روی خط

جام جهانی

نصیرزاده:

مذا کره توشا ک با االهلی مصر دروغ است

کیروشچهارمینسرمربی
مسنجامجهانی
سرمربیتیمملیفوتبالایرانچهارمینمربی
مسنحاضردر جامجهانی ۲۰۱۸روسیهاست.
ب ه گزارشمارکا،مسنترینسرمربیحاضردر اینبازیها
اسکار واشنگتن تابارس است .او با ۷۱سال سن هدایت
اروگوئه را در ایــن بازیها بر عهده خواهــد گرفت .با این
حالقدرتمندترینسرمربیحاضردرجامجهانیخوسه
پکرمن اســت .ســرمربی  ۶۸ساله ســومین جام جهانی
خود را تجربه خواهد کرد .او پس از تابارس  ،مسنترین
سرمربی جام محسوب میشود .سرمربی آرژانتینی۳۶
سالتجربهمربیگریداردودر سال ۲۰۱۲هدایت کلمبیا
را بر عهــده گرفــت .با ایــن حــال پکرمن بــه «آقــای جام
جهانی»مشهور است .پساز پکرمن،برتفانمارویک
مملیاسترالیا۶۶
در رتبهسومدیدهمیشود.سرمربیتی 
مملی فوتبال ایران
ساله اســت .کیروش ،ســرمربی تی 
در رتبه بعدی قرار دارد .او  ۶۵ســاله اســت .جوانترین
ســرمربی حاضر در روســیه الیــو سیســه اســت .او در ۴۲
مملیفوتبالسنگالرادر جامجهانیهدایت
سالگیتی 
خواهد کرد.

دفاعتمامقددشان
از کاپیتانفرانسه
دیدیــه دشــان ،ســرمربی تیــم ملــی فرانســه
بهدفاعاز هوگولوریس،دروازهبانتیمش،پس
شهــای پرفــراز و نشــیب در طول فصل گذشــته
از نمای 
پرداخت .به گزارش«ورزشسه» ،فرانسه پیشاز شروع
جام جهانی به مصاف تیمهای ایتالیا و آمریکا رفت ولی
دروازهبانتاتنهامدر هردوبازیاشتباهاتبزرگیداشت
که منجر به گلزنی حریف شــد و شک و شبهات بسیاری
در موردآیندهاوبهوجودآمدهاست.حالدشانبهدفاع
تمام قد از کاپیتان تیمش که  98بازی ملــی در کارنامه
دارد ،پرداخت .او گفت «:من درباره انتقادات صحبت
نمیکنــم .هوگــو و مــن در ایــن رابطــه صحبــت کردیم،
یهــای او را تماشــا و آنالیز کــرده ایم .به نظــرم برخی
باز 
کملطفــی میکننــد .در نیــس (دیــدار دوســتانه مقابــل
ایتالیا)،دیداوبهطور کاملبستهبود.ضربهخیلیسریع
زده شــد و او زمــان زیــادی بــرای وا کنــش نشــان دادن
نداشت» .

نصیرزادهشایعاتموجوددر خصوصتوشاکرابی
اساس دانست و اعالم کرد این مربی با باشگاه
ترا کتورسازی قرارداد منعقد کرده است .به گزارش «ورزش
سه» ،هوشنگ نصیرزاده که به عنوان فرد حقوقـ ــدان در
انعقاد قرارداد با سرمربی جدید ترا کتورسازی نقش
ویژهای ایفا کرد در خصوص شایعات به وجود آمده
در خصـ ــوص توافق باشگاه االهلی مصـ ــر و جـ ــان
توشا ک گفت :این خبر دروغ است .بنده با کارگزار
فرانسوی توشا ک ارتباط برقرار کـ ــردم و او
هـ ــمایـ ــنموضوعراتـ ـ ـک ـ ــذیـ ــب کـ ـ ــرد.
همچنین بـ ــرای محکمکاری با خود
جان توش ـ ــا ک که در اسپانیا حضور
دارد صحبت کـ ــردم که ایشان هم
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اعالم کرد این مطلب صحت ندارد .در ضمن همان زمان که
در استانبول برای مذا کره با مسئوالن ترا کتور حضور داشت،
مذا کراتی هم با تیم ملی کامرون انجام داد .وی ادامه داد:
توشا ک همان موقع اعالم کرد که صحبتها و اهداف
مسئوالن ترا کتورسازی جذابتر است و به همین
دلیل قراردادی بـ ــا مـ ــا ام ـ ـض ـ ــا کـ ــرد و حتـ ــی
پیشپرداختیهمبهصورتنق ــدیدریافت کرد.
ایشان مربی حرفهای هستند و میدانند باید به
قرارداد خود پایبند باشند و به همین
دلیل ایشان اعالم کرد که این
صحبتها دروغ است و تمامی
شایعات به قبل از پیشنه ـ ــاد
ترا کتور سازیباز میگردد.

چهره

وا کنش کاناوارو به احتمال جایگزینی زیدان

کار ساده ای نیست

ستاره سابق رئال مادرید به احتمال حضورش
در نیمکت رئال مادریـ ــد و جایگزین ـ ــی زیدان
وا کنش نشان داد.
به گزارش رویترز ،زین الدین زیدان بعد از قهرمان کردن
رئال مادرید برای سومین بار پیاپی در لیگ قهرمانان
اروپا تصمیم گرفـ ــت که از هدایت کهکشانیها کنار
بکشد.
گمانه زنیهای زیادی درباره جایگزین زیدان به
گوش میرسد.
یکی از گزینههایی که از او به عنوان جایگزین
سـ ــرمـ ــربـ ــی سـ ــابق رئـ ــال مادرید سخن به
میان میآید فابیو کاناوارو ،ستاره سابق
کهکشانیها و تیمملی فوتبال ایتالیاست

که در لیگ چین مربیگری میکند.
کاناوارو این گونه به جایگزینی زیدان وا کنش نشان داد:
افتخار میکنم که نام من به باشگاه بزرگی همچون رئال
مادرید ربط داده میشود .من به عنــــوان
بازیکن ،س ـــابقه حضور در این باشگاه
بزرگ را دارم و خوشحال میشوم که
بتوانم هدایت این تیم را هم بر عهده
بگیرم.او ادامه داد :آســـان نیست که
به عنوان جایگزین زیدان هدایت رئال
مادرید را بر عهده گرفـــت .ب ه هــر حال این
تجربه متفاوت با تمام تجربههای قبلی
من خواهد بود و نمی دانم که در آینده
چه اتفاقی خواهد افتاد.

ورزش

3098
شماره
سالسیزدهم،
سال
3220
شماره
چهاردهم،
چهارشنبه
چهارشنبه
1396
 29آذر
1397
23خرداد

وسرانجام،جامجهانی
فوتبال بهانه ای برای شادزیستن است

از فـردا شـب کـه شـروع شـود ،تـا
یـک مـاه دنیـــــا درگیـــر هیجـان
فوتبـال اسـت .فرقـی هـم نـدارد
در برزیـل مهـد فوتبـال باشـی یـا
مهری
جایـی دور دسـت در گوشـه ای از
مصور
کـره خاکـی .میگوینــــد فوتبـــال
عمومـی تریـن پدیـده اجتماعـی اسـت ،فقیــــر و
غنـی و کشـور جهـان اولـی و دومـی و سـومی هم
نمیشناسـد .ماهیـت فوتبـال در تمـام دنیا شـبیه
هم است.
چهــار ســال یــک بــار ،جــام جهانــی بهانــه ای اســت
کــه کنــار یکدیگــر از فوتبال بیشــتر لــذت ببریــم ،وقتی
هـ ــم تیــم ملــی فوتبالم ـ ــان یک ـ ــی از  32تیــم حاضــر
در بزرگتریــن رویداد ورزشــی توپ و تور دنیا باشــد که
دیگر حســابش جداســت .برای فوتبــال ما کــه رویای
صعــود بــه دور دوم جــام جهانــی بلندپــروازی اســت،
حساســیت دیدارهایــش در مرحلــه گروهی باالســت.
از همــان وقتــی کــه قرعــه کشــی جــام جهانــی معلــوم
می شــود ،اخبار تیم های هم گروهی برای ما اهمیت
پیدا می کند .برایمان مهم اســت سرمربی تیم حریف
چه کسی است و ملی پوشــانمان چه وضعیتی دارند،
ســتاره های رقیب هم که جای خود را دارنــد و در این
مــدت هــر کاری بکننــد ،بــرای رســانه هــا مهــم اســت

آ گهی مزایده
-37683/43232شــعبه چهارم اجرای احکام شــورای حل اختــاف اصفهان در خصــوص پرونده
کاســه  4924/96ش/4ا/ا لــه ش لــه آقای مجیــد الیاســی علیه مجتبــی دهقانی بــه آدرس مجهول
المکان بابت محکوم به و هزینــه های اجرایی به مبلــغ  236/762/115ریال امــوال توقیفی محکوم
علیه به شــرح یک دســتگاه خودرو وانت بار زامیاد به رنگ سفید-ســفید روغنی با مــارک ماموت و به
شماره  9103سیستم نیسان یخچال دار تیپ  2424مدل  1385ظرفیت  3450کیلوگرم تعداد سیلندر
 4نوع سوخت بنزین مقدار و محور  2تعداد چرخ  4شــماره موتور( )328794شماره شاسی J021087
حجم سیلندر  2400و به شــماره انتظامی  961ن  67ایران  13با ظرفیت خودرو به لحاظ فنی در زمان
بازدید اطاق و بدنــه رنگی دارد و نــوک گلگیرهای طرفین جلو پوســیده و نیاز به مرمت دارد داشــبورد
مستعمل و بدون عیب و نقص ،تودوزی مستعمل و روکش صندلی راننده پاره گردیده نقایص ظاهری
از چهار چرخ تعیه شده در جلو از هرکدام یکعدد شکسته ،سپر جلو و عقب فرورفتگی دارد و فاقد زاپاس
و باطری از کار افتاده است موتور مستعمل و بدون عیب و نقص فنی گیربکس مستعمل و بدون عیب
و نقص فنی دیفرانسیل مسعمل و بدون عیب و نقص فنی موتور یخچال مستعمل و بدون عیب نقص
فنی تایرها حدودا  80درصد مستهلک می باشد .بیمه شخص ثالث فاقد اعتبار است و کارکرد کیلومتر
 89808می باشد پایه ارزش گذاری خودرو با توجه به موارد مندرج در باال بشرح فوق و در نظر گرفتن
کسورات شامل و هزینه بیمه شــخص ثالت و مدت توقف در پارکینگ و عوارض متعلق به شهرداری و
دارایی پایه ارزش خودرو حدودا  135/000/000ریال معادل ســیزده میلیون و پانصد هزار تومان برآورد
و تعیین می گردد که مــورد اعتراض هیــچ یک از طرفین قــرار نگرفته اســت در نظر دارد جلســه مزایده
ای در مورخ  97/4/5در ســاعت  10تا  9صبــح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشــگاه روبروی
پمپ بنزین ساختمان شماره دو شــورای حل اختاف مجتمع قضایی شهید محسن حججی برگزار
می گردد .طالبین شــرکت در مزایده می توانند با واریز  %10درصد مبلغ پایه  5روز قبل از جلسه مزایده
و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند .پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده
خواهد بود..م الف4748 /
شعبه  4اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
 -37561/43096کاســه پرونده 1049-94و / 940747شــماره دادنامه -95/4/31-395 :مرجع
رســیدگی :شــعبه  18شــورای حل اختاف اصفهان  /خواهان :مهدی گنجعلی با وکالت سینا امیری
قلعه محمدی نشانی :اصفهان خ شیخ صدوق شمالی بین چهارراه شیخ مفید و نیکبخت ساختمان
 220واحد  6طبقه دوم  /خوانده :محمد حســن رایجی نشــانی :مجهول المکان  /خواســته :مطالبه
 /گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ
نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا :در خصوص دادنامه اصداری شــماره  395مورخ  95/4/31فی ما بین آقای مهدی
گنجعلی با وکالت آقای ســینا امیری قلعه محمدی به طرفیت آقای محمد حسن رایجی نظر به اینکه
در دادنامه اصداری ســهم القلم شــماره چک موضــوع دعــوی  728018ذکر گردیــده لیکن چک فوق
االشاره شماره  768018می باشد که در بین صورت با استناد به ماده  309قانون آیین دادرسی مدنی
اصاح رای در خصوص شــماره چک  768018صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی اســت و ظرف
مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محا کم
عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف6652 /
شعبه  18شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
 - 37573-43107کاســه پرونده  / 97/97شــماره دادنامــه 199 :تاریخ رســیدگی 97/3/9:مرجع
رسیدگی:شعبه 36شورایحلاختافاصفهان/خواهان:مجتبیجمشیدیانفرزنداصغربهنشانی:
اصفهان ،سروشبادران کوچه حافظ پا ک / 26خوانده :فاطمه قائدی فرزند شریف به نشانی :مجهول
المکان /خواسته :مطالبه وجه چک  /گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل
مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست مجتبی جمشیدیان بطرفیت
فاطمه قائدی به خواسته مطالبه مبلغ  13/300/000ریال وجه یک فقره چک 94/10/30-689855
عهده بانک رفاه کارگران شــعبه مرکزی دورود به انضمام خســارات 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 جلسه رسیدگی مورخه  97/3/8و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی
شــورا و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده تام 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 97/3/8
و با احراز اشتغال ذمه ی خوانده و استحصاب دین و مستندا به ماده  11قانون شوراهای حل

و بــا آب و تــاب پوشــش مــی دهنــد .فوتبــال ایــران برای
پنجمین بار راهی جام جهانی شــده و قرار است در جمع
ابرقدرتهای دنیا خودنمایی کند .خودمان قبول داریم
ا گر ســهمیهبندی قاره ای نبود و توفیق اجباری
حضــور در قــاره آســیا نبود ،مــا کجــا و جام
جهانــی کجــا .مگــر مــی شــود بــاور کرد
ایتالیــا بــا همه ســتاره هایــش و هلند
با ال لــه هــای نارنج ـ ــی اش در ج ـ ــام
جهانی نباشند و ایران و عربستان
و پانا مــا باشن ــد .خــود مـ ــان
میدانیم برچسب حرفه ای

اختاف و مواد310و311و 313از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصحلت نظام
به ماده  2قانون صدور چــک و مواد 198و519و 522قانون آیین دادرســی مدنــی حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ  13/300/000به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 325/000
ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آ گهی در حق خواهان صادر و اعام می گردد .رای صادره غیابی و ظرف
مدت  20روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از واخواهی قابل
تجدیدنظرخواهی در یکی از محا کم حقوقی اصفهان می باشد .م الف6709/
شعبه  36شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
-37574/43108کاسه پرونده  970013شماره دادنامه  -97/3/8-9709976795400215مرجع
رســیدگی :شــعبه  24شــورای حل اختاف اصفهان  /خواهان :حســین احمدی نشــانی :اصفهان ،
بزرگراه چمراه خ محمد طاهر کوچه مهتاب  6پ  / 18خوانده :ســید جواد ســادات نشــانی :مجهول
المکان /مطالبه ی :مبلغ  77/150/000ریال بابت یک فقره چک و خسارات قانونی و تاخیر در تادیه/
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت
به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی حسین احمدی بطرفیت خوانده سید
جواد سادات به خواسته مطالبه مبلغ  77/150/000ریال وجه چک به شماره 91/11/25-096285
به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی ،با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه
رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می
رسد که به استناد مواد  310و  313قانون تجارت و  522 ،519،515 ،198قانون آیین دادرسی مدنی و
ماده  2قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و هفت میلیون و یکصد
و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ نهصد و نــود و نه هزار ریال بابت هزینه های دادرســی و
هزینه نشر آ گهی طبق تعرفه قانونی خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 91/11/25
لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی به عهده اجرای احکام میباشد در حق
خواهان صادر و اعام می نمایــد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پــس از اباغ قابل واخواهی
در همین مرجع و ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محا کم عمومی حقوقی اصفهان می
باشد .م الف6672/
شعبه  24حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه
-37579/43113پرونده کاسه  9609986837101662شعبه  11دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
(مجتمع شهید قدوسی) تصمیم نهایی شماره  /9709976837100299خواهان :خانم شیوا رنجبر
فرزند مســعود با وکالت خانم فرنــاز رواخواه فرزند منوچهر به نشــانی اصفهان شهرســتان اصفهان خ
شریعتی ک شماره  19ساختمان الزهرا طبقه سوم واحد  / 109خوانده :آقای محمود عطایی نوکابادی
فرزند عبدالحسین به نشانی مجهول المکان  /خواسته :طاق به درخواست زوجه  /گردشکار :دادگاه
پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه :در خصوص دادخواســت خانم فرناز رواخواه به وکالت مع الواســطه از خانم شــیوا رنجبر
فرزند مســعود به طرفیــت آقای محمــود عطائی نوکابــادی فرزند عبدالحســین به خواســته طاق به
لحاظ عســر و حرج دادگاه رابطه زوجیت به عقد دائم فیما بین خوانده و خانم شیوا رنجبر به موجب
تصویر مصدق سند نکاحیه  11414دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره  10حوزه مارد مورخ  90/2/7محرز
است ،وکیل خواهان با پیوســت تصویر ســند  782185و  482183بیان داشته اســت که زوجیت با
حضور در دادگاه خانواده فدرال استرالیا درخواست طاق داشته و طبق قوانین آن کشور حکم طاق
صادر شده است ( 94/6/31مطابق  22سپتامبر  )2015از آن پس زوج برای طاق شرعی زوجه طبق
قوانین جمهوری اسامی ایران اقدام نکرده استو زوجه با دو فرزندش در استرالیا باتکلیف می باشند
و زوج به لحاظ عدم دسترسی از طریق نشر آ گهی دعوت شده که حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز
ارائه نکرده اســت شــهود خواهان اظهارات وکیل وی را تایید کرده اند و پدرش با ارایه اسنادی اظهار
داشــته اســت مخارج زندگی آنان را از ایران ارســال می کند .تاش داور زوجه و مشــاور خانواده برای
ایجاد سازش موثر واقع نشده است ،حضانت فرزندان مشترک به نام های متین متولد 1385/9/17
وطنین متولد  1391/1/31با مادر است و به اســتناد ماده  1205قانون مدنی و اجازه دادگاه مادر می
تواند نفقه آنان را به عنوان قرض بپــردازد (از تاریخ اجرای صیغه طاق) ســپس از پدر مطالبه نماید،
به دالیل ذکر شــده و با نظر موافق قاضی مشــاور خانواده و به اســتناد ماده  1130قانــون مدنی و مواد
26و29و 33قانــون حمایت خانــواده دوام زوجیت به موجب عســر و حرج زوجه بــوده و حکم طاق
زوجه صادر می گردد .در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر خانه برای اجرای صیغه طاق به سردفتر

روز

به قواره فوتبال ما سنگینی می کند .الزم نیست راه دوری
برویــم از ماجــرای پیراهــن تیــم ملــی گرفتــه و سرنوشــت
عجیبی که برای آن رقم خورد تا لغو پی در پی بازی های
تدارکاتی تیم ملی و کمتریــن آمادگی ممکن برای
جــام جهانی .عربســتانی هــا با آلمــان بازی
دوستانه برگزار کردند و دیدار تدارکاتی ما
با کوزوو هم لغو شد ،خب چه انتظاری
از این تیم می توانیم داشته باشیم.
بنا به مقایســه ح ــرفـ ـهای بــودن
لیگ هـ ــا هم باشــد ،نوبت به
حضــور ایران در جــام جهانی

نمی رســید ،حاال شــاید بقیــه ندانند چه خبر اســت و
سندهای صوری و دســت ســاز مجوز حرفه ای بودن
تیم های ایرانــی در لیگ قهرمانان آســیا را تایید کنند
امــا خودمــان که خبــر داریــم اســتقالل و پرســپولیس
و تیــم هــای صنعتی ،هیــچ کــدام خصوصی نیســتند
و ا گر کیسه بیت المال برایشــان شل نشود ،نه خبری
از هنرنما یــی ســرخابی هــا هســت و نــه تیــم هــای
اصفهانــی مانــور قــدرت مــی دهنــد .در لیــگ مثــا
حرف ـهای مــا خبــری از پارامترهــای حرفــه ای مــورد
تایید  AFCنیست ،اما چرخش مالی آن به لیگهای
حر فــه ای تنــه مــی ز نــد .فوتبــال مــا هــر چــه بــوده
و هر چه هست ،حاال در جام جهانی حضور دارد ،یعنی
همان اتفاقــی کــه ایتالیایــی و هلندی ها در حســرت
آن هســتند ،پــس بایــد از جــام جهانــی لــذت ببریــم
و امیدوار باشــیم تیمــی که راهــی جام جهانی شــده،
برای هویت ایرانی مان آبروداری کند .مرا کش قهرمان
آفریقاســت ،اســپانیا هم کلکسیونی از ســتاره هاست
و پرتغال هم با رونالدو حکمفرمایی مــی کند اما اینها
هیچ کــدام دلیل نمیشــود کــه عالقــه ما بــه تیممان
کمتر شود ،خودمانیم باخت به اســپانیا خیلی راحت
تر از شکست مقابل بوسنی هرزگوئین هضم می شود!
فوتبال بهانه ای برای شاد زیستن است ،این بهانه را
از خودمــان دریغ نکنیم ،پس ســام به جــام جهانی،
سالم به روسیه.

محترم مجری صیغه طاق ضمن رعایت جهات شــرعی طاق نمایندگی اعطا مــی گردد .نوع طاق
در حکم بائن اســت در این پرونــده از جانب زوجه حقوق مالی مطالبه نشــده اســت دادگاه مواجه با
تکلیف دیگری نمی باشــد .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از اباغ قابل واخواهی در
این دادگاه می باشد .مدت اعتبار این حکم شش ماه پس از تاریخ اباغ رای فرجامی یا انقضای مهلت
فرجامخواهی است .م الف 6699 /شماره دادنامه 9709976837100299 :شماره بایگانی961806 :
شعبه  11دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
دادنامه
-37580/43114پرونده کاســه  9609980351400096شــعبه  14دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
اصفهان تصمیم نهایی شماره  / 9609970351402101خواهان :آقای مهدی صابریان بروجنی فرزند
حمدالهباوکالتآقایعلیرضاباطنیفرزندحسینبهنشانیاصفهانخیابانشیخصدوقشمالینبش
کاخ سعادت آباد شرقی ساختمان وکا طبقه دوم  /خواندگان -1 :آقای محمود صابریان بروجنی فرزند
فتحالهبهنشانیاصفهانخ جیخ پروینمجتمع کاشفیبنبست کوثر پ-2 325آقایمسعودمقاره
عابد فرزند کریم به نشــانی اصفهان خیابان فروغی  -3آقای محسن بدیعی به نشانی مجهول المکان
 -4آقای محمد حسین دیهیم جو به نشانی مجهول المکان  /خواسته ها -1:مطالبه خسارت -2الزام
به تنظیم سند خودرو -3مطالبه خسارت دادرسی  /گردشکار :دادگاه بررسی اوراق و محتویات پرونده
ختمرسیدگیبهشرحذیلمبادرتبهصدوررایمینماید.رایدادگاه:در خصوصدعویآقایمهدی
صابریان بروجنی با وکالت آقای علیرضا باطنی به طرفیت -1آقای محمد حسین دیهیم جو -2مسعود
مقاره عابد  -3محسن بدیعی  -4محمود صابریان بروجنی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو یک
دستگاه BMWبه شماره انتظامی 729ی 46ایران 44مقوم به 200000100ریال مطالبه خسارات ناشی
از توقف اتومبیل در پارکینگ اعم از خســارات یدکی و افت قیمت اتومبیل و عدم اســتفاده از اتومبیل با
جلبنظر کارشناسمقومبه 3100000ریالبهانضماممطلقخساراتدادرسیبااینتوضیح کهخواهان
مدعی اســت به موجب مبایعه نامه مــورخ  1395/2/28مــوکل اقدام به خرید یک دســتگاه  BMWبا
مشخصات فوق از خوانده ردیف چهارم نموده کلیه ثمن را تادیه نموده است که دیگر خواندگان قبلی و
نهایتا خوانده ردیف اول مالک سند اولیه اتومبیل موصوف بوده که به رغم درخواست های مکرر حاضر
به انتقال سند نبوده لذا تقاضای الزام خوانده به انتقال سند اتومبیل و خسارت ناشی از توقف اتومبیل
در پارکینگ نموده است حال با عنایت به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه جوابیه استعام معاونت
راهور اصفهان بــه شــماره  14/13/6-46729مــورخ  96/10/18کــه حکم توقف قضایــی در خصوص
اتومبیل متناز ع فیه را اعام نموده که بــا التفات به ماده  56قانون اجرای احــکام مدنی هر گونه نقل و
انتقال در خصوص مال توقیفی را ممنوع می داند توجها به دفاعیات خوانده ردیف دوم به شرح الیحه
شماره 96-883045مورخ 96/10/2مبنی بر اینکه اوال یکی از افراد ذی نفع در دعوی آقای اصغر کشاورز
می باشد که به موجب مبایعه نامه عادی  001021مورخ  92/6/20مبادرت به خرید اتومبیل موصوف
از آقای محمود صابریــان می نماید که مبادرت به طرح دعوی الزام به تنظیم ســند خــودرو مارالذکر در
شعبه  13شورای حل اختاف نموده است ثانیا به موجب مبایعه نامه شماره  909مورخ  92/6/16فی
مابیناینجانب(محسنخواندهردیفسومبهموجبتبصره 2ماده 9خریدار آقایمحسنبدیعی)پس
از پرداخت تمامی ثمن حق فروش اتومبیل را دارد و در صورتیکه تا کنون از توســیه حساب با اینجانب
امتناعنمودهاستلذاحقفروشاتومبیلنداشتهوالنهایهباالتفاتبهاینکهدر خصوصدعویمطالبه
خسارت خواهان به لحاظ جزمی نبودن و عدم انتساب به هیچ کدام از خواندگان لذا مستندا به مواد
2و 84قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد .رای صادره ظرف  20روز از تاریخ
اباغ قابل تجدیدنظر در محا کم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد .م الف 6687 /شماره دادنامه:
 9609970351402101شماره بایگانی960107 :
شعبه  14دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
دادنامه
-37581/43115خواهان :آقای رســول امینی فرزند عبداله با وکالت آقای ســید علی نریمانی زمان
آبادی فرزند سید اسداله به نشانی اصفهان شــهر اصفهان خ بزرگمهر ابتدای خ  22بهمن نبش ک 6
پ  / 24خواندگان -1 :آقای حســین لطیفی فرزند حســن  -2آقای حمید امیری فرزند رضا  -3آقای
مهــدی ســلطانی خوراســگانی فرزنــد عبدالعلــی  -4آقــای عبدالعلی ســلطانی فرزند حســین همگی
به نشــانی مجهول المکان  -5آقای براتعلی ناظوری خوراســگانی فرزند حســین به نشــانی اصفهان
خیابان جی خوراسگان خیابان سلمان کوچه شهید احمد برکت کوچه انقاب بن بست نوروز پا ک
 -6 15آقای محسن موسوی فرزند مرتضی به نشــانی اصفهان خیابان کاوه خیابان  15خرداد کوچه
شهید شمس پا ک  / 30خواســته ها -1 :مطالبه خســارت تاخیر تادیه  -2مطالبه خسارت دادرسی
 -3مطالبه خسارت  -4تســلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی غیر منقول -5الزام به تنظیم سند
رســمی ملک  /گردشــکار :دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی به شــرح ذیل مبادرت
به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای رســول امینی با وکالت آقای ســید علی
نریمانی زمان آبــادی به طرفیــت آقایان  -1براتعلــی ناظوری  -2محســن موســوی  -3حمید امیری

HUSSEIN
SULAIMANI
حسین عبدالغنی سلیمانی برای ایرانی ها نام
آشــنایی اســت ،مدافع تیــم ملی عربســتان که
ســال هــا رودروی مهاجمــان کشــورمان بــازی
مــی کــرد .ایــن مدافــع  41ســاله ســابق االهلی
و النصر پس از دو فصل دوری از لیگ عربســتان
دوبــاره به این لیگ بازگشــته و بــه عضویت تیم
احد در آمده اســت .عبدالغنی در دو سال اخیر
در لیگ بلغارستان حضور داشت و تنها ١٣بازی
در مجموع به میدان رفت .وی  134بازی ملی
و چهار گل نیز درکارنامه دارد و جزو نسل طالیی
عربســتان بــه حســاب مــی آیــد و در جــام های
جهانــی  ٢٠٠٢ ،١٩٩٨و  2006در تیــم عربســتان
عضویت داشته است.
خبر

روز

 380ورزشکار ایرانی
در راه جا کارتا
دبیرکل کمیتــه ملی المپیــک از اعزام 380
ورزشــکار شــامل  275ورزشــکار مــرد و 105
ورزشکار زن از  29فدراسیون در 44رشته ورزشی به
بازیهای آسیایی جا کارتا طبق تصویب ستاد عالی
بـــــــازی هـــــــای المپیــــــک ،پارالمپیـــــک ،آسیایـ ـــی
و پاراآسیایی خبر داد.
بــه گــزارش «ورزش ســه» ،در جلســه ســتاد عالــی
بازیهـــــــای المپیـــــــک ،پارالمپیـــــــک ،آسی ــایـ ـ ـــی
و پاراآسیایی تعداد ورزشکاران و رشـــته های شرکت
کنن ــده در مسابقات آسیایی  2018جا کارتامشخص
شد و به تصویب ستاد رسید.

 -4مهدی سلطانی خوراسگانی  -5عبدالعلی سلطانی  -6حسین لطیفی به خواسته الزام به تنظیم
سند رســمی ملک تمامیت یک قواره زمین به متراژ  177-80مترمربع به شــماره ثبت  9988واقع در
بخــش  15اصفهان طبق مبایعه نامــه مورخ  91/10/24به شــماره  91-111981مقوم بــه 30/000/000
ریال تسلیم بیع مال غیر منقول به مشخصات فوق الذکر مقوم به  30/000/000ریال مطالبه خسارات
قراردادی از تاریخ  92/6/22لغایت تقدیم دادخواست روزانه  600هزار تومان به مبلغ 571/800/000
ریال به انضمــام مطالبه خســارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیــه با ایــن توضیح که وکیــل محترم
خواهان مدعی است موکل وی در تاریخ  91/10/24طی مبایعه نامه عادی به شماره  91-111981یک
قواره زمین با مشــخصات موصوف از خواندگان به مبلغ یک میلیارد و ششــصد و چهل میلیون ریال
خریداری حال خواندگان از تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی مالکیت خودداری نموده اند و حسب
بند  7ماده  6قرارداد نیز در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد مکلف به پرداخت وجه التزام
روزانه ششصد هزار ریال می باشند با عنایت به جواب استعامیه اداره ثبت اسناد اصفهان که مالکیت
پا ک مذکور موقوفه سادات منصوری می باشد که با درخواست وکیل محترم خواهان به جهت جابه
جایی دقیق پا ک متناز ع فیه موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس محترم منتخب طی
نظریه به شماره  1149مورخ  96/10/23با تطبیق سند با محل متناز ع پا ک را به نام موقوفه سادات
منصوری اعام نموده است لذا با التفات به اینکه ملک متناز ع فیه مستحق اللغیر بودن می باشد لذا
تحویل مال غیر و تنظیم سند رســمی آن از ســوی خواندگان به نام خواهان منتفی می باشد و شرط
وجه التزام با التفات به مستحقق للغیر و بیع فاسد قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده  2قانون
آیین دادرسی مدنی قرار عدم اســتماع دعوی صادر و اعام می گردد رای صادره ظرف  20روز از تاریخ
اباغ قابل اعتراض در محا کم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد .م الف 6683 /شماره دادنامه:
 9709970351400216شماره بایگانی950222 :
شعبه  14دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
دادنامه
 - 37606/43141پرونــده کاســه  9609986836101140شــعبه  1دادگاه خانــواده شهرســتان
اصفهان(مجتمع شــهید قدوســی) /خواهان :خانم مریم بقائی فرزند حســن به نشــانی اصفهان شهر
اصفهان چهارراه هشــت بهشــت خ بزرگمهر اول کوچــه زرین پــا ک  / 20خوانــدگان -1 :صدیقه ناظمی
کلمنجانی فرزند عباس به نشانی 22کیلومتری اصفهان نایین بعد از سه راه فرودگاه روستای کلمنجان
قهاف-2آقایسلیمانبقائیهونجانیفرزندحسنبهنشانیاصفهان-شهرمبارکه-اسماعیلترخان-
خیابان شیخ صدوق کوچه دارالقرآن بن بست الله پا ک  -3 78آقای علی ا کبر عبداللهی با قیمومیت
ســلیمان بقائی هونجانــی فرزند ناصــر  -4آقای محمد مهــدی عبداللهی بــا قیمومیت ســلیمان بقائی
هونجانی فرزند ناصر همگی به نشانی اصفهان شهرستان مبارکه اسماعیل ترخان خ شیخ صدوق کوچه
دارالقران بن بست الله پ  / 78خواسته ها -1 :مطالبه مهریه  -2مطالبه خسارت دادرسی  -3اعسار از
پرداخت هزینه دادرسی /گردشکار :دادگاه ختم رســیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای
مینماید.رایدادگاه:خواستهخانممریمبقائیفرزندحسنبهطرفیتخانمصدیقهناظمی کلمنجانی
فرزند عباس و آقای سلیمان بقائی هونجانی فرزند حسن به عنوان قیم آقایان علی ا کبر و محمد مهدی
هردوعبداللهیفرزندانناصرهمگیورثهمرحومناصرعبداللهیمطالبهمهریهخویشباانضمامخسارات
دادرسی می باشد حسب مفاد سند رسمی ازدواج شماره  77/7/11-1812تنظیم شده در دفتر رسمی
ثبت ازدواج شــماره  14اصفهان که رونوشت آن پیوســت پرونده اســت وجود پیوند زناشویی دایم بین
خواهان و مرحوم ناصر عبداللهی محرز اســت و با التفات به اینکه با اجرای عقد نــکاح زن مالک مهر می
شــود و می تواند هر نوع تصرفــی در آن بنماید و حســب اظهارات خواهــان و مفاد گواهــی انحصار وراثت
شــماره  2333مورخ  96/6/21مرحوم ناصــر عبداللهی در تاریــخ  95/11/3فوت نمــوده و بابت مهریه
هیچگونه دریافتی نداشــته و در محضر دادگاه ســوگند یاد نموده بابت مهریه دریافتی نداشــته خوانده
ردیف اول خانم صدیقه ناظمی در دفاع اظهار نموده در خصوص پرداخت مهریه خواهان از سوی فرزند
مرحومش هیچگونه اطاعی ندارد خوانده ردیف دوم اظهار نموده اظهارات خواهان مورد پذیرش می
باشد و قبول دارد که خواهان بابت مهریه دریافتی نداشته است با توجه به اظهارات خواهان و خوانده
و نظر قاضی مشاور و به استناد ماده  1082قانون مدنی و تبصره الحاقی آن و مواد 519-515-198-278
قانون آیین دادرســی مدنی خواندگان را به پرداخت عین و یا معادل بیست و پنج قطعه سکه تمام بهار
آزادی و مبلغ نهصد و پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و یک هزار و پانصد و چهل و شش ریال بابت ارزش
روز زمان فوت و مبالغ ریالی مندرج در سند نکاحیه از اموال حین الفوت متوفی مرحوم ناصر عبداللهی
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهل و چهار هزار و پانصد و نود و هفت ریال بابت بخشی
از هزینه های دادرســی ملزم می نماید .با توجــه به معافیت موقت خواهان از پرداخت بخشــی از هزینه
های دادرسی به محض وصول معادل هزینه دادرسی از مهریه مکلف به پرداخت می باشد .رای دادگاه
حضوری و در خصوص خوانده ردیف اول ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع
تجدیدنظراصفهانمیباشدودر خصوصخواندگانردیفدوموسوموچهارمحضوریوباتوجهبهاقرار
خوانده قطعی است .م الف 6648 /شماره دادنامه 9609976836101854:شماره بایگانی961249 :
شعبه  1دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

