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اخبار
بورس رشد کرد

قیمت سهام شرکتهای خودرویی و بانکی
امروز بر خالف روز گذشته در مدار رشد قرار
گرفت .در عین حال با افزایش قیمت سهام بیشتر
شرکتها ،شاخص کل توانست حدود  ۱۲۴۱واحد
رشد کند.
دیروز از لحظه باز شدن معامالت بورس اوراق
بهادار تهران شاخص کل شروع به رشد کرد و
توانست با  ۱۲۴۱واحد افزایش تا رقم  ۱۸۴هزار و
 ۱۵۹واحدی باال رود .همچنین شاخص کل هموزن
نیز همراستا با نماگر اصلی  ۳۴۹واحد رشد کرد و به
رقم  ۲۸هزار و  ۲۵۰واحدی رسید.
شاخص آزاد شناور نیز با  ۱۵۵۴واحد رشد
رقم  ۱۹۳هزار و  ۹۰۴واحدی دست یافت .شاخص
بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب  ۸۷۲و ۲۶۷۴
واحد رشد کرد.بانک ملت ،معدنی و صنعتی گلگهر،
بانک صادرات ایران و پاالیش نفت تهران هر یک
به ترتیب  ۶۳ ،۷۱ ،۱۱۰و  ۵۹واحد تاثیر مثبت
روی شاخصهای بازار سهام داشتند اما در طرف
مقابل نفت بهران ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس و
پاالیش نفت تبریز هر یک به ترتیب  ۲۱ ،۳۴و ۲۰
واحد تاثیر کاهنده روی شاخصهای بازار داشتند.
دیروز در گروه بانکها و موسسات اعتباری قیمت
سهمها با رشد همراه بود و اکثرا بیش از سه درصد
رشد را در این نمادها شاهد بودیم .حتی در تعدادی
از نمادهای بانکی صف خرید قابل مشاهده بود.در
گروه فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای
نوسان قیمت سهمها عمدتا کمتر از دو درصد بود.
برخی از این نمادها نیز همچون نماد سرمای ه گذاری
صنعت نفت توانست چهار درصد افزایش قیمت را
شاهد باشد در عین حال نفت بهران با حدود
 ۳.۱درصد کاهش قیمت روبهرو شد.در برخی
از روزها در هفته گذشته خودروییها و بانکیها
توانسته بودند شاهد رشد قیمت سهمشان باشند،
اما از ابتدای هفته گذشته این سهمها و مخصوصا
خودروییها با کاهش قیمت روبهرو شده بودند،
اما امروز فعاالن بازار سهام شاهد افزایش فزاینده
سهمها در گروه خودرو و ساخت قطعات بودند؛
به طوری که تعداد زیادی از سهمهای این گروه
بیش از چهار درصد رشد قیمت را تجربه کردند و
بعضا با صف خرید همراه شد .اما در گروه استخراج
کانههای فلزی شاهد رشد قیمتها بودیم .البته این
رشد قیمتها در برخی سهمها کمتر از یک درصد،
در برخی حدود  ۲.۵درصد و در اندک سهمهایی
حدود پنج درصد بود .ارزش معامالت بورس تهران
امروز به رقم  ۷۹۴میلیارد تومان رسید و حجم
معامالت رقم  ۲.۳میلیارد سهم و اوراق مالی را رد
کرد .همچنین تعداد معامالت این بازار به عدد ۱۳۲
هزار و  ۷۱۲واحدی رسید .آیفکس نیز با  ۲۶واحد
رشد توانست بار دیگر از تراز  ۲۰۰۰واحدی رد
شود و به رقم  ۲۰۱۱واحدی برسد .ارزش معامالت
فرابورس ایران به رقم  ۳۵۸میلیارد تومان رسید و
حجم معامالت این بازار عدد  ۶۹۴میلیون سهم و
اوراق مالی را رد کرد .همچنین تعداد معامالت این
بازار رقم  ۹۲هزار و  ۸۴را تجربه کرد.
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مبادالت نفتی ایران و هند با ارزهای ملی

شکست دیگری بر تحریم نفتی آمریکا

هدف صفر کردن صادرات نفت ایران با دادن
معافیت به  8کشور خریدار نفت از ایران عمال با
موفقیت روبرو نشد و اکنون نیز این کشور ها قصد
دارند تا نفت خود را با ارز ملی خریداری کنند که
میتواند این شکست را برای آمریکا سنگین تر کند.
آمریکا  8کشور را که خریدار نفت و گاز ایران
بودند از تحریمهای نفتی معاف کرد؛ نام هند به
عنوان دومین کشور وارد کننده نفت از ایران در این
فهرست وجود دارد .بانگاهی به آمار واردات نفت
هند از ایران می توان گفت این کشور  23درصد از
صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده است.
در تحریمهای گذشته نیز آمریکا به هند این اجازه
را داده بود تا در ازای کاهش واردات نفت از ایران
بتواند از این کشور نفت مورد نیاز خود را وارد کند.
تحلیلگران بازار نفت معتقدند اعطای این معافیت
ها از سوی امریکا شکستی برای سیاست های تحریمی
علیه ایران است زیرا آمریکا به دنبال صفر کردن
صادرات نفت ایران بود ولی با اولین گام در تحریم
های نفتی علیه ایران قیمت های نفت روند صعودی به
خود گرفت به بیش از  80دالر در هر بشکه نیز رسید
که این موضوع می توانست اقتصاد کشورهای غربی و
آمریکا را با مخاطره مواجه کند.
به هر حال پس از این تصمیم آمریکا هندی
ها اعالم کردند در دوران تحریم نفت خود را با ارز

روپیه از ایران خرید خواهند کرد.
براین اساس هند سیستم قبلی واریز پول
خرید نفت به حسابی در بانک  UCOرا که فعالیت
بینالمللی نداشته و در معرض تحریمها قرار نمیگیرد،
احیا خواهد کرد .با این حال پیش از این  ۴۵درصد
پول نفت ایران به روپیه نزد بانک UCOواریز شده
و  ۵۵درصد دیگر به یورو پرداخت میشد .اما این بار
ایران کل پول نفت خود را به روپیه دریافت خواهد

کرد و انتظار میرود از این پول برای تامین پول واردات
از هند استفاده کند.
به این ترتیب حتی اگر بانکهای ایرانی به
سیستم پرداخت بینالمللی دسترسی نداشته
باشند هند همچنان قادر خواهد بود پول واردات
نفت خود را بپردازد.
سوشما سارایج ،وزیر امور خارجه هند اظهار
داشته است که سیاست خارجی هند تحت فشار

کشورهای دیگر قرار نمی گیرد و ما در قبال ایران
فقط تحریم های سازمان ملل را مورد توجه قرار
می دهیم و از تحریم های آمریکا پیروی نخواهیم
کرد.
بر این اساس بعد از اعضای همکار و متحد
بریکس یعنی چین و روسیه ،هند نیز هیچ شک و
تردیدی در رابطه با این موضوع ندارد و همچنان
به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد .این کشور
مایل است که با استفاده از روپیه و از طریق بانک
یو سی او که در معرض تحریم های آمریکا قرار
نگرفته است ،برای پرداخت به ایران استفاده کند.
تجارت هند و آمریکا به  ۱۱۵میلیارد دالر در
سال می رسد که در مقایسه با تجارت با ایران که
 ۱۳میلیارد دالر است ،عدد بزرگی است .اما طبق
گفته صندوق بین المللی پول هند می تواند در
سال  ۲۰۱۸به رشد چشمگیر  ۷درصدی و تولید
ناخالص داخلی  ۲.۶تریلیون دالری دست یابد و
لذا هند برای این رشد به شدت نیاز به انرژی دارد.
بنابراین برای هند خرید انرژی از ایران از
جنبه امنیت ملی اهمیت دارد و هند قصد ندارد
تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد بچیند و
از این جهت همانطور که بارها مسئوالن سیاسی
هند اعالم کرده بودند به دنبال واردات نفت از ایران
خواهند بود.

جزئیات جدید از فهرست تحریم های آمریکا علیه ایران

آمریکا  ۵۰بانک ایرانی و ایرانایر را تحریم کرد

وزیر امور خارجه آمریکا جزئیات جدیدی از تحریم های آمریکا
علیه ایران را اعالم کرد.
به گزارش اسپوتنیک ،مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا ،روز
یکشنبه در مصاحبهای با فاکس نیوز اظهار داشت که تحریمهای علیه
ایران که روز دوشنبه اجرا خواهند شد ،شامل بیش از  600شرکت
و فرد خواهد بود.
پمپئو گفت :وزارت خزانهداری در فهرست تحریمها بیش از 600
نفر و شرکت از ایران را قرار خواهد داد؛ آنها (تحریمها) باید بر رفتار
رژیم ایران تأثیر بگذارند .اینها امید ما هستند .این دلیل سیاستی
است که رئیس جمهور ترامپ دنبال میکند.
رقم اعالم شده توسط پمپئو پایینتر از رقمی است که استفان
منوچین ،وزیر خزانهداری آمریکا پیشتر اعالم کرده بود .منوچین روز
جمعه گفت که فهرست تحریمها شامل بیش از  700شخص حقیقی
و حقوقی خواهد بود و حدود  300نام جدید در فهرست تحریمهای
آمریکا وجود دارد.
پمپئو افزود که تحریمها تا به حال تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران
داشته اند ،زیرا شرکای اروپایی پیشتر کسب و کار خود را از ایران
خارج کردهاند .وی همچنین اعالم کرد« :صدها شرکت ایران را ترک
کردهاند».
پمپئو گفت :ما در حال حاضر صادرات نفت خام ایران را بیش از
یک میلیون بشکه در روز کاهش دادهایم .این تعداد (عرضه نفت ایران)
همچنان کاهش خواهد یافت و چندین کشور در حال حاضر به طور

قابل توجهی واردات نفت خود را کاهش دادهاند ،مدت زمان بیشتری
الزم است تا (عرضه نفت ایران) به صفر برسد.
آمریکا  ۵۰بانک ایرانی و ایرانایر را تحریم کرد
همچنین وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه اسامی  ۷۰۰فرد
و شرکت را به فهرست تحریمها علیه ایران اضافه کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعالم کرد دفتر کنترل
داراییهای خارجی این وزارتخانه اسامی بیش از  ۷۰۰فرد ،شرکت،
هواپیما و کشتی را به فهرست تحریمها علیه ایران اضافه کرده است.
نهاد آمریکایی اضافه کرده این اقدام« ،یکی از اقدامات اساسی
برای احیای تحریمهای هستهای علیه ایران است که بعد از برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) رفع شده بودند».
در این بیانیه آمده است« :هدف از این اقدا ِم دفتر کنترل
داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا ،مختل کردن توان ایران جهت
تأمین مالی فعالیتهای مخرب این کشور است .این اقدام فشار مالی
بیسابقهای روی حکومت ایران برای مذاکره بر سر توافقی جامع
قرار میدهد که جلوی دستیابی ایران به دستیابی به سالح اتمی
را میگیرد ،مانع توسعه سالحهای بالستیک ایران میشود و به
فعالیتهای مخرب وسیع ایران پایان میدهد».
خزانهداری آمریکا همچنین اعالم کرد اقدام امروز شمار افراد و
سازمانهایی که ظرف کمتر از  ۲سال در دولت ترامپ تحریم شدهاند
را به بیش از  ۹۰۰مورد میرساند و نشاندهنده «باالترین سطح فشار
اقتصادی روی ایران» است.

بانك
 176هزار نفر تسهیالت ازدواج از بانک
ملی ایران دریافت کردند

از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بیش
از  176هزار نفر تسهیالت ازدواج از بانک ملی
ایران دریافت کردند.
به گزارش امتیاز ،حمایت از جوانان و
تسهیل امر ازدواج با پرداخت تسهیالت قرض
الحسنه یکی از محوری ترین سیاست های این
بانک است و در هفت ماه ابتدای سال جاری
 176هزار و  823نفر با  27هزار و  679میلیارد
و  287میلیون ریال تسهیالت ازدواج بانک ملی
ایران به خانه بخت رفتند .بر اساس ابالغ بانک
مرکزی ،تسهیالت ازدواج از ابتدای سال جاری
 15میلیون تومان برای هر یک از زوجین با
دوره بازپرداخت  60ماهه و نرخ کارمزد چهار
درصد است .سقف این تسهیالت در سال 96
مبلغ  10میلیون تومان برای هر یک از زوجین
با مدت بازپرداخت  48ماه ،اقساط مساوی و نرخ
کارمزد چهار درصد بود .به هر یک از متقاضیان
صرفا یک مرتبه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
تعلق می گیرد و متقاضیان به مدت دو سال
( 24ماه) از تاریخ عقد ،می توانند برای دریافت
تسهیالت مذکور اقدام کنند.با توجه به اهمیت
تسهیالت ازدواج ،بانک ملی ایران سهم قابل
توجهی از تسهیالت پرداختی قرض الحسنه
خود در سال  97را به این بخش اختصاص داده
است .این بانک در یک سال ابتدای فعالیت دولت
دوازدهم نیز رویکرد حمایت از زوج های جوان
را دنبال و از ابتدای مردادماه سال گذشته تا
پایان خردادماه سال جاری تعداد  214هزار و
 688فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه
جهیزیه به ارزش  25هزار و  381میلیارد ریال
پرداخت کرده است.

تغییر سقف عمومی تراکنش های
شتابی و غیر شتابی در سامانه های
غیرحضوری بانک ملت

این وزارتخانه اعالم کرده به موجب اقدام امروز  ۵۰بانک ایرانی
و شعبات داخلی و خارجی آنها هدف قرار گرفتهاند .خزانهداری گفته
بیش از  ۴۰۰هدف ،از جمله بالغ بر  ۲۰۰فرد و کشتی فعال در
بخش کشتیرانی و انرژی ایران ،یک شرکت هواپیمایی و بیش از ۶۵
هواپیمای آن شناسایی شدهاند.
عالوه بر این ،خزانهداری آمریکا گفته نام تقریباً  ۲۵۰نفر و
داراییهای متعلق به آنها که تا امروز صرفاً به موجب فرمان اجرایی
شماره  ۱۳۵۹۹در لیست سیاه قرار گرفته بودند را به «فهرست
خاص اتباع و اشخاص تحریمشده» اضافه کرده است .دفتر کنترل
داراییهای خزانهداری آمریکا ،در راستای توقف مشارکت آمریکا در
برجام فرمان اجرایی شماره  ۱۳۵۹۹را حذف کرده است.

پیرو بخشنامه بانک مرکزی درباره تعیین
سقف جدید برای انتقال وجه از طریق کارتهای
بانکی ،سقف عمومی تراکنشهای شتابی و
غیر شتابی کارتهای بانکی در سامانه های
غیرحضوری بانک ملت تغییر کرد.
به گزارش امتیاز ،از این پس سقف عمومی
تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی
برای سامانه های خودپرداز ،بانکداریاینترنتی و
همراه بانک ملت برای هر فقره کارت در هر شبانه
روز مبلغ  ۳۰میلیون ریال خواهد بود.همچنین
سقف عمومی تراکنش خرید کارت از طریق
پایانه های فروشگاهی()POSو درگاه پرداخت
اینترنتی()VPOSبانک ملت برای هر فقره کارت در
هر شبانه روز مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال تعیین شده
است .با وجود این تغییرات ،سقف عمومی تراکنش
انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه
کارت خوان شعبهای برای هر فقره کارت در هر شبانه
روز همچنان ،مبلغ  ۱۵۰میلیون ریال خواهد بود.
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 9709972185300972ﺷﺎﻛﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﻼﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ  6ﭘﻼﻙ  107ﻃﺒﻘﻪ 3
ﻭﺍﺣﺪ  10ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ .1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﻣﺮﺍﺩ  .2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺋﻮﻓﻰ ﻧﻴﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  .3ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺪﺭﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺍﺯﻗﻰ ﮔﻞ ﺧﻄﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﻼﻙ  386ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻴﻢ ﻳﺎﺭﻯ
ﺣﺎﺝ ﻋﻄﺎﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﭘﻼﻙ  386ﻃﺒﻘﻪ  3ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺭﻯ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻫﺎﺩﻯ ﺳﺎﻋﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻭﻳﻨﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻼﻙ  1ﻭﺍﺣﺪ  .4 16ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻥﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺳﺘﻐﻴﺐ
ﻛﻮﻯ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﭘﻼﻙ  .5 8ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻗﻄﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺳﺪﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺤﻖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﻥ ﭘﻼﻙ 117
 .6ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺧﻠﻴﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺛﻘﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺷﺮﻓﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﭘﻮﻧﻚ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺑﻬﺎﺭ  2ﭘﻼﻙ  3ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ  .7ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﺧﺪﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻮﺭﻗﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ  15ﻛﻤﻴﻞ ﻏﺮﺑﻰ  5ﺩﺭﺏ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺕﺁﺑﺎﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺻﺮﺍﻑﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﭘﻼﻙ  23ﻃﺒﻘﻪ  4ﻭﺍﺣﺪ  16ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ .1 :ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ  .2ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ ﺟﻌﻞ  .3ﺟﻌﻞ  .4ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺴﺎﻥﺍﻟﻪ ﻣﺮﺍﺩ  -2ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺋﻮﻓﻰ ﻧﻴﺎ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  2938ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  101062ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻰ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﻫﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕﺍﻻﺷﺎﺭﻩ  -3ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻥﺍﻟﻪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ  -4 1388/02/25ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻗﻄﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ ﺟﻌﻞ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺳﻨﺪ ﻭ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕﺍﻻﺷﺎﺭﻩ  5ﻭ  6ﻭ  7ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺧﻠﻴﻖ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ ﺟﻌﻞ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻭﻻ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺧﻂ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻋﻼﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ
ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  8ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  891176ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  2938ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺘﻮﻝ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎﺋﺎﺕ ﺻﻔﺤﻪ
 8ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺟﻌﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻣﻀﺎﺋﺎﺕ ﻣﺴﻠﻢﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﻰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ
ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﻠﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  8ﺳﻨﺪ ﻓﻮﻕﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻣﻀﺎﺋﺎﺕ ﻣﺴﻠﻢﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﻰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻗﻠﻢ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﺯﻭﺍﻳﺎﻯ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺵ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﺎﺭﺵ
ﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮﻯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺷﻴﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
 2938ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺋﻮﻓﻰ ﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﺍﺣﺴﺎﻥﺍﻟﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﺟﻌﻠﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  66832ﻣﻮﺭﺥ  1393/12/13ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺋﻮﻓﻰ ﻧﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻫﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ
ﺑﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﻭﻯ ﺍﺯ ﺟﻌﻠﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻗﺎﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ
ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺋﻮﻓﻰ ﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﺪ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /115ﻡ 115/ﻣﻮﺭﺥ  1393/11/01ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺧﻠﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻧﻘﺸﻰ ﺩﺭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﻌﻠﻰ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺰﺍﻉ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ﺭﺍﺑﻌﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14/28/6/271/8/262/5111ﻣﻮﺭﺥ  1394/04/08ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ
ﺗﺪﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ  1388/02/25ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻭ ﺫﻯﻧﻔﻊ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ  1388/02/25ﻧﻴﺰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻌﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﺪ ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﻯ ﺍﺩﻟﻪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺎﺩﻯ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻧﻘﺸﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺑﺰﻩﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  4ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻭ ﺍﺻﻞ  37ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎء ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1367ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  523ﻭ  533ﻭ  535ﻭ  134ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ
 1392ﻭ  1375ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺋﻮﻓﻰ ﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﻣﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺰﻩ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ
ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ پ ﻭ ﺕ ﻣﺎﺩﻩ  38ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  180/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺰﻩ ﺟﻌﻞ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ  1388/02/25ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺰﻩ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ
ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﺟﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ  37ﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻰﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ  1388/02/25ﻭ ﺑﻰﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
 2938ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  891176ﺳﺮﻯ ﺏ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺘﻮﻝ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺋﻮﻓﻰ ﻧﻴﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻴﺖ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ  71ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﺮﺍﻓﻌﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

/56116ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1003ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺩﺍﻭﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ

