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پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:

توضیحاتدادستاندربارهپروندهمهدیجهانگیری،قاضیکهریزکورویانیان
دادستان تهران  در جلسه شورای معاونان دادسرای تهران
بهتشریحجزئیاتبرخیازپروندههایجاریایندادستانی
پرداخت.
▪پلیسمکلفاستبااقداماتساختارشکنانهمقابلهکند

بهگزارشفارس،عباسجعفریدولتآبادیبااشارهبهتجمع
روز پنج شنبه عدهای از زنان مقابل وزارت کار به مناسبت روز
جهانیزنکهبادادنشعارهایساختارشکنانهوگاهیکشف
حجابهمراهبود،دربیاناقداماتپلیسودادسرایتهراندر
اینزمینهاظهارکرد:پلیسبادریافتدستورقضاییبرخیاز
تجمعکنندگانرادستگیرکردکهتعدادیازآنانآزادوبرخی
نیز بازداشت شدند و تحت تعقیب قضایی قرار خواهند
گرفت؛ چرا که تشکیل تجمعات در معابر باید بامجوز قبلی
و بدون اقدامات ساختارشکنانه باشد و پلیس مکلف است
بااقداماتساختارشکنانهمقابلهکند                                                                                                    .
▪صدور  10فقره حکم متهمان آشوبهای دیماه

جعفری دولتآبادی در خصوص پرونده متهمان آشوبهای
دیماه ،با اشاره به صدور 150فقره کیفرخواست ،از صدور

 10فقره حکم محکومیت از سوی شعب دادگــاه انقالب
اسالمیتهرانخبردادودربارهمیزانمجازاتهایموردحکم
ووضعیتدیگرمتهمانآشوبهااظهارکرد:مدتحبسهای
تعیین شده یک تا پنج سال است و دیگر پروندهها در محاکم
انقالباسالمییامحاکمعمومیتهرانتحترسیدگیاست.
▪صدورکیفرخواستدیگریعلیهعلیاکبرحیدریفرد
قاضیپروندهکهریزک

جعفریدولتآبادیهمچنینازصدورکیفرخواستدیگری
علیه علیاکبر حیدریفرد قاضی پرونده کهریزک با شش
عنوان اتهامی خبر داد و با اشاره به این که این دومین پرونده
مفتوحبراینامبردهاست،افزود:کیفرخواستیکهدرپرونده
اولویصادرشدهبود،منتهیبهصدورحکممحکومیتشده
استوهماکنونویدرزندانبهسرمیبرد.دادستانتهران
در خصوص پرونده سردار رویانیان با سه عنوان اتهامی ،با
اذعان به طوالنی شدن زمان رسیدگی به این پرونده ،این
اطاله را ناشی از ضرورت حسابرسی و کارشناسی اقدامات
مالی در پرونده اعالم کرد .وی همچنین از صدور  12فقره
کیفرخواستدرپروندههایمتهمانارزیاخیرخبرداد.

پذیرش تلگرامی09154711300  :

▪محکومیتیکجاسوسو یککارگزار

جعفری دولتآبادی درباره محکومیت یک جاسوس سرویس
اطالعاتی انگلستان به شش سال حبس ،اظهار کــرد :این
فرد که دارای تابعیت ایرانی  -انگلیسی است ،پرونده مفتوح
دیگریمربوطبهیکیازبانکهایخصوصیداردکهدرجریان
رسیدگی است .دادستان تهران همچنین از محکومیت یکی
ازمسئوالنسابقوزارتجهادکشاورزیبههشتسالحبس
و انفصال دایــم از خدمات دولتی خبر داد .وی اعــام کرد:
تحقیقاتدرپروندهمهدیجهانگیریادامهداردونامبردههفته
گذشتهباتودیعوثیقهآزادشدهاست.دادستانتهرانازصدور
 10فقرهدادنامهبراساسکیفرخواستهایصادرشدهازسوی
ق نجومی خبر داد و با
دادسرای کارکنان دولت در پرونده حقو 
اشاره به تعداد کیفرخواستهای صادر شده در این موضوع
شامل ۳۳فقره،افزود:احکامصادرشدهازسویمحاکمکیفری
قنجومیبیشترمتضمنمجازاتحبسو
تهراندرپروندهحقو 
ردمالبودهوبعض ًاجزاینقدیمقررشدهاست.

اخبار

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

مواضع انتقادی رئیس سابق سازمان راهداری در مراسم تودیع

بهجایدریافتعوارضگمرکیازوارداتخودرو،نرخسوختواقعیشود

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم واقعی شدن نرخ
سوخت و حذف عــوارض گمرکی اظهار کرد :شرکتهای
خودروساز هم باید خود را با این شرایط وفق دهند و اگر
نمیتوانند ،حذف شوند.به گزارش فارس ،داود کشاورزیان
در مراسم تودیع خود از سازمان راهــداری اظهار کــرد2 :
هــزار میلیارد تومان به همراه  500میلیارد تومان قیر در
این مدت منابع جذب کردیم و به همان میزان هم به مردم و
پیمانکار بدهکاریم.کشاورزیان واقعی شدن قیمت سوخت
رایکیازالزاماترشدکشوردانستوگفت :بهرهوریپایین،
فرسودگی ناوگان ،کاهش ساالنه  6درصد مسافر ناوگان
عمومیونبودمسافراتوبوسدرشبعیدازمشکالتناوگان
ماست.رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
گفت :ساالنه  1.5میلیون خودرو به کشور اضافه میشود

و همه ناشی از غیرواقعی بودن قیمت سوخت است که باید
قیمت آن واقعی شــود.وی تأکید کــرد :از سوی دیگر باید
عوارض واردات خودروهای عمومی حذف شود ،در همه جا
ناوگانیراکهرانندگانمابهقیمتهای 400تا 500میلیون
تومانمیخرند،با200میلیونتومانخریداریمیکنند.وی
گفت:بهجایدریافتعوارضگمرکیبایدنرخسوختواقعی
شودوشرکتهایخودروسازهماگرنمیتوانندبااینشرایط
خودراوفق دهندحذفشوند.

15
مجلس که مطرح شده است ،فقط به فکر آماده سازی ناوگان
برایایامنوروزیوارتقایایمنیباشند.عباسآخوندیبااشاره
به کاهش اقبال عمومی به حمل و نقل عمومی بین شهری
گفت 29 :میلیون نفر گواهی نامه رانندگی دارند ،از ابتدای
امسال یک میلیون و 350هزار خودرو شمار ه گذاری شدند و
دراینپنجسالبیشازششمیلیونخودرواضافهشدهاست.
وی افزود :هرمسئلهای که در این سیستم حل شود باید تک
فرایند باشد و ارتباط فرایندها با هم در آن قالب بررسی شود و
در این سیستم آن چه اعضای سیستم را به هم وصل میکند،
اطالعات است ،آن چه راهــداری ،پلیس و  ...را به هم وصل
میکندگردشاطالعاتاستوبایدبهاینسمتحرکتکنیم.

▪آخوندی:فارغازاستیضاحبهآمادهسازیناوگانبپردازیم

در این مراسم ،وزیر راه و شهرسازی با بیان این که مدیریت
حرفهایبایدبرمدیریتسیاسیارجحیتداشتهباشد،افزود:
از تمام معاونتهای خود میخواهم فارغ از موضوعات اخیر

CMYK

