیون تومانی)،
گف��ت :حداکث��ر متوس��ط افزایش قیم��ت برای
محصوالت ایران خودرو ،سایپا و مدیران خودرو به
ترتی��ب  7.18درصد 7.01 ،درصد و  5.62درصد
مورد تایی��د مرکز ملی رقابت ق��رار گرفت«.رضا
ش��یوا» در گفت و گو با ایرن��ا با اعالم این مطلب
افزود :این افزایش قیمتها با توجه به تورم بخشی
اعالم ش��ده از سوی بانک مرکزی ،مقوله کیفیت
اعالمی از سوی سازمان ملی استاندارد و بهرهوری
( 2.5درصد تعیین ش��ده در برنامه ششم توسعه)
تعیین شد.وی افزود :افزایش قیمتها برای سال
 97ب��وده و به احتمال زی��اد از آغاز تیرماه جاری
اجرایی میشود.ش��یوا با اشاره به افزایش بیرویه
قیمت برخی خودروها در بازار ،خاطرنش��ان کرد:
پیشبینی زمان به تعادل رسیدن بازار در شرایط
فعل��ی و با وجود خروج یکجانبه آمریکا از برجام
و اعمال مجدد تحریمها س��خت است.وی اضافه
کرد :در این شرایط شاهدیم افرادی که نقدینگی
رضایی تاکید کرد:

عملکردایرالینها
زیر ذره بین مجلس

رئیس کمیس��یون عم��ران مجل��س ،از رقابت
نابرابر پروازهای چارتری برای اعمال قیمتهای
نجومی به مردم انتقاد کرد و گفت :مجلس ناظر
عملکرد ایرالینها در تعطیالت پیش رو اس��ت.
محمدرضا رضایی در گفت وگو با خانه ملت ،با
انتقاد از قیمتهای نجومی اعمال شده در بحث
بلیت هواپیما ،گفت :متاس��فانه بحث آزادسازی
قیم��ت بلیت هواپیما در راس��تای ایجاد رقابت
در ارائ��ه خدم��ات به مردم مصوب ش��د که به
مسابقهای برای کسب درآمد بیشتر منجر شده
اس��ت.نماینده مردم جهرم در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،با بیان اینکه در ح��ال حاضر مالک
افزایش قیمت بلیت هواپیما مناسبتهای خاص
شده اس��ت ،افزود :کمیسیون عمران مجلس با
ورود به تخلفات ایرالینها شش ماه به سازمان
هواپیمایی برای پایان دادن به این نوع برخوردها
زمان داده اس��ت.وی با تاکید ب��ر اینکه مالک
افزایش نرخها تنها باید رش��د خدمات و بهبود
کیفیت آن به مردم باشد ،تصریح کرد :متاسفانه
اعمال نرخهای خ��ارج از ضابطه بلیت هواپیما
منجر به تحت فشار قرار گرفتن مسافران شده
است.این نماینده مردم در مجلس دهم ،با بیان
اینک��ه محدودی��ت در تعداد هواپیم��ا و تعداد
صندلیها مش��کالت عدی��دهای را برای ناوگان
هوایی کش��ور ایجاد کرده است ،گفت :با توجه
ب��ه اینکه تعداد تقاضا برای س��فر هوایی روز به
روز در ح��ال افزایش اس��ت از این رو نظارت بر
اعمال قیمتها باید بیشتر شود.رضایی با تاکید
بر اینکه عدم توازن میان عرضه و تقاضا در حوزه
حمل و نقل هوایی نابس��امانیهایی را رقم زده
اس��ت ،گفت :در این میان اعمال سلیقه برخی
ایرالینها در تعیین نرخ بلیتها فش��ارها را بر
مردم مضاعف کرده اس��ت.وی ب��ا بیان اینکه با
اعم��ال نرخهای گزاف برای بلیت هواپیما مردم
قدرت انتخابی نداش��ته و مجبور به تن دادن به
قیمتهای نجومی شده اند ،افزود :در بلیتهای
چارتری گاهی ن��رخ بلیت به حداقل ممکن در
رفت و حداکثر ممکن در برگش��ت میرسد که
این کالهبرداری محض از مسافران است.

سرگردان در دست دارند ،در زمینه خرید خودرو،
 35درصد بیشتر است.قناتی افزود :امسال حدود
س��که ،ارز و غیره س��رمایهگذاری کردند؛ هرچند
 225هزار دس��تگاه خودرو س��ند فروش خورده
این موضوع کوتاهمدت خواهد بود و دوام نخواهد
است و این نابسامانی حاش��یه بازار کار واسطهها
داش��ت.رئیس ش��ورای رقابت اظهار داشت :البته
و دالالن اس��ت .او با اش��اره به اینکه خودروس��از
مردم مقصر آشفته بازار فعلی قیمتی نیستند ،اما
ب��رای تامی��ن نیاز مالی خ��ود باید خ��ودرو را به
دس��تکم میتوانند با نخریدن خودرو در صورتی
فروش برس��اند گفت :شرکتهای خودروسازی بر
که نیاز ندارند ،به مشکالت دامن نزنند.وی تاکید
اس��اس نیاز بازار خودرو تولی��د میکنند و اجازه
ک��رد :تقاضای موج��ود در بازار
نمیدهیم ب��رای افزایش قیمت
خودرو ،یک تقاضای کاذب است با اع�لام قیمته��ای جدید خودرو در ب��ازار خودروها را دپو
و باید پذیرفت در چنین بازاری خ��ودرو بای��د دی��د ک��ه آیا کنند.مدی��رکل صنای��ع خودرو
همواره افرادی سوءاستفادهکننده خودروس��ازان ب��ه این میزان وزارت صنعت افزود :شرکتهای
وجود دارند که به دنبال سودهای گرانی قیمت خودرو رضایت خودروسازی س��الیانه بر اساس
کالن و نامتع��ارف بازار را به هم میدهند یا اینکه اشتهای آنها نیاز بازار یک میلیون و  500هزار
میریزند.شیوا در خاتمه بار دیگر برای گرانی خیلی بیش��تر از دس��تگاه خودرو تولید میکنند.
تاکید کرد :تقاضای کاذب موجود مجوز شورای رقابت است؟
قنات��ی درب��اره پی��ش ف��روش
با پیشی گرفتن از عرضه ،افزایش
خودروه��ا اف��زود :ش��رکتهای
قیمتهای خودرو را رقم زد.
خودروسازی بر اساس دستورالعمل شورای رقابت
عمل میکنند و با توجه به تقاضا در بازار این اجازه
وعده ارزانی خودرو تا یک ماه دیگر
به خودروس��از داده خواهد شد تا تعداد بیشتری
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت اعالم کرد:
خ��ودرو پیشفروش کن��د.او همچنین گفت :این
ب��ا اقداماتی که در خص��وص پیشفروش خودرو
حاشیه بازار در اعیاد پیش رو برطرف خواهد شد
ش��ده تا کمت��ر از یکماه دیگر بازار خ��ودرو آرام
و ش��رکتهای خودروس��ازی فروش خودرو را در
میش��ود و قیمتهای حاشیه بازار از بین خواهد
برنامه دارند.مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت
رفت.ب��ه گزارش تس��نیم ،امیرحس��ین قناتی در
درباره ثبات در بازار تاکید کرد :حداکثر تا یک ماه
برنامه تیتر امشب افزود :در عرضه خودرو مشکلی
آینده شاهد ثبات در بازار خواهیم بود.قناتی افزود:
به وجود نیامده بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به
این افزایش قیمت خودرو ب��ه نفع وزارت صنایع
بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاش��یه افزایش
و ش��رکتهای خودروساز نیست و از این افزایش
قیمتها را به وجود آورده اس��ت.مدیرکل صنایع
قیمت حمایت نمیکنیم.
خ��ودروی وزارت صنع��ت گفت :امس��ال بالغ بر
 260هزار دس��تگاه خ��ودرو تولید ش��ده که در
اختالف از کارخانه تا بازار
مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از
س��عید موتمنی رئیس اتحادیه نمایش��گاهداران
ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ

 970044ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﻼ

ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ 174ﻕ ﺁ ﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ 1392ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ

ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38440ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960169ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ 174ﻕ ﺁ ﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ1392
ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38441ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970012ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ

ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ

ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ

174ﻕ ﺁ ﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ 1392ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ

ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ

ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38442ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960130ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﺠﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﻣﻴﺪﻋﻠﻲ ﺁﻫﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ

ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ

ﻣﺎﺩﻩ 174ﻕ ﺁ ﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ 1392ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ

ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ

ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

خ��ودرو با بی��ان اینکه خودروهایی ک��ه در حال
حاض��ر وارد ب��ازار میش��وند تولی��د ش��ش ماه
گذش��ته خود هس��تند و تعلیق هم��کاری پژو با
خودروس��ازان ایرانی که هنوز اجرایی نشده است
نمیتواند عاملی برای افزایش قیمت خودرو باشد
اظهار داش��ت :خودروسازان باید تحویل خودرو را
متناس��ب با تولید انجام دهند .به نحوی که وقتی
قطعات یک خودرو و ثبت سفارش آن انجام شده
نس��بت به پیشفروش محص��والت اقدام کنند تا
در آین��ده در تحویل محصوالت مردم مش��کلی
ایجاد نش��ود.وی تصریح کرد :وقتی خودروس��از
در تأمین قطع��ات تعدادی از خودروها مش��کل
دارد چ��را پیشفروشها را انجام میدهد؟ چرا در
زمان تحویل خودرو بدعهدی کرده و مش��تریان
را س��رگردان میکنند.وی با اش��اره ب��ه اینکه در
حال حاضر حاش��یه بازار خودرو بسیار باالست و
این موضوع اصال به نفع مصرفکنندگان نیس��ت،
گف��ت :پژو  206صندوق��دار اختالف  10میلیون
تومانی از کارخانه تا ب��ازار دارد .پژو  206تیپ 5
نیز با اختالف قیمت  9میلیون تومانی از کارخانه
ت��ا ب��ازار دارد 207 .اتوماتیک نیز اختالف قیمت
 20میلی��ون تومانی از کارخانه تا بازار دارد که در
این رابطه باید خودروسازان جوابگو باشند چرا این
اختالف قیمتها به وجود آمده است.
آیا خودروسازان تمکین میکنند؟

حال با اعالم قیمتهای جدی��د خودرو باید دید
که آیا خودروس��ازان به ای��ن میزان گرانی قیمت
خودرو رضای��ت میدهند یا اینکه اش��تهای آنها
برای گرانی خیلی بیش��تر از مجوز شورای رقابت
است؟

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ
ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺳﻴﺪﺯﺍﺩﻩ ﺳﺮﺩﻫﺎﺋﻲ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 960638ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ
ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ ﻭ . .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﻭﺍﻻﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

/38445ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 960103ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺳﻌﻴﺪ
ﻛﺎﮔﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ 174ﻕ ﺁ ﺩﻙ ﻣﺼﻮﺏ 1392ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38446ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  22ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 961574ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ
ﻧﺎﺣﻴﻪ 5ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

/38447ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ

ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻭ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻋﺎﻣﺮﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﺮﺿﻴﻪ

ﻋﺴﮕﺮﻱ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺳﺘﻢ ﺯﺍﺩ ﺟﻼﻟﻲ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ

– ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺍﻳﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺴﺎﺩﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 960284ﻭ
 960371ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ

ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ

ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

/38443ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5ﺏ 961114/ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻔﻮﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻤﺪﻱ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 961201ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ
ﻧﺎﺣﻴﻪ 5ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻧﻮﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ

ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ

ﻋﻤﺪﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳﺰﺩﻱ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ7
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ

ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ

ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

/38444ﻡ ﺍﻟﻒ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ

/38448ﻡ ﺍﻟﻒ

/38449ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ

