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ایرنا| رضا یزدانی دارنده دو مدال طالی قهرمانی جهان بس از پشت سرگذاشتن دوران نقاهت ناشی از مصدومیت از دیروز  -یکشنبه  -تمرینات خود را در خانه کشتی تهران آغاز کرد .رضا یزدانی که به پلنگ
جویبار معروف است به دلیل مصدومیت از ناحیه آشیل پا ،پس از المپیک ریو از میادین کشتی ،پای خود را در آلمان عمل جراحی کرد .وی پس از طی دوران نقاهت ،تمرینات سبک خود را آغاز کرد.یزدانی صبح
یکشنبه با حضور در اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا در تایلند ،ضمن دیدار با کشتی گیران ،تمرین و نرمشهای سبک را انجام داد.یزدانی در خصوص آغاز تمرینات خود
گفت :هدفم این است که بعد از سپری شدن دوران نقاهت بتوانم تمرینات را از سر بگیرم و خودم را آماده کنم و اگر شرایط فراهم بود کشتی بگیرم .روند درمانی به گفته پزشکان خوب سپری میشود.یزدانی دارنده
دو مدال طال و دو برنز رقابتهای قهرمانی جهان سابقه حضور در سه دوره از بازیهای المپیک ( 2008پکن 2012 ،لندن و  2016ریو) را دارد.
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ابراز رضایت برانکو از اردوی پرسپولیس در اوکراین

خبر

باز هم با هم جشن قهرمانی بگیریم

 ۹کشته در فینال جام حذفی سنگال

ایســنا |به نقل از آس ،دوباره جهان فوتبال با حادثه تلخی روبرو شد.
ازدحام جمعیت در ورزشــگاه دمبا دیوپ داکار باعث شد  ۹نفر جان خود
را از دســت بدهند و افراد زیادی مجروح شوند .درگیری میان هواداران دو
تیم استادو امبور و اونیون اسپورتیو اواکام در فینال جام حذفی موجب شد
دیوار ورزشگاه بریزد و ازدحام به وجود آورد.بر اساس اعالم رادیو  RFMاین
اتفاق مرگ  ۹نفره را به همراه آورد و دهها نفر آسیب دیدند .حال برخی از
آنها که به بیمارستان انتقال داده شدند ،وخیم است.با این حال خبرگزاری
رسمی سنگال تعداد کشتهها را هشت نفر و مجروحان را  ۴۹نفر اعالم کرد.

پایان تمرینات ملی پوشان فوتسال در مرکز
تیمهایملی

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان که از  19تیر ماه شروع شده
بود ،ظهر دیروز به پایان رسید.به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ،اردوی
تدارکاتی تیم ملی فوتســال بانوان از  ۱۹تیر ماه زیر نظر شــهرزاد مظفر،
ســرمربی تیم ملی فوتسال برگزار شد .در این اردو بازیکنان عالوه بر انجام
تمرینات بدنســازی ،تمرینات هماهنگی ،تکنیک و تاکتیکی را پشت سر
گذاشــته تا آمادگی کامل را برای حضور در رقابتهای المپیک داخل سالن
ترکمنستان به دست آوردند.گفتنی است ،دور جدید تمرینات ملی پوشان از
اواخر تیر ماه در مرکز تیمهای ملی آغاز میشود.

«جباروف» و «میک» سه شنبه به تهران
میآیند

تیم فوتبال استقالل تهران پس از به اتمام رساندن اردوی  ۱۲روزه خود در
ارمنستان ،ظهر امروز به تهران بازگشت.به گزارش مهر ،تیم فوتبال استقالل
تهران اردوی تدارکاتی و  ۱۲روزه خود را در کشــور ارمنســتان پشت سر
گذاشت و ظهر امروز به تهران بازگشت .در بازگشت این تیم به تهران ،سه
استقاللی شــامل دو بازیکن و یک مربی این تیم را همراهی نکردند.هرایر
مگویان مدافع ارمنستانی آبی پوشان که زمزمههای جدایی وی از این تیم
هم به گوش میرســد ،با استفاده از دو روز تعطیلی تمرین و با مجوز کادر
فنی ،در کشور خود باقی ماند تا در اولین روز تمرین آبی پوشان خود را به
اردوی این تیم معرفی کند.همچنین سرور جباروفهافبک ازبکستانی آبی
پوشان نیز از ارمنستان عازم ازبکستان شد تا از دو روز تعطیلی آبی پوشان
اســتفاده کرده و آخرین کارهای شخصیاش را در کشورش پیگیری کند.
میک مک درموت مربی بدنساز آبی پوشان هم صبح دیروز ایروان را ترک
کرد ،اما نه به مقصد تهران .وی که ساکن دوبی است ،از ارمنستان به امارات
رفت تا به برخی امور شخصی و اداری مربوط به گذرنامهاش رسیدگی کند.
«میک» و «جباروف» نیز روز ســه شــنبه در تهران خود را به اردوی آبی
پوشان معرفی میکنند.

«برانکو ایوانکوویچ» سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت:
اردویی خوب ،با امکانات و بازیهای تدارکاتی مورد نیاز برگزار
کردیــم و بازیکنان تیم نیز انتظارات و توقعــات ما را بر آورده
کردند.
به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس ،ایوانکوویچ اظهار داشت:
شــرایط مان در اوکراین بسیار عالی است .هتل خوب و زمین
عالــی در اختیار داریــم و از این بابت از میزبان مان باشــگاه
دیناموکیف تشــکر میکنم که اجازه استفاده از همه امکانات
مورد نیاز را داده اند.
وی گفت :مهم ترین مســاله این است که بچهها همه سالم
هســتند« .وحید امیری» که از ناحیه کمر مصدوم شده بود،
از روز شنبه تمرینات گروهی را شروع کرد .فقط «سید جالل
حسینی» از خستگی و فشار زیاد تمرینات شکایت داشت که
البته تمرینات ما واقعا طاقتفرسا ولی الزم بود که این مساله
هم رفع شود.
وی ادامه داد :همچنین مایه خوشــحالی است که «کمال
کامیابینیا» هم آماده شده و حتی میتواند در بازیها ،تیم را
همراهی کند .بچهها با وجود تمام فشاری که بود ،خوب دوام
آوردند که منتظریم ثمره آن را ببینیم .سه بازی دوستانه هم
انجام دادیم که از کیفیت حریفان راضی بودیم.
برانکو افزود :یک بازی سوپر جام را هم در پیش داریم که در
آن کم نمیگذاریم هر چند در حال حاضر مهمترین مساله ما
بازی با االهلی است.سرمربی پرسپولیس درباره اینکه شنیده
میشود سرمربی االهلی در تماس با مسئوالن کمپ دیناموکیف
خواســتار آن شده است تا پرسپولیس را از اینجا بیرون کنند،
خاطرنشان کرد :به هر حال او اسطوره باشگاه دیناموکیف است.
در این باشــگاه هم بازیکن بوده و هم مربیگری کرده است .در
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مورد این موضوع هم فکر میکنم منظورش شوخی بوده است
نه اینکه گله جدی داشــته باشد .به اعتقاد من ،بازی جالب و
ســختی خواهد بود و ما این افتخار را داریم که در مرحله یک
چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا قرار داریم.
برانکو درباره اینکه آیا با توجه به عملکرد بازیکنان در تمرینات
مانند روزهای قبل از اردو از خریدهای جدید راضی بوده است
یا نه ،تصریح کرد :آنها کامال به انتظارات و اعتماد ما نسبت به
خودشان به خوبی جواب دادند.
وی افزود :البته به زمان نیاز دارند تا با خواســتهها و فلسفه
کاری و فوتبالی ما عادت کنند ولی با توجه به ســابقه ،تجربه

فیفا 6 :کشور عربی خواستار لغو میزبانی قطر از جام جهانی فوتبال  2022شدند

جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا)
گفت 6 :کشــور عربی به دلیل آنچــه که حمایت قطر از
تروریسم عنوان کردند خواستار لغو میزبانی دوحه از جام
جهانی فوتبال  2022شدند.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم ،جیانی اینفانتینو
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) در گفت و گو با پایگاه
خبری سوئیسی ( )THE LOCALافزود :کنفدراسیونهای

فوتبال عربستان سعودی ،یمن ،موریتانی ،امارات متحده
عربی ،بحرین و مصر خواســتار بازنگری در میزبانی جام
جهانی فوتبال 2022قطر شدند.
وی گفت :این کشــورها بر اســاس ماده  85اساسنامه
فیفا درباره لغو برگزاری جام در شرایط غیرقابل قبول ،این
درخواست را از فیفا داشتند .جیانی اینفانتینو افزود :این 6
کشــور عربی پیشنهاد دیگری را برای اعضای فیفا مطرح
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ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  119ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  96/5/23ﺭﺍﺱ

ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/5/28ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ

ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺑﺨﺶ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ
ﻗﻴﻤﺖ  2/550/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ

ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ

ﺳﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  12ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ

ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ پ  64ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ

 22ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1042ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﺪ

ﺩﺭﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻧﻚ ﺥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ ﻧﺒﺶ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺭﺍﻯ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 43215ﻡ/ﺍﻟﻒ

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﻧﺎﺣﻴﻪ  (3ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610432146000361ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982883601065ﺑﺮﺍﻯ

ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/5/30ﺳﺎﻋﺖ 12/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ

ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ

 344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻧﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ

ﻧﺒﺶ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﻼﻙ  64ﺷﻌﺒﻪ  1050ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

 43216ﻡ/ﺍﻟﻒ

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  1050ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ( ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960517ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺭﺷﻴﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﻴﺮﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﺭﻡ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ 1180ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ 96/5/30
ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  180-115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ
ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  1180ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
 43217ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺷﻌﺒﻪ  1180ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

و کیفیتی که دارند فکر میکنم این آشنایی زود اتفاق میافتد
و کار را در دست میگیرند .شجاع خلیلزاده ،سیامک نعمتی
و شــایان مصلح کمکهای بزرگی خواهند بود .جوانها را هم
آماده خواهیم کرد تا ببینیم آنها در این فصل خود را به سطح
خواستههایپرسپولیسمیرسانند.
وی درباره اینکه در بعضی بازیکنان ،بهویژه در نفرات جدید
با وجود سابقهای که در لیگ برتر داشتهاند ،آثار فشار تمرینات
به طور واضح مشــهود است ،گفت :طبیعی است که هر مربی
فلسفه کاری خاص خودش را دارد .از سوی دیگر شاید بازیکنان
هیچ تیمی در ایران به قدر بازیکنان پرســپولیس تحت فشار

نیستند .آنها باید برای یک فصل هر هفته در فرم خوب خود
باشــند و ما امسال عالوه بر لیگ برتر و جام حذفی ،دو حضور
در لیگ قهرمانان آســیا داریم و ملیپوشان ما هم باید در جام
جهانی حضور پیدا کنند .طبیعی است که ما معیارهای سختی
را برای بازیکنانمان قرار میدهیم و آنها به زودی عادت میکنند
تا خواستهها را به خوبی بر آورده کنند .بسیار خوشحالم که آنها
با تعهد و تعصب به خوبی با این مساله مواجه شدهاند.
ســرمربی سرخپوشــان درباره ارزیابی خود از قرعهکشی
رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت :واقعیت این است که ما باید با
همه این تیمها بازی کنیم و حریف ضعیف هم نداریم .نمیشود
گفت قرع ه بد است یا خوب .البته در مقام مقایسه مقطع میانی
هر نیم فصل سختترین بخش کار به حساب میآید .با تمام
این اوصاف مهم است که به خوبی آماده باشیم و در این صورت
ترسی از شرایط نخواهیم داشت.
وی افزود :من در صحبت با بازیکنان خودم ،اهداف و وظایف
آنها و خواستههای باشگاه و هواداران را کامال تشریح کردهام .آنها
متوجه هستند با چه شرایطی روبه رو هستند .فشار کاری الزم
را هم گذاشــتهایم .اولین رقابت ما سوپر جام است .پس از آن
لیگ قهرمانان را داریم و لیگ برتر و جام حذفی هم که جای
خودشان را دارند .این فشار و این تمرینات فقط برای کسب یک
جام نیست .ما باید حداکثر افتخار و قهرمانی را برای هواداران
خودمان به ارمغان بیاوریم.
ایوانکوویــچ در پایان افزود :من از وجــود چنین هوادارانی
خوشحال هســتم .آنها به معنای واقعی یار دوازدهم ما بوده و
هستند .حتی در دو فصل قبل که شرایط خیلی سختتر بود به
ما روحیه میدادند .بیصبرانه منتظر دیدار مجدد آنها هستیم و
میخواهیم باز هم با هم جشن قهرمانی بگیریم.

ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ ﺥ  18ﻏﺮﺑﻰ پ

ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ

ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻘﻰ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2171299020009ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻛﺪ 1455

ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻓﻴﺶ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ

ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮ

ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  126ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ

ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 43218ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ

ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻭ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960412/1169ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ

ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﻤﺲ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﺋﻰ
ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ

ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻮﻧﻚ ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/6/11ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ -115

 180ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ

ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
 43220ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

خواهند کرد تا موافقت آنها را برای لغو میزبانی قطر کسب
کنند.
رئیس فیفا در ادامه اضافه کرد که کشــورهایی که این
در خواســت را از فیفا داشتند نســبت به وجود خطرات
تروریستی در صورت برگزاری جام جهانی در قطر هشدار
دادند.
وی گفت 6 :کشــور عربی همچنین به فیفا نســبت به

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ) ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ( ﺩﺭﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 95/6/10 - 9510422187400010ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  1024ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ:
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻣﻮﺳﻮ  23ﺋﻰ ﻣﺪﻝ
 1382ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ،ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺏ ،ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺏ ﻟﻴﻜﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺧﻂ ﻭ ﺧﺶ ﻭ ﺳﭙﺮ ﺟﻠﻮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻮﺭﺩﮔﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﺩﺭﻭﺯﻯ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ 70
ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ :ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ
ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻨﻰ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  410/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺧﻪ  15ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  1396ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﻟﻐﺎﻳﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻴﺎﺽ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  410/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ
ﻣﻜﻠﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭ
ﻗﺒﺾ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍ ﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻞ
ﺛﻤﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻰ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ
ﮔﻴﺮﺩ ) ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ( ﺑﻨﺎﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.

 43219ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ

ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950382/1169ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ،
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺷﻴﺎ ﺩﺍﺭﻭﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻮﻧﻚ ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 96/6/26ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  180-115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ
ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
 43221ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960490/1169ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﻴﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻮﻧﻚ ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 96/7/5ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  180-115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ
ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
 43222ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

تحریم این مســابقات از سوی کشورهای عربی و اسالمی
نیز هشدار دادند.
جیانی اینفانتینــو در پایان با تاکید بــر اینکه قوانین
و اساســنامه فیفــا بــه صراحــت در خصــوص چنین
مشــکالتی راهکارهــای مشــخصی را تعییــن کــرده
گفــت :در جلســه بعدی فیفــا این درخواســت مطرح
خواهد شد.

ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960491/1169ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻦ ﻣﺠﻌﻮﻝ
ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻣﻴﺮ ﻓﺨﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﻭﺩ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺑﺎﻍ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻮﻧﻚ ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/7/4ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  180-115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
 43223ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺷﻌﺒﻪ  1169ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  /950150ﺏ 1ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭ ﺑﺎﻍ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
 30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 43224ﻡ/ﺍﻟﻒ
 37ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﻭﻳﮋﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺎﻝ ﻭﺛﺮﻭﺕ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ(

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ( ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺮﺍﻯ

ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺍﻣﻴﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ

ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ

 96/6/15ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  180-115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ

ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  1165ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ 2
 43225ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺷﻌﺒﻪ  1165ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ( ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 960379

ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ

ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ

ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/6/14ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ  180-115ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ

ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ

ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  1165ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ 2
 43226ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺷﻌﺒﻪ  1165ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

