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ایران ،جام جهانی آمریکا را
تحریم می کند؟

تغییر تاریخ جام جهانی کشــتی فرنگی باعث
اختالف میان ایران و اتحادیه جهانی کشــتی
شده است.به گزارش «ورزش سه» ،چند روز قبل بود که
اتحادیه جهانی کشــتی در نامه ای به فدراسیون ایران
از تغییــر تاریــخ جــام جهانــی کشــتی فرنگــی خبــر داد.
در حالی که پیــش از این میزبانی این رقابت ها در ســال
 ۲۰۱۸بــه ایــران و شــهر اهواز وا گــذار شــده بود و قــرار بود
مسابقات در اردیبهشت برگزار شود ،کشورهای اروپایی
به دلیل نزدیکی رقابت های قهرمانی اروپا با جام جهانی
خواســتار تغییر تاریخ این مسابقات شــده اند.اتحادیه
جهانی کشتینیزدر اقدامیعجیبتاریخجدیدبرگزاری
جام جهانی کشتی فرنگی  ۲۰۱۸را آذر اعالم کرده است.
فدراســیون ایــران هــم در ایــن میــان بیــکار ننشســته
و به تصمیم اتحادیه جهانی اعتراض کتبی کرده است.
فدراسیون کشتیایرانبرگزاریجامجهانی ۲۰۱۸کشتی
فرنگی در فروردین و دو روز قبل از جام جهانی کشتی آزاد
در آمریــکا را بــه عنــوان تاریــخ پیشــنهادی خــود اعــام
کردهاند.از سویدیگرمسئوالنفدراسیون کشتیتهدید
کرده اند در صورتی که اتحادیه جهانی پیشنهاد ایران را
قبول نکند ،ایران جام جهانی کشتی آزاد آمریکا را تحریم
کــرده و در ایــن رقابــت هــا بــه نشــانه اعتــراض شــرکت
نمیکنــد .حمیــد بنی تمیــم ،نایــب رئیس فدراســیون
کشــتی در ایــن باره به ایســنا گفــت« :قــرار اســت  18و 19
فروردین یعنــی  19روز قبــل از تاریــخ قبلی جــام جهانی
کشتیفرنگی،رقابتهایجامجهانیآزاددر آمریکابرگزار
شــود ،بر همین اســاس ما به اتحادیه جهانی پیشنهاد
دادیم رقابتهای جام جهانی کشــتی فرنگی نیز دو روز
قبــل از جــام جهانــی آزاد برگــزار شــود؛ چــرا کــه ا گــر قــرار
بر همزمانی با رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی اروپا باشد،
پس جام جهانی آزاد نیز باید به خاطــر فاصله زمانی کم
با رقابتهای اروپایی به تعویق بیفتد در غیر این صورت
ایــران در جــام جهانــی آزاد بــه نشــانه اعتــراض شــرکت
نخواهد کرد».اتفاقعجیبدیگردر ماجرایتغییرتاریخ
جام جهانی کشــتی فرنگی  ۲۰۱۸این اســت که اتحادیه
جهانی شهر اهواز را به عنوان یکی از کاندیدای میزبانی
اینمسابقاتدر آذر سالآیندهمعرفی کرده؛در حالی که
پیش از این وا گــذاری میزبانی این مســابقات بــه ایران
قطعی شــده بود .بنی تمیم بــه این اتفاق هــم این طور
وا کنــش نشــان داده اســت « :این موضــوع هــم از دیگر
شــیطنتهایی اســت که در این باره انجام شده است.
شــاید هم میداننــد ایــران بــا پیشنهادشــان مخالفت
میکند که این کار را انجام دادهاند».

غیبت های فرنگی کار خوزستانی دردسرساز شد

قلمقرمزاشکانیروینامسعیدعبدولی
ملــی پــوش باتجربــه کشــتی
فرنگی ایران از لیســت تیم ملی
خــط خورد.بــه گــزارش «ورزش ســه»،
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن
روزهــای  28بهمن تــا  9اســفند در محل
خانــه کشــتی عبدالــه موحــد مجموعــه
ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.نکته
مهم و کلیدی در لیست نفرات دعوت شده عدم وجود نام
ســعید عبدولــی اســت .این کشــتی گیــر باتجربه کــه اخیرا
در اردوهــای تیــم ملــی غیبــت داشــت و در مصاحبــه ای
با«ورزش ســه» هم اعــام کــرد از نظر خــودش نیاز نیســت
در تمامــی مســابقات شــرکت کند ،در لیســت جدیــد علی
اشــکانی جایــی ندارد.بــرای اطــاع از دلیــل ایــن ماجــرا
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مهران حاتمی با فدراسیون جدید ادامه نمیدهد؟

بالتکلیفیمحضروینیمکتتیمملیبسکتبال

در فاصلــه  ۱۰روز مانــده تا بازی
تیــم ملــی بسکتبـ ـ ــال ایــران
مقابل قزاقستان هنوز وضعیت کادرفنی
مشــخص نیســت .بــه گــزارش «ورزش
سه» ،مدیران فدراسیون عالقه داشتند
تکلیــف قهرمان لیــگ برتــر هر چــه زودتر
مشــخص شــود تــا برنام ههــای تیمملــی
را پیگیــری کنند .حــاال در شــرایطی فینال لیگ برتر رســما
ندر تبریزبهپایانمیرسد کهتیمملیباید ٣اسفند
 24بهم 
در چارچوب انتخابی جامجهانی به مصاف قزاقستان ،آن
هم در کشور حریف برود.آسمانخراشهای کشورمان که از
دوبازینخستیکبردویکباختدر کارنامهدارند،اوایل
اســفنددو بازی کلیدی مقابل قزاقســتان و عراق خواهند

داشــت .عجیب اینجاســت که بــا وجود
فرصتمحدودبرایآمادهسازیتیمملی
هنوز وضع کادر فنی هم توســط ریاســت
جدیدفدراسیونمشخصنشدهاست.
از مربیانیچونمصطفیهاشمی،مهران
حاتمی و مهــران شــاهینطبع بهعنوان
گزین ههــای اصلــی نیمکــت تیمملــی یاد
میشود؛امارئیسفدراسیونترجیحدادهبعداز پایانلیگ
از نامسرمربیجدیدرونمایی کند.
جالب اینکه سایت فدراسیون بسکتبال از آغاز اردوی تیم
ملی از  ۲۶بهمن خبر داد .به گفته قاســمی ،مدیر تیم ملی
بسکتبال ،سرمربی و کادرفنی جدید بعد از پایان لیگ برتر
اعالم می شوند.
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اعزام مبهم تیم ملی بوکس به بلغارستان

تیـم ملـی بوکـس ایـران در صورتـی بـه
مسـابقات بلغارسـتان اعزام میشــــود
که با حاشیههای زیادی رو به رو است.
بــه گــزارش ایســنا ،پــس از انتخــاب حســین ثــوری
به عنوان رئیس فدراســیون بوکــس و ادامه فعالیت
ا کبــر احــدی در تیــم ملـ ـــی بــه عنــوان ســرمربی،
خبرهــای اعــزام بوکســورها بــه مســابقات تدارکاتــی
و البته بینالمللی بلغارســتان در راســتای باال رفتن
ســطح آمادگی ملیپوشــان برای حضوری موفق در
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جا کارتا شنیده شد.
با حواشی زیادی که در رابطه با اعزام تیم ملی بوکس
به این تورنمنت وجود داشــت ،ســرانجام این اعزام
به روز  ۲۸بهمن موکول شــد؛ اما حواشــی همچنان
در اطراف این تصمیم فدراســیون و کادرفنی وجود
دارد.
از همــان ابتــدا کــه صحبته ـ ـــای ا عــزام شــدن
بوکسورهای سنگین وزن به این مسابقات به میان
آمد شــائبههای زیادی گریبان گیر این موضوع شد
تا اینکــه کادر فنــی اعالم کــرد ،قصــد دارد یــک یا دو
تیم کامل را بــه ایــن اردو و تورنمنــت تدارکاتی اعزام
کند .هرچند که اردوی مشــترک دو تیم بلغارســتان
و ایــران بــا ســر و صــدای زیــادی که داشــت کنســل

آ گهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه  961390خواهان علیرضا قصری دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ
 15/000/000ریــال بــه طرفیت مهــدی جمالــی مقــدم تقدیم نمــوده اســت .وقت رســیدگی برای
مورخه  97/1/20ســاعت  10:00تعیین گردیده ،با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر ،تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در
خیابان ســجاد ،اول ارباب ،روبروی مدرسه نیلی پور ،جنب ســاختمان صبا ،پال ک  57کدپستی
 8165756441شورای حل اختالف اصفهان  -شعبه  45شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .م الف36086 /
شعبه  45شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه  961532خواهان رضا جمشیدی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه
به طرفیت محمد داوری شــلمرازی تقدیم نموده اســت .وقت رســیدگی برای مورخه 97/1/22
ســاعت  9:30تعیین گردیده ،با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان
مراتب در جراید منتشر ،تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد ،اول
ارباب ،روبروی مدرسه نیلی پور ،جنب ساختمان صبا ،پال ک  57کدپستی  8165756441شورای
حل اختالف اصفهان  -شعبه  9شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را اخــذ نماید .در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی
اتخاذ می شود .م الف36085 /
شعبه  9شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه  960584خواهان فرحنــاز ابراهیم زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه
چک بــه طرفیــت محید کریمــی و امیــر زارعــی تقدیم نمــوده اســت .وقت رســیدگی بــرای مورخه
 97/1/26ســاعت  09:30تعییــن گردیــده ،بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانده حســب
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر ،تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در
خیابان ســجاد ،اول ارباب ،روبروی مدرسه نیلی پور ،جنب ســاختمان صبا ،پال ک  57کدپستی
 8165756441شــورای حل اختالف اصفهان  -شعبه  13شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید .در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .م الف36047 /
شعبه  13شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی
مشــخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :ســعید شــاهو فتاحی نام پدر :ابوبکر نشــانی محل
اقامــت :مجهول المکان /مشــخصات محکــوم له :نــام و نام خانوادگــی :حمید جمشــیدیان نام
پدر :اصغر نشانی محل اقامت :براآن شمالی روستان جوزدان نبش کوچه شاهدی /محکوم به:
به موجب رای شــماره  830تاریــخ  96/9/11حوزه  35شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان
که قطعیــت یافته اســت .محکوم علیه محکوم اســت بــه :پرداخــت مبلــغ  50/000/000ریال وجه
یک فقره چک بــه شــماره  623811ص  58عهده بانک ســپه شــعبه  20متری افســریه بابت اصل
خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  95/10/30لغایت اجرای حکم و
پرداخت مبلغ  35/000ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتی در
حق صندوق دولت جمهوری اســالمی ایــران .ماده  34قانــون اجرای احکام :همیــن که اجرائیه
به محکوم علیه ابالغ شد ،محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند ،باید ظرف مهلت مزبور
صریحا اعالم نمایدم الف/
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و ا گر مالی ندارد
ً
 36140شماره بایگانی606/96 :
شعبه  36شورای حل اختالف اصفهان

و از گردونه تصمیمات خارج شــد؛ اما اعزام بوکســورها
به این تورنمنت پابرجاســت و حواشی هم موازی با آن
حرکت میکند.
یکی از اصلیترین حواشــی موجود در ایــن مورد ،تغییر
مــداوم تصمیمات کادرفنی و فدراســیون بوکس پیش
از اعــزام تیــم ملــی اســت .ابتــدا قــرار بــود ملیپوشــان
سنگین وزن به این تورنمنت اعزام شوند.
سپس قرار شد یک یا دو تیم اعزام شوند و حاال بار دیگر
تصمیم فدراســیون و کادرفنی این است که تنها اوزان
سنگین به این تورنمنت اعزام شوند.

مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :پیمان نکوئی نشانی محل اقامت :مجهول المکان/
مشــخصات محکوم له :نام و نــام خانوادگــی :عبدالعلی پور عجم نشــانی محل اقامــت :اصفهان
خ کهنــدژ کوی شــهید رهنمــا روبــروی بن بســت گل چیــن /محکوم بــه :بــه موجب رای شــماره
 9609976795400641تاریخ  96/6/29حوزه  24شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که
قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال
سند رسمی خط تلفن موبایل به شــماره  09131131192و همچنین پرداخت مبلغ 500/000/000
ریال هزینه دادرســی در حق خواهان و همچنین نیم عشــر اجرا در حق صنــدوق دولت .ماده 34
قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ،محکوم علیه مکلف است ظرف
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند
که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد
اجراییه نداند ،باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و
صریحا اعالم نمایدم الف 36070 /شماره بایگانی960066 :
ا گر مالی ندارد
ً
شعبه  24شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالسه پرونده  /961120شماره دادنامه -96/10/25-9609976793603697 :مرجع رسیدگی:
شعبه  6شورای حل اختالف اصفهان  /خواهان :معصومه نوروزی با وکالت مهشید داوران پور فرد
و علی مومن هر دو به نشــانی اصفهان بلوار کشاورز و سه راه ســیمین نبش کوی  117مجتمع دی
طبقه  6واحد  44غربی  /خوانده :عباســعلی شــیر محمدی نشــانی :مجهول المکان  /خواسته:
مطالبه وجه یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل  /با عنایت به محتویات
پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می
نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص دعوی معصومه نــوروزی با وکالت مهشــید داوران پور فرد و
جمعا مبلــغ  44/000/000ریال
علی مومن به طرفیت عباســعلی شــیرمحمدی بخواســته مطالبه
ً
بابت وجه یک فقره چک به شــماره  94/4/28-207272بانک ملی به انضمام مطلق خسارات
قانونی ،با توجه بــه دادخواســت تقدیمی تصویــر مصدق چک و گواهــی عدم پرداخــت آن بقای
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه
وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه
ای به این شعبه ارایه ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد  310و 313
قانون تجارت و  522 ،519،515 ،198قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ  44/000/000ریال بابت اصل خواسته و  655/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ
 120000ریال هزینه نشــر آ گهی و همچنین خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید  94/4/28تا
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می
باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید
نظر خواهی در محا کم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف36094/
شعبه  6شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالسه پرونده  /961124شماره دادنامه -96/10/25-9609976793603694 :مرجع رسیدگی:
شــعبه  6شــورای حل اختالف اصفهان  /خواهان :معصومه نوروزی با وکالت مهشید داوران پور
فرد به نشــانی اصفهان بلوار کشاورز و ســه راه ســیمین نبش کوی  117مجتمع دی طبقه  6واحد
 44غربی  /خوانده :کمال رئیسی نشانی :مجهول المکان  /خواسته :مطالبه بخشی از وجه یک
فقره چک و مطلق خسارات دادرســی و حق الوکاله وکیل  /با عنایت به محتویات پرونده و نظریه
مشــورتی اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صــدور رای مــی نماید .رای
قاضی شورا :در خصوص دعوی معصومه نوروزی با وکالت مهشید داوران پور فرد به طرفیت کمال
جمعا مبلغ  60/000/000ریال بخشــی از وجه یک فقره چک به شــماره
رئیســی بخواســته مطالبه
ً
 95/8/17-731929بانــک تجارت به انضمام مطلق خســارات قانونی ،با توجه به دادخواســت
تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول مستندات در ید خواهان که
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده
با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارایه ننموده لذا
دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد  310و  313قانون تجارت و ،519،515 ،198
 522قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ  60/000/000ریال
بابت اصل خواســته و  855/000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ  120000ریال هزینه نشر آ گهی و
همچنین خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاســبه آن براساس نرخ
اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهــده اجرای احکام می باشــد در حق خواهان صــادر و اعالم می
نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محا کم عمومی حقوقی
اصفهان می باشد .م الف36090/
شعبه  6شورای حل اختالف اصفهان

پیش از لغو اردوی مشترک تیم ملی ایران با بلغارستان،
کادر فنی اعالم کرد که فدراسیون بلغارستان تنها اوزان
ســنگین وزن را بــه اردوی مشــترک دعوت کرده اســت
و همیــن موضــوع رفتــه رفتــه باعــث لغــو ایــن اردوی
تدارکاتــی شــد .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع بایــد دیــد
آیــا فدراســیون بلغارسـ ـــتان در اع ـ ــزام اوزان سـ ـــبک
یا ســنگین تیم ملی ایران بــه این رقابتهــا نیز تصمیم
گرفته است که سبک وزنها اعزام نمیشوند؟
ا گر از موضوع گفته شــده بگذریم نــکات دیگری وجود
دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.

طبق گفتــه فدراســیون بوکــس اوزان ســنگین وزن
شــانس اول مــدال ایــران در بازیهــای آســیایی
پیش رو هســتند و به همین دلیل عازم بلغارســتان
میشــوند؛ امــا آیــا احســان روزبهانــی کــه بوکســور
سنگین وزن تیم ملی است نباید به جای تمرینات
انفــرادی در ایــن تورنمنت شــرکت کنــد؟ روزبهانی
قصــد دارد بــرای بازیهــای آســیایی  ۲۰۱۸در یــک
وزن پایینتر فعالیت کند ،آیا نباید در این تورنمنت
تدارکاتــی اولیــن تجربیــات خــود را در وزن جدیــد
به دســت آورد؟ باید دید کــه آیا روزبهانــی در بوکس
بــه یــک کیانــوش رســتمی در وزنــه بــرداری تبدیل
شده که برای خود و تیم ملی تعیین تکلیف میکند
یا اینکــه کادر فنی و فدراســیون بوکس تــوان کنترل
کردن او را دارند.
البته تفاوت این دو ورزشــکار هم بســیار زیاد است؛
چرا که رستمی قهرمان المپیک بوده؛ اما روزبهانی
حتی طالی بازی های آسیایی را هم ندارد.
با توجه به همه این مسائل ،امید میرود فدراسیون
بوکــس بــرای اوزان ســبک وزن تیــم ملی نیــز فکری
کند .بوکس دنیا روز به روز در حال پیشرفت است و
با منع اعزام سبک وزنهای ایران به تورنمنتهای
تدارکاتــی ،نمیت ـ ـــوان از آنهــا انتظــــــار مــــــدال در
تورنمنتهای مهمتر را داشت.

دادنامه
کالسه پرونده  /961123شماره دادنامه -96/10/25-9609976793603695 :مرجع رسیدگی:
شــعبه  6شــورای حل اختالف اصفهان  /خواهان :معصومه نوروزی با وکالت مهشید داوران پور
فرد به نشــانی اصفهان بلوار کشاورز و ســه راه ســیمین نبش کوی  117مجتمع دی طبقه  6واحد
 44غربــی  /خوانده :جواد پیرنجم الدین نشــانی :مجهــول المکان  /خواســته :مطالبه وجه یک
فقره چک و مطلق خسارات دادرســی و حق الوکاله وکیل  /با عنایت به محتویات پرونده و نظریه
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی
شــورا :در خصوص دعوی معصومه نوروزی با وکالت مهشــید داوران پور فرد به طرفیت جواد پیرر
نجم الدین بخواســته مطالبه
جمعا مبلغ  106/000/000ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره
ً
 86/11/12-538091عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی ،با توجه به دادخواست
تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول مستندات در ید خواهان که
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده
با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارایه ننموده لذا
دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد  310و  313قانون تجارت و ،519،515 ،198
 522قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  106/000/000ریال
بابت اصل خواسته و  1/430/000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ  120000ریال هزینه نشر آ گهی
و همچنین خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ
اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهــده اجرای احکام می باشــد در حق خواهان صــادر و اعالم می
نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محا کم عمومی حقوقی
اصفهان می باشد .م الف36092/
شعبه  6شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالسه پرونده  /960899شماره دادنامه -96/10/25-9609976793603691 :مرجع رسیدگی:
شعبه  6شورای حل اختالف اصفهان  /خواهان :جواد هلیلی موگوئی با وکالت حسین محمدیان
و نفسیه عرب زاده به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت ارغوان طبقه
ســوم واحد  / 8خوانده :مرتضی براتی کهریزســنگی نشــانی :مجهول المکان  /خواسته :مطالبه
وجه یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل  /با عنایت به محتویات پرونده
و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا :در خصوص دعوی جواد هلیلی موگوئی با وکالت حسین محمدیان و نفسیه عرب
جمعا مبلغ  49/000/000ریال بابت
زاده به طرفیت مرتضی براتی کهریزســنگی بخواســته مطالبه
ً
وجه یک فقره چک بــه شــماره  96/5/22-1/307983بانک ســپه به انضمام مطلق خســارات
قانونی ،با توجه بــه دادخواســت تقدیمی تصویــر مصدق چک و گواهــی عدم پرداخــت آن بقای
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه
وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه
ای به این شعبه ارایه ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد  310و 313
قانون تجارت و  522 ،519،515 ،198قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ  49/000/000ریال بابت اصل خواســته و  1/727/500ریال بابت هزینه دادرســی و
مبلغ  120000ریال هزینه نشر آ گهی و همچنین خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/5/22
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می
باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید
نظر خواهی در محا کم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف36080/
شعبه  6شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالســه پرونــده  /960788شــماره دادنامــه -96/10/30-9609976793603758 :مرجــع
رســیدگی :شــعبه  6شــورای حل اختالف اصفهــان  /خواهان :عباس هــادی چرمهینی بــا وکالت
حسین محمدیان و نفسیه عرب زاده به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک
تجارت ارغوان طبقه سوم واحد  / 8خوانده :اســدا ...رئیسی اشترجانی نشانی :مجهول المکان
 /خواسته :مطالبه وجه یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل  /با عنایت
به محتویــات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتــی مبادرت
به صدور رای مــی نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص دعــوی عباس هادی چرمهینــی با وکالت
حســین محمدیان و نفســیه عرب زاده به طرفیت اســدا ...رئیســی اشترجانی بخواســته مطالبه
جمعــا مبلــغ  60/000/000ریال وجه یک فقــره چک بــه شــماره  95/6/1-3452/098590بانک
ً
تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی ،با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و
گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی

مدال برنزآسیا بر گردنرکابزن
 ۳۶ساله ایرانی
مهدی سهرابی رکابزن باتجربه تیم ملی مدال
برنزآسیارادر استقامتجاده کسب کرد.
به گزارش «ورزش سه» ،آخرین روز از مسابقات قهرمانی
آســیا جــاده  2018در کشــور میانمــار ســاعاتی پیــش
بهپایانرسید.در آخرینمسابقهاینرقابتهادوچرخه
ســواران بزرگســال کشــورمان در مــاده اســتقامت جاده
به رقابت پرداختند.مهدی سهرابی ملی پوش باتجربه
کشورمانمسیر 176کیلومتریمسابقهرابا کسبمدال
برنزقهرمانیآسیابهپایانرساند.ایندوچرخهسوار ۳۶
ســاله کشــورمان قبال افتخارات زیــادی در کارنامه خود
داشته و دو بار هم در المپیک شرکت کرده است.
ورزشکاران کشــورمان با کســب این مدال موفق شدند
در مجموع با چهار مدال (دو مــدال نقره و دو مدال برنر)
مسابقاتقهرمانیآسیا 2018جادهرابهپایانبرسانند.
پیش از ایــن در بخــش تایم تریل تیمــی ایران بــه مدال
نقره رســیده بود و آروین معظمی گودرزی نیز در بخش
انفرادی مدال نقره کسب کرده بود.

افتتاحپیستموتورکراس
محمدآبادجرقویه

روزبهانی ،کیانوشرستمیدومشدهاست؟

آ گهی احضار متهم
آقای مهــدی ترابی زیارتگاهــی فرزند قاســم در پرونده شــماره  960938د  36این شــعبه به اتهام
تهدید ،افترا و توهین از طریق ارسال پیامک تحت تعقیب قرار دارید .به این وسیله براساس ماده
 174قانون آیین دادرســی کیفری به شــما ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آ گهی در این
شعبه حاضر شوید و در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می
شود .م الف36073 /
شعبه  36دادسرای عمومی و انقالب اصفهان (شهدای هفتم تیر)

اخطار اجرایی

با ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگی هم
تمــاس گرفتیــم .اشــکانی در ایــن بــاره
بــه «ورزش ســه» گفــت« :وقتــی یــک
کشتیگیر شــرایط حضور در اردو را ندارد،
دلیلی نمی بینــم کــه او را بــه اردو دعوت
کنــم .مــن نمــی خواهــم بحــث غیبــت
عبدولی در تمرینات را وســط بکشــم؛ اما
این کشتی گیرشرایطحضور در اردورانداشت.بدینترتیب
شانســی برای حضور در مســابقات پیش رو نــدارد و نفرات
اعزامی فقط از لیست اعالم شده ،معرفی می شوند».حاال
باید دید با این وضعیت سعید عبدولی برای جام جهانی،
بــازی هــای آســیایی و مســابقات جهانی ســال آینــده هم
در لیستسیاهسرمربیتیمملیقرار می گیردیانه.

ورزش

روز

رئیــس هیئــت اتومبیلرانی اســتان اصفهان
گفت :با اختصــاص زمینی بــه وســعت  10هزار
مترمربــع بــرای احــداث پیســت شــهر محمدآبــاد و بــا
غ بر یک میلیارد و  500هزار ریال فاز نخست
هزینهای بال 
آن مورد بهرهبرداری قرار گفت.به مناسبت دهه مبارکه
فجر،پیستموتورکراسشهرمحمدآبادجرقویهباحضور
محمدسلطانحسینیمدیرکلورزشوجواناناستان
اصفهان ،احمد بازوبندی رئیس هیئت موتورسواری و
اتومبیلرانی استان اصفهان و اعضای شورای اسالمی
شــهر ،شــهردار و فرماندار شهرســتان و مســئوالن شــهر
محمدآبادبهبهرهبرداریرسید.
احمــد بازوبنــدی رئی ـ ـ ــس هیئ ـ ـ ــت موتورس ـ ــواری و
اتومبیلرانی استان اصفهان در حاشیه این مسابقات
اظهار کرد:باتوجهبهپتانسیلباال در اینمنطقه،ایجاد
زیرســاختهای مورد نیــاز باعث رشــد و تعالــی ورزش و
روحیه جوانان خواهد شــد.وی ادامه داد :این پیست
ورزشــی باهمت شهرداری ،شــورای اســامی و سازمان
بســیج مســتضعفین محمدآبــاد جرقویــه و همــکاری
مســئوالن هیئــت موتورســواری و اتومبیلرانی اســتان
اصفهان احداثشده است.رئیس هیئت موتورسواری
و اتومبیلرانــی اســتان اصفهــان بــا قدردانــی از تالش و
همت کمیتــه موتور کــراس بیان داشــت :بــا اختصاص
زمینی به وســعت  10هزار مترمربع برای احداث پیست
شــهر محمدآباد و با هزین ـهای بالغبر یک میلیــارد و 500
هزار ریال فاز نخست آن مورد بهرهبرداری قرار گفت.

حاضر نگردیــده و الیحه دفاعیه ای به این شــعبه ارایه ننمــوده لذا دعوی خواهــان را به نظر ثابت
دانسته به استناد مواد  310و  313قانون تجارت و  522 ،519،515 ،198قانون آیین دادرسی مدنی
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  60/000/000ریال بابت اصل خواسته و 1/860/000
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  120000ریال هزینه نشر آ گهی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از
تاریخ سررسید  95/6/1تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی
بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف
مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محا کم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف36082/
شعبه  6شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالســه پرونده / 791/96شــماره دادنامــه 1019 :تاریخ رســیدگی - 96/10/27:مرجع رســیدگی:
شــعبه  36شــورای حل اختالف اصفهان  /خواهــان :حمید جمشــیدیان فرزند اصغر به نشــانی:
براآن شــمالی روســتای جــوزدان نبش کوچــه شــاهد  / 7خوانــدگان :فریبــا انتظاری فرزنــد نصیر
نشــانی :مجهول المکان /خواســته :مطالبه وجه چک  /گردشــکار :پس از ارجاع پرونــده به این
شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونــی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شــورا
ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص
دادخواست حمید جمشیدیان به طرفیت فریبا انتظاری به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000
ریال وجه یک فقره چک  114647به عهده بانک ســپه شــعبه میدان قدس اصفهــان به انضمام
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت
وجه چک از ناحیــه بانک محال علیه و بــا توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخه
 96/10/27و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه
از ناحیــه خوانــده دلیلی که حکایــت از پرداخــت وجه چک نمایــد ارایــه نگردیده فلذا بــا توجه به
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخ  96/10/27و با احراز اشتغال ذمه ی خوانده
و اســتحصاب دین و مســتندا به مــاده  11قانون شــوراهای حل اختــالف و مــواد 310و311و 313از
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشــخیص مصحلت نظام به مــاده  2قانون صدور
چک و مواد 198و519و 522قانون آیین دادرســی مدنــی حکم به محکومیــت خوانده به صورت
تضامنی به پرداخت مبلغ  180/000/000ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و
پرداخت  45/000ریال هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی
و ظرف مدت  20روز پس از آن قابل واخواهی در همین شــعبه می باشــد و ظرف مدت بیســت روز
پس از واخواهی قابل تجدیدنظر در یکی از محا کم حقوقی اصفهان می باشد .م الف36142/
شعبه  36شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
کالسه پرونده / 829/96شــماره دادنامه 1100 :تاریخ رســیدگی - 96/11/11:مرجع رسیدگی :شعبه
 36شورای حل اختالف اصفهان  /خواهان :حمید جمشیدیان فرزند اصغر به نشانی :براآن شمالی
روستای جوزدان نبش کوچه شاهد  / 7خواندگان :سیامک جمالپور فرزند محمود نشانی :مجهول
المــکان /خواســته :مطالبه وجه چک  /گردشــکار :پــس از ارجاع پرونده بــه این شــعبه و ثبت آن به
کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخــذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شــورا ختم رســیدگی را اعالم
و بشــرح ذیل مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد .رای قاضــی شــورا :در خصــوص دادخواســت حمید
جمشــیدیان به طرفیت ســیامک جمالپور به خواســته مطالبه مبلغ  160/000/000ریال وجه  2فقره
چــک  )1396/4/30(12-9514/009965و  )1396/6/30(12-9514/009969به عهده بانک ملی
شعبه فردوسی فالورجان به انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان
در جلســه رســیدگی مورخه  96/11/9و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلســه رسیدگی شــورا و نظر به
اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه
وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارایه نگردیده
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخ  96/11/9و با احراز اشتغال ذمه
ی خوانده و استحصاب دین و مستندا به ماده  11قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310و311و313
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصحلت نظام به ماده  2قانون صدور چک
و مواد 198و519و 522قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به صورت تضامنی به
پرداخت مبلغ  160/000/000ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ
سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 185/000
ریال هزینه دادرســی و هزینه نشــر آ گهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و
ظرف مدت  20روز پس از آن قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و ظرف مدت بیست روز پس از
واخواهی قابل تجدیدنظر در یکی از محا کم حقوقی اصفهان می باشد .م الف36139/
شعبه  36شورای حل اختالف اصفهان

