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فوتبال ایران شش ماه سرنوشت ساز 
پیش رو دارد

تغییرات مدیریتی استقالل و پرسپولیس در 
دستور کار وزارت ورزش نیست

گروه ورزش:کارشناس فوتبال ایران معتقد است تفهیم اهمیت موفقیت تیم ملی در جام جهانی برزیل خودش 
اهمیت بس��زایی دارد و باش��گاه ها و مربیان بدانند که همه چیز باید در موفقیت تیم ملی ذوب شود. وی همچنین 
تاکید کرد برای موفقیت در تیم ملی شش ماه فرصت است و همه مسئوالن و باشگاه ها باید حامی تیم ملی باشند 
تا بتوانیم حضوری آبرومند در جام جهانی داشته باشیم.امیر حاج رضایی در خصوص تاکیدهای کارلوس کی روش 
مبنی بر حمایت و همدلی همه باشگاه ها و جامعه فوتبال برای موفقیت تیم ملی در جام جهانی 2014 برزیل اظهار 
داشت: ما 6 ماه گذشته را از دست داده ایم. کی روش آن موقع برنامه ای برای آماده سازی تیم ملی داشت که بنا به 
دالیلی عملی نشد. ولی حاال اگر می خواهیم حضوری آبرومندانه و امیدوارانه در جام جهانی داشته باشیم، نباید 6 
ماه آینده را از دست بدهیم.وی افزود: تمرینات پرفشار، اردوهای آماده سازی، حضور تمام ملی پوشان در ادوهای تیم ملی، تعامل با کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسائلی 
از این دست باید توسط فدراسیون فوتبال مدیریت شود و کادر فنی هم تمرکزش را روی برنامه های آماده سازی و فنی بگذارد.کارشناس فوتبال ایران به توضیح خود 
درباره حضور امیدوارکننده ایران در جام جهانی پرداخت و یادآور شد: مفهوم حضور امیدوارکننده این نیست که امیدوار باشیم از گروهمان صعود کنیم. به هر حال 
وقتی تیم ملی آماده تر باشد می توانیم جانانه تر بازی کنیم. مصداق این موضوع هم هفته گذشته در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا رخ داد، جایی که سه تیم دورتموند، 

ناپل و آرسنال 12 امتیازی شدند ولی ناپل به خاطر تفاضل گل کمتر از صعود بازماند

گروه ورزش:وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه ش��ایعات اخیر مبنی بر تغییرات مدیریتی در دو باش��گاه 
استقالل و پرسپولیس صحت ندارد تاکید کرد که تغییراتی در مدیریت این دو باشگاه صورت نمی گیرد. این اطالعیه 
در شرایطی صورت گرفته است که طی روزهای گذشته خبرهای متناقضی در مورد تغییرات در مدیریت باشگاه 
پرسپولیس و کنار رفتن محمد رویانیان مطرح شده بود.مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان 
در پاسخ به شایعات و اخبار غیرموثق برخی رسانه ها مبنی بر تغییرات مدیریتی در دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
بیانیه زیر را صادر کرد:» طی روزهای گذش��ته ش��ایعات و اخباری در رسانه های گروهی مبنی بر تصمیم وزارت 
ورزش و جوانان برای تغییرات مدیریتی در هیات مدیره و مدیران عامل دو باشگاه استقالل و پرسپولیس منتشر شده 
که انعکاس این اخبار غیر واقعی نگرانی هایی را در هوادران و افکار عمومی ایجاد کرده است.لذا با توجه به اهمیت موضوع و برای روشن شدن اذهان عمومی تاکید 
می ش��ود که در وضع کنونی تغییرات مدیریتی در این دو باش��گاه در دستور کار وزارت ورزش و جوانان نیست و انتظار می رود هیات مدیره باشگاه های  استقالل و 
پرسپولیس امور و وظایف اصلی دو باشگاه را با جدیت و اهتمام هر چه بیشتر دنبال کنند و اجازه ندهند که شایعات و اخبار نادرست مدیریت و هواداران این باشگاه 
ها را دچار حاشیه کنند.بدیهی است در حال حاضر عمده ترین موضوع مورد نظر وزارت ورزش و جوانان در مدیریت آینده این دو باشگاه، پی گیری خصوصی 

سازی است که پس از بررسی های کارشناسی در کارگروه ذی ربط و جمع بندی تصمیمات نتایج آن به اطالع افکار عمومی رسانده خواهد شد.«

نوروزی اعتراضش به گل محمدی 
را تکذیب کرد

گ��روه ورزش:مهاجم تی��م فوتبال نفت 
تهران خبر اعتراض به گل محمدی را تکذیب 
کرد.در پی انتشار مطالبی در برخی از سایت ها 
و محافل خبری تحت عنوان »اعتراض دوستانه 
هادی نوروزی به گل محمدی« و درج شایعاتی 
پیرامون نارضایتی این بازیکن از پس��ت بازی 
خود در تیم نفت تهران، سایت رسمی موسسه 
فرهنگی ورزش��ی نفت تهران طی تماس��ی با 
هادی نوروزی، نظر وی را پیرامون این مطالب 
جویا ش��د.هادی نوروزی ضم��ن تکذیب این 
ش��ایعات عنوان کرد: »این مسئله به هیچ عنوان 
صح��ت ندارد. هرگ��ز در دوران بازیگری ام به 
هیچ س��رمربی تعیی��ن تکلیف نک��رده ام«.وی 
اف��زود: »ب��ه عنوان ی��ک بازیک��ن در خدمت 
باشگاهم هس��تم و در هر پس��تی که کادرفنی 
ص��الح بداند ب��ازی می کنم«.ه��ادی نوروزی 
ضم��ن ابراز رضایت از بازی خود در تیم نفت 
تهران تصری��ح کرد: »طی مدت کوتاهی که در 
خدمت تیم نفت تهران هستم، به عنوان هافبک 
چپ و راس��ت بازی کرده و در این پس��ت ها 
موفق به گلزنی هم ش��ده ام، پ��س دلیلی برای 

نارضایتی وجود ندارد.«

نیلسون: افتخار این کلین شیت ها 
برای کل تیم است

فوتبال  تی��م  ورزش:دروازه ب��ان  گ��روه 
پرس��پولیس در م��ورد ع��دم دریاف��ت گل در 
نزدیک به دو س��وم بازی های این فصل تیمش 
گف��ت: این موفقیت را متعل��ق به همه اعضای 

تیم می دانم.
نیلس��ون با عدم دریافت گل برابر سایپا، 
ضم��ن ادامه پیش��تازی خود در کلین ش��یت ، 
فاصل��ه خود با رحم��ان احم��دی نزدیکترین 
رقیب��ش را بیش��تر کرد.دروازه بان پرس��پولیس 
در 12 ب��ازی از 19 ب��ازی ای��ن فصل خود که 
نزدیک به 63 درصد بازی ها را شامل می شود، 
هی��چ گل��ی را دریافت نک��رد.وی در این باره 
گفت: اینها مزه فوتبال اس��ت وگرنه هیچ چیز 
ب��ه اندازه پیروزی تیم و کس��ب امتیازات مهم 
نیس��ت. اگر گل می زنیم یا اگ��ر گلی دریافت 
نمی کنی��م افتخارش برای همه تیم اس��ت. من 
سعی می کنم همیش��ه بهترین عملکرد را برای 
تیم خودم داشته باشم اما در فوتبال همه تیم در 

موفقیت یا عدم موفقیت آن سهیم هستند.

برهانی: فعال می خواهم سکوت کنم
گروه ورزش:مهاجم تیم فوتبال استقالل 
گفت:  من یک هفته پیش هم گفتم که فعالً  هیچ 
حرفی برای گفتن ندارم و می خواهم س��کوت 
کنم.آرش برهانی در خصوص نیمکت نش��ینی 
خ��ود اظهار داش��ت:  من یک هفت��ه پیش هم 
گفتم که فعالً  هی��چ حرفی برای گفتن ندارم و 
می خواهم س��کوت کنم در این شرایط ترجیح 
می دهم حرفی نزنم، اما متاس��فانه امروز دیدم 
دو رس��انه از م��ن مصاحب��ه خیال��ی به چاپ 
رس��انده اند.وی ادامه داد: همیشه برای رسانه ها 
احترام زیادی قائل هستم،  اما از برخی رسانه ها 
 می خواهم که به هیچ وجه از من مصاحبه  خیالی 
نزنند. االن هیچ حرفی برای گفتن ندارم و فقط 

به آرامش تیم فکر می کنم.

خبرنگار فرانس فوتبال اسم برنده 
توپ طالی 2013 را فاش کرد

گروه ورزش:خبرن��گار روزنامه »فرانس 
فوتب��ال« فرانس��ه در فی��س بوک خود پش��ت 
پرده های مراس��م امسال توپ طال را فاش کرد 
تا به نوعی اسم برنده این جایزه را اعالم کرده 
باش��د.»توپ طال« جایزه ای اس��ت که هر ساله 
مجله »فرانس فوتبال« فرانسه به بهترین بازیکن 

جهان می دهد.
لیونل مس��ی، کریستیانو رونالدو و فرانک 
ریبری سه نامزد نهایی کسب توپ طال در سال 
2013 هس��تند. همواره رسم بر این است که با 
وجود گمانه زنی های زیاد نام نهایی برنده توپ 
طالی فوتبال جهان تا روز آخر اعالم نش��ود، 
اما یک روزنامه نگار سرش��ناس مجله »فرانس 
فوتبال« که هر ساله گفت وگویی اختصاصی با 
برنده این جایزه دارد در صفحه اجتماعی خود 
در فیس��بوک از رونالدو به عن��وان برنده توپ 
طالی 2013 نام برد.این روزنامه نگار فرانسوی 
در صفحه خود در فیس بوک نوش��ت: دیروز 
ب��ه مادرید رفتم و مصاحبه ای را با کریس��تیانو 
رونال��دو، بازیکن پرتغالی رئ��ال مادرید انجام 
دادم. او فردی بس��یار مهربان اس��ت. رونالدو 

جوانی از طال است.

 هافبک برزیلی استقالل  
امروز به تهران می آید

گروه ورزش:هافبک برزیلی که با باشگاه 
اس��تقالل به توافق رسیده است اول دی ماه به 
ته��ران س��فر می کند تا قرارداد خ��ود را با این 

باشگاه نهایی کند.
دانی��ل پترولی، هافب��ک برزیلی روز یک 
دی  ماه ب��ه ایران خواهد آمد ت��ا قرارداد خود 
را با اس��تقالل به ثبت برس��اند. عل��ی نظری، 
قائم مقام اس��تقالل با تایید این خبر گفت:  تمام 
هماهنگی های الزم در این خصوص با مدیریت 
باشگاه و کادرفنی انجام گرفته تا این هافبک به 
ایران بیاید و قرارداد خود را با اس��تقالل امضا 
کند.طب��ق قانون نقل و انتقاالت س��ازمان لیگ 
برای حض��ور بازیکنان خارجی در ایران، ما تا 
16 دی  ماه فرص��ت داریم قرارداد این بازیکن 

خارجی را به ثبت برسانیم.

گروه ورزش:جعف��ر کامبوزیا می گوید هیات 
اجرایی کمیت��ه ملی المپیک صالحیت قانون گذاری 
را ندارد و باید قوانین��ی که مجمع تعیین می کند را 

اجرا کند.
ریی��س فدراس��یون ش��طرنج درب��اره اع��الم 
آیین نامه انتخابات کمیته ملی المپیک و منع حضور 
نمایندگان هیات رییس��ه فدراسیون ها در انتخابات 
اظهار کرد: هیات اجرای��ی صالحیت قانون گذاری 
ندارد و اس��مش رویش اس��ت. تنها بای��د قوانینی 
که مجمع مش��خص می کند را رعایت کند. هیات 
اجرایی، هیات مدیره نیست که تصمیم بگیرد و حق 
ن��دارد قانون تدوین کند.وی ادام��ه داد: تدوین بند 
منع حض��ور نمایندگان هیات رییس��ه در انتخابات 
درست نیست. هیات اجرایی می تواند درباره شیوه 
اجرا تصمیم بگیرد. جزو وظایف مجمع اس��ت که 
قانون وض��ع کند. آقایان یا قان��ون را نمی فهمند یا 
اساس��نامه را و یا اینکه عمدا می خواهند شرایط را 
به س��متی ببرند که صدای مجمع دربیاید. برداشت 
من این اس��ت که آقایان هیات اجرایی یک سال و 
س��ه ماه بدون مجوز مجمع به طور غیر قانونی کار 
کرده اند. من عضو مجمع بودم و به هیچ وجه مجوز 

ادامه فعالیت هیات اجرایی را تمدید نکرده ام.
عضو مجمع کمیته مل��ی المپیک با بیان اینکه 
اعضای هیات اجرایی تخلف کرده اند، یادآور ش��د: 
با تصوی��ب چنین بندی هی��ات اجرایی می خواهد 
هم��ه کاندیداها را حذف کن��د. آیین نامه انتخابات، 
ارزش اجرایی ندارد. من به عنوان عضو مجمع این 
موض��وع را اعالم می کنم. همه کس��انی که نماینده 
منتخب هیات رییسه هستند می توانند هم حق رای 
داش��ته باشند و هم کاندیدا شوند. شرایط کاندیداها 
طبق اساسنامه داشتن مدرک لیسانس، 5 سال سابقه 
مدیریت کالن و حسن اخالق است.وی در واکنش 
به ش��ایعه منتش��ر ش��ده مبنی بر اینکه او به عنوان 
نماین��ده مجمع، نام��ه ای را تهیه کرده تا نشس��ت 
فوق الع��اده مجمع کمیته ملی المپیک برای مخالفت 
با آیین نامه انتخابات تش��کیل شود، به ایسنا گفت: 
نی��ازی به چنین نامه ای نیس��ت. ما به طور رس��می 
حرف می زنیم و اظهار نظرمان از نامه باالتر اس��ت. 
نیازی به نشس��ت فوق العاده مجمع نیس��ت. هیات 
اجرایی تخلف کرده، پیشنهاد می کنم که دستگاه های 
نظارتی انتخابات را برگ��زار کنند چرا که هیچ یک 
از اعض��ای مجمع به آن ها اج��ازه نداده اند که یک 

س��ال و س��ه ماه بدون مجوز در کمیته المپیک کار 
کنند. از نظر من از س��طوح باال تا پایین کمیته همه 
ب��ه طور غیر قانونی کار کرده اند.کامبوزیا با انتقاد از 
تدوی��ن چنین بندی در آیین نام��ه انتخابات تصریح 
کرد: آقایان می خواهند خودش��ان در کمیته بمانند. 
اف��رادی ک��ه در اداره کل ورزش و جوان��ان تهران 

خودش��ان و فرزندان ش��ان تخل��ف کرده اند امروز 
مدعی ورزش ش��ده اند. آن وقت هاشمی طبا، امیر 
خادم، امیرحس��ینی و ده ها نف��ر دیگر که صالحیت 
شرکت در انتخابات کمیته را دارند حذف شدند. به 
نظر من هدف هیات اجرایی از تدوین چنین بندی، 

حذف این افراد بوده است.

گ��روه ورزش:مصطفی هاش��می طبا می گوید 
ترجمه اساسنامه IOC به زبان فارسی درست نیست 
و تحریف ش��ده اس��ت. وی تاکی��د دارد که حضور 
در انتخابات حق قانونی اوس��ت.رییس اس��بق کمیته 
ملی المپیک درباره مغایرت اساس��نامه IOC به زبان 

انگلیسی با آنچه که به زبان فارسی ترجمه شده است، 
اظهار کرد: در اساس��نامه کمیته ملی المپیک اشکاالت 
زیادی وجود دارد. کلمه Representative در ماده 
»14« به زبان فارس��ی رییس فدراس��یون ترجمه شده 
اس��ت. من با خانم اس��المیان، مس��ئول کمیته  روابط 
بین المل��ل کمیته ملی المپیک که اساس��نامه IOC را 
ترجمه کرده، صحبت کرده ام و از ایش��ان پرسیدم که 
معنی کلمه Representative را نمی دانم و ایش��ان 
گف��ت که یعنی »نماینده« من ب��ه او گفتم که اگر این 
کلمه معنی نماینده را می دهد، چرا در اساسنامه ترجمه 
کرده اید »رییس فدراس��یون« اجازه کاندیداتوری در 
انتخابات را دارد که او هم به دس��ت و پا افتاد! مالک 
متن انگلیسی است و دوستان کامال این متن را تحریف 

کرده اند و می گویند که نماینده فدراسیون ها نمی توانند 
در انتخابات شرکت کنند، در صورتی که به صراحت 
چنین موضوعی در اساسنامه آمده است.هاشمی طبا در 
پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کنید ایراد در ترجمه 
اساسنامه برطرف خواهد شد؟ تصریح کرد: وظیفه آنها 
است که اشکاالت را اصالح کنند. اگر ترس از حقوق 
و اخراج ش��دن دارند بحث دیگری است.وی با انتقاد 
از تعیین زمان حداقل شش ماه سابقه فعالیت به عنوان 
شرط اصلی حضور نمایندگان فدراسیون ها در مجمع 
انتخابات کمیته المپیک، خاطر نش��ان کرد: آیا با شش 
ماه فعالیت، نماینده فدراسیون با ورزش آشنا می شود، 
اما با 20 سال کار آشنا نمی شود ؟! خنده دار است. بهتر 
است دوستان مس��تند صحبت کنند. در تبصره چهار 

ماده »5« آمده کلیه اعضای مجمع باید منحصرا دارای 
تابعیت ایرانی بوده و مشهور به اخالق نیکو و حسن 
سابقه در جامعه باشند. این بند شرایط اعضای مجمع 
را گفته اس��ت. آقایان حق ندارند که ش��رطی دیگری 
را به آن اضافه کنند.رییس اسبق سازمان تربیت بدنی 
اضافه کرد: نمی دانم که تعیین شش ماه فعالیت بر چه 
اساسی بوده است. زمان باید بر اساس اساسنامه تعیین 
شود و کس��ی حق ندارد که زمانی را تعیین کند. چرا 
هیات اجرایی نگفتند که قد و وزن متقاضیان باید چه 
اندازه باشد؟! آنها هم می توانستند اندازه دور کمر را هم 
بگویند یا این که مالک ثبت نام کاندیداها داشتن مدرک 
دکترا باشد! نصیرزاده درست گفته که آیین نامه انتخابات 

کمیته ملی المپیک منطبق بر اساسنامه نیست.

کامبوزیا: هیات اجرایی صالحیت قانون گذاری ندارد

 آقایان به دنبال حذف رقبا هستند

هاشمی طبا: اساسنامه IOC تحریف شده است

 برای حضور در انتخابات قد و وزن هم تعیین می کردند!

فوتبال منهای فوتبال

ساعی: چنین قانونی وجود ندارد
گروه ورزش:سازمان بازرسی کل کشور 
در نام��ه ای ب��ه وزارت ورزش و جوانان اعالم 
کرد افراد ش��اغل در شورای شهر حق شرکت 
در انتخابات ریاس��ت فدراس��یونهای ورزشی 
را ندارند. هادی س��اعی که برای ش��رکت در 
انتخابات تکواندو ثبت نام کرده اس��ت، در این 

باره گفت: چنین قانونی وجود ندارد.
قهرم��ان بازی های المپیک 2008 پکن در 
مورد اینکه با اعالم سازمان بازرسی کل کشور 
وضعیتش برای شرکت در انتخابات فدراسیون 
تکواندو چیست؟ اظهار کرد: در وهله اول باید 
بگوی��م چنین قانونی وجود ن��دارد و اگر قرار 
باشد چنین چیزی را هم مطرح کنند، باید قبال 
ب��ه ما اع��الم می کردند.وی اف��زود: بنده صبح 
امروز در وزارت ورزش و جوانان بودم و آنجا 

چیزی در مورد این نامه به من نگفتند.

سرمربی تیم ملی بدمینتون: 
حرفه ای گری بازیکنان ما در حد 

حرف است
گروه ورزش:س��رمربی تیم ملی بدمینتون 
گفت: خودم پیشنهاد دادم صادق کرباسی همراه 
تیم به مسابقات ترکیه اعزام شود، چرا که درست 
نیست همیشه س��رمربی در راس باشد.تیم ملی 
بدمینتون در حالی در مسابقات ترکیه شرکت کرد 
که بهادر زکی زاده، سرمربی تیم ملی را در اختیار 
ندارد و صادق کرباسی به عنوان مربی تیم ملی به 

مسابقات اعزام شد.
بهادر زکی زاده درباره غیبت خود اظهار کرد: 
با توجه به این که 50 درصد تیم ملی از بچه های 
زنجان هستند و کرباسی در بخش انفرادی بیشتر 
کار کرد و همچنین در اردوهای آخر نیز مشارکت 
داشته، من به فدراسیون پیشنهاد دادم او به همره 
تیم به مسابقات ترکیه اعزام شود که با درخواستم 
موافقت شد. زیرا س��رمربی باید همه چیز را در 
نظر بگیرد و چارچوب هایی را برای مربی، کمک 
مربی ، سرپرست و بازیکنان به وجود آورد. این 
که بخواهم همیش��ه من در راس باش��م درست 
نیست. با این وجود بازیکنان را ارزیابی می کنیم و 

مسابقات را تحت نظر داریم.

اسدى  فرزانه  خوانده  بطرفيت  دادخواستى  باقرى  فرشاد  خواهان  ابالغ    آگهى   
پوربخواسته تجويز ازدواج مجدد تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 275 دادگاه خانواده تهران واقع درتهران بلوارآيت اله كاشانى 
كالسه  وبه  ارجاع  وتربيت  اصالح  كانون  جنب  مخابرات  خ  شهرزيبا  ميدان  به  نرسيده 
9209982164801247ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 92/11/5 ساعت 8/30 
تعيين شده است بعلت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويزماده 
73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودستوردادگاه مراتب 
يكنوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس ازنشرآگهى واطالع 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  ازمفاد 

وضمائم را دريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد
منشى شعبه 275 دادگاه عمومى       110 /96355 
حقوقى (خانواده) مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران  

دادنامه  كالسه:9209980213200414         پرونده  دادنامه   
ابوحمزه  با وكالت خانم فاطمه  شماره:9209970213200770  خواهان:بانك تجارت 
بزرگراه جالل ال احمد ايستگاه ازمايش نبش خ حاجى پور امير ك اروند شرقى پ 20 
واحد 7 دفتروكالت  خواندگان:صادقه عليزاده – سيامك ودادى همگى مجهول المكان 
بنشانى   130565 ثبتى  بشماره  البرز  ارمغان  سردسازى  صنعتى  توليدى  شركت   –
تهران خ قصرالدشت باالتراز مالك اشتر 2/177 قديم 2   خواسته:مطالبه طلب   راى 
دادگاه-درخصوص دعوى بانك تجارت با وكالت خانم فاطمه ابوحمزه بطرفيت 1- شركت 
توليدى صنعتى سردسازى ارمغان البرز بشماره ثبتى 130565 – 2-سيامك مردادى 
3-صادقه عليزاده بخواسته مطالبه مبلغ 136/181/791 ريال بابت اصل بدهى ومبلغ 
182/878/696 ريال خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ 83/3/16 لغايت تقديم دادخواست 
جمعا بمبلغ 319/060/486 ريال بانضمام كليه خسارات قانونى (هزينه دادرسى وحق 
الوكاله وكيل) ونيز خسارت تاخير تاديه به ماخذ 22% ازتاريخ تقديم دادخواست لغايت 
اجراى حكم كه وكيل محترم خواهان درتشريح دادخواست تقديمى اينگونه اشعار داشته 
اند خوانده رديف اول بموجب قرارداد فروش اقساطى خودرو به شماره 843200023 
نموده  خواهان  ازبانك  تسهيالت  اخذ  به  مبادرت   80 تعهد  وفرم   84/8/16 مورخ 
وخواندگان رديف دوم وسوم نيز فرم ضمانت بازپرداخت تسهيالت مذكور امضا وتعهد 
نموده اند كه شركت مذكور ازبازپرداخت اقساط تسهيالت دريافتى سرباز زده اند دادگاه 
با عنايت به دادخواست تقديمى خواهان قرارداد فروش اقساطى خودرو فرم تعهد 80 به 
شماره هاى فوق بتاريخ 84/8/16 ومصونيت دعوى مطروحه ازهرگونه تعرض خواندگان 
دعوى خواهان را وارد تشخيص ومستندا بمواد 1257-220-219-190-183-10 
ق.م و198-515-519-522 ق.آ.د دادگاههاى عمومى وانقالب درامورمدنى حكم به 
طلب  اصل  بابت  ريال   136/181/791 مبلغ  بپرداخت  خواندگان  تضامنى  محكوميت 
ازتاريخ 83/3/16  تاخيرتاديه قراردادى  بابت خسارت  ريال  ومبلغ 182/878/696 
لغايت تقديم دادخواست ومبلغ 6/501/210 ريال بابت هزينه دادرسى وحق الوكاله 
وكيل مطابق تعرفه قانونى وخسارت تاخير تاديه ازتاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى 
حكم برمبناى قرارداد تنظيمى فيمابين متداعيين 22% درحق خواهان صادر واعالم مى 
ازابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه  دارد راى صادره غيابى است ظرف 20 روزپس 

وپس ازان حضورى تلقى وظرف 20 روزقابل تجديدنظرخواهى مى باشد
تهران عمومى  دادگاه   179 شعبه  رئيس           110/96281  

دادنامه  كالسه:9209980213200443         پرونده  دادنامه   
شماره:9209970213200791  خواهان:نقى احمدى با وكالت كريم موسوى – م ابوذر 
نبش م پالك 10 ط اول   خواندگان:ابراهيم رضايى – مهدى كالتى همگى مجهول المكان   
خواسته:1-مطالبه اجورمعوقه 2-الزام به ايفاى تعهد (مالى)    راى دادگاه-درخصوص 
با وكالت كريم موسوى بطرفيت ابراهيم رضايى ومهدى كالنى  دعوى آقاى نقى احمدى 
الى   91/6/1 ازمورخ  اجورمعوقه  بپرداخت  خواندگان  برالزام  حكم  صدور  بخواسته 
92/5/1 بمبلغ 250/000/000 يال وايفا تعهد برتحويل مورد اجاره وجبران خسارت 
وارده با احتساب هزينه دادرسى وحق الوكاله وكيل كه وكيل محترم خواهان درتشريح 
دادخواست تقديمى اشعار داشته اند خواندگان مستاجرين (مغازه) موكل بوده كه مى 
بايست ماهانه 25/000/000 ريال بابت اجاره پرداخت مى كردند كه اجاره را پرداخت 
ننموده چون خواندگان مجوز كسب وكار براى قهوه خانه نداشته اند مغازه پلمپ گرديد 
مورخه   125320 شماره  نامه  اجاره  خواهان  تقديمى  دادخواست  به  عنايت  با  دادگاه 
91/6/1 ومصونيت دعوى مطروحه ازهرگونه تعرضى ازجانب خواندگان دعوى خواهان 
را وارد تشخيص ومستندا به مواد 1257 ق.م 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 
به  حكم  درامورمدنى  وانقالاب  عمومى  دادگاههاى  ق.آ.د   519-515-198-1356
ازتاريخ  اجورمعوقه  بابت  ريال   250/000/000 مبلغ  بپرداخت  خواندگان  محكوميت 
91/6/1 لغايت 92/5/1 وتخليه عين مستاجره وتحويل ان به خواهان وپرداخت مبلغ 
قانونى درحق  تعرفه  الوكاله وكيل مطابق  بابت هزينه دادرسى وحق  ريال   948/811
ازابالغ قابل  نمايد راى صادره غيابى است ظرف 20 روزپس  خواهان صادرواعالم مى 
واخواهى درهمين شعبه وپس ازان حضورى تلقى وظرف 20 روزقابل تجديدنظرخواهى 

مى باشد
تهران عمومى  دادگاه   179 شعبه  رئيس           110/96279  

آگهى ابالغ اجرائيه  كالسه پرونده:9209982164600162  مشخصات محكوم له:سيد 
المكان   مجهول  مهدى  عبائيان  عليه:رضا  محكوم  مشخصات  اژدز    سيد  فرقانى  محمد 
محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9210092164601728 
وشماره دادنامه مربوطه 9209972164600410 صادره ازشعبه 221 دادگاه عمومى 
اصل  بابت  ريال   97/280/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم  تهران 
خواسته و2/081/600 ريال بابت خسارات دادرسى ان وپرداخت خسارت تاخيرتاديه 
تا  ايران  بانك مركزى  ازتاريخ صدور (چكهاى موصوف) براساس شاخص قيمت ساالنه 

زمان پرداخت دين درحق محكوم له وپرداخت نيم عشردولتى
تهران عمومى  دادگاه   221 مديردفترشعبه          110/96433  

آگهى مزايده   بموجب اجرائيه شماره 92/00002 صادره ازشعبه 266 مجتمع قضايى 
اجرايى  پرونده  عليه  محكوم  مرتضى  فرزند  مالجعفر  فرهاد  آقاى  تهران   2 خانواده 
بهارآزادى  266/92/ث ج 17/ خ 2 محكوم است به پرداخت تعداد 483 عدد سكه 
ازبابت مهريه ومبلغ 1/025/000 ريال ازبابت هزينه دادرسى ومبلغ 4/000/000 
كارشناسى  هزينه  ازبابت  ريال  ومبلغ 12/000/000  وكيل  الوكاله  حق  ازبابت  ريال 
سهم الشركه ذيل الذكر ومبلغ 252/000 ريال ازبابت هزينه نشرآگهى مزايده سهم 
سكه  عدد   483 تعداد  بايست  مى  جعفر  مال  فرهاد  آقاى  جمعا  كه  بحث  مورد  الشركه 
بهارآزادى ومبلغ 17/277/000 ريال به خانم زهرا خليلى فرزند محمد با وكالت آقاى 
ريال   2/550/000 مبلغ  وهمچنين  نمايد  پرداخت  له  محكوم  بعنوان  ظهيرى  عباس 
الشركه  سهم  رابطه  دراين  كه  واريزنمايد  دولت  صندوق  به  عشردولتى  نيم  ازبابت 
محكوم عليه به ميزان 499/500/000 ريال درشركت فنى مهندسى طرح وارتباط دلتا 
گستر ماد به نشانى خيابان فرجام خ 41 پالك يك توقيف گرديد وپس ازطى تشريفات 
فوق  سهام  قيمت  ارزيابى  جهت  محترم  كارشناس  به  مراتب  پرونده  وتكميل  قانونى 
كارشناس:با  ونظريه  است:ارزيابى  اظهارنظرنموده  ذيل  بشرح  ازبازديد  پس  كه  ارجاع 
زيرتعيين  بشرح  دلتا گستر  وارتباط  طرح  الشركه درشركت  به مستندات،سهم  عنايت 
ب:برمبناى  ريال   499/900/000 مبلغ  اسمى  ارزش  روش  گردد:الف:برمبناى  مى 
ارزش  خالص  روش  ج:برمبناى  ريال   1/453/754/225 مبلغ  دفترى  ارزش  روش 
رابطه ضرورى  دراين  ولى  گردد  مى  تعيين  ريال  معادل 3/417/343/842  داراييها 
است عنايت شود كه معادل مبلغ 3/850/000/000 ريال ازدارايى هاى ثابت شركت 
دررهن بانك است ومبلغ تعهدات باقيمانده بابت تسهيالت وضمانت نامه هاى موضوع 
توثيق آپارتمان مبلغ 3/850/000/000 ريال مى باشد وسهم آقاى مالجعفر ازتعهدات 
باقيمانده شركت مبلغ 1/924/615/000 ريال مى باشد وخالص ارزش باقيمانده سهم 
نامبرده مبلغ 1/492/728/842 ريال مى باشد .با توجه به مراتب فوق وموقعيت محل 
بمبلغ  نظر  مورد  الشركه  روزسهم  عادالنه  قيمت  رابطه  موثردراين  ديگر  جهات  وجميع 
از محكوم  1/492/728/842 ريال تعيين مى گردد كه مقرر گرديده درازاى بخشى 
 12 الى   11 ازساعت   1392/10/15 درتاريخ  عشر  ونيم  مربوطه  هاى  وهزينه  به 
مزايده  ازطريق  طبقه دوم  واقع درميدان ونك  تهران  خانواده 2  احكام  دردفتراجراى 
ازملك  الى 12  ازساعت 10  ازمزايده  روزقبل   5 توانند  مى  طالبين  برسد  فروش  به 
مورد بحث درآدرس اعالم شده بازديد ودروقت مقرر درجلسه مزايده شركت نمايند.
نحوه مزايده:1-قيمت سهم الشركه ازپايه كارشناسى شروع وكسيكه باالترين مبلغ را 
پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد شد.2-ده درصد ازكل مبلغ فى المجلس ازبرنده 
شد.3-درصورت  خواهد  دريافت  يكماه  حداكثر  مدت  ظرف  آن  والباقى  اخذ  مزايده 
انصراف برنده ازمزايده ده درصد واريز شده بنفع دولت ضبط مى گردد4-كليه هزينه 

هاى نقل وانتقال طبق تعرفه بعهده خريدار (برنده مزايده) مى باشد
تهران خانواده  قضايى  مجتمع  احكام  مديراجراى       110/96288  
  آگهى مزايده اموال غيرمنقول   بموجب پرونده كالسه 115/178/92 ج ش ودادنامه 
محمد   – له محمود رويان تاش وعليه داود  صادره ازشعبه 178 دادگاه عمومى تهران 
بمبلغ   4476/30361 شماره  ثبتى  پالك  دايربرفروش  تاش  رويان  همگى  وتوران 
4/650/000/000 ريال وپالك ثبتى شماره 1616/107 بمبلغ 3/100/000/000 
ريال وپرداخت ثمن حاصله بشرح دادنامه شماره 674 مورخه 92/7/9 صادره ازشعبه 
فوق الذكر پالك مذكور توسط كارشناس رسمى دادگسترى بشرح زير توصيف وارزيابى 
احكام  اجراى  درمحل   1392/10/18 مورخه   11 الى   10 ازساعت  ومقرراست  شده 
كه  وحقوقى  حقيقى  شخص  هر  وبه  برسد  بفروش  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  مدنى 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده فى المجلس 
بصورت وجه نقد يا چك بانكى تضمينى ازخريدار اخذ ومابقى ظرف يك ماه ازوى وصول 
وپس ازانجام مراحل قانونى وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد 
شد ودرصورتيكه درمهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وى پس 
ازكسرهزينه هاى مزايده بنفع صندوق دولت ضبط ومزايده تجديد مى گردد كليه هزينه 
هاى نقل وانتقال بعهده محكوم عليه است وازمحل فروش پرداخت خواهد شد طرفين 
مى توانند ظرف يك هفته ازتاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند 
كه دراين صورت تا رسيدگى به اعتراض ازسوى دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل 
نخواهد شد ضمنا طالبين شركت درمزايده مى توانند 5 روز قبل ازمزايده با اطالع اين 
اجرا ازمال مورد مزايده بازديد نمايند.مال مورد مزايده وبهاى آن طبق نظر كارشناس 
بدين شرح است:1-ملك به پالك ثبتى 4476/30361 به آدرس تهران خ پيروزى خ 
ششم نيروى هوائى نبش خ 6/29 پ 83 كه يك ساختمان كامال قديمى ساز درسه طبقه 
با اسكلت فلزى نماى اجرى وتخليه نيز مى باشد وكاربرى قسمت تجارى ملك مسكونى 
مى باشد و57 مترمربع يكباب مغازه مذكور ازنظر شهردارى غيرمجاز بوده وداراى راى 
قطعى شماره 1661/ ك 7 مورخ 71/12/18 مى باشد وبا درنظرگرفتن جميع جهات موثر 
ارزش ششدانگ ملك مذكور طبق نظركارشناس رسمى دادگسترى 4/650/000/000 
خ  تهران  آدرس  به   1616/107 ثبتى  پالك  به  .2-ملك  است  گرديده  برآورد  ريال 
جيحون بين هاشمى ودامپزشكى ك صداقت مهر پ 19 كه يك ساختمان كامال قديمى ساز 
در2 طبقه ونيم مى باشد وهرطبقه داراى 2 اتاق مى باشد وداراى اب وبرق وگاز وتلفن 
مى باشد وزيرزمين فاقد پاركينگ وانبارى است وبا جميع جهات موثرارزش ملك طبق 

نظركارشناس رسمى دادگسترى بمبلغ 3/100/000/000 ريال برآورد گرديده است
تهران عمومى  دادگاه   178 شعبه  احكام  مديردفتراجراى       110/96285  

  آگهى مزايده   بموجب اجرائيه شماره 90/00152 صادره ازشعبه 262 مجتمع قضايى 
اجرايى  پرونده  عليه  محكوم  محمد  فرزند  بهروز  عرفانى  مرتضى  آقاى  تهران  خانواده 2 
262/90/ ث ج 245/ خ 2 محكوم است به پرداخت مبلغ 990/000/000 ريال ازبابت 
اجرت المثل ومبلغ 4/000/000 ريال ازبابت هزينه كارشناسى سهم االرث ذيل الذكر 
ومبلغ 320/000 ريال ازبابت هزينه نشرآگهى سهم االرث مورد بحث كه جمعا آقاى مرتضى 
عرفانى بهروز مى بايست مبلغ 994/320/000 ريال به خانم فريده نجار فرزند اسماعيل 
بعنوان محكوم له پرداخت نمايد وهمچنين مبلغ 8/500/000 ريال ازبابت نيم عشردولتى 
به صندوق دولت واريزنمايد كه دراين رابطه سهم االرث محكوم عليه ازسه دانگ مشاع 
ازششدانگ قطعه اول تفكيكى پالك ثبتى شماره 52 فرعى از1872 اصلى مفروز وباقيمانده 
ازپالك فرعى ازاصلى مذكور واقع دربخش 10 تهران به نشانى تهران خ امام خمينى بين 
خيابان اسكندرى ونواب كوچه شهيد نجفى پ 11 واحد يك بوده ودرحال حاضر دراختيار 
به  مراتب  پرونده  وتكميل  قانونى  تشريفات  ازطى  وپس  گرديد  توقيف  باشد  مى  ورثه 
كارشناس محترم جهت ارزيابى قيمت وموقعيت سهم االرث فوق ارجاع كه پس ازبازديد 
واقع  آپارتمان  دستگاه  كارشناس:يك  ونظريه  است:ارزيابى  اظهارنظرنموده  ذيل  بشرح 
درزيرزمين 76/61 مترمربع قطعه اول تفكيكى پالك ثبتى شماره 52 فرعى از1872 اصلى 
مفروز وباقيمانده ازپالك فرعى ازاصلى مذكور واقع دربخش 10 تهران به نشانى خ امام 
خمينى بين خ اسكندرى ونواب ك شهيد نجفى پ 11 واحد يك با قدرالسهم ازعرصه وساير 
مشاعات بنام خانم ها ناهيد عرفانى بهروز وصفيه كسرى بالسويه (سه دانگ سه دانگ) 
انتقال يافته است طبق گواهى حصروراثت شادروان صفيه كسرى ورثه حين الفوت وى سه 
پسر وسه دختر مى باشد آپارتمان تخليه وفاقد سكونت بوده ودرساختمانى 5 طبقه شامل 4 
طبقه وزيرزمين بصورت تك واحدى با قدمت درحدود 20 سال وفاقد انبارى وپاركينگ است 
نماى ساختمان آجرسه سانتى وپنجره ها فلزى واسكلت فلزى مى باشد داخل واحد سرويس 
بهداشتى ايرانى ودواتاق خواب ويك پذيرايى آشپزخانه كابينت فلزى آيفون معمولى موجود 
است ملك داراى اب وگاز مشترك وبرق اختصاصى وتاسيسات سيستم گرمايشى بخارى 
گازى وسرمايشى كولرابى مى باشد با توجه به موارد فوق واينكه ملك بصورت مسكونى 
قراردارد ودرنظرگرفتن شرايط زمانى ومكانى وساير عوامل موثردرقضيه ارزش ششدانگ 
عرصه واعيانى آپارتمان مورد نظربدون درنظرگرفتن تعهدات وديونى كه ممكن است وجود 
داشته باشد بمبلغ 1/116/000/000 ريال وارزش سه دانگ مشاع ازششدانگ ملك 
مذكور سهمى مرحوم صفيه كسرى بمبلغ 558/000/000 ريال وارزش سهمى محكوم 
عليه مبلغ 124/000/000 ريال برآورد مى گردد.با توجه به مراتب فوق وموقعيت محل 
وجميع جهات ديگر موثردراين رابطه قيمت عادالنه روزسهم االرث محكوم عليه ازسه دانگ 
مشاع ازششدانگ پالك ثبتى مورد اشاره با مشاعات ومشتركات بمبلغ 124/000/000 
ونيم  مربوطه  هاى  وهزينه  به  محكوم  ميزان  به  مقررگرديده  كه  گردد  مى  تعيين  ريال 
عشر(قدرالسهم) درتاريخ 1392/10/16 ازساعت 11 الى 12 دردفتراجراى احكام خانواده 
2 تهران واقع درميدان ونك طبقه دوم ازطريق مزايده به فروش برسد طالبين مى توانند 
5 روزقبل ازمزايده ازساعت 10 الى 12 ازملك مورد بحث درآدرس اعالم شده بازديد 
ودروقت مقرر درجلسه مزايده شركت نمايند.نحوه مزايده:1-مزايده قدرالسهم ازسهم 
االرث ازجمع ميزان محكوم به وهزينه هاى مربوطه ونيم عشرشروع وكسى كه باالترين مبلغ 
را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد شد.2-ده درصد ازكل مبلغ فى المجلس ازبرنده 
مزايده اخذ والباقى آن ظرف مدت حداكثر يكماه دريافت خواهد شد.3-درصورت انصراف 
برنده ازمزايده ده درصد واريز شده بنفع دولت ضبط مى گردد4-كليه هزينه هاى نقل 

وانتقال طبق تعرفه بعهده خريدار (برنده مزايده) مى باشد
تهران خانواده  قضايى  مجتمع  احكام  مديراجراى       110/96295  

صادره  اجرائيه  موضوع  ج   /920127/216 كالسه  اجرائى  بموجب  مزايده    آگهى 
شركت  وعليه  صفيعى  على  محمد  آقاى  له  تهران  عمومى  حقوقى  دادگاه  ازشعبه 216 
صنايع زاگرس خودرو بخواسته مطالبه وجه كه خواهان جهت خواسته خود تعدادى قطعات 
خودرو را توقيف كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى بمبلغ 192/000/000 ريال 
ارزيابى وبرآورد گرديده است.نظريه كارشناسى:عبارتست از4 كارتن بزرگ كه هريك 
1-قسمت  شامل  كوچك  كارتن  درسه  (پروتن)  خودرو  كولر  كامل  دستگاه   6 محتوى 
باشند.محل  مى  وآكبند  استاندارد  تماما  كشى  ودينام 3-سيم  كنترل  جلو 2-دستگاه 
خيابان  چهارراه  تهران خ 32  كرج  تندرو  كرج الين  جاده مخصوص  توقيف:كيلومتر 11 
جالل غربى درانبار شركت صنايع زاگرس خودرو - درتاريخ 1392/10/23 ازساعت 
10 الى 11 دردفترشعبه 216 دادگاه عمومى حقوقى تهران به آدرس تهران شهر زيبا 
خ مخابرات جنب كانون اصالح وتربيت مجتمع قضايى شهيد مفتح شعبه 216 ازطريق 
باالترين  كسيكه  وبه  شروع  شده  كارشناسى  ازقيمت  ميرسد.مزايده  بفروش  مزايده 
قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد خريدار بايستى ده درصد مورد مزايده را 
فى المجلس طى قبض شماره 2171299006009 سپرده دادگسترى توديع كرده باشد 
والباقى ثمن مزايده را ظرف يكماه پرداخت نمايد وچنانچه به هردليلى نسبت به پرداخت 
بهاى مزايده اقدام ننمايد ده درصد مورد مزايده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد 
ومتقاضيان ميتوانند 5 روز قبل ازبرگزارى مزايده به دفترشعبه 216 مراجعه تا ترتيب 

بازديد آنها ازپالك ثبتى توقيفى داده شود
 110/96291            اجراى احكام مدنى شعبه 216 دادگاه عمومى مجتمع قضايى شهيد مفتح


