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 جطیاى ٍالؼِذالغِ 

کِ بطازضش حازثِ کطزُ زاذل باًک زالط اهطیکایی جؼلی ضا بِ ًوایٌس گی ػعیعی باًک ٍالغ احوس ضاُ بابا هیٌِ اًتمال هیسٌّس ظهاًیکِ ٍاضز باًک هیطًَس م ى بِ بْاًِ ایٌ (401600م  ی ٍ م ز ًاهاى هبلؾ )27/12/1396بتاضید 

اظ جؼلی بَزى پَل بطای م ز تصکط زازُ ٍ اظ ططیك تیلفَى م ز بِ م ز تواس گطفتِ  باًک يهسؤلیسال هیساضز اها اًک اضبِ آزضس هسیط ب ًویطَز پَل ضا ّوطاُ با کاضت باًکی ٍسایط اسٌاز  بِ م ز سپطزُ تا بِ حسابص ٍاضز ًوایس ٍ

ک بَزًس ت ز ٍ م ز ًاهاى ضا گطفتاض هی ًوایٌس م ز زض اظْاض آهسى ت ز زض باً ضٍاى هیکٌس هَظفیي  اهٌیتی کِ لبل اظ ت ز ٍتماضای آهسًص ضا بِ باًک ًوَزُ است اها هَغَف اظ آهسى ابا ٍضظیسُ ٍبجای ذَز ضرع زیگطی ضا بٌام 

 ِ هػطٍف تطهین ٍاتطپوپ بَزم کِهبلؾ  هتصکطُ  ضا بساذل ذطیطِ  پالستیکی اظ ٍی گطفتن ٌٍّگام تسلین  زّی بِ باًک گطفتاض گطزیسم . ت ز طی تحمیمات ذَیص ًگاضتِ است ک اتص ابطاظ زاضتِ کِ م ی اظ جوغ زٍستاًص بَزُ ٍ

 ض ىجطیاى طَض زیگطی بَز اغالَ اظ لضیِ پَل اطالع ًساضتن کِ ضیکاضز تواس ّای ت ز با  م ی هکطضاَ بطاین تیلفَى کطزُ کِ یک هطتبِ بِ ًوایٌس گی ػعیعی باًک بطٍ  کِ م ز با ًوایٌسُ باًک جٌجال کطزُ ظهاًیکِ زاذل باًک ضسم

   کاضز تواس ّایص هطابمت ًساضز.ًطاى هیسّس کِ هکطضاَ تواس زاضتِ ٍ اظْاض تص با ضی

ًع حکن هحکوِ 

 ابتسائیِ 

زض حال حضَض زاضت ططفیي حمیمی لضیِ اغساض حکن ًوَزُ اًس کِ ّط یک م ز ٍلس ش ى ٍ ت ز ٍلس ز ل هتْواى لضیِ تطٍیج پَل  ءذَیص بِ اتفاق آض 16/5/1397(هَضخ377حَظُ اٍل کابل شضیؼِ فیػلِ ًوبط)هحکوِ ابتسائیِ 

(کَز 182(زالط اهطیکایی جؼلی طبك هازُ )401600آهسى هبلؾ ) کَز جعا ّط ٍاحس تاًطا اػتباض اظ ایام ًظاضت ٍتَفیفی ات بوست زُ، زُ سال حبس تٌٌفیصی هحکَهاى بِ هجاظات ًوَزین  ّکصا بسست (285ٍ284) جؼلی ضا طبك هَاز

 جعا هػازضُ گطزز.

ًع حکن هحکوِ 

 استیٌاف

طبك ّسایت لطاض لضائی   (ق ت ٍ ظ ق ق 54ٍذَیص زض ضابطِ بِ لضیِ تطٍیج پَل جؼلی زایط گطزیس زض حال حضَض زاضت حمیمی ططفیي زػَی هتکی بِ هازُ )23/1/1398(120هحکوِ استیٌاف کابل شضیؼِ فیػلِ ذط)

( کَز 285( هازُ)1ؼلی هٌحیث هؼاٍى جطم هطابك فمطُ )هػسٍضیِ زیَاى  اهٌیت ػاهِ ستطُ هحکوِ ج.ا.ا بِ اتفاق آضاء استیٌافاَ هجسزاَ حکن ًوَزین کِ تَ ت ز فطظًس ز ل زض لضیِ تطٍیج پَل  ج 7/11/1397(هَضخ 1498ضٌّوَزی)

 بوست یکسال ٍضص هاُ حبس تٌفیصی هحکَم بِ هجاظات ضسیس. 28/12/1396تَلیف  اػتباض  اظ تاضید  ( کَز هصکَض اظ ابتساء ایام ًظاضت 59ٍضػایت  هازُ ) جعا ٍ ( کَز284جعا با زضًظط زاضت هازُ )

ذالغِ زالیل اػتطاؼ 

 حاضًَال
  ابالؽ هحکوِ هتصکطُ ضػت ػسم لٌاػت ذَیص گصاضتِ لٌاػت ًَضظیسُ .ذطاء زض تطبیك لاًَى ذفت هجاظات فطجام ذَاُ  گطزیسُ ٍهتْن ًیع زض پاضچِ حاضًَال ًسبت 

 ٍاضظیابی  تحلیل

 لضائی هستطاضاى
 فیػلِ هحکوِ  استیٌاف هستسل، لاًًَی ٍػازالًِ اغساض یافتِ لابل تائیس است.

 تائید است ًع لطاض

     (                              هحل اهضاء آهط با غالحیت )15/11/1398تاضید  
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 بانکنوت دالر
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