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مشتكي عنهم:

21 واحد 10 1. آقای احسان حديدساز فرزند محمدعلي به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - -سعادت آباد باالتر از ميدان كاج خيابان هفتم ( پورزند ) پالك

2. آقای دومان سهند به نشاني -شهرستان تهران-ت

- كريم خان زند -نبش خيابان اراك كافه ديدار 1 3. آقای مهدي ذكائي فرزند يحيي به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران

(فعال مستقر در زندان تهران 408شرقي پ92 4. آقای رشيد جباري فر فرزند محمد به نشاني استان البرز - شهرستان كرج - كرج - فاز چهار مهرشهر بلوار معذبي گودرزي خ

بزرگ)

اتهام: پولشويي

بسمه تعالی

کالسه پرونده تهران انقالب و عمومی دادسرای 32 ناحيه بازپرسی دهم شعبه العاده فوق وقت در 1400/5/17 تاريخ به
اعالم ضمن پرونده محتويات و اوراق جميع به توجه با بازپرسی است نظر تحت ذيل کننده امضا اينجانب تصدی به پيوست
نهايی قرار صدور به مبادرت زير شرح به وجدان و شرف بر تکيه با و متعال خداوند از استعانت با مقدماتی تحقيقات ختم

می نمايد :

قرار منع تعقيب

دادسرای عمومی و انقالب تهران 32 معاون محترم دادستان و سرپرست ناحيه

سالم عليکم

و فر جباری رشيد و سهند دومان آقای 36عليه ناحيه دادسرای سوم شعبه محترم داديار جرم اعالم خصوص در احترام با
اجرای جريان در و محکوميت سابقه دارای نامبردگان که وصف اين با پولشويی بر سازداير حديد احسان و ذکايی مهدی
با آن نگهداری و بزه از حاصل اموال کشف خصوص در شکات مکرر مراجعه و پيگيری با و هستند احکام اجرای در آن
پرونده تحقيقات در که است حالی در اين است گرديده جرم اعالم پرونده اصلی متهم مختلف و متعارض اظهارات به توجه
است گرديده صادر خصوص اين در کارشناسی قرار و پرداخته آن کرد هزينه محل و بزه از متهم درآمد ميزان به اصلی
متهم اوليه اقارير و اظهارات با مطابق مذکور کارشناسی است گرديده پرونده اين ضم و اخذ اصلی پرونده از آن تصوير که
که است شده پرداخت سود احتماال عنوان به و عودت گذاران سرمايه به دريافتی وجوه سوم دو از بيش که است اين مويد و
دريافتی وجوه با مساوی تقريبا مويد کارمندان حقوق و خودرو اجاره و دفتر های هزينه ميزان دادن قرار نظر مد با امر اين
در موضوع هذا علی است ننموده مخفی را وجوهی آتی منافع قصد به يا و تحقيقات هنگام در متهم لذا گردد می شکات از
با تقدير هر به لذا گردد اعالم احکام اجرای به مراتب مغايرت صورت در تا تفويز نيز پولشويی اداره به حاضر پرونده

تصوير برابر با اصل است.
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قصد اخراز است بوده 97 سال قانون تصويب از قبل و سابق پولشويی قانون حکومت زمان در متهم اقدام اينکه به عنايت
ادله کفايت عدم بلحاظ لذا باشد می کنتفی مذکور کارشناسی با فيه مانحن در که بوده الزم بزه از حاصل اموال نمودن مخفی
قانون 265 ماده به مستندا و عنه مشتکی بزهکاری در شبهه وجود به توجه با و برايت اصل به مستندا بزه وقوع احراز در
قابل ابالغ از روز ده ظرف موافقت صورت در صادره قرار دارد می اعالم و صادر تعقيب منع قرار کيفری دادرسی آيين

اعتراض در دادگاه کيفری دو تهران است

عليرضا معصومی راد

تهران 32 بازپرس ده ناحيه

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.
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