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بانک مرکزی به نظام بانكي برای جذب سپردهها چراغ سبز نشان داد

اخبار
رئيسكل بانك مركزي:

 80درصد بازارهاي مالي
در كنترل بانكها و بازار پول است
رئيسكل بانك مركزي عنوان کرد :سيستم بانكي نقش مهمي در
اقتصاد كشور دارد؛ به طوري كه بيش از  80درصد بازارهاي مالي در
كنترل بانكها و بازار پول است و لذا اين بخش را ميتوان مهمترين
ركن بازار مالي دانست .به گزارش «سبزینه » به نقل از ايرنا ،عبدالناصر
همتي در دیدار با مديران روابط عمومي بانكها و مؤسسههاي مالي
و اعتباري ضمن بیان این مطلب گفت :بر اين اساس نظام بانكي بايد
براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور اقدامهاي ويژهاي انجام دهد و
بهتر است درباره ابعاد آن اطالعرساني مناسبي صورت گيرد .وي نقش
روابط عموميها را در ايجاد آرامش و اعتماد افكار عمومي مهم دانست
و افزود :با وجود عالقه براي توضيح مسائل و شرايط اقتصادي به مردم،
ترجيح ميدهم اكنون بيشتر به مباحث عملياتي و سياستگذاري
بپردازم .همتي گفت :معتقدم بايد جايگاه روابط عمومي بانكها احياء
شود و اين نهاد به نقش اصلي خود كه همان بررسي انعكاس مسائل
و مشكالت مردم و تنوير افكار عمومي و برقراري ارتباط دوسويه بين
مردم و مديران است ،بازگردد .روابط عموميها بايد در مسیر ايجاد
اعتماد و اميد مردم به نظام بانكي حركت كنند .رئيس شوراي پول و
اعتبار تصريح كرد :به امور رسانهاي و خبري اشراف دارم و به اهميت آن
واقفم و از روابط عموميها ميخواهم در اين دوره در امر اطالعرساني،
اقدام ويژه انجام دهند.

تدستوري
قيم 
وزير صنعت را به ميز استيضاح ميكشاند؟
يكي از موضوعات مرتبط با استيضاح وزير صنعت تعيين قيمت دستوري
محصوالت و كاالها و اصرار بر تداوم آن است .به گزارش «سبزینه» به
نقل از تسنيم ،پس از وزير امور اقتصادي و دارايي ،حاال جديترين
گزينه براي استیضاح ،محمد شريعتمداري ،وزير صنعت ،معدن و
تجارت است .جلسهاي كه در يك سوی آن ،وزيري ديگر از دولت تدبير
و اميد است و در آن سو نمايندگان مردم .آنطور كه حاجي دليگاني،
نماينده شاهينشهر ،برخوار و ميمه در مجلس گفته است ،عدم كنترل
و مديريت بازار كه منجر به افزايش بيرويه قيمتها شده ،عدم حمايت
از توليد داخلي كه باعث تعطيلي یکهزار واحد صنعتي و صنفي توليدي
شده ،اجرا نشدن مصوبه دولت در فروردين  97براي اجراي كامل
شناسه رهگيري كاال در فرصت دوماهه كه موجب هدررفت ميلياردها
دالر چهار هزار و  200توماني شده ،وجود فساد و رانت در واردات
خودرو ،ثبت سفارش براي دريافت ارز ،نبود نظارت بر نحوه ثبتنام و
خريد خودرو در داخل و بههمريختگي بازار خودروي داخلي ،عدم ثبت
همه مجوزهاي صنفي در پايگاه مجوزهاي كسب و كار موضوع قانون
اجراي اصل  ،44اجرا نشدن سياستهاي اقتصاد مقاومتي و عدم اجراي
برنامههاي اعالمي به مجلس در هنگام رأي اعتماد از جمله محورهاي
استيضاح اين وزير دولت حسن روحاني است .اما در اين ميان يكي
از موضوعات مرتبط با استيضاح وزير صنعت ،معدن و تجارت و بازار
سرمايه تعيين قيمت دستوري محصوالت و كاالها و اصرار بر تداوم آن
است؛ موضوعي كه موجب شده برخي آن را يكي از محورهاي پرسش
از وزير صنعت بدانند و آن را اينگونه مطرح كنند كه چرا با وجود ابالغ
سياستهاي جديد ارزي بانك مركزي و همينطور بروز آشفتگي در
بازارهاي فوالد و پتروشيمي ،وزير صنعت همچنان بر تعيين دستوري
قيمتها اصرار دارد؛ به طوری که در ماههاي گذشته هزاران ميليارد
تومان رانت به دليل قيمتگذاري دستوري وزارت صنعت ،تحت عنوان
يك دستورالعمل در بازار توزيع شده است و بازارهاي فوالد و پتروشيمي
با آشفتگي عجيبي مواجه شدهاند .اين در حالي است كه هر چند دير ،اما
بهتازگي بر اساس ابالغيه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سقف رقابت
در معامالت بورس كاال براي فوالد 10درصد و براي مس و آلومينيوم
آزاد شده است .حال بايد منتظر ماند و ديد وزير صنعت حسن روحاني
پيش از استيضاح ،دست به امضاي ابالغيهاي ديگر براي اصالح قيمت
دستوري ميزند يا اينكه خود را براي پاسخگويي به نمايندگان در اين
خصوص در روز استيضاح آماده ميكند.

ضوابطجديد
جلوگيري از جرايم مرتبط با رمزهاي
ايستاي كارتهاي بانكي ابالغ شد

معاون فناوريهاي نوين بانك مركزي براي كاهش جرايم مرتبط با
سوءاستفاده از اطالعات محرمانه كارتهاي بانكي دستورالعمل جديدي
ابالغ كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از بانك مركزي ،در ابالغيهاي كه
به امضاي ناصر حكيمي ،معاون فناوريهاي نوين بانك مركزي ،خطاب به
مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري رسیده ،آمده است :با افزايش
بهرهگيري مشتريان بانكي از خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي،
ميزان جرايم مرتبط با سوءاستفاده از اطالعات محرمانه مشتريان
عليالخصوص رمزهاي كارتهاي بانكي نيز افزايش يافته است و اين
نشان ميدهد كه راهكارهاي پيشين توليد و استفاده از اطالعات محرمانه،
توان مقابله با حمالت گسترده امروزي را ندارند؛ لذا براي صيانت از حقوق
مشتريان بانكي و كاهش مخاطرات مرتبط با رمزهاي كارتهاي بانكي
بهويژه رمز دوم كارتهاي بانكي كه در تراكنشهاي بدون كارت به كار
گرفته ميشوند ،شرايط و ضوابط مرتبط با پوياسازي رمزهاي كارت در
قالب سندي با عنوان الزامات رمزهاي پويا در تراكنشهاي مبتني بر كارت
تبيين شده است .با اجرايي شدن اين الزامات ،مخاطرات مرتبط با رمزهاي
ايستاي كارتهاي بانكي تا حد قابل توجهی كاهش پيدا خواهد كرد و
تالش مجرمان و سوءاستفادهكنندگان در سرقت و به كار بردن رمزهاي
ايستاي كارتهاي بانكي با شكست مواجه خواهد شد .سند «الزامات پويا
در تراكنشهاي مبتني بر كارت» با همكاري«كاشف» تهيه شده و هدف
از آن ،ارائه الزاماتي براي حصول اطمينان مؤسسات اعتباري صادركننده
كارتهاي بانكي ،از كاهش مخاطرات ايستا بودن رمزهاي كارتهاي
بانكي است .الزامات ارائهشده شامل مشخصات رمزهاي پويا ،نحوه ثبتنام
براي استفاده از رمزهاي پويا ،نكات مهم در توليد رمز پويا ،انتقال اطالعات
حساس ،ابزارهاي ارائه و وظايف مؤسسات اعتباري به عنوان ارائه خدمت
رمزهاي پوياست .مقتضي است دستور فرماييد ابالغ مراتب به واحدهاي
ذيربط با قيد فوريت تمهيدات الزم براي اجراي«الزامات رمزهاي پويا در
تراكنشهاي مبتني بر كارت» در آن بانك  /مؤسسات اعتباري مطابق با
برنامه زمانبندي ذيل ،فراهم آید و عالوه بر نظارت دقيق بر حسن اجراي
آن ،نتيجه اقدامات صورتگرفته به اين بانك منعكس شود.
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سبزینه

محبوبه فكوري

بازارداغسپردهگيري

ي از سوي نظام بانكي
اين روزها بازار سپردهگير 
ن بانكها به مشتريان
داغ است و بساط تلفنزد 
خاص رونق گرفته ،حال اين مأموريت مهم
پيشروي بانك مركزي است كه به هزينهكرد
منابع سپردهاي نظارت كند .چراغ سبز بانك
مركزي به نظام بانكي كافي بود تا جذب
سپردههاي بانكي دوباره رونق گرفته و بهعنوان
يكي از گزينههاي سودآور پيشروي مردم قرار
گيرد .از سال گذشته كه شوراي پول و اعتبار
تصميم گرفت تا جذب سپردههاي بانكي را
محدود به نرخ سود معيني كند ،برخي بر اين
باور بودند كه ممكن است اين تصميم مخاطراتي
براي اقتصاد ايران داشته باشد ،بهويژه اينكه
چرخ حركتهاي مولد در اقتصاد ايران كند شده
بود و كسب و كار بهداليل متعدد سود بااليي
نداشت يا حتي در برخي از موارد اصوالً پرداخت
دستمزد ،بيمه و ماليات ،برخي از بنگاهها بهويژه
كوچكترها را در مقابل تأمين هزينهها در مقابل
درآمدي كه داشتند ،به زانو درآورده بود.
حركت کند نرخ سود در نظام بانكي
در اين ميان سپردههاي بانكي كمكم از بانكها
خارج شده و بهسمت ساير بازارهايي كه جذابيت
بيشتري داشت ،حركت كردند .به اين ترتيب
بسياري از كساني كه دريافت سود از سپرده
بانكي تنها محل درآمد و گذران زندگيشان
بود ،سپرده خود را از بانك خارج كرده و مترصد
فرصتي براي سرمايهگذاري بودند .از آذرماه سال
 ۹۶كه قيمت دالر شروع به باال رفتن كرد ،برخي
تصميم گرفتند كه در بازارهايي مثل خريد سكه
و ارز سرمايهگذاري كنند؛ بههمين دليل بود كه
دولت تصميم گرفت تا بهصورت يك هفتهاي،
نرخ سود سپردههاي بانكي را در قالب اوراق
گواهي سپرده ۲۰ ،درصد اعالم كند تا بلكه باز
هم بخشي از سرمايههاي مردم به بانكها برگردد.
آنجا بود كه سپردههاي بانكي تغيير قالب داده و
از سپرده بانكي كوتاهمدت به يكساله تبديل شد،
همانطور كه برخي از سپردههاي يكساله با نرخ
سود مصوب  ۱۵درصدي هم ،بازار اوراق گواهي
سپرده  ۲۰درصدي را جذابتر ديده و از سمت
سپردههاي  ۱۵درصدي بهسمت سپردههاي
 ۲۰درصدي يكساله كوچ كردند؛ اين در حالي
است كه بسياري از سپردهگذاران باز هم ترجيح
دادند كه پول خود را به نظام بانكي بسپارند
بهجاي اينكه وارد برخي از بازارهاي پرريسك
شوند .اكنون اما بعد از تالطمات ارزي ،بهويژه
باال رفتن بيسابقه نرخ دالر و سكه كه منجر به
كوچ برخي از منابع سپردهاي بانكي به بازار ارز
و طال شده است ،بانك مركزي تصميم گرفته

تا نرخ سود بانكي را افزايش دهد و عالوهبر آن
زمينهاي را فراهم كند كه بانكها از همه توان
خودبرايجذبسپردههااستفادهكنند؛برهمين
اساس بانكها ميدان را مساعد ديده و نرخهاي
سود باال در نظام بانكي را كليد زدهاند .در اين
ميان البته نيمنگاهي به تالطمات ارزي نشان
ميدهد كه اگر نقدينگي روانه بانكها شده و در
قالب سپردههاي بانكي آرام گيرد ،بهمراتب بهتر از
زماني است كه به آشفتهبازار ارز و سكه روي آورد
ج كند؛ اما روي ديگر داستان هم
و بازار را متشن 
ورود همين سپردهها در قالب نقدينگي از سوي
خود بانكها به بازار است .در جريان تالطمات بازار
ارز ،برخي از بانكها زمينه را براي ورود به بازار ارز و
سكه مساعد ديدند و اقداماتي را براي ايجاد ارزش
افزوده منابع خود بهكار بستند .اين در شرايطي
است كه برخي صرافيها يا شعب بانكي با منابعي
كه در اختيار داشتند ،وارد فضاي خريد و فروش
ي منابع خود را به اين
ارز شدند و بخشي از كسر 
شكل جبران كردند؛ بنابراين در حال حاضر بانك
مركزي مأموريت مهمي را پيشرو دارد كه بر
منابع حاصل از سپردههاي جديد ورودي به نظام
بانكي نظارت كرده و تالش كند كه آنها را صرف
تأمين سرمايه در گردش و رونق چرخ توليد و
سرمايهگذاريهاي مولد كند؛ نه اينكه بانكهاي
بنگاهدار با همين افزايش سپردهگيري خود
زمينهساز تالطم در بازار ديگري شوند .مروري
بر كارنامه عملكردي بانكها نيز اين موضوع را
بهخوبي نشان ميدهد كه آنها حتي در مقاطعي
كه برخي از بازارها ازجمله ملك و ساختمان
جذاب بوده ،با بخشي از پول سپردههاي مردم
وارد بازار شده و در آنجا سرمايهگذاري كردهاند.
ساختار ترازنامهاي
شرط تغييرات منطقي نرخ سود
كوروش پرويزيان ،رئيس كانون بانكهاي

معاونت توسعه روستايي رياستجمهوري:

نخستينرويداداستارتاپيروستاييبرگزارميشود

معاون توسعه روستايي رئيسجمهور گفت :بحث اينترنت پرسرعت در روستاها كه بهجد آن را
پيگيري كردهايم بايد دنبال شود كه باعث فعالسازي اقتصاد روستا و فضاي كسب و كار براي
روستاييان خواهد شد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ايلنا ،سيدابوالفضل رجبي ،معاونت توسعه
روستايي رياستجمهوري ،در نشست خبري رويدادهاي استارتاپي روستايي كشور كه برگزار شد،
اظهار كرد :نخستين رويداد استارتاپي روستايي به ميزباني استان قزوين در دانشگاه آزاد اسالمي
اين استان و با حضور استانهايي مانند گيالن ،مازندران و اردبيل برگزار خواهد شد .وي در زمينه
موضوعات استارتاپي خاطرنشان كرد :بحث استارتاپها براي كشور ما شايد بحث جديدي باشد
و هنوز تعريفي از استارتاپ در كشور بهخوبي ارائه نشده باشد .استارتاپ بهمعني سرعتدهنده،
روانساز كار و امور ،نفع رساننده و برطرفكننده واسطهها و امور غيرضروري است ،بههمين دليل
فكر كرديم اين كار را شروع كنيم كه براي ما و روستاييان طرح جديد و نوپايي است تا بتوانيم
از محل عملياتي كردن اين شركتها خدمات بيشتري به مردم ارائه دهيم .رجبي افزود :در
ابتداي امر بايد همايشهايي را در نقاط مختلف كشور برگزار كنيم كه در همين راستا كشور را به
ششمنطقه تقسيم كرديم و مرحله اول كار را در استان قزوين برگزار خواهيم كرد .معاون توسعه
روستايي رئيسجمهور با اشاره به ارگانهايي كه در اين همايش كمك خواهند كرد ،گفت :صندوق
كارآفريني اميد ،معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري و معاونت وزارت علوم در اين امر ما را
ياري خواهند كرد .معاونت عمراني استانداري قزوين هم مسئوليت برگزاري كار را خواهد داشت.
وي افزود :اين همايش از  10شهريور تا  13شهريور برگزار خواهد شد كه در روز اول به ايدهپردازي
خواهيم پرداخت و در روز دوم پس از گروهبندي امكاناتي در اختيار تيمها قرار داده ميشود و كار از
فردي به تيمي تبديل ميشود .هدف ما آموزش كار گروهي و مشاركتي است .توسعه پايدار زماني
انجام خواهد شد كه مردم بهصورت جمعي با هم حركت كنند و اثرگذاري جمعي داشته باشند.
رضوي در ادامه تصريح كرد :موضوعات ما بحثهاي گردشگري ،كشاورزي ،بهداشت ،درمان و
سالمت ،فناوري ارتباطات و اطالعات وتوليدات دانش بومي است كه اين بخش براي ما بسيار مهم
محسوب ميشود .بحث صنايع تبديلي ،محيط زيست ،بازاريابي و فروش محصوالت روستاييان از
اولويتهاي ديگر ماست .رضوي در رابطه با اينترنت پرسرعت تشريح كرد :بحث اينترنت پرسرعت
در روستاها كه بهجد آن را پيگيري كردهايم بايد حتماً دنبال شود كه باعث فعالسازي اقتصاد روستا
و فضاي كسب و كار براي روستاييان خواهد شد.
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982150800698ﺷﻌﺒﻪ  1086ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1086ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709972166900581ﺷﺎﻛﻲ :ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻣﻨﻪ ﻣﻼﻃﻔﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ  30ﻣﺘﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻛﻮﻯ  6/25ﭘﻼﻙ  19ﻭﺍﺣﺪ  6ﻣﺘﻬﻢ:
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺩژﺑﺎﻥ ﺑﺎﺳﻤﻨﺞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ
ﻋﻤﺪﻱ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺩژﺑﺎﻥ ﺑﺎﺳﻤﻴﭻ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ
ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻣﻨﻪ ﻣﻼﻃﻔﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ
ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  488ﻭ  559ﻭ
 709ﻭ  714ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  -1ﺷﺶ ﻓﻘﺮﻩ  1/5ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ
ﻛﺒﻮﺩﻯ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮﻡ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺍﻧﮕﺸﺖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ  -2ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ
ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﻧﻮﻙ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺵ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺯﻳﺮ ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ
ﭼﺸﻢ ﭼﭗ  -3ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺩﺍﻣﻴﻪ ﻻﻟﻪ ﮔﻮﺵ
ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺵ ﺗﻮﺭﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ  -4ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ
ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ﺯﺑﺎﻥ  -5ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺭﺵ ﺗﻮﺭﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﺡ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1086ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
/47666ﻡ ﺍ ﻟﻒ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1086ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺣﻴﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ

خصوصي ،نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا
نرخ سود بانكي نبايد براساس سطح سودآوري
بانكها تعيين شود ،اعالم كرده بود كه ساختار
ترازنامهاي مناسب براي بانكها مولفه بسيار
مهمي است و سياستگذار پولي براي تعيين
نرخ سود حتماً بايد آن را در نظر داشته باشد
تا شكاف درآمدـ هزين ه بانكها بيشتر نشود.
وي با تأكيد بر اينكه محدوديتها و مسائل
ديگري براي تعيين نرخ سود وجود دارد كه بايد
به آن توجه شود ،تصريح كرد :بازارهاي مختلف
ازجمله بازار ارز ،سهام ،سكه ،كاال ،مسكن و
اجاره مسكن نسبت به نرخ سود حساسيت
دارند و براي تعيين نرخ سود بايد شرايط اين
بازارها هم در نظر گرفته شود .پرويزيان با بيان
اينكه وقتي نرخي بدون در نظر گرفتن آثار آن
در ساير بازارها جابهجا ميشود ،مسائلي در آن
بازارها ايجاد ميشود ،گفت :چگونه ميشود براي
نرخ سود تصميم گرفت ،اما به ششميليون
اجارهنشين و چندميليون سپردهگذار توجه
نكرد .روشي كه شوراي پول و اعتبار براي تعيين
نرخ سود انتخاب كرده ،روش درستي است؛
يعني بايد منافع سپردهگذاران ،مردم و بانكها
مورد توجه قرار گيرد.
 ۴گروه سپردهگذاران بانكي
آنگونه كه برخي از گزارشها نشان ميدهد
براساس تغييرات بازار سپرده در سال گذشته،
در مقطع كنوني سپردهگذاران بانكي را ميتوان
به چهار گروه تقسيم كرد؛ به اين معنا كه گروه
اول را سپردهگذاراني تشكيل ميدهند كه در
بازه  ۹ماهه شهريور سال گذشته ،برمبناي
شرايط قراردادهاي قبل از اين بازه قراردادهاي
با نرخي برابر يا باالتر از  ۲۰درصد وضع كرده
بودند؛ در واقع قرارداد بخش قابلتوجهي از اين
گروه در اين روزها رو به پايان است .بههمين

پیشخوان

تقاضا به بازار ارز برگشت

دليل اين گروه در بازه يك هفتهاي پيشرو،
بر مبناي بازدهي بازارهاي رقيب ،تصميم به
تمديد قرارداد يا سرمايهگذاري در بازارهاي
ت كه البته بانك
موازي ديگر خواهند گرف 
مركزي هفته به بانكها مجوز داد سپرده اين
گروه را براي يكماه ديگر ،با همان شرايط و نرخ
سود قبل تمديد كنند .گروه دوم سپردهگذاراني
بوده كه قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱
شهريور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزي در
بهمنماه منعقد كردهاند؛ بنابراين بخش
قابلتوجهي از اين سپردهگذاران ،قراردادهاي
سپرده خود را در چارچوب نرخ  ۱۵درصد
تعيين شده از سوي بخشنامه شهريور بانك
مركزي منعقد كردهاند كه تاريخ قرارداد آنها،
بسته به مدت آن از  ۱۱شهريور سال جاري
به بعد تمام ميشود .اين سپردهگذاران كه به
تعبيري سپردههاي خود را كمتر از نرخ سود
واقعي بازار نزد بانك سپردهگذاري كردهاند
احتمال دارد كه طي ماههاي آتي تصميم
جديدي براي سرمايهگذاري بگيرند و بهسمت
بازارهاي ديگر بروند .گروه سوم ،سپردهگذاراني
هستند كه سرمايه خود را در خالل قرارداد
گواهي سپردههاي يكساله و با نرخ  ۲۰درصد
به بانك سپردهاند ،پس قرارداد اين گروه از
سپردهگذاران نيز از بهمنماه سال جاري
تمام ميشود و از بهمنماه به بعد در معرض
تصميم جديد قرار خواهند گرفت و در نهايت،
گروه چهارم نيز سپردهگذاراني هستند كه بعد
از بسته ضدالتهاب ارزي به بازار بانكي روي
آوردند و سپردههاي خود را با تخطي بانكها
از نرخ  ۱۵درصد به بانك سپردهاند .قرارداد
اين گروه نيز از آخرين ماه سال جاري به بعد
تمام خواهد شد؛ بنابراين تغييرات مكرر در
بازار سپرده در ماههاي اخير بازار را در معرض
گروههاي مختلفي از سپردهگذاران قرار داده كه
در جريان تصميم جديد سرمايهگذاري خود،
بازدهي در بازارهاي موازي را لحاظ خواهند
كرد .اكنون سياستگذاران از يكطرف با
مسأله مديريت نقدينگي موجود و كنترل
جريان آتي آن مواجهند و تالش دارند با افزايش
نرخ سود ،نظر سپردهگذاران را جلب كرده و
از ورود آنها به بازارهاي موازي جلوگيري
كنند و از سوي ديگر با مسأله تراز نبودن
فعاليت مالي بانكها و مؤسسات سپردهپذير
مواجهند كه ممكن است مانند تجربه گذشته،
با پيشنهاد نرخهاي نامتعارف ،معضالت
ترازنامهاي بانكها را منبسط كنند .به هر حال
نوع رفتار سياستگذار نيز در اين رابطه بسيار
حائز اهميت است كه چگونه با اين دو چالش،
بهصورت همزمان مواجه خواهد شد.
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نرخ ارز بهويژه دالر و يورو طي معامالت دیروز به دور از انجام معامالت
صوري روند صعودي به خود گرفت و هر دالر آمريكا  ۱۰هزار و ۷۵۰
تومان معامله شد .بهگزارش«سبزینه» به نقل ازايسنا ،بازار ارز و سكه
طي معامالت دیروز نوسانات بسياري به خود ديد و نرخ دالر حدود
 ۲۰۰تومان افزايش داشت .در بدو ورود به بازار صداهاي هميشگي
دالر دالر به گوش ميرسید و افرادی به دور از معامالت صوري به
دنبال مشتري واقعي بودند ،اما مردم از ترس آنكه سرمايه خود را
براي دالر تقلبي هزينه نكنند ،آنچنان عالقهاي به خريد از دالالن
نداشتند .با كمي فاصله از ميدان فردوسي در خيابان فردوسي ،دالالن
با تغيير زاويه تابش خورشيد جاي خود را تغيير دادند و بسياري از
دالالن راه پاساژ تازهتأسيس خيابان فردوسي را در پيش گرفتند تا از
گرماي هوا در امان باشند و به معامالت صوري خود در هواي خنك
بپردازند .در ميان اين بيحالي بازار دالالن ،برخي به دنبال خريد يورو
بودند كه به نظر ميرسید اسكناس يورو در دست دالالن بسيار كم
است .با گذر از جلوي واحدهاي صرافي وابسته به بانكها ،خاموشي
تابلوی اعالم نرخ و تاريكي نسبي اين واحدها نشان از آن دارد كه
صرافيهاي وابسته به بانكها تمايلي به خريد و فروش ارز ندارند و در
انتظار آينده به سر ميبرند .در كنار صرافيهای بانكها ،صرافيهاي
رسمي خريد و فروش خود را محدود به عرضه ارز به مسافران و
افراد خانهدار تا سقف معيني كردهاند .اين شرايط در حالي ادامه دارد
كه روند رو به رشد نرخ دالر و يورو متوقف نشده است و از سوي
ديگر ،دالالن و بسياري از صرافيها روي خوشي به بازار سكه نشان
نميدهند .طي معامالت روز گذشته هر قطعه سكه تمام طرح جديد
سه ميليون و  ۹۵۰هزار ،نيمسكه يك ميليون و  ۸۰۰هزار ،ربع سكه
 ۹۵۰هزار و سكه يك گرمي  ۵۰۰هزار تومان و هر گرم طالي خام ۱۸
عيار  ۲۹۹هزار تا  ۳۰۰هزار تومان ارزشگذاري شد .يكي از صرافان
درباره دليل رشد قابل توجه ارز در معامالت دیروز گفت :در روزهاي
گذشته بازار دبي و تركيه در تعطيالت عيد قربان به سر ميبردند كه
با گشايش اين دو بازار و انجام معامالت ارزي ،نرخ ارز قيمت بيشتري
یافته و بار رواني نزديك شدن به اعمال تحريمهاي جديد آمريكا از
ديگر عوامل گراني دالر است .وي تأكيد كرد :مسافران براي تأمين ارز
سفر و افراد خانهدار براي حفظ ارزش سرمايه خود در روزهاي اخير
به بازار رجوع كردهاند .ميدان سكه خيابان منوچهري كه زماني پاتوق
دالالن بود ،در حال حاضر خلوتترين روزهای خود را پشت سر
ميگذارد و خبري از دالالن نيست و تنها در نزديكي اين ميدانافراد
به عرضهاسكناس نو و تانخورده ميپردازند؛ اسكناسهایي كه در چند
روز اخير از سوي بانك مركزي براي نزديك شدن به ايام عيد غدير
عرضه شده و قيمت اسكناس نو  ۵۰۰و یکهزار توماني را تا حدودي
كاهش داده است .در هفته گذشته ،هر بسته صدتايي اسكناس ۵۰۰
توماني به قيمت  ۸۵هزار تومان عرضه ميشد كه در حال حاضر به
حدود  ۷۰هزار تومان كاهش يافته است و هر بسته صدتايي اسكناس
یکهزار توماني به قيمت  ۱۲۰هزار تومان به فروش ميرسد .نكته
قابل توجه در بازار اسكناسهاي نو و تانخورده ،وجود مقدار زيادی
اسكناس  ۵۰۰و یکهزار توماني در بستهبنديهاي ۱۰تايي است
كه حتي بستهبندي بانك مركزي و بانكهاي عرضهكننده باز نشده
است .دالالن بازار اسكناس میگویند كه ايناسكناسها را مستقيماً
از كارمندان بانكها دريافت كردهاند .كارمندان محدوديتي براي
دريافت اسكناس نو ندارند؛ اين در حالي است كه افراد عادي تنها
ميتوانند يك بسته صدتايي اسكناس  ۵۰۰و یکهزار توماني از بانك
دريافت كنند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ 960362ﺏ 9ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺯﻳﻦ
ﺑﻴﻜﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﺩﻣﺮﺑﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ

ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ

ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ

ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺫﻳﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
/47647ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 27ﺟﻨﺎﻳﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ

ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺭﺩ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻨﺎﻳﻰ .

ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺫﻳﻞ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﺮﺟﺎﻧﻰ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺭﺩ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻨﺎﻳﻰ .

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ 960316ﺏ 9ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﻦ ﻫﺎﺗﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺁﺩﻣﺮﺑﺎﻳﻰ ﻭ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻈﺮ

ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ

ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ

ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺫﻳﻞ ﺣﺎﺿﺮ

ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ

ﺷﻤﺸﻴﺮﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﺮﺟﺎﻧﻰ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺭﺩ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻨﺎﻳﻰ .

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
/47648ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 27ﺟﻨﺎﻳﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻋﺮﻭﺟﺰﺍﺩﻩ ﻭ

ﻋﺒﺎﺩ ﻋﺮﻭﺟﺰﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺠﺎﺩ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺁﺩﻣﺮﺑﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﻨﻒ

ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﻰ ﻛﻼﺳﻪ 0195/5/96
ﻣﻄﺮﺡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ

ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ

 1397/07/17ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ

ﻫﻢ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ

ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ

ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺭﺃﻯ ﻣﻘﺘﻀﻰ

ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ
/47649ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺷﻌﺒﻪ  75ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ(

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  970736ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺯﺍﺩ ﻓﺸﻘﺎﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺟﺮ ﭘﻮﺭﻃﺎﻫﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎ
ﻣﺤﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/47650ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 14ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻣﺤﻤﺪﻯ

ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﺮﺟﺎﻧﻰ ﺟﻨﺐ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
/47646ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 27ﺟﻨﺎﻳﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺧﺮﻣﺂﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻏﺼﺐ
ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960861ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
)ﻫﺎﺷﻤﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺟﻮﺍﺩ ﺭﺣﻴﻤﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950412ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺣﺴﺐ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺷﻮﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻓﺎﻉ
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/08/02ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﺩﻫﻦ
ﺑﺎ ﺣﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ
/47652ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺩﻫﻦ -ﺭﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺠﺎﺩ ﺩﻟﺒﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﻤﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ
ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 970346
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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)ﻫﺎﺷﻤﻰ(

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ

ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﻌ ً
ﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ

ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970670ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ

ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﺷﺎﻛﻰ :ﺭﻭﻳﺎ ﺧﻮﺷﻬﮕﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻬﻢ:
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ.

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
/47654ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 5ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺍﻓﺸﺎﺭ

