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سالسوم شماره 720

«سبزينه» از درخواست فعاالن صنعت مرغداری برای کاهش نرخ پایه صادراتی گزارش میدهد

خبر

یک تیر و دو نشان

ناصر نبيپور:

اگر مشکل كمبود دان رفع شود ،توليد
تخممرغ به روال سابق برميگردد

رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران با بيان
اينكه درحال حاضر بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد تنها در استان
اصفهان گزارش شده است ،گفت :عدم انتقال و كمبود دان دليل
افزايش نرخ تخممرغ است .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر،
قيمت تخممرغ طي روزهاي اخير با افزايش چشمگيري در بازار
مواجه بوده و به همین دلیل مديرعامل شركت پشتيباني امور
دام از توزيع تخممرغ تنظيم بازاري خبر داده است .گزارشهاي
ميداني  نشان ميدهد قيمت هر عدد تخممرغ در مراكز
خردهفروشي به حدود  ۷۵۰تا  ۸۰۰تومان رسيده و هرشانه
از اين محصول نيز  ۲۱هزار و  ۶۰۰تومان به فروش ميرسد.
به گفته فروشندگان ،قيمت هر كارتن تخممرغ طي روزهاي
اخير حدود  ۱۵هزارتومان افزايش داشته است .در همين
زمينه ،ناصر نبيپور ،رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار
استان تهران  ،با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم تخممرغ درب
مرغداري ميانگين بين هشتهزار و  200تا هشتهزار و 300
تومان است ،اظهارداشت :دليل اين مسأله عدم انتقال و كمبود
دان است .مرغداران به سختي ميتوانند دان تهيه كنند .وي
اضافه كرد :اين مسأله باعث شده توليد تخممرغ دچار افت شود؛
به عنوان مثال در واحد توليدي ما ،توليد اين محصول بين ۱۰
تا  ۱۵درصد كاهش يافته ،اين درحالي است كه مرغداران پول
نهادهها را نيز پرداخت كردهاند ،اما به دليل مشكالتي كه با
كاميونداران پيش آمده ،حمل و نقل انجام نميشود و دان به
موقع به مرغداريها نميرسد .نبيپور با اشاره به اينكه مگر
مسأله حمل و نقل سخت است كه دولت آن را حل نميكند،
گفت :متأسفانه كاميونداران را با مرغداران روبهرو كردهاند و
اين مسأله به توليد آسيب ميزند .وي درباره اينكه چرا با وجود
اينكه مشكل حمل و نقل بسياري از بخشها حل و فصل شده
است ،اما مشكل حمل دان همچنان ادامه دارد ،توضيح داد:
موضوع اينجاست كه دولت مسأله كرايه كاميونداران را حل
نكرده و در حال حاضر اين مشكل بين مرغدار ،كاميوندار و
باربريها نمود يافته است ،در حالي كه دولت بايد آن را حل
ميكرد .نبيپور با بيان اينكه قب ً
ال براي حمل  ۱۵تن نهاده حدود
يك ميليون و  ۶۰۰هزارتومان از مرغداران هزينه اخذ ميشد،
گفت :هماكنون اين مبلغ بيش از دو برابر شده و به بيش از چهار
ميليون تومان رسيده است كه پرداخت چنين كرايه حملي ،هيچ
توجيه اقتصادي براي ما ندارد .وي درباره توزيع تخممرغ تنظيم
بازاري نيز افزود :اين كار چيزي را حل نميكند .بحث اصلي
توليد داخل است و ما مشكلي در توليد نداريم و اگر كمبود
دان رفع شود ،توليد به روال سابق برميگردد .اين فعال بخش
خصوصي با بيان اينكه مشكل اصلي عدم برنامهريزي است،
تصريح كرد :مسئوالن هنوز نميدانند مسأله عرضه و تقاضا در
تعيين شرايط بازار نقش دارد و فكر ميكنند همهچيز را ميتوان
با زور حل كرد .وي درباره اينكه آيا افت توليد ربطي به شيوع
بيماري آنفلوآنزا در كشور دارد ،ادامه داد :خير ،ما مشكلي در
زمينه شيوع اين بيماري نداريم و آنفلوآنزا تنها در استان اصفهان
و در حدود  ۱۲الي  ۱۳واحد گزارش شده است.

سبزینه

اصرار و پافشاری ما برای معامله با دالر
است تا بتوانیم درآمد ارزی کسب کنیم
در این راستا علی صابری ،دبیر انجمن ملی
تولیدکنندگان زنجیرهای گوشت مرغ ،گفت:
باتوجه به سه عامل وجود ظرفیتهای بالقوه
تولید بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ در
کشور ،نیاز به واردات ساالنه حدود دو میلیون
تن گوشت مرغ توسط کشورهای همسایه
و نیاز کشور به کسب درآمدهای ارزی ،الزم
است تا سریعاً موانع صادرات گوشت مرغ
رفع شود .دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان
زنجیرهای گوشت مرغ ادامه داد :اولین اقدام
رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ بود که با
پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و موافقت محمد
شریعتمداری به عنوان رئیس ستاد تنظیم
بازار صورت پذیرفت .صابری گفت :در شرایط
فعلی یکی از راههای گریز از فشار تحریم ،انجام
مبادالت تجاری در چارچوب توافقات دو یا چند
جانبه بین کشورها است .وی افزود :مبادالت ما
با کشورهای همسایه بیشتر از طریق پولهای
رسمی دو کشور است؛ برای مثال کشورهای
افغانستان و عراق بیشتر ترجیح میدهند از
طریق ریال با کشورمان مبادله کنند ،نه ارزهای
رسمی و بینالمللی ،در صورتیکه ما بیشتر
به دنبال کسب دالر هستیم .وی تصریح کرد:
اصرار و پافشاری ما بیشتر برای معامله با
دالر است ،لذا برای این منظور باید نرخ پایه
صادراتی گمرک را اصالح کنیم ،زیرا این نرخ
براساس نرخ مبادالت سالهای گذشته است.
اما در حالحاضر متناسب با واقعیات و شرایط
موجود نبوده و نیست؛ لذا پیشنهاد دادهایم که
نرخ پایه صادرات گمرکی برای اقالم گوشت
مرغ ،جوجه یکروزه و تخممرغ نطفهدار به
ترتیب به  16 ،72و  10سنت دالر اصالح شود.
در اینصورت امکان مبادله و صدور این اقالم
به کشورهای همسایه برای ما فراهم میشود،
در غیر اینصورت امکان صادرات به هیچ

ﻡ ﺍﻟﻒ 56724 /ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻨﺞ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709982147100193ﺷﻌﺒﻪ  1032ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ  1032ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ

 9709972190701060ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻘﻰ ﺑﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﻧﻮ ﺥ ﻣﺎﻫﺎﻥ پ  499ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ

ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻘﻰ

ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ  -2ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ

ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ

ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻔﺎﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 126ﻭ 127ﻭ  723ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ

 1397ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ

ﻧﻘﺪﻯ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ

ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ

ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1032ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9009982179100966ﺷﻌﺒﻪ  1032ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ  1032ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709972190701067ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺮﺏ ﮔﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺥ ﺧﺎﻭﺭﺍﻥ ﺥ ﻣﻴﺜﻢ ﺷﻬﺮﻙ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﭘﻮﺭ ﺑﻠﻮﻙ  c16ﻭﺍﺣﺪ  13ﻣﺘﻬﻢ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﺍﻥ ﺭﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﻴﺎ
ﻫﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ

ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﺍﻥ ﺭﺟﺎﻳﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻋﻀﻮﮔﻴﺮﻯ

ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺮﺏ ﮔﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻣﻔﺎﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ

ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺯ
ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺧﻼﻟﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺭﺯﺵ

ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﻮﺭﺳﺎﻧﺖ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ  1000ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ

ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ56727 /

فهیمه تماشایی

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1032ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

یک از کشورهای همسایه وجود ندارد و عم ً
ال
نمیتوانیم از یک سوم ظرفیتهای موجود
کشور استفاده و بازار صادراتی خود را حفظ
کنیم .در مقطعی که تحت فشارهای اقتصادی
هستیم ،باید بتوانیم با صادرات بخشی از
تولیداتمان مقداری از مشکالت اقتصادی
کشور را رفع کنیم.
تعهد برگشت ارز ،مشکالتی
برای صادرکننده به همراه دارد
غالمعلی فارغی ،رئیس انجمن صنفی
تولیدکنندگان جوجه یکروزه ،هم گفت :میزان
محصوالت تولید شده در کشور اعم از گوشت
مرغ ،جوجه یکروزه و تخممرغ نطفهدار مازاد
بر نیاز داخلی است که اگر اجازه صادرات به این
اقالم داده نشود ،قیمت این محصوالت در داخل
بهقدریکاهشپیدامیکندکهتولیدکنندهدچار
ضرر و زیان جبرانناپذیر میشود خوشبختانه
مجوز صادرات این اقالم داده شده است ،ولی
متأسفانه با تعهد برگشت ارز .رئیس انجمن
صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه
داد :تعهد برگشت ارز خود مشکالتی را برای
صادرکننده به همراه دارد؛ بهخاطر نبود سیستم
بانکی مناسب و اینکه اکثر مبادالت با کشورهای
همسایه با پول محلی است و به دالر نیست.
فارغی تصریح کرد :باید ارز حاصل از صادرات به
اقتصاد وارد کشور شود ،اما برای این منظور باید
قیمت پایه صادراتی براساس واقعیت روز اصالح
شود که آن نیز قابل اجراست .وی در پایان اظهار
کرد :مسئوالن باید بهموقع و صریح باشند و بیش
از این نباید به صنعت مرغداری که خود دچار
بحران است ،هزینه تحمیل کنند .آنها میتوانند
حتیاالمکان از صادرکنندگان تعهد ارزی نگیرند

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982141000241ﺷﻌﺒﻪ  1032ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ  1032ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709972190701044ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻴﮋﻥ ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻰ ﺗﻴﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﻜﺮ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﺯﺍﺩﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻗﺮﻧﻰ ﻭ ﺳﻤﻴﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭ ﺁﻛﺎﺩﻣﻰ ﻫﻨﺮ
پ  228ﻭﺍﺣﺪ  6ﻁ  2ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺎﺩﻝ ﺟﻮﺍﻫﺮﻯ ﭘﻮﺭ  -2ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺩﻩ  -3ﺍﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻧﺠﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻯ ﺭﺍﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﺭﺿﺎ ﻧﺠﻒ ﺯﺍﺩﻩ  -2ﻋﺎﺩﻝ ﺟﻮﺍﻫﺮﻯ
ﭘﻮﺭ  -3ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ
ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻴﮋﻥ ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﻜﺮ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﺯﺍﺩ ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻣﺎﻟﻚ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻫﺘﻞ
ﻧﺼﺮﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﺭﺱ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 448ﻭ  488ﻭ  709ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﺎﺕ ﻭ
ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ  91ﻭ  176ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺻﺪﻡ
ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺩﺍﻣﻴﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ
ﻭﺳﻒ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻧﺠﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  %20ﺩﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻰ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 %40ﺩﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

و آنرا به عنوان مشوق صادراتی در نظر بگیرند.
اگر نمیخواهند چنین اقدامی کنند ،حداقل
قیمت پایه صادراتی را اصالح کنند و محدودیتی
را برای صادرات ایجاد نکنند.
تنها راه استمرار تولید
و تأمین نیاز داخل
اصالح قیمتهای پایه صادراتی است
برومند چهارآیین ،مدیرعامل اتحادیه
سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران
گوشتی ایران ،نیز گفت :برای صادرات باید
انگیزه الزم برای صادرکننده ایجاد شود.
دولت موظف و مکلف است بر اساس مفاد
بند «ب» ماده  4قانون برنامه ششم توسعه
نگاه ارزشی به خلق ثروت داشته باشد و در
تصمیمگیری فعاالن اقتصادی مداخله نکند.
همچنین بر اساس بندهای «ب» و «پ»
ماده  33برنامه ششم باید عالوهب ر حمایت
از ایجاد خوشههای صادراتی ،نشان تجاری
و اختصاص مشوقهای صادراتی 20 ،درصد
منابع صندوقهای حمایت از توسعه بخش
کشاورزی را جهت تسهیالت صادرات
محصوالت کشاورزی تخصیص دهد تا
آنها بتوانند با بهرهگیری از این سیاستها
صادرات را رونق ببخشند .جایی در بطن و
مفاد قانون وجود ندارد که دولت مکلف نشده
باشد زمینه صادرات را فراهم نکند .یکی از
سیاستهای کالن دولت تشویق صادرات
است .مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای
کشاورزی مرغداران گوشتی ایران ادامه داد:
با توجه به تغییراتی که در سیاستهای ارزی
دولت رخ داده است ،شاهد چند نرخیشدن
ارز هستیم؛ بنابراین باید نرخ پایه صادراتی

كاهشتوليدشيرخام
معنا و مفهوم ندارد

بهگونهای تغییر یابد که انگیزه کافی برای
صادرات بهوجود آید .چهارآیین افزود :صنعت
مرغ کشور در زمینه تولید جوجه یک روزه،
گوشت مرغ و تخممرغ نطفهدار  1/5برابر
نیاز داخل ظرفیت تولید دارد که باید از این
ظرفیت مازاد که برای آن سرمایهگذاری شده،
به شکل بهینه در زمینه استمرار صادرات
استفاده کامل کنیم .طبیعتاً نمیتوان و نباید
از تولیدکننده انتظار عدم تولید را داشت ،زیرا
در این صنعت برای تولید سرمایهگذاری کرده
است و انتظار برگشت سرمایه دارد .نمیتوانیم
به او بگوییم تولید نکن که ما قصد توسعه
بازارهای هدف و صادراتی را داریم .وی در
پایان اظهار کرد :در همین راستا نامهای به
وزیر جهاد کشاورزی نوشتی م و تقاضا کردیم
تا نرخ پایه صادراتی برای هر کیلو گوشت مرغ
 72سنت ،برای هر قطعه جوجه یکروزه
گوشتی  16سنت و برای هر عدد تخممرغ
نطفهدار گوشتی  10سنت در نظر گرفته و
تعیین شود تا بتواند باعث رونق صادرات
شود .دولت براین اساس باید در اسرع وقت
با درخواست ما موافقت کند تا بتوانیم آنرا
به صادرکنندگان و تولیدکنندگان ابالغ کنیم.
برای توسعه صادرات اجتنابناپذیر محصوالت
مازاد کشاورزی و حفظ سهم ایران و گسترش
آن ما راهی غیر از حفظ استمرار صادرات
نداریم .در حقیقت استمرار صادرات بهمعنای
حقیقی کلمه هم عامل استمرار تولید داخلی
است ،هم در راستای سیاستهای کالن کشور
است و هم در راستای قوانین باالدستی و سایر
قوانین .برای توسعه بازارهای هدف باید کاالها
را با کیفیت مناسب صادر کنیم؛ به عبارت
دیگر باید با یک تیر دو نشان بزنیم.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /970514ﺩ 4ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺣﻴﺪﺭﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺥ ﺟﻴﺤﻮﻥ ﻧﺒﺶ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ 56714 /ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﺎﺷﻤﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /970665ﺩ 4ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﻣﺘﻌﻠﻰ ﮔﻠﺸﻨﻰ
ﮔﻬﺮﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ 10
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺥ ﺟﻴﺤﻮﻥ ﻧﺒﺶ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ 56715 /ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﺎﺷﻤﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /970403ﺩ 4ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪﺟﻼﻝ
ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺥ ﺟﻴﺤﻮﻥ ﻧﺒﺶ
ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1032ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻡ ﺍﻟﻒ 56716 /ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﺎﺷﻤﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982179100528ﺷﻌﺒﻪ  1032ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ  1032ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709972190701065ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﻮﺱ ﻛﻮﭼﻪ
ﻋﺮﺑﻰ ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻘﺪﺳﻰ ﭘﻼﻙ  8ﻭﺍﺣﺪ  6ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺎﺑﻤﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ
ﺗﻘﻠﺐ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻗﺎﻯ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﺯﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  15850000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﺎﻛﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺷﺨﺼﺎ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺭﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺰﻩ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  120ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍﻯ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺷﺎﻛﻰ
ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﺭﺗﺸﺎ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ
ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺭﺩ ﻣﺒﻠﻎ  158500000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /970455ﺩ 4ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺻﻔﺪﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ
ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺥ ﺟﻴﺤﻮﻥ ﻧﺒﺶ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ56725 /

ﻡ ﺍﻟﻒ56728 /

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1032ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻡ ﺍﻟﻒ 56717 /ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﺎﺷﻤﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺗﻘﻰﻧﮋﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ /960605ﺩ 6ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﺐ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻨﺪﺭﺝ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  21ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺼﻴﺮ ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺁﺳﻴﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﻀﺘﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ56718 /
ﻭ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ

روی خط
عليرضاعزيزاللهي:

با توجه به نیاز کشور برای تأمین کسری ارز،
مدیران عامل و رؤسای اتحادیه سراسری تعاونی
کشاورزی مرغداران گوشتی ایران ،انجمن ملی
تولیدکنندگان زنجیرهای گوشت مرغ و انجمن
صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه نامهای
به وزیر جهاد کشاورزی نوشتند و خواستار
اصالح قیمتهای پایه گمرکی گوشت مرغ،
جوجه یکروزه و تخممرغ نطفهدار برمبنای
نرخ ارز سامانه نیما شدند تا بتوانند در راستای
سیاستهای کالن کشور از این طریق هم
صادرات داشته باشند و هم ارز وارد کشور کنند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 970660ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻗﺰﻝ ﺩﻳﺰﺝ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ ﻭ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ56726 /

دام ،طیور و آبزیان

ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ
ﺍﺭﺷﺎﺩ
21
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺍﻧﻘﻼﺏ

يك مقام مسئول گفت :با توجه به آنكه توليد شير خام در گاوداریهاي
صنعتي ساالنه هفت تا هشت درصد افزايش مييابد ،از اين رو کمبود
شير خام معنا و مفهوم ندارد .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،عليرضا عزيزاللهي ،مديرعامل اتحاديه دامداران ،با بيان
اينكه سازمان حمايتبايدپاسخگوي افزايش قيمت محصوالت لبني در
بازار باشد ،اظهار كرد :اگرچه بخشي از افزايش قيمت محصوالت لبني
مربوط به شير خام است ،اما افزايش نرخ شير خام به حدي نبوده كه ظرف
مدت سه ماه قيمت محصوالت لبني را تا دو برابر گران كند .وي افزود :با
وجود آنكه بسياري از كارخانههاي لبني موضوع كمبود توليد شير خام
را دليل اصلي افزايش قيمت لبنيات اعالم ميكنند ،اما كمبود شير خام
صحت ندارد و كارخانههاي لبني براي اظهارات خود بايد مستندات ارائه
دهند .عزيزاللهي ادامه داد :با توجه به آنكه دام موجود زنده است ،از اين
رو نميتوان افزايش يا كاهش قيمت شير خام را منوط به ميزان توليد
دانست ،چرا كه توليد شير خام تنها با كاهش جمعيت دامي و سرانه توليد
دستخوش تغيير و تحوالت میشود و اينگونه نيست كه توليد شير خام
در صنعت دامپروري به فوريت افزايش يا كاهش يابد .اين مقام مسئول با
اشاره به اينكه توليد شير خام مثل روال سالهاي گذشته در حال انجام
است ،بيان كرد :طبق آمار ،توليد شير خام گاوداريهاي صنعتي ساالنه
هفت تا هشت درصد افزايش دارد ،بهطوريكه توليد از سه ميليون و400
هزارتن در سال  94به ميليون و  200هزارتن در سال جاري رسيده است.
به گفته وي ،توليد شير خام در گاوداريهاي صنعتي كاهشپذير نيست،
مگر آنكه بيماري و تلفات سنگيني در این بخش ايجاد شود .مديرعامل
اتحاديه دامداران با اشاره به اينكه  48درصد توليد شير خام مربوط به
دامداريهاي روستايي و عشايري است ،افزود :كاهش و افزايش توليد
شير خام در بخش دامداريهاي روستايي و عشايري مستلزم اطالعات و
آمار است ،از اين رو بيدليل نبايد افزايش يا كاهش قيمت شير خام را به
ميزان توليد ارتباط دهيم .وي با اشاره به اينكه  90درصد توليد شير خام
در بخش دام سنگين اتفاق ميافتد ،بيان كرد :با توجه به آنكه گوسفند
و بز شير چنداني توليد نميكند ،بنابراين طبق آمار ميزان كشتار دام
سنگين در اواخر سال  96و سال  97در كشتارگاهها افزايش نيافته است
كه بخواهيم موضوع نوسان قيمت را به توليد ارتباط دهيم .عزيزاللهي
متوسط كشتار دام در كشتارگاهها را يك ميليون و  300هزار رأس اعالم
كرد و افزود :اين رقم بدان معناست كه كشتار غير استانداردي در بخش
دام سنگين رخ نداده است ،از اين رو كاهش توليد شير خام پايه و اساس
علمي ندارد .اين مقام مسئول ادامه داد :بررسيهاي ميداني از  170تا
 180دامداري صنعتي نشان ميدهد كه توليد شير خام حدود هفت
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است .به گفته وي از
دوماه گذشته در پي نوسان قيمت شير خام ،موضوع كاهش توليد شير
خام ميان صنايع لبني مطرح شد ،درحالي كه قيمت تحت تأثير عوامل
ديگر با نوساناتي در بازار روبهرو شده است .عزيزاللهي در پاسخ به اين
سوالكهچراكارخانههاي لبني ادعا ميكنندكهدامداراننميتوانند شير
مورد نيازشان را تأمين كنند ،اظهار كرد :در سالهاي گذشته بخش عمده
شير خام به محصوالت لبني تبديل ميشد و تنها ساالنه  600تا 700
هزار تن از محصوالت توليدي به بازارهاي هدف صادر ميشد ،درحالي
كه امسال به دنبال نوسان نرخ ارز ،انگيزه صادركنندگان براي صادرات
باال رفته است .مديرعامل اتحاديه دامداران از كاهش صادرات محصوالت
لبني در شش ماهه ابتداي امسال خبر داد و گفت :با توجه به ممنوعيت
صادرات شيرخشك ،بخشي از شير خام توليدي پس از تبديل به شير
خشك و محصوالت لبني به صورت غير رسمي از كشور خارج ميشود.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970470ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺷﻌﺒﺎﻧﻰ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﺮﺩ ،ﺁﻗﺎﻯ ﻭﻫﺎﺏ ﺁﺫﺭ ﮔﺸﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ
ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ56719 /

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 6ﺏ 970934/ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺧﺎﻧﻢ
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ
 30ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ56720 /
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ

ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ
5

ﺷﺸﻢ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 6ﺏ 970920/ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺍﻗﺎﻯ
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﻓﺤﺎﺷﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ
ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ  30ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ56721 /
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ

ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ
5

ﺷﺸﻢ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 6ﺏ 971006/ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺍﻗﺎﻯ
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ  30ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ56722 /
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ

ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ
5

ﺷﺸﻢ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 6ﺏ 970621/ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺍﻗﺎﻯ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ  30ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﻡ ﺍﻟﻒ56723 /
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ

ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ
ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ
5

ﺷﺸﻢ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

