
آس�مانخراش هاي 
شيوا نوروزي
    گزارش

ايران براي قهرماني 
در بازي هاي آسيايي 
با يکديگر هم قسم شده اند. تيم ملي بسکتبال 
کش�ورمان در حالي به بازي هاي آسيايي 2018 
اعزام مي شود که حامد حدادي، ستاره اين تيم با 
مصدوميت دس�ت و پنجه نرم مي کن�د. اين در 
حال�ي اس�ت ک�ه بازيکنان�ي چ�ون صم�د 
نيکخواه بهرام�ي و ارس�ان کاظم�ي ني�ز از 
بي توجهي هاي هميشگي مسئوالن به اين رشته 
 م�دال آور گاي�ه دارن�د و از تبعيض ه�اي 
گس�ترده در ورزش اي�ران خس�ته ش�ده اند. 
در تمرين روز گذشته تيم ملي، مهران شاهين طبع 
و شاگردانش پاس��خگوي اصحاب رس��انه بودند و 
درددل هايشان را قبل از سفر به جاکارتا بيان کردند. 
سرمربي تيم ملي که از برخي اظهارنظرهاي جهت دار 
ناراحت است، مدعي ش��د عده اي دوس��ت ندارند 
بس��کتبال ايران قهرمان بازي هاي آس��يايي شود: 
»شرايط تيم خوب است. انتظار قهرماني،  ملي پوشان 
را تحت فش��ار قرار مي ده��د. در مصاحبه ها برخي  
مي گويند تيم ملي اي��ران در جاکارتا قطعاً قهرمان 
مي ش��ود! در حالي که نفرات تيم هاي رقيب را اصاًل 
نمي شناس��ند. مي گويند حريفان اصلي، بازيکنان 
ستاره خود را به همراه ندارند، اما همين تيم چين که 
 NBA  رقيب هميشگي ماست دو بازيکنش که در

بازي مي کنند را به جاکارتا مي آورد. از بعد روانشناسي 
اين افراد ب��ا مصاحبه هاي خود علناً مخالفت ش��ان 
با قهرماني تيم ايران در بازي هاي آس��يايي را اعالم 
مي کنند. به بازيکنان اس��ترس وارد مي کنند تا آنها 
نتوانند به هدفشان برسند. اينگونه اظهارنظرها ديگر 
براي ما عادي شده است. ما سعي مي کنيم قدم به قدم 

پيش برويم.«
   کم تجربه نيستيم

مهران شاهين طبع با اشاره به تنها بازي تيم ملي در 
مرحله گروهي در خصوص حريفان اصلي ايران در 
اين دوره از رقابت ها گف��ت: »در حال حاضر دغدغه 
اصلي مان رويارويي با تيم ملي سوريه است. يکي از 
اتفاقات اين دوره انصراف حريفان است، با اين حال 
در هر ش��رايطي بايد بازي خوبي ارائه دهيم. تيم ما، 
تيمي اس��ت که خودش را با هر ش��رايطي تطبيق 
مي دهد و در بازي هاي آسيايي هم کم تجربه  نيستيم. 
امارات براي م��ا تيم مهمي نيس��ت و جايگاهي در 
آسيا ندارد. تيم هاي اصلي چين، کره جنوبي، ژاپن و 
فيليپين هستند. فيليپيني ها هم برگشته اند و آنها نيز 
بازيکنان خوبي دارند. تيم هاي شرکت کننده مجبورند 
هزينه هايش��ان را در بازي هاي آسيايي بپردازند، به 
همين دليل با بهترين نفرات مي آين��د و اميدوار به 

کسب مدال هستند.  
 شاهين طبع با اشاره به آسيب ديدگي بدموقع حدادي 
هم گفت: »فعاًل پزش��ک به حامد حدادي گفته که 

تمرين نکند. سعي مان بر اين است که اين بازيکن به 
بازي ها برسد. قطعاً او را همراه تيم مي بريم. پزشک 
حدادي محافظه کاري کرده و فعاًل اجازه تمرين به 

او نداده است.«
   تاش براي طا

ستاره تيم ملي بسکتبال کشورمان که از دو ناحيه 
آشيل پا و کش��اله ران مصدوم ش��ده به همراه تيم 
به اندونزي م��ي رود. حامد ح��دادي در گفت وگو با 
خبرنگاران از تالش ملي پوش��ان براي رس��يدن به 
مدال طالي آس��يا صحبت کرد: »فعاًل فيزيوتراپي 
انجام مي دهم تا بتوانم در بازي ها آسيايي به ميدان 
بروم. قطعاً همراه تيم به جاکارتا اعزام مي شوم، ولي 
پزشکم تأکيد کرده که بايد کمتر بازي کنم تا جايي 
که بتوانم به تيم کمک مي کنم، ول��ي درد زيادي را 
تحمل مي کنم. با تيم ملي ايران يک مقام سومي و يک 
نايب قهرماني آسيا را تجربه کرده ام. دوره گذشته در 
اينچئون با بدشانسي مدال طالي ما با نقره عوض شد، 
اما تمام سعي مان را مي کنيم که در اين دوره مدال 
طال را به دست آوريم. اين قول را به مردم مي دهم که 
هدف همه ملي پوشان کسب مدال طالي بازي هاي 

آسيايي است.«  
    بچه يتيم ورزش!

ارسالن کاظمي يکي از همان ملي پوشان بسکتبال 
است که از تبعيض هاي ش��ديد بين فوتبال و ساير 
رشته ها گاليه دارد. کاظمي در گفت وگو با »جوان« 

به بخشي از بي توجهي هاي تمام نشدني مسئوالن به 
اين رشته دانشگاهي اشاره کرد: »اگر جامعه بسکتبال 
انتظار مدال طال از ما داشته باشند، مخلص شان هم 
هستيم، ولي بقيه نبايد انتظار مدال داشته باشند. 
اصوالً بايد اول امکاناتي در اختيارمان بگذارند و بعد 
منتظر مدال باشند. نه از وزارت و نه از کميته ملي 
المپيک حالي از ما نپرس��يدند. بسکتبال هميشه 
بچه يتيم ورزش ايران بوده و هست. خواهشاً افراد 
غيربسکتبالي انتظار مدال طال از ما نداشته باشند. 
در بهترين س��ال هاي زندگي ام از تيم هيوس��تون 
راکتز به ايران آمدم و به تيم نيروي زميني رفتم تا 
خدمت سربازي ام را انجام دهم، به خاطر فوتبالي ها 
قانون را تغيير دادند. خوشحالم که حداقل بسکتبال 
را هم به خاطر فوتبال جزو  آن سه رشته قرار دادند، 
ولي تبعيض اصالً خوب نيست. اميدوارم قانون نظام 

وظيفه براي همه يکسان باشد. «
    حقوق نمي دهند

کاپيتان تيم ملي نيز از شرايط حاکم بر بسکتبال دل 
پري دارد. صمد نيکخواه بهرامي در خصوص پرداخت 
نشدن حقوق ها گفت: »طي اين مدت به عنوان يک 
ملي پوش هيچ پولي دريافت نک��رده ام. در کل طي 
شش ماه گذشته به هيچ يک از ملي پوشان بسکتبال 
حقوقي پرداخت نش��ده اس��ت. بايد به ملي پوشان 
احترام گذاشت. رئيس جمهور هم براي کاري که انجام 

مي دهد، حقوق دريافت مي کند، اما ما نه.«

ناهنجاری ورزشگاه ها  
نتيجه سطحي گرفتن فرهنگ در ورزش

پس از اتفاقات تلخ و خونين و سر دادن شعارهاي هنجارشکنانه روي سکوها 
در ورزشگاه هاي اهواز و تهران، اين روزها از فرهنگ سازي و کوتاهي که در 
اين رابطه شده، زياد صحبت مي شود. سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال هم به 
تکاپو افتاده اند و در روزهاي اخير چندين جلسه درباره ريشه يابي اين حوادث 
برگزار کرده اند، حتي ديروز خبر رسيد که وزير ورزش هم رئيس فدراسيون 
فوتبال را به وزارت ورزش فراخوانده تا درباره مسائل رخ داده در ورزشگاه ها از 
او توضيح بخواهد.  همه اين تکاپوها نشانه اين است که حتماً بايد يک بحران 
اتفاق بيفتد تا زوايايي که زمينه چنين بحراني را فراهم کرده، مورد بررسي 
و نقد قرار گيرد. اين در شرايطي است که رقم خوردن چنين اتفاقات تلخي 
محصول يک يا دو هفته اخير نيس��ت و سال هاست که در ورزشگاه ها کم و 
بيش شاهد چنين بي اخالقي ها و حوادث خونيني هستيم، حوادثي که به نظر 
مي رسد در هفته هاي اخير به اوج رسيده و سبب شده تا زنگ خطر نسبت به 
گذشته با شدت بيشتري براي مسئوالن به صدا دربيايد. به همين دليل است 
که اين روزها در رسانه ها فرياد وااسفا سر  داده مي شود و همه از اتفاقاتي که 

استاديوم هاي فوتبال رخ داده، ابراز تأسف مي کنند. 
مسبب چنين شرايطي چه کساني هستند؟! چرا بايد همواره کارد به استخوان 
برسد تا مسئوالن متوجه شوند که خطر بيخ گوشمان است و ما سال هاست 
که خودمان را به نديدن زده ايم. در پديد آمدن چنين ش��رايط تأسف باري 
انگشت اتهام را بايد به سمت مديران و متوليان ورزش گرفت. حرف هاي ديروز 
حميدرضا گرشاسبي، سرپرست باشگاه پرسپوليس در خصوص وقايع رخ 
داده روي سکوها به خوبي گوياي اين واقعيت تلخ است که مسائل فرهنگي در 
اولويت مديران نيست. او گفته است: »بايد بيشتر از قبل روي مسائل فرهنگي 
کار کنيم. اين چند وقت شاهد درگيري هايي بوديم که کمتر فرصت داشتيم به 
اين مسائل رسيدگي کنيم.« صحبت هاي گرشاسبي، آينه تمام نماي مديريت 
ورزشي در کشور است. گرشاسبي، يا افتخاري يا فتحي ندارد، اکثر مديراني 
که در باشگاه ها قبول مس��ئوليت مي کنند، مي گويند آنقدر دغدغه دارند 
که فرصتي براي فرهنگ سازي برايشان باقي نمي ماند، مسئله اي که نشان 
مي دهد فرهنگ همواره در باشگاه هايي که پسوند فرهنگي دارند، اصالً ديده 

نمي شود که بخواهد در اين زمينه برنامه ريزي و هدفگذاري شود. 
البته اين تنها مختص به باشگاه ها نيس��ت و در وزارت ورزش و فدراسيون 
فوتبال هم مي توان به وضوح ردپاي بي اعتنايي به اهداف و برنامه هاي فرهنگي 
را مشاهده کرد. متأسفانه چنين مسائل مهمي در برگزاري چند جشنواره و 
مسابقه يا نصب بنر و چفيه انداختن خالصه مي شود. اتفاقات تلخ روي سکوها 
در استاديوم هاي فوتبال، نتيجه همين نگاه سطحي به مقوله مهمي به نام 
فرهنگ است. در حالي که با توجه به گستردگي ورزش که بخش زيادي از 
افراد جامعه، چه هوادار و چه ورزشکار را دربر مي گيرد، توجه به فرهنگ يکي از 

مهم ترين اولويت هايي است که بايد در اين بخش مورد توجه قرار گيرد. 
با اين حال کار و برنامه ريزي در اين بخش با توجيهاتي مانند کمبود وقت يا 
اولويت هاي مهم تر به راحتي کنار گذاشته مي شود تا امروز نتيجه اين اهمال 
و عميق نديدن مسئله اي به نام فرهنگ را روي سکوهاي ورزشگاه ها شاهد 
باشيم تا جايي که برخي از شعارهاي سر داده شده، امنيت ملي کشورمان 
را هم زير س��ؤال مي برد. البته پس از اين رخدادها، سرعت عمل مسئوالن 
براي واکاوي چنين هنجارشکني هايي در ورزشگاه ها بيشتر شده، اما به نظر 
مي رسد در اولين قدم بايد نگاه مديران باشگاه ها و در مرحله باالتر متوليان 
ورزش نسبت به مس��ائل فرهنگي در ورزش تغيير کند و به جاي سطحي 
گرفتن چنين مسئله تأثيرگذاري، اين مهم به عنوان يکي از اولويت هاي کاري 
در برنامه  آنها قرار گيرد تا با برنامه ريزي در حوزه فرهنگ، ديگر اتفاقات تلخي 

مانند آنچه در ورزشگاه هاي تبريز و تهران رخ داد، تکرار نشود. 
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سعيد احمدیان

غيربسكتبالي ها  از ما  انتظار قهرماني نداشته باشند
انتقادهاي آسمانخراش ها از بي توجهي و پرداخت نشدن حقوق پيش از اعزام به جاکارتا

 حضور رونالدو بازي را به هم ريخت!
اولين بازي رونالدو ب��ا پيراهن يوونتوس با هجوم ه��واداران اين تيم به 
زمين بازي همراه بود. باش��گاه يوونتوس هر س��اله ديداري سنتي بين 
تيم هاي اصلي و دوم خود در خانه مش��هور آنيلي ها در روستاي پروسا 
برگزار مي کند، اما امسال اين بازي با يکي از مهم ترين موضوعات باشگاه 
همراه بود؛ اولين حضور رونالدو با پيراهن يووه که اولين گلش را در اين 
بازي به ثمر رساند و در نهايت تيم اصلي يووه با پنج گل پيروز ميدان شد. 
البته در حالي که 20 دقيقه تا پايان ب��ازي باقي مانده بود، تعداد زيادي 
از هواداران يوونتوس به داخل زمين حمله کردند تا رونالدو را از نزديک 
تماشا کنند و با او عکس يادگاري بگيرند. اين اقدام آنها برگزاري بازي را 

مختل کرد و اجازه ادامه بازي داده نشد.    

رکوردزني مسي
 در شب قهرماني بارسا و بايرن 

فوتبال اروپا يک شنبه شب  شاهد دو قهرماني بود؛ يکي در آلمان و ديگري در 
اسپانيا. در ادامه برگزاري سوپرجام هاي فوتبال اروپا،  بايرن مونيخ در آلمان 

جام قهرماني را باالي سر برد و بارسا هم در مراکش. 
   انتقام با چاشني قهرماني

کواچ در نخستين بازي رسمي خود روي نيمکت باواريايي ها پيروزي پرگلي 
را به دست آورد و با شکس��ت 5 بر صفر اينتراخت فرانکفورت، سوپرجام 
آلمان را به کلکسيون افتخارات بايرن مونيخ اضافه کرد. او که سه ماه قبل 
در فينال جام حذفي روي نيمکت اينتراخت، بايرن را شکست داده بود تا 
جام رقابت هاي حذفي آلمان به فرانکفورتي ها برسد، اين بار روي نيمکت 
بايرن بردي ديگر را تجربه کرد و تيم سابقش را با نتيجه اي پرگل به زانو 
درآورد تا به نخستين جام قهرماني خود در جمع باواريايي ها دست يابد. 
اين يک طرفه ترين سوپرجام تاريخ آلمان است که بايرني ها براي هفتمين 
مرتبه و همچنين سومين بار متوالي موفق به کسب آن شده اند تا عالوه بر 
کسب نخستين جام اين فصل، انتقام فينال جام حذفي فصل گذشته را از 
اينتراختي هاي فرانکفورت گرفته باشند، آن هم به سنگين ترين شکل 
ممکن و با هت تريک لواندوفس��کي، ستاره لهس��تاني که به جبران جام 
 جهاني کابوس وار خود برابر اينتراخت خوش درخشيد و نقشي تأثيرگذار در 

قهرماني غول باواريا داشت. کومان و تياگو نيز ديگر گلزنان بايرن بودند. 
   قهرماني در مراکش

کيلومترها آن طرف تر از آلمان، بارسا نيز نخستين جام قهرماني اين فصل 
را در مراکش باالي سر برد. ورزشگاه طنجه مراکش يک شنبه شب ميزبان 
سوپرجام اسپانيا و مصاف بارسلونا و سويا بود، ديداري که با برتري 2 بر يک 
آبي اناري ها همراه بود تا آنها سيزدهمين قهرمان شان در اين رقابت ها را 
تجربه کنند. موفقيتي که با گلزني دمبله شکل گرفت تا سرمربي آبي اناري ها 
به تمجيد از مهاجم فرانسوي تيمش بپردازد: »لذت قهرماني در سوپرجام 
اسپانيا براي او دوچندان است.« اين تمجيد شايد به اين دليل بود که دمبله 
در نخستين فصل حضورش در بارسا هرگز در حد انتظارات ظاهر نشد و 
نتوانست 150 ميليون يورويي را که بابت خريد او هزينه شده بود، توجيه 
کند، اما برابر سويا با عملکردي قابل قبول، نخستين قهرماني تيمش در 

فصل جديد را رقم زد تا سويا با دست خالي مراکش را ترک کند. 
بعد از اين شکست بود که ماچين، سرمربي تيم فوتبال سويا تأکيد کرد که او 
و تيمش حسرت فرصتي را مي خورند که براي فرار از شکست مقابل بارسلونا 
در سوپرجام اسپانيا از دست دادند، فرصتي که شايد ديگر هرگز به دست 
نياورند: »کامالً مشخص است، اتفاقي بيرحمانه براي ما رخ داد. ما يک برنامه 
کاري داشتيم و در اکثر دقايق نشان داديم که شانس بيشتري براي بردن 
اين بازي داريم، اما متأسفانه اتفاقاتي که در اين ديدار رخ داد به ضرر ما تمام 
شد. اگر آن پنالتي را گل کرده بوديم، جريان بازي به سود ما تغيير مي کرد، 
چون روحيه بيشتري به ما مي داد، ولي تراشتگن بسيار خوب بود و با مهار 

پنالتي به ما اجازه گلزني نداد.«
   رکوردي تازه براي مسي

قهرماني کاتاالن ها در سوپرجام اسپانيا رکوردي تازه براي مسي به همراه 
داشت. از سال 2005 که رايکارد براي نخستين بار به مسي براي حضور 
در ترکيب بارسا اعتماد کرد تا به امروز که 13 سال از حضور او در اين تيم 
مي گذرد، ستاره آرژانتيني آبي اناري ها در ترکيب اين تيم به رکوردهاي 
بي ش��ماري دس��ت يافته که يکي از آنها  در مراکش به ثبت رسيد. بعد 
از برتري 2 بر يک بارسا برابر س��ويا و کسب عنوان سيزدهمين قهرماني 
آبي اناري ها در سوپرجام اسپانيا، مسي رکورددار کسب جام در ميان تمامي 
بازيکنان تاريخ اين باشگاه شد. با رفتن اينيستا به ژاپن، نزديک ترين رقيب 
مسي در جدول بيشترين برندگان جام در بارسا، بوسکتس و پيکه با 28 
جام هستند که با توجه به سن و سال شان بعيد به نظر مي رسد که شانسي 
براي سبقت گرفتن از مسي داشته باش��ند که تاکنون 33 جام را در اين 

باشگاه باالي سر برده است. 

قدوس، اولين ايراني لوشامپيونه
سامان قدوس به عنوان نخستين 
بازيکن ايراني راهي لوشامپيونه 
ش��د. به گفته رئيس باشگاه 
اوسترشوند سوئد، توافقات الزم 
با باشگاه رن فرانسه يک ساعت 
قب��ل از برتري اين تي��م برابر 
کالمار که با درخشش مهاجم 
ملي پوش ايران همراه بود، انجام 
ش��ده بود، توافقي که قدوس 
خود ني��ز آن را تأييد مي کند: 
»پيشنهاد رن فرانسه را پذيرفتم 
و به اين تيم خواهم رفت. به تيمي خوب در ليگي باکيفيت مي روم و استفاده 
از اين شانس به خودم بستگي دارد.«  با توجه به توافقات انجام شده و تأييد 
مسئوالن باش��گاه س��وئدي حاال س��امان قدوس اين اجازه را دارد که از 
اوسترشوند جدا شود. تصاويري که طي چند روز گذشته از حضور سامان 
قدوس در باشگاه اوئسکا اسپانيا منتشر شده بود، اين تصور را ايجاد کرده بود 
که قدوس راهي الليگا مي شود، اما او نهايتاً از فرانسه سر درآورد، آن هم به 
عنوان نخستين بازيکن ايراني لوشامپيونه که بدون شک تقابل او با ستاره هاي 
ليگ فرانسه و بازيکناني چون نيمار، امباپه و کاواني مي تواند براي هواداران 

فوتبال ايران جذابيت فراواني را به دنبال داشته باشد.

دنيا حيدري

حاال وقت کسب مدال طالست
الهه منصوريان يکي از بخت هاي کسب مدال براي        چهره
اي��ران در بازي هاي آس��يايي جاکارتاس��ت. بانوي 
ووشوکار ايران با اشاره به پرچمداري الهه احمدي براي کاروان ورزشي کشور مي گويد: 
»پرچمداري مسئوليت خيلي بزرگي است که ممکن است روي عملکرد يک ورزشکار 
در مسابقات تأثيرگذار باشد، به همين خاطر من اصاًل ناراحت نيستم که پرچمدار 
نشدم. البته اميدوارم الهه احمدي عملکرد فوق العاده اي داشته باشد و پرچمدار ايران 
مدال طال را کسب کند.« منصوريان به آمادگي خود براي رقابت هاي جاکارتا هم اشاره 
و عنوان مي کند: »مي خواهم بهترين نتيجه را کسب کنم، تاکنون از اين بازي ها يک 
برنز و يک نقره کسب کرده ام و حاال نوبت رسيدن به مدال طالست. حريفان کره اي و 
ويتنامي را هميشه برده ام. رقيب اصلي من ووشوکار چيني است که کاماًل شبيه به 

خودم اس��ت. براي پي��روزي فقط باي��د غيرتي و 
جنگنده تر باشم تا او را شکست دهم. در کارنامه ام 
جاي ط��الي بازي هاي آس��يايي خالي اس��ت. 
مطمئنم که در اين دوره مي توانم به خواسته  ام 
دست پيدا کنم و مدال طال را به دست آورم.« 

خواه��ر ديگر اله��ه منصوريان يعني 
شهربانو نيز در جاکارتا حضور دارد 
که الهه در اظهارنظري جالب در 
خصوص او مي گويد: »شهربانو به 
لحاظ آمادگي از من بهتر است. 
البته حريفان سخت تري دارد. با 
اين حال مي دانم که او توانايي 
کس��ب م��دال ط��ال را دارد و 
امي��دوارم ه��ر دو م��ا ب��ا 
خوشرنگ ترين مدال برگرديم و 

رکوردي تاريخي ثبت کنيم.«

تيم اميد با هر نتيجه اي بايد حفظ شود!
      بازتاب فوتبال و هندب��ال اولين 
نماينده هاي ورزش ايران 
هستند که در بازي هاي آسيايي فردا چهارشنبه از ساعت 
16 به ميدان مي روند. در اين ميان هرچه هندبال طي دو 
دوره گذش��ته اين بازي ها موفق عمل ک��رده، در عوض 
فوتبال کاماًل شکست خورده نشان داده است. چهار سال 
قبل وقتي غالمحسين پيرواني، سرمربي تيم فوتبال اميد 
اين تيم را راهي اينچئون کرد، کمتر کس��ي تصورش را 
مي کرد که فوتبال ايران پيش از مراسم افتتاحيه بازي ها 
از گردونه رقابت ها حذف ش��ود. حاال و در آستانه اولين 
بازي تيم اميد، آن هم برابر عربستان حرف هاي پيرواني 
با فارس شنيدني است: »سرمايه گذاري ما مثل ژاپن و 

کره نيست. آنها خوب شخم مي زنند، خوب بذر مي کارند 
و خوب هم آبياري مي کنند، در نهايت هم برداشت بسيار 
خوبي دارند. در حالي که ما هيچ کدام از اين کارها را انجام 
نمي دهيم. اينگونه نمي ش��ود که کار نکرد، اما به دنبال 
موفقيت بود. البته امي��دوارم تيم اميد در جاکارتا خوب 
نتيجه بگيرد. آنها کار س��ختي مقابل عربس��تان دارند، 
ضمن اينکه امي��دوارم رفتاره��اي قبلي با اي��ن تيم و 
سرمربي آن تکرار نشود. اينگونه نباشد که اگر کرانچار 
باخت و تيم نتيجه نگرفت در هواپيما برکنارش کنند و 
تيم به امان خدا رها شود. اين تيم تازه تشکيل شده و بايد 
حفظ شود. اگر مي خواهيم در رده هاي نوجوانان، جوانان 

و اميد موفق باشيم بايد سخت کار کنيم.«

ریاست محترم اداره روابط عمومى استان تهران
بـا احتـرام به موجب پرونده کالسـه 970959 مطروحه در این شـعبه اقاى یوسـفعلى حیدرى فرزند 
زوار علـى بـه اتهـام ایـراد تـرك انفاق همسـر دائـم و دو فرزند مشـترك تحـت تعقیب مى باشـد لذا 
مراتـب احضـار نامبـرده بـه موجب مـاده 174 قانون آیین دادرسـى کیفرى دادگاه عمومـى و انقالب 
در یـک نوبـت آگهـى مى گـردد تا نامبـرده ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ انتشـار آگهى جهـت دفاع 
و پاسـخگویى بـه اتهـام وارده در این بازپرسـى حاضـر و در صورت عدم حضور اقـدام قانونى معمولى 

خواهد شـد. نسـخه اى از آگهى منتشـره جهت ضبط در سـابقه به این شـعبه ارسـال گردد.
بازپرس شعبه نهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شهررى-  م.الف 46709 
محمدابراهیم پیرعباسى

آگهى احضار متهم
بـه اسـتناد مـاده 174قانـون آییـن دادرسـى دادگاه هـاى عمومـى و انقـالب در امـور 
کیفـرى بـه علـت مجهول المـکان بـودن بدینوسـیله بـه متهمـى رضـا شـرافت دوخـت 
شـربیانى اعـالم مى گـردد کـه نامبـرده بـه اتهـام خیانـت در امانـت تحـت تعقیـب و 
رسـیدگى  مطـرح  (صادقیـه)  تهـران   5 ناحیـه  17ب/970522  کالسـه  بـه  پرونـده 
مى باشـد مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه منتشـر تـا متهـم ظـرف مهلـت یـک مـاه از 
تاریـخ انتشـار آگهـى جهـت دفـاع از اتهـام انتسـابى بـه ایـن شـعبه مراجعـه نماینـد 

نتیجـه عـدم حضـور اتخـاذ تصمیـم قانونـى خواهـد بـود. 
بازپرس شعبه هفدهم دادسراى عمومى و انقالب ناحیه پنج تهران م.الف 46710 

متن آگهى
آگهـى ابـالغ وقت دادرسـى در اجـراى ماده 174 قانون آیین دادرسـى کیفرى آقـاى امیر حجوانى 
فرزنـد پرویـز که فعال مجهول المکان بوده و حسـب مندرجات پرونده کالسـه 971226/1089 این 
دادگاه بـه اتهـام منـدرج در پرونـده تحت تعقیب مى باشـد به موجـب این آگهى که یـک نوبت در 
جرایـد کثیراالنتشـار منتشـر مى گـردد ابـالغ مى گردد کـه رأس سـاعت 9 صبح روز شـنبه مورخ 
1397/7/14 جهـت دفـاع از خـود در شـعبه 1089 دادگاه کیفرى دو تهران واقع در نشـانى تهران 
خیابـان شـهید مطهرى روبـروى خیابان سـلیمان خاطر مجتمع قضایى ارشـاد طبقـه دوم حاضر 

گـردد در صـورت عدم حضـور دادگاه به صـورت غیابى راى صـادر خواهد نمود./م
مدیر دفتر شعبه 1089 دادگاه کیفرى دو تهران- شعبان زاده م.الف 46711 

متن آگهى
مجتمـع قضایـى ولیعصر (عج) تهـران به موجب کیفرخواسـت در پرونـده براى آقاى مهـرداد نظرى 
شـریف بـه اتهـام خیانـت در امانت نسـبت بـه یک دسـتگاه موتورسـیکلت تقاضاى کیفر نمـوده که 
رسـیدگى بـه ایـن موضـوع بـه این شـعبه ارجـاع و وقت رسـیدگى بـراى مورخـه 97/6/31 سـاعت 
11:30 تعییـن گردیـده اسـت بـا عنایـت بـه مجهول المـکان بـودن و عدم دسترسـى به متهـم و در 
اجـراى مقـررات مـواد 115 و 180 قانون آیین دادرسـى دادگاه هاى عمومـى و انقالب در امور کیفرى 
مراتـب یـک نوبـت منتشـر تـا متهم جهـت دفـاع از اتهـام انتسـابى در وقـت مقـرر در دادگاه حاضر 
گـردد. بدیهـى اسـت در صـورت عدم حضور، مطابـق مقررات رسـیدگى غیابى به عمـل خواهد آمد.
شعبه 1005 دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى ولیعصر تهران (1005 جزایى سابق) م.الف 46712 

متن آگهى
مجتمـع قضایـى ولیعصـر (عـج) تهـران به موجـب کیفرخواسـت در پرونـده براى آقـاى مرتضى 
جمعـه متهـم بـه کالهبـردارى رایانـه اى بـه میـزان 835 تقاضـاى کیفر نمـوده که رسـیدگى به 
ایـن موضـوع به این شـعبه ارجاع و وقت رسـیدگى بـراى مورخه 97/7/01 سـاعت 10:30 تعیین 
گردیـده اسـت بـا عنایت به مجهول المکان بـودن و عدم دسترسـى به متهم و در اجـراى مقررات 
مـواد 115 و 180 قانـون آییـن دادرسـى دادگاه هاى عمومى و انقـالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبـت منتشـر تـا متهم جهت دفاع از اتهام انتسـابى در وقـت مقرر در دادگاه حاضـر گردد. بدیهى 

اسـت در صـورت عـدم حضـور، مطابق مقـررات رسـیدگى غیابى به عمـل خواهد آمد.
قاضى شعبه 1005 دادگاه کیفرى 2 مجتمع قضایى ولیعصر تهران (شعبه 1005  م.الف46713 
جزایى سابق)- غفارى

متن آگهى
در پرونـده کالسـه 960217 ایـن بازپرسـى درخصـوص اتهـام آقاى علـى حاجیان 
فرزنـد محمـد اتهـام جعـل و اسـتفاده از سـند مجعـول و فـروش مال غیـر نظر به 
اینکـه متهـم فوق مجهول المکان مى باشـد بدینوسـیله بـه تجویز مـاده 174 قانون 
آییـن دادرسـى کیفـرى مصوب 1392 بـه نامبرده ابـالغ مى گردد، تـا ظرف مهلت 
30 روز پـس از نشـر آگهـى جهـت دفـاع از اتهام انتسـابى در این بازپرسـى حاضر 
شـوند در غیـر ایـن صـورت طبق مقـررات قانونى اتخـاذ تصمیم خواهد شـد.

میرابراهیمى- بازپرس شعبه سوم دادسراى حمایت از انفال و ثروت هاى عمومى م.الف 46715 

آگهى احضار متهم
در پرونـده بـه شـماره بایگانـى 961073 متهـم آقـاى دالور مـرادى بـه اتهـام نقـض حقـوق 
صاحـب عالمـت تجارى تحت تعقیب مى باشـد به واسـطه معلوم نبودن محـل اقامت نامبرده 
در راسـتاى اعمـال مـاده 174 قانون آیین دادرسـى کیفـرى مصوب 1392 مراتـب در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشـار آگهى، تا ظرف مهلت 30 روز از تاریخ نشـر آگهى، در شـعبه سـوم 
دادیـارى دادسـراى عمومـى و انقـالب ناحیـه 19 تهران واقـع در خیابان مطهرى بعـد از قائم 
مقـام حاضـر و از اتهام انتسـابى دفـاع نماید، در صورت عـدم حضور در موعد مقرر رسـیدگى 

و اظهـار عقیـده مى گردد.
الناز بازرگان گیالنى- دادیار شعبه سوم دادسراى ناحیه 19 تهران م.الف 46723 

متن آگهى
ریاسـت محترم اداره روابط عمومى دادگسـترى کل اسـتان تهران به موجب محتویات پرونده 
کالسـه فـوق مطروحـه در این شـعبه آقـاى على اکبر اسـدزاده فرزند شـاپوررضا بـه کد ملى 
0079100953 کـه فعـال مجهول المـکان بـوده و مشـخصات بیشـترى از ایشـان در پرونـده 
منعکـس نمى باشـد به اتهام کالهبردارى تحت تعقیب این بازپرسـى مى باشـد لـذا به موجب 
مـاده 174 قانـون آییـن دادرسـى در یـک نوبت آگهى مى گـردد که نامبرده ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ انتشـار آگهى جهت دفاع و پاسـخگویى به اتهـام وارده در این بازپرسـى حاضر و 

در صـورت عـد حضور اقـدام قانونى معمول خواهد شـد.
عباس نیازى- بازپرس شعبه دهم بازپرسى دادسراى شهررى م.الف 46724 

آگهى احضار متهم
بدینوسـیله بـه آقـاى ایلدیـر گاالشـى که فعـال مجهول المـکان مى باشـد ابالغ مى گـردد که 
جهـت دفـاع از خـود بـه اتهـام فک غیرمجـاز پلمپ موضـوع شـکایت شـهردارى منطقه 19 
تهـران در پرونـده کالسـه 960763 ظرف یک ماه از انتشـار این آگهى در شـعبه اول دادیارى 
دادسـراى عمومـى و انقـالب ناحیـه 37 واقـع در میـدان منیریه ضلع جنوب غربى بن بسـت 
رحیمـى پ 1072 شـعبه اول دادیـارى طبقـه 2 حاضر شـود. این آگهى به اسـتناد ماده 174 
قانـون آییـن دادرسـى کیفرى مصوب 92 فقط یک نوبت منتشـر مى گـردد. چنانچه متهم در 

مهلـت مقـرر قانونى در این شـعبه حاضر نشـود تصمیـم قانونى اتخاذ خواهد شـد.
امین مهرى- دادیار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب ناحیه 37 تهران م.الف 46716 

آگهى احضار متهم
بدینوسـیله درخصـوص پرونـده کالسـه 970279 بـه متهم آقاى اسـماعیل مقدم درخشـان 
کـه فعـال مجهول المـکان مى باشـد ابـالغ مى گـردد کـه جهـت دفـاع از خـود بـه اتهـام عدم 
رعایـت مقـررات رانندگـى منجر به ایـراد صدمه بدنى غیرعمـدى موضوع شـکایت آقاى اکبر 
رشـیدى ظـرف یـک ماه از انتشـار این آگهى در شـعبه هشـتم دادیـارى دادسـراى عمومى و 
انقـالب ناحیـه هفت تهران حاضر شـود. این آگهى به اسـتناد ماده 174 قانون آیین دادرسـى 
کیفـرى مصـوب 92 فقـط یک نوبت منتشـر مى گردد. چنانچـه متهم در مهلت مقـرر قانونى 

در ایـن شـعبه حاضر نشـود تصمیـم قانونى اتخاذ خواهد شـد.
دادیار شعبه هشت دادسراى عمومى و انقالب ناحیه هفت تهران- مریم کریمى  م.الف 46717 
احمدآبادى

متن آگهى
ریاسـت محتـرم روابـط عمومى دادگسـترى اسـتان تهـران  به اسـتناد مـاده 174 
قانـون آییـن دادرسـى کیفـرى بـه آقـاى نـوروز نیک خـو فرزنـد پرویـز بـه اتهـام 
کالهبـردارى موضـوع شـکایت آقـاى فرشـاد حبیب الهـى نجف آبـادى فرزنـد على 
محمـد ابـالغ مى گـردد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـى جهـت دفاع 
از اتهـام خویـش در شـعبه دوم بازپرسـى حاضر شـوید عـدم حضور موجـب اتخاذ 

تصمیـم قانونـى و صـدور قـرار غیابى خواهد شـد.
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهررى- حسن جالل زاده م.الف 46718 

متن آگهى
آگهـى ابـالغ وقت دادرسـى بدینوسـیله در اجراى مـاده 174 قانون آیین دادرسـى کیفرى 
بـه متهـم 1- آقـاى کیوان بدونـه تعرفه 2- آقاى مهـدى ژاپنى 3- مهـدى صادقى به اتهام 
توهیـن و ضـرب و جرح عمـدى پرونده کالسـه 11ب/961028 موضوع شـکایت ابوالفضل 
شـفیعى فرزنـد محمـد اخطـار مى گردد که جهـت انجام دادرسـى و دفاع از اتهام منتسـبه 
ظـرف یـک مـاه پـس از انتشـار در روزنامـه در شـعبه 11 بازپرسـى واقع در ضلع شـمالى 
ترمینـال جنـوب تهـران حاضـر گـردد در غیـر این صـورت این شـعبه غیابا اتخـاذ تصمیم 

خواهـد نمود.
ثاراللهى- بازپرس شعبه یازدهم بازپرس دادسراى ناحیه 16 تهران م.الف 46719 

آگهى احضار متهم
در پرونـده بـه شـماره بایگانـى 961073 متهـم آقـاى رسـول مـرادى بـه اتهام نقـض حقوق 
صاحـب عالمـت تجارى تحت تعقیب مى باشـد به واسـطه معلوم نبودن محـل اقامت نامبرده 
در راسـتاى اعمـال مـاده 174 قانون آیین دادرسـى کیفـرى مصوب 1392 مراتـب در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشـار آگهى، تا ظرف مهلت 30 روز از تاریخ نشـر آگهى، در شـعبه سـوم 
دادیـارى دادسـراى عمومـى و انقـالب ناحیـه 19 تهران واقـع در خیابان مطهرى بعـد از قائم 
مقـام حاضـر و از اتهام انتسـابى دفـاع نماید، در صورت عـدم حضور در موعد مقرر رسـیدگى 

و اظهـار عقیـده مى گردد.
الناز بازرگان گیالنى- دادیار شعبه سوم دادسراى ناحیه 19 تهران م.الف 46721 

آگهى احضار متهم
در پرونـده بـه شـماره بایگانـى 961073 متهـم آقـاى خبـت مـرادى بـه اتهام نقـض حقوق 
صاحـب عالمـت تجارى تحت تعقیب مى باشـد به واسـطه معلوم نبودن محـل اقامت نامبرده 
در راسـتاى اعمـال مـاده 174 قانون آیین دادرسـى کیفـرى مصوب 1392 مراتـب در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشـار آگهى، تا ظرف مهلت 30 روز از تاریخ نشـر آگهى، در شـعبه سـوم 
دادیـارى دادسـراى عمومـى و انقـالب ناحیـه 19 تهران واقـع در خیابان مطهرى بعـد از قائم 
مقـام حاضـر و از اتهام انتسـابى دفـاع نماید، در صورت عـدم حضور در موعد مقرر رسـیدگى 

و اظهـار عقیـده مى گردد.
الناز بازرگان گیالنى- دادیار شعبه سوم دادسراى ناحیه 19 تهران م.الف 46722 

متن آگهى
ریاسـت محتـرم اداره روابـط عمومـى دادگسـترى کل اسـتان تهـران بـه موجـب محتویـات 
پرونـده کالسـه فـوق مطروحه در این شـعبه خانم سـمیه مومنى فرزنـد صیدمحمد که فعال 
مجهول المـکان بـوده و مشـخصات بیشـترى از ایشـان در پرونده منعکس نمى باشـد به اتهام 
سـرقت مسـتوجب تعزیر تحت تعقیب این بازپرسـى مى باشـد لذا به موجب ماده 174 قانون 
آییـن دادرسـى در یـک نوبت آگهى مى گردد که نامبـرده ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشـار 
آگهى جهت دفاع و پاسـخگویى به اتهام وارده در این بازپرسـى حاضر و در صورت عد حضور 

اقـدام قانونى معمول خواهد شـد.
عباس نیازى- بازپرس شعبه دهم بازپرسى دادسراى شهررى م.الف 46725 

متن آگهى
ریاسـت محترم اداره روابط عمومى دادگسـترى کل اسـتان تهران به موجب محتویات پرونده 
کالسـه فـوق مطروحـه در این شـعبه آقاى حسـن شـجاعى که فعـال مجهول المکان بـوده و 
مشـخصات بیشـترى از ایشـان در پرونده منعکس نمى باشـد به اتهام فک و شکسـتن پلمپ 
قانونـى تحـت تعقیب این بازپرسـى مى باشـد لذا بـه موجب مـاده 174 قانون آیین دادرسـى 
در یـک نوبـت آگهـى مى گردد که نامبـرده ظرف مدت یک مـاه از تاریخ انتشـار آگهى جهت 
دفـاع و پاسـخگویى به اتهام وارده در این بازپرسـى حاضر و در صـورت عد حضور اقدام قانونى 

معمول خواهد شـد.
عباس نیازى- بازپرس شعبه دهم بازپرسى دادسراى شهررى م.الف 46726 

متن آگهى
آگهى ابالغ وقت رسـیدگى و دادخواسـت و ضمائم بـه آقاى/ خانم عافیه 
فالحـى فرزنـد غالمعلـى خواهان خانم معصومـه گودرزى  دادخواسـتى 
بـه طرفیـت خوانده خانـم عافیه فالحى بـه خواسـته تجدیدنظرخواهى 
کالسـه  پرونـده  شـماره  بـه  و  ارجـاع  شـعبه  ایـن  بـه  کـه  مطـرح 
9409982664600315 شـعبه 31 دادگاه تجدیدنظـر اسـتان تهـران 
ثبـت و وقـت رسـیدگى مـورخ 1398/4/05 سـاعت 10:00 تعییـن که 
حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسـى مدنى 
بـه علت مجهول المـکان بودن خوانده و درخواسـت خواهـان مراتب یک 
نوبـت در یکـى از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـى مى گردد تـا خوانده ظرف 
یـک مـاه پـس از تاریـخ انتشـار آگهى بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمن 
اعالم نشـانى کامل خود، نسـخه ثانى دادخواسـت و ضمائم را دریافت و 

در وقـت مقـرر فوق جهـت رسـیدگى در دادگاه حاضـر گردد.
دفتر دادگاه تجدیدنظر شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران م.الف 46714 

متن آگهى
پرونده کالسـه 9609982125000466 شـعبه 1091 دادگاه کیفرى دو 
مجتمع قضایى ارشـاد تهران 1071 جزایى سـابق تصمیم نهایى شـماره 
9709972127000774 شـاکى معاون دادسـتان و سرپرست دادسراى 
ناحیه 21 تهران متهم اقاى سـیدوحید موسـوى فرزند سیدحسـن اتهام: 
نگهـدارى مشـروبات الکلـى گردشـکار: دادگاه بـا عنایـت بـه محتویـات 
پرونـده ختـم دادرسـى را اعـالم و با اسـتعانت از خداوند متعال به شـرح 

ذیـل مبادرت بـه صدور راى مـى نماید:
راى دادگاه

بـه موجب کیفرخواسـت شـماره 23000256 مـورخ 97/1/20 صادره از 
دادسـراى عمومـى و انقـالب ناحیه 21 تهران آقاى سـیدوحید موسـوى 
فرزند سیدحسـن 36 سـاله متاهل و مسـلمان، شـغل آزاد، اهل و ساکن 
تهـران، و فاقـد سـابقه ى کیفـرى، متهـم اسـت به نگهـدارى یـک و نیم 
لیتـر مشـروب الکلى دست سـاز، دادگاه بـا عنایت به محتویـات پرونده و 
گـزارش مرجع انتظامى و کشـف مشـروب الکلـى از متهم و اقـرار صریح 
و بى شـائبه نامبـرده در تحقیقـات اولیـه و اینکه با وصف ابـالغ در دادگاه 
حاضـر نشـده و ایـراد و دفاعـى در قبال بزه انتسـابى ارائه ننموده و سـایر 
قرائـن و امـارات موجـود در پرونده، لـذا بزهکارى وى را محرز دانسـته به 
اسـتناد مـواد 702 کتاب پنجم قانون مجازات اسـالمى مصـوب 1375 و 
37 و 27 و 171 قانـون مجـازات اسـالمى مصـوب 1392 و بـا اختیارات 
حاصلـه از بنـد ت و ث مـاده 38 آن قانـون و بـه جهـت فقـد سـابقه ى 
کیفـرى و اظهـار ندامـت شـدیدش بـا رعایـت مـاده 515 قانـون آییـن 
دادرسـى کیفـرى مصـوب سـال 1392 نامبـرده را بـا دو درجـه تخفیف 
(درخصـوص مجـازات حسـب و شـالق) بـه تحمـل یـک روز حبـس بـا 
احتسـاب ایام بازداشـت قبلى و همچنین به پرداخـت مبلغ پنج میلیون 
ریال جزاى نقدى بدل از شـالق و پرداخت مبلغ سـه میلیون و دویسـت 
و پنجـاه هـزار ریـال جـزاى نقـدى بابـت ارزش عرفى تجارى مشـروبات 
الکلـى مکشـوفه در حق صنـدوق دولت محکوم مى کند ایـن راى غیابى 
بـوده و ظـرف 20 روز پـس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سـپس 
ظـرف مـدت بیسـت روز قـاب اعتـراض در محاکـم محتـرم تجدیدنظر 

اسـتان تهران مى باشـد.
م.الف 46729  على اکبر مالتبار- رئیس شعبه 1091 دادگاه کیفرى دو تهران

اجراییه
محکوم له/ محکوم لهم: مصطفى شایسته فرزند اسمعیل، به نشانى تهران خیابان وزرا خالداسالمبولى خیابان 
هفتم پالك 24 محکوم علیه/ محکوم علیهم: احمد آریابد فرزند محمد مجهول المکان نماینده یا قائم مقام 
قانونى محکوم له/ محکوم علیه: محسن باغ میرانى فرزند جواد به نشانى تهران خیابان 17 شهریور جنوبى 
خیابان حداد عادل کوچه تفنگچى پالك 11 طبقه سوم وکیل مصطفى شایسته محکوم به: به موجب 
دادنامه به شماره 9609970226501250 محکوم علیه محکوم است به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به 
مبلغ100,000,000 ریال از تاریخ 1390/8/10 و خسارت تاخیر تایده مبلغ 439,551,223 ریال از مورخ 
1392/12/18 بر مبناى نرخ شاخص تورم بانک مرکزى لغایت یوم الوصول بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجرا احکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضایى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)
مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى شهید  110/54478ت 
بهشتى تهران- مریم واشقانى

متن آگهى
آگهـى ابـالغ وقـت رسـیدگى و دادخواسـت و ضمائـم بـه آقـاى/ خانم 
محمدعلـى نوروزخـواه خواهـان آقـاى عیسـى فعله جـو دادخواسـتى 
خواسـته  بـه  نوروزخـواه  محمدعلـى  آقـاى  خوانـده  طرفیـت  بـه 
تجدیدنظرخواهـى مطـرح که به این شـعبه ارجـاع و به شـماره پرونده 
کالسـه 9409982664600773 شـعبه 31 دادگاه تجدیدنظـر اسـتان 
تهران ثبت و وقت رسـیدگى مورخ 1398/4/05 سـاعت 10:00 تعیین 
که حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع مـاده 73 قانون آیین دادرسـى 
مدنـى بـه علـت مجهول المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان 
مراتـب یـک نوبـت در یکـى از جرایـد کثیراالنتشـار آگهى مى گـردد تا 
خوانـده ظـرف یـک مـاه پـس از تاریـخ انتشـار آگهى بـه دفتـر دادگاه 
مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانى کامـل خـود، نسـخه ثانى دادخواسـت 
و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهت رسـیدگى در دادگاه 

گـردد. حاضر 
دفتر دادگاه تجدیدنظر شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران م.الف 46720 

آگهى مزایده ملک
برابـر دادنامـه شـمار 00236 صـادره از شـعبه 1145 دادگاه عمومى 
تهران در پرونده کالسـه شـعبه سـوم اجراى احکام کیفرى دادسراى 
ناحیـه 16 تهـران محکـوم علیه آقـاى / خام امیـر کریم پور بـه اتهام 
سـرقت محکوم به حبس مى باشـد که بر همین اسـاس آقـاى/ خانم 
عزیـز آقـاى کریم پور و معصومـه فرح بخش با ایداع وثیقـه در مورخه 
91/2/5 بـه نـام خـود ضمانـت وى را در قبال مبلـغ 200,000,000 
ریـال بـر عهده گرفته اسـت و با توجـه به عدم معرفـى محکوم علیه 
از جانـب وى، دسـتور ضبط وثیقه از سـوى معاون محترم دادسـتان 
صادر گردیده، ملک نامبرده به شـماره 9222 به شـماره ثبت 10536 
دفتـر جلـد 8 صفحـه 288 واقـع در بخـش بـه آدرس تهـران قلعـه 
مرغـى خ مهران کوچه مهدى پور یک دسـتگاه آپارتمان به مسـاحت 
80 متـر مربـع نمـاى آجرى سـال سـاخت 45 سـال سـاخت خواب 
دارد حـال و پذیرایـى دارد داراى انشـعابات آب، گاز، برق  و سیسـتم 
سرمایشـى و گرمایشـى مى باشـد کـه در ایـن خصوص بـا عنایت به 
جمیع جهات و موقعیت ملک و شـرایط زمانـى و مکانى ارزش پالك 
ثبتـى مبلـغ 1,680,000,000 ریـال معـادل 168,000,000 تومان 
توسـط کارشـناس اعالم گردیده اسـت لـذا مزایده پـالك ثبتى فوق 
در مـورخ 97/6/13 به سـاعت 9 الـى 10 صبح در محل اجراى احکام 
کیفـرى دادسـراى ناحیـه 16 تهـران برگـزار خواهـد شـد مزایـده از 
قیمت پایه کارشناسـى آغاز و به باالترین قیمت پیشـنهادى فروخته 
خواهـد شـد مبلـغ 10 درصد مزایـده نقدا و الباقـى باید ظرف مهلت 
یـک مـاه به صنـدوق دادگسـترى تودیـع گـردد در غیر ایـن صورت 
عـدم پرداخـت بـه موقع الباقـى وجه مزایـده مبلغ ده درصـد پس از 
کسـر هزینه هـاى اجرایى بـه نفع صنـدوق دولت ضبط خواهد شـد. 
متقاضیـان مى توانند جهـت رویت ملک 5 روز قبـل از مزایده در این 
اجـرا حضـور یافتـه تا مقدمـات بازدیـد از ملـک فراهم گـردد. ملک 
داراى متصـرف اسـت سـه دانـگ بـه نـام عزیـز آقـا کریم پـور و سـه 

دانـگ به نـام خانم معصومـه فرح بخش
دادورز اجراى احکام کیفرى دادسراى ناحیه 16 بعثت م.الف 46728 

آگهى احضار متهم
بدینوسـیله در اجـراى مـاده 174 قانون آییـن دادرسـى دادگاه هاى عمومى و انقـالب در امور 
کیفـرى بـه متهم سـامان حسـینى فرزند حقدوسـت کـه مجهول المـکان و به اتهـام ضرب و 
جـرح عمـدى تحـت تعقیب قرار گرفته اند یـک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشـار یا محلى 
آگهـى مى شـود کـه ظرف مدت یک مـاه از تاریخ درج آگهـى جهت دفاع از اتهام انتسـابى در 
پرونـده کیفـرى به شـماره 970127 مطرح در شـعبه دهـم دادیارى دادسـراى ناحیه چهارده 
تهـران حاضـر و در غیـر این صورت این شـعبه وفـق مقررات مطابـق ماده 406 همـان قانون 

رسـیدگى و غیابى و اظهارنظـر خواهد نمود.
زهرا سمیعى عارف- دادیار شعبه دهم ناحیه چهارده تهران م.الف 46727 

آگهى مربوط به تجدیدنظر 
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به خانم زهرا شاکرى سیاوشانى تجدیدنظرخواه آقاى 
نسبت  فوق الذکر  تجدیدنظرخوانده  طرفیت  به  تجدیدنظرخواهى  دادخواست  سیاوشانى  شاکرى  على 
به دادنامه شماره 212 مورخ 97/3/19 در پرونده کالسه 960952 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
مجهول المکان  علت  به  مدنى  دادرسى  آیین  قانون   346 و   73 ماده  موضوع  طبق  که  تقدیم  تهران 
بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبا 
به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به 

دادگاه تجادیدنظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى شهید  110/54487ت 
بهشتى تهران- زهره جعفریان

هدف شهرداری،   توسعه ورزش همگاني و نشاط
 اجتماعي است

محمدصادق حسني، رئيس سازمان ورزش شهرداري تهران در نشست 
خبري با اصحاب رس��انه گفت: »برنامه مان توسعه ورزش همگاني و نشاط 
اجتماعي است و بايد زيرساخت ها را براي ورزش همگاني فراهم کنيم تا نشاط 
را به جامعه بياوريم.« وي همچنين از توجه ويژه به ورزش کشتي خبر داد: »با 
توجه به اينکه کشتي براي ما بسيار خوب و باارزش است، در سازمان ورزش 
اراده اي جهت تصميم گذاري براي ترويج، تبليغ و تقدير از قهرمانان کشتي 

وجود دارد و اميدواريم بتوانيم بيش از پيش براي کشتي قدم برداريم.«
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