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اخبار
سوالهایی برای ساری:
فابرگاس به جای کانته؟

چلسی با پیروزی  3-1مقابل کریستال پاالس
به رده دوم جدول لیگ برتر بازگشت ،با امتیازی
برابر با لیورپول و تنها دو امتیاز کمتر از منچستر
سیتی صدرنشین .این یازدهمین بازی پیاپی بدون
شکست برای مائوریتزیو ساری در اولین تجربهاش
در لیگ برتر بود ،مربیای که مشخصا تاثیر خودش
را روی چلسی گذاشته و خیلی زودتر از آنچه تصور
میشد سبک فوتبالش را به تیم جدیدش تزریق
کرده است .نکته مهم در پیروزی برابر شاگردان
روی هاجسون دو گلی بود که آلوارو موراتا زد.
مهاجم سابق یوونتوس و رئال مادرید حاال در چهار
بازی اخیرش در لیگ چهار گل زده و در دو بازی
پیاپی موفق به باز کردن دروازه حریفان شده ،اتفاقی
که آخرین بار برای او بیش از یک سال پیش رخ
داده بود .فرم این هفتههای موراتا دلگرمی زیادی به
هواداران چلسی میدهد ،اما آیا مهاجم اسپانیایی
آنها میتواند در این فرم تداوم داشته باشد و باعث
نیمکتنشینی کامل اولیویه ژیرو شود؟ چلسی برای
باقی ماندن در کورس قهرمانی نیاز به یک مهاجم
گلزن دارد ،مهاجمی که حداقل  20گل در لیگ
بزند .اگر موراتا به این درجه برسد ،شانس قهرمانی
آبیهای لندن بسیار باالتر میرود .نکته مهم دیگر
در نتایج و نمایشهای چلسی در سه بازی اخیر
غیبت ادن ازارد بوده .ستاره اول ساری به دلیل
مصدومیت در این سه بازی در ترکیب اصلی تیمش
قرار نگرفت ،اما وقتی در نیمه دوم بازی دیشب
مقابل پاالس ،در حالیکه نتیجه  1-1بود ،به زمین
رفت ،خیلی زود یک بار دیگر ثابت کرد چه تاثیر
عمیقی روی چلسی دارد .ازارد کمتر از دو دقیقه
بعد از ورودش به زمین با رد و بدل کردن چند پاس
کوتاه با انگولو کانته و پدرو به زمین پاالس نفوذ کرد،
یک ضربه ایستگاهی از حریف گرفت و همان ضربه
را با ارسال دقیقش بدل به پاس گلی برای موراتا
کرد .بدین ترتیب ازارد حاال در  10بازی لیگ نقشی
مستقیم روی  11گل داشته ( 7گل 4 ،پاس گل).
چهره شاخص دیگر چلسی در این شب مارکوس
آلونسو بود ،مدافع چپی که در هفته گذشته سوژه
بحث جیمی کرگر شده بود .مدافع سابق لیورپول
و کارشناس برجسته اسکای اسپورتس اعتقاد دارد
آلونسو برای اینکه به فولبکی درجه یک تبدیل شود
نیاز به پیشرفت در بعد دفاعی دارد .نمایش آلونسو
در این شب گوشهای از این پیشرفت را نشان داد،
چرا که او بیش از هر بازیکن دیگری در زمین تکل
موفق داشت .البته استحکام دفاعی ستاره اسپانیایی
چلسی قطعا در هفتههای آینده و مقابل تاتنهام و
منچستر سیتی بیشتر به چالش کشیده خواهد شد.
اما از منظر هجومی آلونسو همان درخشش
همیشگی را داشت .او پاس گل سوم تیمش را به
پدرو داد و آمار پاس گلهایش در این فصل از لیگ
برتر را به عدد  3برساند .آلونسو در ضمن بعد از
جورجینیو بیشترین لمس توپ در زمین حریف
را داشت ،نکتهای که نشان از اهمیت او در بعد
بازیسازی و هجومی چلسی دارد.
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معنای موفقیت در فوتبال مدرن چیست؟

نظام جدید فوتبال اروپا به سمت و سویی
رفته که به نظر میرسد بازگشتی از آن در کار
نباشد .بایرن مونیخ با وجود شروع ضعیفش با نیکو
کوواچ هنوز به احتمال زیاد گزینه اول قهرمانی در
بوندسلیگا است ،یعنی هفتمین قهرمانی پیاپیشان.
یوونتوس قطعا این فصل برای هشتمین بار پیاپی
اسکودتو را فتح خواهد کرد .پاریس سن ژرمن در
راه کسب ششمین قهرمانی در هفت فصل اخیر
لیگ یک فرانسه است و در اسپانیا رئال مادرید
و بارسلونا در  14فصل اخیر  13بار قهرمانی ال
لیگا را بین خودشان تقسیم کردهاند ،به عالوه هفت
قهرمانی چمپیونز لیگ در  10سال اخیر.
تنها نمونه متفاوت در این میان لیگ برتر
انگلیس است که در حال حاضر سه مدعی جدی
برای قهرمانی دارد و سه قهرمان مختلف در سه
فصل اخیر داشته .اما شگفتیسازی بزرگ لستر
سیتی در سال  2016باعث شد تا بزرگان جزیره به
قدری سرمایهگذاری کنند و از باقی تیمهای لیگ
فاصله بگیرند که دیگر هرگز چنین بالیی سرشان
نیاید.
«بیگ سیکس» در این فصل  109امتیاز از
مجموع  126امتیاز ممکن مقابل  14تیم دیگر
لیگ برتر را گرفتهاند .تازه در این معادله باید
منچستر یونایتد را در نظر بگیریم که شروعی خوب
نداشته و به تنهایی  8امتیاز مقابل این دیگر تیمها
از دست داده .بدین ترتیب لیگ برتر عمال بدل
به دو لیگ جدا از هم شده ،لیگی برای شش تیم
بزرگ و لیگی برای باقی تیمها.
این روند فاصله گرفتن تیمهای نامدار از
تیمهای کوچکتر البته پدیدهای جدید نیست و
سالهاست در همین مسیر حرکت کرده .در 20
سال اخیر هشت تیم فاتح لیگ یا جام حذفی
شدهاند :منچستر یونایتد ،منچستر سیتی ،چلسی،

آرسنال ،لیورپول ،لستر سیتی ،پورتموس و ویگان.
در بازه  20سال پیش از این دوران  11تیم مختلف
این افتخارات را بین خودشان تقسیم کرده بودند و
در بازه  20سال قبلش هم  17تیم.
بنابراین در دورانی که تمام شرایط به سود
تیمهای ثروتمند لیگ پیش میروند باید تعریفی
جدید برای معنای موفقیت در فوتبال مدرن پیدا
کنیم .در این دوران پاسخ به اینکه تیمی یا مربیای
موفق بوده صرفا نمیتواند بله یا خیر باشد .بهترین
نمونه برای باز کردن این بحث موریسیو پوچتینو
است .پوچتینو در طول دوران مربیگریاش که
شامل دو فصل کامل در اسپانیول ،یک فصل کامل
در ساوتهمپتون و چهار فصل کامل در تاتنهام
میشود هرگز حتی یک جام هم نبرده .اما من از
عملکرد او به عنوان یک مربی موفق دفاع میکنم.
از زمانی که پوچتینو مربی تاتنهام شده،
تنها دو تیم در مجموع بیشتر از اسپرز در لیگ

برتر امتیاز گرفتهاند .این در شرایطی است که در
این بازه زمانی تاتنهام با در نظر گرفتن بازیکنانی
که خریده و فروخته تنها  29میلیون پوند خرج
کرده و فقط و فقط چهار بازیکن باالی  20میلیون
پوندی خریده .در نقطه مقابل در همین بازه سیتی
و یونایتد و چلسی و لیورپول روی هم با  58بازیکن
باالی  20میلیونی قرارداد بستهاند .در چنین
شرایطی پوچتینو که تیمش را سه سال پیاپی است
به چمپیونز لیگ میرساند و دو فصل پیش لیگ را
در رده دوم به پایان برد (باالترین جایگاه آنها از
دهه  60تا امروز) ،اگر این فصل از جمع چهار تیم
باالی لیگ بیرون برود ،اما فاتح جام حذفی شود،
فصلی ناموفق را پشت سر گذاشته.
معنای موفقیت برای هواداران تیمهای مختلف
هم متفاوت است .برای مثال آرسن ونگر در دورانی که
آرسنال بابت ساخت استادیوم امیریتس قدرت خرج
کردن زیادی نداشت ،تیمش را هر فصل به چمپیونز

گزارش

لیگ رساند .خیلی از هواداران توپچیهای لندن از
اینکه این دستاورد ونگر زیر سایه لیگ نبردنش رفت
شکایت داشتند .اما انتقاد اصلی از این دوران ونگر
ن پیاپیشان به شکلی مشابه در اولین دور
حذف شد 
حذفی هر فصل چمپیونز لیگ بود .و در نهایت وقتی
دیگر آرسنال حتی به مقام چهارمی لیگ هم نرسید
دوران ونگر هم به پایان رسید.
معنای موفقیت از منظر باشگاهها و مالکینشان
هم تعریفی متفاوت با بقیه دارد .منچستر یونایتد
در دوران بعد از سر الکس فرگوسن از منظر
نمایشی که در زمین داشته با افتی چشمگیر
مواجه شده .درست است که در همین دوران هم
یونایتد جام حذفی ،جام اتحادیه و یوروپا لیگ را
فتح کرده ،اما حتی یک بار هم به صورت جدی
در کورس قهرمانی لیگ برتر قرار نگرفته .با این
وجود درآمد  590میلیون پوندی آنها که در ماه
سپتامبر منتشر شد ،باشگاه منچستر یونایتد را به
عنوان پردرآمدترین باشگاه انگلیس معرفی کرد،
حقیقتی که برای اد وودوارد و خانواده گلیزرها
معنای موفقیت است.
حتی این معنای موفقیت برای مربیان مختلف
هم متفاوت است .پپ گواردیوال فصل پیش با
شکستن تمام رکوردهای مهم در تاریخ لیگ برتر
سیتی را به عنوان قهرمانی رساند .اما اگر این
فصل سیتی حتی با اقتداری بیشتر نسبت به سال
گذشته لیگ را ببرد ،ولی موفق به فتح چمپیونز
لیگ نشود ،پروژه پپ در سیتی شکست خورده.
بدین ترتیب با تغییر رادیکال فوتبال و تغییر
بسیاری از مفاهیم کالسیک آن ،پاسخ به اینکه یک
تیم یا یک مربی موفق بوده یا نه نیاز به تحلیل
و بررسیای کامل از تمام عوامل دخیل در این
معادله دارد و دیگر نمیتوان صرفا به آن جوابی
ساده ،مثبت یا منفی داد.

لیاقت سوارز برای تمدیدی پنج ساله

ستاره اول ال کالسیکویی که بعد از بیش از یک دهه نه کریستیانو
رونالدو را در زمین میدید و نه لیونل مسی را بدون شک کسی نبود غیر از
لوئیس سوارز .سوارز پیش از این بازی فرم چندان خوبی نداشت و از اواخر
فصل گذشته تا شب ال کالسیکو تنها دو گل در جریان بازی برای بارسا
زده بود .اما مهاجم اروگوئهای کاتاالنها در نوکمپ رئال مادرید را به آتش
کشید با هت تریک خودش پیروزی بزرگ  5-1را برای تیمش رقم زد.
سوارز در ادامه این روند در پیروزی  3-2بارسا مقابل رایو وایکانو
هم دو بار دروازه حریف را باز کرد تا حاال با  9گل به صدر جدول بهترین
گلزنان ال لیگا صعود کند .همین نمایشهای درخشان مهاجم سابق
آژاکس و لیورپول بود که باعث شد خوان گاسپارت ،رئیس سابق باشگاه
بارسلونا و مردی که مسی را از آرژانتین به نوکمپ آورد ،دست به تقدیر از
او بزند« :من خیلی از حرفهایی که سوارز زد خوشم آمد .او فوتبالیستی
فوقالعاده و انسانی بزرگ است».
اشاره گاسپارت به این اعتراف از سوارز بود که «من درک میکنم
اگر باشگاه دنبال مهاجم جدیدی باشد» .سوارز  32ساله است و پیش از
این دو بازی اخیر که با پنج گل از او همراه بود انتقادات زیادی از فرم او
میشد و خیلیها این حکم نهایی را صادر کرده بودند که دوران حضور او

در سطح اول فوتبال اروپا به پایان رسیده .گاسپارت اما نظر دیگری دارد:
«بازیکنان معموال خودخواه هستند و فقط به خودشان فکر میکنند و
وقتی فرمشان افت میکند اصال این اتفاق را تقصیر خودشان نمیدانند .اما
وقتی من حرف سوارز را شنیدم با خودم گفتم عجب آدم بزرگ است .اگر
من رئیس باشگاه بودم قراردادش را برای پنج سال دیگر تمدید میکردم،
حتی اگر اصال بازی هم نمیکرد».
درخشش سوارز و بازگشتش به بهترین فرمش درست در روزهایی
شروع شد که مسی مصدوم شد .بعد از بیرون رفتن ابرستاره آرژانتینی
بارسا در جدال مقابل سویا ،او ال کالسیکو را از روی سکوهای نوکمپ،
در حالیکه مراقب فرزندان سوارز بود دنبال کرد .اما به نظر میرسد مسی
آماده بازگشت به زمین شده و میتواند در بازی فرداشب تیمش در سن
سیرو ،مقابل اینتر حاضر باشد.
این چهارمین بازی دو تیم در دور گروهی چمپیونز لیگ است،
بازیای که اگر با پیروزی بارسا همراه شود خیال این تیم را از بابت
صعود به دور حذفی راحت میکند .پیروزی نراتزوی در این شب اما به
معنای  9امتیازه شدن شاگردان لوچانو اسپالتی و قرار گرفتنشان کنار
بارسا خواهد بود.

با وجود حساسیت این بازی ،گاسپارت اعتقاد دارد به هیچ وجه و
تحت هیچ شرایطی نباید درباره سالمتی مسی ریسک کرد« :این تصمیمی
است که خود مسی باید بگیرد ،البته با مشورت با تیم پزشکی باشگاه.
مسی فوتبالیستی فرازمینی است و هیچکس نباید سالمتیاش را به خطر
بیندازد .والورده در این میان رویکردی کامال منطقی داشته و گفته ما به او
نیاز داریم ،اما دست به این ریسک نمیزنیم که با زود فرستادنش به زمین
باعث مصدومیت دوبارهاش شویم .مسی در این دروان که بازی نمیکند
بدن خودش را آماده نگه میدارد .بنابراین وقتی شکستگی دستش کامال
بهبود پیدا کرد در بهترین فرم خودش به بازیها بازمیگردد».
با توجه به سه پیروزیای که بارسا در سه بازی اولش در دور گروهی
چمپیونز لیگ به دست آورده ،شامل آن جدال فراموشنشدنی در ومبلی
مقابل تاتنهام و به رخ کشیدن استادی مسی ،بعید است والورده حداقل از
ابتدا کاپیتانش را در سن سیرو به زمین بفرستند .بارسا در دو هفته اخیر
بدون مسی هم صدرنشینیاش در ال لیگا را حفظ کرده ،با ایجاد هفت
امتیاز اختالف نسبت به رئال مادرید ،و هم در بازی رفت مقابل اینتر با
نمایشی کامال برتر پیروز شده .بنابراین محتملترین گزینه نشستن مسی
روی نیمکت بارسا در سن سیرو خواهد بود.
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ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950691ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609970229300322ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 761ﻁ 78ﺍﻳﺮﺍﻥ  11ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻬﻬﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  33ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
/56108ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭﻣﺮﺍﺩﻯ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709982181900038ﺷﻌﺒﻪ  1179ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1179ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972181901041ﺷﺎﻛﻰ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﺗﻢ ﺷﺎﻛﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﭘﻼﻙ  107ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﻴﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﺠﻔﻴﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ
ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﻣﻌﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  181ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  37ﻭ  38ﻭ 64
ﻭ  66ﻭ  83ﻭ  86ﻭ  141ﻭ  211ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﺣﻜﻢ
ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ
ﻧﻘﺪﻯ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1179ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
/56118ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1179ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺴﻰ ﻭﻗﺎﺭ

ﺁﮔﻬﻰ ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺮﻧﮓ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺍﻳﺮﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﺸﺎﻛﻰ
ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980500300689ﺷﻌﺒﻪ 1053
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/09/24ﺳﺎﻋﺖ  08:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ 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 ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  1053ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
/56110ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1053ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺭﺍﺩ

اخبار کوتاه

سپهر ستاری

فیلیپ الم در مورد درکالسیکر گفته که تا
سال های قبل نتیجه این دیدار قابل پیش بینی
بود اما االن دورتموند واقعاً قوی شده و حساسیت
این دیدار را فوق العاده بیشتر می کند.
زالتان ابراهیمویچ ،ستاره تیم لس آنجلس
گلکسی در آستانه بازگشت به میالن قرار دارد
و تنها مشکل مدت قرارداد است که میالن می
خواهد شش ماهه باشد ولی زالتان خواهان
قرارداد  ۱۸ماهه است.
مدیاست ادعا کرده رئال مادرید به دنبال
خرید سوسو ،وینگر تیم آث میالن به جای گرت
بیل است.
تاتنهام قصد دارد ویلمار باریوس ،هافبک
کلمبیایی بوکاجونیورز را با پیشنهادی ۱۶
میلیون پوندی در ژانویه جذب کند.
به نقل از سان ،تیم اورتون خواهان جذب
آرون ون بیساکا ،مدافع راست تیم کریستال
پاالس است و در این راه حاضر است لوکمن را
هم وارد معامله کند.
لیونل مسی با بهبود مصدومیتش می تواند
در ترکیب بارسلونا مقابل اینتر قرار بگیرد.
موندو دپورتیو در گزارشی اعالم کرده
بارسلونا برای حل مشکالت دفاعی اش خواهان
جذب لورنت کوشیلنی و داوید لوییز است.
به نقل از دون بالون ،رئال مادرید حاضر
است برای جذب ادن هازارد ،مارکو آسنسیو
را هم به چلسی بدهد؛ البته بعید است این
انتقال در ژانویه انجام شود ،چرا که سوالری،
سرمربی فعلی رئال از طرفداران بازی آسنسیو
است.
دعوای کونته و آبراموویچ باال گرفت
سرمربی ایتالیایی سابق چلسی به دلیل
اخراج قبل از اتمام قراردادش ،تقاضای
غرامت هنگفتی از مالک روس این باشگاه
کرده است.
دوران حضور کونته در چلسی تنها دو سال
طول کشید و او در انتهای فصل گذشته از سمت
خود برکنار شد .چلسی با او فاتح لیگ و نیز جام
حذفی شد اما اختالفات با چند بازیکن سرشانس
چلسی در نهایت باعث قطع همکاری باشگاه با
او شد.
کونته پس از اخراج اقدام به شکایت از
آبراموویچ کرد و درخواست غرامت از این باشگاه
به دلیل اخراج قبل از اتمام قرارداد کرده است.
رقم نهایی مورد تقاضای کونته  23میلیون یورو
است؛  13میلیون یورو به دلیل اخراج و 10
میلیون یورو نیز به دلیل تخریب وجهه او در
دنیای فوتبال.
در حال حاضر به نظر می رسد که کونته
در این جنگ قضایی بر آبراموویچ ،پیروز خواهد
شد .مالک روس چلسی شرایط خوبی در انگلیس
ندارد و به دلیل عدم تمدید پاسپورت ،قصد
فروش باشگاه را دارد.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982135900329ﺷﻌﺒﻪ  1010ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1010ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ

 9709972186000862ﺷﺎﻛﻲ :ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻴﺒﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ ﭘﻞ ﺍﻣﻴﺮ ﺑﻬﺎﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺸﻴﺮﻱ ﻛﻮﭼﻪ ﻭﺯﻳﺮﻱ

ﻛﻮﭼﻪ ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﻨﺒﺴﺖ ﺭﺿﺎ ﭘﻼﻙ  1ﻭﺍﺣﺪ  4ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ

ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5001148ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/04/26ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ

ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ
ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻫﻮﻭﺁﻭﻯ  6Gﻛﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ

ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ

ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  661ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ )ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ( ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ
ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ  3ﻣﺎﻩ ﻭ ﻳﻚ

ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﻭ  20ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ

ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪ

ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1010ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
/56112ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1010ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪﻟﻮ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982997001044ﺷﻌﺒﻪ  1138ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1152ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709970214500841ﺷﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ ﻛﻮﺭﻭﺱ ﺯﺍﺭﻉ ﻧﺼﻔﭽﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ .1 :ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﻔﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﻘﺐ
ﺧﻮﺩﺭﻭ  .2ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
 820HTCﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﻔﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﻮﺭﻭﺱ
ﺯﺍﺭﻉ ﻧﺼﻔﭽﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  18ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ
ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺧﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻰ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﻮﺍﺩ  656ﻭ  677ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  134ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ  74ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ
ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1138ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
/56113ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1153ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻋﺒﺎﺩ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960676ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ 5
ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  18ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ
ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒﻖ
ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

/56109ﻡﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﺷﻌﺒﻪ 5ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯﻋﻤﻮﻣﻰﻭﺍﻧﻘﻼﺏﻧﺎﺣﻴﻪ 18ﻣﻄﻬﺮﻯﺗﻬﺮﺍﻥ

