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تالش  ،صبر  ،دقت  ،رمز رسیدن به جام

پرسپولیس شنبه آینده باید در ورزشگاه
آزادی دیدار برگشت خود را در فینال لیگ قهرمانان
مقابل کاشیما انجام دهد  .نتیجه دیدار رفت اگرچه
دلچسب و جذاب نبود اما هنوز هیچ چیز برای
سرخ های پایتخت تمام نشده است و نباید ذره
ای ناامیدی به وجودمان راه بدهیم  .بیش از هشتاد
هزار نفر برای رسیدن به یک هدف واحد  ،حامی
این تیم هستند  ،پس از این حیث که خیلی هم
مهم و روحیه بخش است شاگردان برانکو از حریف
برتری دارند  .در مستطیل سبز آزادی پرسپولیس
برای قهرمان شدن جدا از حمایت و خودباوری به
تالش دوچندان نیاز دارد  .سرخپوشان با درک این
مهم که خوان آخر فتح جام عبور از سامورایی ها
است باید خودشان یازده سامورایی باشند اما این
نباید سبب شود که آنها سراسیمه و بی برنامه ،
احساسی فقط حمله را دستور کار قرار بدهند و از
دفاع مقابل خط حمله آتشین حریف غافل شوند.
مردان برانکو باید درک کنند  ۹۰دقیقه زمان دارند
تا تنها دو گل به ثمر برسانند  ،این امر در فوتبال
طبیعی و کامال شدنی و ممکن است به شرط آن
که صبور باشند و البته در استفاده از تک موقعیتها
دقت را چاشنی کار قرار بدهند  .بله  ،دقت  ،یکی
از مهمترین رموزی که نیاز به تمرکز باال است و
اگر قرار باشد مثل بازی با سایپا در لیگ و همین
دیدار رفت مقابل کاشیما بدون تمرکز و با جنجال
همراه باشد چه بسا قافیه را خواهند باخت  .پس
پرسپولیس در طول هفته همه عوامل را در کنار
حمایت مردم در کنار خود خواهد داشت  .حال
انتخاب با بازیکنان این تیم است موفقیت با کسب
جام یا بسنده کردن به عنوان نایب قهرمانی ؟!

خبر كوتاه
شفر با شعار جدید آشنا شد؛
حیا کن ،رها کن!

هواداران تبریزی استقالل خواهان جدایی
شفر از استقالل شدند.
وینفرد شفر سرمربی استقالل در دیدار با
ماشین سازی نیز نتوانست مشکالت این تیم را
تمام کند تا حاال هواداران تبریزی برای اولین
بار شعار دادن علیه شفر را در دستور کار خود
قرار دهند.
نزدیک به هزار هوادار استقالل بعد از دقیقه
 85مسابقه و در شرایطی که نسبت به تغییر
نتیجه و برد استقالل نا امید بودند ،علیه وینفرد
شفر شعار دادند و خواهان پایان همکاری او با
استقالل شدند.
سرمربی استقالل تا پیش از این همواره
حمایت تمام و کمال هواداران را در کنار خود
داشت اما روند نتایج او با استقالل باعث شده تا
هواداران استقالل تحمل خود را از دست بدهند
و شعار حیا کن ،رها کن علیه او سر بدهند.
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لیگ برتر فوتبال؛

یادداشت
روزبه دالور

ورزش

محمد مزرعه

هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های
کشور جام خلیج فارس هر هفته گرمتر می شود
و تیم های باال  ،میانه و انتهای جدول به سختی
تالش می کنند تا در هر مسابقه شرایط بهتری
داشته باشند و با کسب نتایج مطلوب و سبقت
گرفتن از سایر رقیبان در انتهای فصل در رتبه های
باالتر جدول رده بندی قرار بگیرند.
سپیدرود رشت یکی از قدیمی ترین تیم
های کشور می باشد که در استان گیالن دارای
محبوبیت فراوانی است و این تیم بعد از سالهای
طوالنی که از سطح اول فوتبال دور بود باالخره
مجوز صعود به لیگ برتر را کسب کرد و موفق شد
سال گذشته در اولین سال حضورش با هدایت علی
کریمی و بازی های خوب سهمیه خودش را در
آخرین روزهای لیگ حفظ کند.
پس از اتمام لیگ هفدهم مسولین تیم تصمیم
به کنار گذاشتن کریمی که محبوبیت زیادی در
شهر رشت داشت گرفتند که این مساله با مخالفت
شدید هواداران همراه شد ولی به هر حال با تصمیم
مسولین باشگاه خداداد عزیزی سکان دار سپیدرود
در لیگ هجدهم شد .
با شروع بازی های لیگ برتر سپید رود با

سپید رود با کریمی جان گرفت

کادر فنی جدیدش در حد انتظار ظاهر نشد و چند
شکست پی در پی سبب شد که اعتراضات هواداران
که از ابتدا هم با این انتخاب شدیدا مخالف بودند به
اوج خودش برسد.
باالخره هیات مدیره تسلیم خواست هواداران
شد و پس از برکناری عزیزی دوباره به سراغ
جادوگر فوتبال ایران رفت و مسولیت فنی تیم را به
او سپرد تا منجی نماینده رشت بشود.

علی کریمی پس از قبول مربیگری سپیدرود
با تجربه و شناختی که از تیمش در سال گذشته
داشت با برنامه ریزی منسجم موفق شد نتایج
تیمش را از شرایط شکست به مساوی تغییر بدهد
و کیفیت بازی تیم نیز بهتر از قبل شد.
شاگردان کریمی موفق شدند در آخرین
بازی با یک گل تیم پارس جنوبی جم پدیده لیگ
هفدهم با مربیگری مهدی تارتار را شکست بدهند

اخبار
و ضمن کسب سه امتیاز شیرین اولین پیروزی را
جشن بگیرند.
در این فصل سپید رود تا کنون با انجام 11
مسابقه با یک پیروزی و سه مساوی دارای 6امتیاز
می باشد و در انتهای جدول رده بندی قرار دارد
ولی با توجه به اینکه تا آخر لیگ برتر بازی های
زیادی مانده  ،این تیم به روزهای آینده بسیار
امیدوار است تا بتواند با نمایش خوب و با حمایت
هواداران پر شور خودش برای دومین سال در لیگ
برتر بماند .
نماینده رشت امسال در جام حذفی کشور نیز
به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرده است و در
این مرحله باید در رشت میزبان تیم پرسپولیس
تهران باشد و مانند همشهری خودش تیم دسته
دومی داماش که در تبریز شگفتی سازی کرد و
موفق شد تیم لیگ برتری ماشین سازی با هدایت
محمد رضا مهاجری را شکست بدهد سپید رود نیز
می تواند یکی دیگر از تیم های شگفتی ساز جام
بشود و به مراحل باالتر صعود کند.
تیم قدیمی و ریشه دار سپید رود در ادامه راه
با همدلی مسولین استانی و برنامه ریزی منسجم
می تواند در سطح اول فوتبال کشور سالیان طوالنی
همچنان بدرخشد و موجب گرمای بیشتر لیگ برتر
فوتبال کشور بشود.

آیا حرف های شفر درست به بازیکنان انتقال داده نمیشود ؟
سعید سرفرازیان

تقریبا یک سال از ورود وینفرد
شفر آلمانی به استقالل می گذرد .
انتخاب شفر در همان ابتدای کار با
عکس العمل های منفی و مثبت زیادی
روبرو شد  ،عده ای او را پیر مردی
اشباع شده و ناتوان خطاب کردند و
گفتند دیگه شفر آن انگیزه و نشاط
گذشته را ندارد و آمدنش به استقالل
بحران زده بی فایده و درد ساز است
 ،اما عده ای دیگر انتخاب شفر را از
معدود کارهای مثبت مدیریت وقت
استقالل نامیدند  ،شفر آمد به تمرین
رفت به باشگاه  ،مذاکره و انعقاد قرارداد
استقالل با شفر جان گرفت و بازیهای
چشم نواز و در کنار آن نتایج خوب از
شفر یک ناجی تمام عیار برای آبی ها
ساخت او در مدت کوتاهی به قلب های
آبی رخنه کرد و سکوها را که مدت
ها دستخوش تنش و اختالف بود یک
دست و آرام نمود و بازیکنان استقالل
هم با شفر انرژی مضاعف و خودباوری
زیادی پیدا کردند در لیگ نایب قهرمانی

با برد دربی در بازی برگشت همراه شد
 ،در آسیا صدر نشینی در گروه مرگ
و در جام حذفی فتح کاپ قهرمانی از
شفر و استقالل یک مجموعه بی نظیر
و شکست ناپذیر ساخت  ،شب رویایی
 ،شکست قلعه نویی و ذوب آهن و
هتریک مامه تیام چشمک زدن ستاره
سوم آسیا ،آبی ها را بر فراز ابرها برده
بود اما این رویای شیرین دیری نپایید
که به کابوسی ترسناک تبدیل شد ،
جام جهانی و درخشش چند ستاره
آبی و ندانم کاری و سهل انگاری
مدیران سابق و گرانی دالر و ناشی
گری افتخاری در مدیریت حاشیه های
استقالل همه و همه دست به دست هم
داد تا استقالل با کوچ چند ستاره و
شلختگی و بی نظمی عجیبی تمرینات
پیش فصل را شروع کند  ،بدتر از این
اتفاقات رفتن دستیار شفر و نیامدن به
ایران خیلی بیشتر برای شفر گران تمام
شد  ،سرپرست استقالل برای آرام کردن
هواداران خریدهایی انجام داد که تا حاال
خوب جواب نداده است تبریزی تیز
چنگ ذوب آهن هنوز خود را با شرایط

استقالل وفق نداده است و از حاجی گرو
و نیومایر هم چیزی نگوییم بهتر است
به هر حال مخلص کالم این است شفر
در این اتفاقات کمترین تقصیر دارد زیرا
خیلی از مسائل به او تحمیل شده است
شاید در برخی از مسائل شفر شفاف
نباشد که آن هم غیر مستقیم به مدیران
باشگاه برمی گرد مثال وجود پسر شفر
و حرف و حدیث های اطراف آن  ،که
باید برای همیشه روشن و مشخص شود
که ساشا شفر چه پست و وظیفه ای در
استقالل دارد  .مسئله ی بعدی اضافه
کردن یک دستیار خوب و کار کشته
ی ایرانی به استقالل برای کمک فکری
واقعی به شفر تا در لحظات حساس
بازی ،شفر بتواند بهترین تصمیم را
بگیرد و اما مترجم و زبان شفر که در
این دوسال باعث ابهام شده است که آیا
حرف های شفر به خوبی به بازیکنان
منتقل می شود یا خیر که بیشتر حدس
ها به جواب منفی نزدیک تر است زیرا
بعد از گذشت چند دقیقه از بازی یک
آشفتگی در استقاللی به وجود می آیید
که احساس می شود بازیکنان به خوبی

توجیه نیستند  ،به هر حال شفر توانایی
های خودش را در این مدت ثابت کرده
است او با دانش و مربی خوبی است ،
ولی باید ابزار الزم هم داشته باشد تا
بتواند برنامه های خود را اجرا کند ،به
هر حال  ،شرایط برای شفر و استقالل
خوب نیست و نگرانی هوادران هم قابل
درک است و عده ای هم مثل همیشه
موش می دوانند تا بتوانند حرف خود را

جلو ببرند در این بین مدیران استقالل
باید با هوشیاری و دقت فضای مسموم
را از استقالل دور کنند  .و خیال شفر
را از هر بابت راحت کنند و به او این
اطمینان را بدهند که انتخاب اول و
آخر آنها می باشد و فقط ساختن یک
استقالل قوی و باب میل هوادران را از او
انتظار دارند  ،و شفر را در گیر حاشیهها
نکنند .
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ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ 1177
/56101ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1177ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ

ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﻏﻨﻴﻤﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﺍﻃﻼﻋﻰ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ

ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ

ﻛﻼﺳﻪ  970598ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ 1397/09/24

ﺳﺎﻋﺖ  12:30ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  1039ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻔﺘﺢ

ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺷﻴﺮﻭﺩﻯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻴﺮﻭﺩﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﺪ

ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ

ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ

ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ

پروین :به استادیوم میروم و با جام
برمیگردیم

اسطوره باشگاه پرسپولیس معتقد است این
تیم قادر است در بازی برگشت نتیجه را به سود
خود تغییر دهد و از شانس مناسبی برای دستیابی
به پیروزی در آزادی برخوردار است.پرسپولیس در
شرایطی که در نیمه اول دیدار مقابل کاشیما آنتلرز
نمایش خوبی از خود به جا گذاشته بود در نهایت
بازی را با نتیجه  2بر  0واگذار کرد تا شرایط برای
جبران و دستیابی به عنوان قهرمانی آسیا سخت
شود .علی پروین ،اسطوره باشگاه پرسپولیس در
خصوص نتیجه کسب شده اینطور توضیح میدهد:
در دوره ما هم همیشه از تیمهای کرهای و ژاپنی
وحشت داشتیم .سرعت آنها همیشه برای تیمهای
ایرانی دردسرساز است .عربها معموال فوتبال با
حوصله بازی میکردند اما شرقیها برخی ضعفهای
تکنیکی و تاکتیکی خود را هم با سرعتشان
میپوشانند و با آن مقابل حریف دردسرساز
میشوند .وی درباره شانس پرسپولیس برای جبران
نتیجه در تهران میگوید :هر کس اعتقاد ندارد که
پرسپولیس نتیجه میگیرد روز شنبه به استادیوم
نرود .من خودم که میروم و خیلی به نتیجه گرفتن
تیم امیدوار هستم .پرسپولیس اگر بتواند در نیمه
اول به حریف گل بزند شانس زیادی دارد تا برنده
شود .من مطمئن هستم با آن فضای استادیوم و
حمایت هواداران بچهها هم تالش میکنند تا در
نیمه اول کار حریف را تمام کنند .پروین معتقد
است نباید از دریافت گل در این بازی واهمه داشته
باشند و با همان نمایش هجومی خود حریف را
تسلیم کنند :خب این بازی فینال است .حاصل
زحماتی که کشیدند اینجا مشخص میشود .تا اینجا
هم خیلی زحمت کشیدند و دمشان گرم اما آنها
میتوانند در آزادی به نتیجه برسند .اگر بخواهند
از گل خوردن بترسند بازی را باختیم .به نظرم باید
با سه فوروارد به حریف حمله کنیم .البته خود آقا
برانکو همه چیز را بهتر میداند و مطمئن هستیم
برنامه و نقشه خوبی برای این بازی خواهد داشت.
پیشکسوت سرخپوشان نسبت به اخراج
سیامک نعمتی در آن دقایق انتقاد دارد و ناراحتی
خود را بازگو کرد :آخه چه کسی اینطور در کنار
پرچم کرنر به حریف میپیچد؟ آن هم وقتی که
داور خطا گرفته ،برادر من آن حرکت دیگر چیست
و چرا تیم باید  10نفره شود و مهمتر اینکه در بازی
برگشت هم نیستی .با توجه به بسته بودن پنجره
نقل و انتقاالتی و این اخراج کار سختتر شد و بنده
خدا برانکو باید ببینیم چه تصمیمی میگیرد.اسطوره
باشگاه پرسپولیس در پایان بار دیگر با اعالم اینکه
روز شنبه و در بازی برگشت در استادیوم آزادی
حاضر خواهد شد گفت :این یک بازی بزرگ است
و همه باید در کنار تیم باشند .همه به این بچهها
اعتماد داریم و میدانیم که میتوانند کار بزرگی
انجام دهند .در نیمه اول واقعا فوق العاده بودند و
امیدواریم در تهران کار ژاپنیها را تمام کنند .این
بازی خودم هم به استادیوم میروم انشااهلل با دست
پر برگردیم خانه و جام را بگیریم.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﺰﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ
/56103ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 16ﺑﻌﺜﺖ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺮﺩﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻧﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ﺛﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﻴﺰﺍﺩﻩ ﺩﺍﻳﺮ
ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982136201127ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ
 1020ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ
ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ
ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  344ﺍﺯ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ  1397/09/18ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 09:00
ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ
ﭘﺎﺭﻙ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻌﺒﻪ
 1020ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻳﺎ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

/56105ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1020ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1020ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺁژﻳﺪﻩ
ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﺪ ﻭ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609982136300566ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  1020ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ
ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ
ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  344ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ  1397/09/18ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  08:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﭘﺎﺭﻙ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻌﺒﻪ  1020ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

/56106ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1020ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1020ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻴﺒﻰ ﺷﺎﻛﻰ :ﻣﻴﺜﻢ ﻃﺎﺗﻮﺳﻴﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻫﺎﻥ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1039ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
/56102ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1039ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻣﺤﻤﺪﻯ

ﻃﺎﺗﻮﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺁﻗﺎﻯ

ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ

ﺻﻴﻔﺨﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961322ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ

 1397/09/25ﺳﺎﻋﺖ  08:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ

ﺑﻬﻨﺎﻡ ﭘﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺎﻭﺱ

ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  16ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ

ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ

ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/56104ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 16ﺑﻌﺜﺖ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻰ

 01930ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/10ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1171/970957ﺑﺮﺍﻯ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ
ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  174ﻭ 344

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ )ﻣﺼﻮﺑﻪ

 (1394/03/24ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ 1171
/56107ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1171ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

