فوتبال

نکات خواندني ترينهاي ليگ قهرمانان آسيا

فوتبال ايران بهترين در غرب آسيا

دومين تيم ليگ برتري فوتسال
در حال انحالل!

مديرعامل تيم فوتسال آتليه قم ميگويد
هفته آينده نامه انح�لال اين تيم را به
اداره ورزش و جوانان ميدهد .به گزارش
خبرنگار مهر ،تيم فوتس��ال تاسيس��ات
دريايي چند روز پيش به خاطر مشکالت
مالي اين شرکت ،از ادامه فعاليت در ليگ
برتر انصراف داد و منحل شد .تيم آتليه
طهران قم ،دومين تيمياست که بعد از
تاسيسات ،راه انحالل را در پيش گرفته
و به گفته رس��ول قل��ي زاده مديرعامل
اين تيم ،روز ش��نبه نامه انحالل تيم به
اداره ورزش و جوانان قم ارائه ميش��ود.
قلي زاده در اين خصوص گفت :شرايط
مالي ما خوب نيست .متاسفانه نتوانستيم
اسپانس��ر هم پيدا کنيم .براي مسئوالن
اس��تاني هم اين شرايط فرقي نميکند.
هرچند تعدادي از مسئوالن هم سالم کار
نکرده اند .فک��ر ميکنم با اين وضعيت
اگر در فوتس��ال نباشيم بهتر است چون
نميتوانيم بيشتر از اين از جيبمان هزينه
کنيم.
الياسي :در مورد ساغالم در پايان
فصل تصميم ميگيريم

سرپرست جديد باش��گاه تراکتورسازي
تأکي��د ک��رد در پاي��ان فص��ل در مورد
س��رمربي اين تيم تصميمگيري خواهد
توگو با تسنيم،
شد .عباس الياسي در گف 
درب��اره انتخابش به عنوان سرپرس��ت
جديد باشگاه تراکتورسازي اظهار داشت:
فع ً
ال جلس��ات در حال برگزاري است و
قرار است روز جمعه به تبريز سفر کنم تا
با بازيکنان و کادرفني تيم جلسه داشته
باش��م.وي ادامه داد :به صورت تلفني با
س��اغالم صحبت کردم و قرار است اين
س��رمربي در دو هفته آينده هم با قدرت
ب��ه کار خود ادامه دهد تا در پايان فصل
ب��ا او مذاکره کنيم.سرپرس��ت باش��گاه
تراکتورسازي در پاسخ به اين پرسش که
آيا قصد ادامه همکاري در فصل آينده با
ساغالم را دارد ،يا خير ،گفت :هنوز هيچ
چيز مش��خص نيست و تصميميهم در
اين مورد نگرفتهايم .ضمن اينکه قرارداد
س��اغالم نيز به اين صورت است که در
پايان فصل بايد دوباره مذاکرات انجام و
تصميم نهايي گرفته شود.
جهانبخش ،آزمون و قوچاننژاد
بين  ۱۰فوتباليست برتر آسيا

گروه ورزشی :مرحله گروهي رقابتهاي
فوتبال ليگ قهرمانان آس��يا درحالي به
پايان رس��يد که سه تيم ايراني توانستند
به مرحله بعد صعود کنند .چند عنوان هم
به اس��تقالل و پرسپوليس رسيد .مرحله
گروهي ليگ قهرمانان آس��يا در شرق و
غرب آسيا به پايان رسيد و چهره  ۱۶تيم
صعود کننده به مرحله بعدي اين مسابقات
شناخته شد .به گزارش مهر نکته مثبت
ب��راي فوتبال ايران صعود  ۳نماينده از ۴
نماينده کش��ورمان به مرحله بعدي اين
مسابقات است .اس��تقالل و پرسپوليس
بعنوان تيمهاي نخست گروه خود و ذوب
آهن بعد از الدحيل بعنوان تيم دوم گروه
خود راهي مرحله بعدي شد.در غرب آسيا
ايران با  ۳نماينده بيش��ترين تعداد تيم را
در بين  ۸تيم برتر غرب آسيا دارد .قطر و
امارات هر کدام با  ۲نماينده و عربس��تان
با يک نماينده در مرحله بعدي مسابقات
حضور دارند .ش��ايد يک��ي از بزرگترين
ش��گفتيهاي مرحله گروهي حذف زود
هنگام الهالل ،نايب قهرمان فصل قبل
آس��يا و قهرمان ليگ عربستان در گروه
چهارم مسابقات بود.
باالترين نمره

باالترين نمره در مرحله گروهي به مهاجم
 ۳۰س��اله و برزيلي تيم اولسان هيونداي
کره جنوب��ي تعلق گرفت« .پينتو جونيور
نگرائو» مهاجم تيم اولس��ان که تنها در
ي��ک بازي براي اين تيم به ميدان رفت،
با  ۲گل زده ۴ ،شوت ۸۱ ،درصد دقت در
پاس ۳ ،تکل موف��ق ۴ ،بار جلوگيري از
آغ��از حمله حريف ۴ ،پاس کليدي ۴ ،بار
خلق موقعي��ت روي دروازه حريف و ۲/۸
کيلومتر دوندگي نمره خوب  ۹/۸را گرفت
تا باالترين نمره را در بين همه بازيکناني
که در مرحله گروهي به ميدان رفتند را به
خود اختصاص دهد.
بغداد بونجاح ،بهترين گلزن

بهتري��ن گل��زن اين مس��ابقات مهاجم
الجزاي��ري تيم الس��د قطر اس��ت .بغداد
بونجاح در  ۶ب��ازي مرحله گروهي  ۷بار
گلزني کرد تا در صدر جدول گلزنان برتر
ق��رار بگيرد .بع��د از وي مارکوس برگ،
مهاجم سرش��ناس العين با  ۶گل در رده
بعدي قرار دارد.
فرشيد اسماعيلي ،گلساز اول آسيا

س��ايت مجل��ه «فور ف��ور ت��و» مالزي
براي چهارمين س��ال متوال��ي اقدام به
ت برتر آس��يا کرد.
معرفي  50فوتباليس�� 
به گزارش تس��نيم ،که بر اين اس��اس
در فهرس��ت پاياني منتشرشده از سوي
اين نشريه ،نام سه مليپوش ايراني بين
 10فوتباليس��ت برتر اين فهرست ديده
ميش��ود .در اين فهرست سون هيونگ
مين کرهاي از تيم تاتنهام و آرون موي
استراليايي از تيمهادزرفيلد تاون بهترتيب
ردههاي اول و دوم را به خود اختصاص
دادند و باالتر از جهانبخش ايستادهاند.

در بي��ن بازيکن��ان گلس��از فرش��يد
اسماعيليهافبک اس��تقالل تهران با ۴
پ��اس گل بهترين عملکرد را دارد .بعد از
وي چن��د بازيکن با  ۳پ��اس گل در رده
بعدي هستند که در بين آنها محمدرضا
حس��ينيهافبک ميان��ي ذوب آهن هم
حضور دارد.
مهاجم العين شوت زنترين بازيکن

مارکوس برگ مهاج��م گلزن تيم العين
امارات با  ۱۶شوت در چارچوب به سمت
دروازه حريف��ان ش��وتزنترين بازيک��ن
اين تورنمنت ب��ود .بغداد بونجاح مهاجم
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تراکتورسازي و ضعيفترين خط حمله


س��رخ پوشان تبريز در اين مسابقات تنها
 ۲بار موفق به باز ک��ردن دروازه حريفان
ش��دند تا ب��ا  ۲گل زده ضعيفترين خط
حمله مسابقات را در اختيار داشته باشند.
تراکتورس��ازي ضعيفترين تي��م ايراني
حاضر در اين مسابقات هم بود.
ضعيفترين خطوط دفاعي


الجزايري السد نيز با  ۱۴شوت در چارچوب
بع��د از ب��رگ در رده دوم قرار دارد .علي
عليپور با  ۱۴و مهدي طارميبا  ۱۳شوت
در چارچ��وب در ردههاي س��وم و چهارم
اين جدول قرار دارند .مهدي طارميبا ۸
ش��وت در چارچوب در بازيهاي خارج از
خانه شوتزنترين بازيکن اين تورنمنت در
ديدارهاي خارج از خانه بود.
بيرانوند ،آقاي کلين شيت

عليرضا بيرانوند که در نخستين ديدار سرخ
پوش��ان در اين مسابقات  ۳بار دروازهاش
باز شد ،تا پايان مرحله گروهي مسابقات
دروازهاش را بسته نگاه داشت تا با  ۵کلين
شيت آن هم از نوع سريالي اش بهترين
عملک��رد را در بين همه دروازه بانان اين
تورنمنت داشته باشد .بيرانوند در بازيهاي
خانگي هرگز گل نخورد و رکورد صد در
صد کلين ش��يت در ديدارهاي خانگي را
به نام خودش ثبت کرد .رشيد مظاهري
و مهدي رحمتي هر کدام با  ۲کلين شيت
در بعد از بيرانون��د بهترين عملکرد را در
بين دروازه بانان ايراني داشتند که در اين
مسابقات به ميدان رفتند.
فرشيد اسماعيلي ،گلساز و پر خطا

فقط در جدول گلسازان برتر اين تورنمت
نيست که نام فرشيد اسماعيلي به چشم
ميخورد.هافبک خالق و تکنيکي آبيها
ب��ا  ۲۲بار خطا ب��ر روي بازيکنان مقابل
پر خطاترين بازيک��ن اين تورنمنت بود.
هرچند برونو داسيلوا مهاجم برزيلي تيم
بوريرام با  ۲۱خطا در اين آمار پش��ت سر
فرشيد اسماعيلي قرار ميگيرد ،اما حضور
دو بازيکن ايراني ديگر در ردههاي سوم و
چهارم اين جدول هم در نوع خود جالب
اس��ت .ش��جاع خليل زاده با  ۱۸و وحيد
امي��ري با  ۱۷خطا س��ومين و چهارمين
بازيکن پر خطا در اين تورنمنت هس��تند
تا مشخص شود سرخابيهاي تهران در
اين رقابتها بازيهاي درگيرانهاي را ارائه
دادند.
 خشنترين بازيکن مسابقات

شايد عجيب باش��د اما نام رودريگو تاباتا
بعنوان خشنترين بازيکن اين تورنمنت به

ثبت رسيده است.هافبک چند مليتي تيم
الريان با دريافت  ۳کارت زرد و يک کارت
قرمز عنوان خشنترين بازيکن مسابقات
را به خود اختصاص داد .البته تاباتا در اين
آمار شريک هم دارد .وون ايل کيم مدافع
تي��م ججو يونايتد ،عاص��م مايبوهافبک
تيم الغرافه و محمد عبدالرحمانهافبک
سرش��ناس العين نيز هر يک با  ۳کارت
زرد و يک کارت قرمز در اين آمار تاباتا را
همراهي ميکنند.
الهالل ،مالکانهترين بازي

ناي��ب قهرمان فص��ل قبل آس��يا که با
حذفي زودهنگام مواجه شد ،مالکانهترين
بازيهاي اين فصل را انجام داد .الهالل
با متوسط  ۶۳درصد مالکيت در هر بازي
بهترين عملک��رد را از اين حيث در بين
تيمهاي آس��يايي داشت .کاشيوا ريسول
و کاوازاک��ي فرونتال با  ۶۰درصد پس از
الهالل مالکترين تيمهاي اين مساباقت
بودند.
 ۳تيم ايراني در راس پر آفسايدها

نکت��ه عجيب در ثبت آمار آفس��ايدهاي
اين تورنمنت اس��ت که س��ه تيم ايراني
در ردهه��اي اول ت��ا س��وم ق��رار دارند.
تراکتورس��ازي با  ۲۴بار ق��رار گرفتن در
آفسايد پر آفسايدترين تيم اين مسابقات
اس��ت .ذوب آهن با  ۲۱و استقالل با ۲۰
آفس��ايد در اين جدول در ردههاي دوم و
سوم قرار ميگيرند.
چونبوک موتورز تهاجميترين تيم

تيم سرشناس چونبوک موتورز در  ۶ديدار
خود در اين مس��ابقات  ۱۹بار گلزني کرد
ت��ا معدل گلزني اين تي��م از  ۳گل براي
ه��ر بازي هم عبور کن��د .اين تيم با اين
تعداد گل هجوميترين تيم اين مسابقات
شناخته شد .لوکوموتيو تاشکند تيميکه
در اي��ن در مرحله گروهي حذف ش��د با
 ۱۳گل و الدحيل قط��ر با  ۱۲گل ديگر
تيمهاي تهاجمياين مس��ابقات هستند.
چونبوک موتورز  ۱۰ب��ار خارج از خانه و
 ۹بار در خانه گلزني کرده است.
 پرسپوليس و بهترين خط دفاع


بهترين خ��ط دفاعي اي��ن تورنمنت به

پرس��پوليس تعل��ق ميگي��رد .اين تيم
کال در اي��ن مس��ابقات  ۳گل خ��ورد تا
داراي بهترين خط دفاعي باش��د .االهلي
عربستان و شانگهاي چين با  ۴گل خورده
در ردههاي بعدي بهترين خطوط دفاعي
اين مسابقات قرار دارند.
تيمه�اي عرب�ي ب�د اخالقتري�ن
تيمهاي آسيا

در راس ج��دول تيمهايي که بيش��ترين
کارت را از داوران گرفته اند ،نام تيمهاي
عربي به چشم ميخورد .الجزيره امارات با
 ۱۶کارت زرد بيشترين سهم را در دريافت
کارت زرد دارد .العين با  ،۱۵الريان با  ۱۴و
الوصل با  ۱۳کارت زرد در ردههاي بعدي
قرار دارند.
هيچ تيميدر اين مسابقات بيشتر از يک
کارت قرم��ز نگرفت و ب��ه همين دليل
تيميداراي دريافت بيشترين کارت قرمز
نيست .از بين تيمهايي که کارت قرمز از
حريفان دريافت کردند ميتوان به الدحيل،
الوحده ،العين و الوصل اشاره کرد.
خوش اخالقترينها

خ��وش اخالقترين تيم حاض��ر در اين
مسابقات کاوازاکي فرونتال ژاپن بود .اين
تي��م در  ۶بازي انج��ام داده تنها  ۳بار از
دواران کارت زرد گرف��ت .بوريرام تايلند
و کاش��يوا ريس��ول با  ۴کارت زرد و يک
کارت قرمز ديگر تيمهاي خوش اخالق
اين مسابقات هستند .ذوب آهن اصفهان
ب��ا  ۵کارت زرد خ��وش اخالقترين تيم
ايراني و پنجمين تيم خوش اخالق آسيا
در اين تورنمنت بودند.
الدحيل موفقترين تيم مسابقات

تيم الدحيل قطر تنها تيم اين مس��ابقات
است که صد در صد امتيازات را از مرحله
گروه��ي گرفت .اين تيم با  ۶پيرزي از ۶
بازي و کسب  ۱۸امتياز بهترين عملکرد
را در اين مسابقات داشت.
الوصل ضعيفترين تيم مسابقات

در مقابل الدحيل ،تيم الوصل امارات بدون
دريافت حتي يک امتياز اين مسابقات را
ترک کرد ت��ا بعن��وان ضعيفترين تيم
مسابقات شناخته شود.

دو تيم الوحده امارات و ملبورن ويکتوري
اس��تراليا ب��ا درياف��ت  ۱۵گل خ��ورده
ضعيفترين خط دفاعي اين مس��ابقات
را داش��تند .بع��د از اين دو تيم ،س��ه تيم
ب��ا درياف��ت  ۱۱گل در رده بع��دي قرار
ميگيرند .کيتچي ،الريان و ججو يونايتد
سه تيميهستند که خطوط دفاعي ضعيفي
در اين مسابقات داشتند.
کاوازاک�ي ژاپ�ن ،پاس�ورترين تي�م

مسابقات

تيم کاوازاکي ژاپن با معدل  ۶۳۰پاس در
هر بازي پاسورترين تيم اين تورنمنت بود.
الهالل با  ۵۷۰و کاش��يوا ريسول با ۵۵۰
پاس دومين و س��ومين تيم پاسور در اين
مسابقات بودند .در اين جدول استقالل با
 ۴۵۵پاس بعنوان پاسورترين تيم ايراني و
دوازدهمين تيم در آسيا شناخته ميشود.
استقالل سومين تيم دقيق


کاوازاکي ژاپن با  ۸۵درصد دقت در پاس
دقيقترين تيم آسيا و الهالل با  ۸۴درصد
دقت در پاس دومين تيم دقيق در آس��يا
اس��ت .تيم فوتبال استقالل با  ۸۲درصد
دقت در پاس دقيقترين تيم ايراني حاضر
در اين مس��ابقات و سومين تيم دقيق در
آسيا است .الدحيل و تيم سيدني اف.سي
نيز با  ۸۲درصد دقت در پاس آماري مشابه
استقالل در جدول دارند.
تراکتورس�ازي رکوردار ضربه کرنر

در آسيا

تنها تيم ايراني حذف شده از اين مسابقات
با مع��دل  ۹کرنر در هر ب��ازي رکورددار
به دس��ت آوردن ضربه کرنر در آسيا بود.
کمترين تعداد کرن��ر هم به تيم کيتچي
هن��گ کنگ با معدل  ۲کرن��ر براي هر
بازي تعلق ميگيرد.

پرس�پوليس و بيش�ترين ت�کل

مسابقات

تيم فوتبال پرسپوليس با  ۱۳۵تکل در اين
مسابقات داراي بيش��ترين تعداد تکل در
بين تيمهاي حاضر است .کيتچي هنگ
کنگ با  ۱۲۱و االهلي عربس��تان با ۱۱۹
تکل در اين جدول در ردههاي دوم و سوم
هستند .کاشيوا ريسول و تيانجين هر کدام
ب��ا  ۷۰و  ۷۲تکل کمترين تکل را در اين
مسابقات زده اند.
کمترين دقايق بازي


 ۶بازيکن در اين مسابقات با تنها يک دقيقه
حضور در ترکيب تيم شان داراي کمترين
دقاي��ق حضور هس��تند که نام محس��ن
کريميو بويان بازيکنان تيم استقالل هم
در بين اين بازيکنان به چشم ميخورد.
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اخبار
لباس تيم ملي فوتبال پاي وزير ورزش
را به مجلس ميکشاند!

وزي��ر ورزش و جوانان براي پاس��خدادن به
س��ؤاالت نمايندگان در مورد لباس تيم ملي
فوتبال به مجلس ش��وراي اس�لاميدعوت
خواه��د ش��د .به گ��زارش تس��نيم ،محمد
حس��ننژاد ،نماين��ده مجل��س ش��وراي
اسالمياعالم کرد در هفتههاي بعد مسعود
سلطانيفر وزير ورزش و جوانان براي جواب
دادن به سؤاالت نمايندگان در مورد لباس تيم
ملي فوتبال به مجلس شوراي اسالميدعوت
خواهد شد.
انتصاب ترکان و توکليان به عنوان
مدير تيمهاي ملي کشتي آزاد

مجي��د ت��رکان و امي��ر توکليان ب��ه عنوان
مدير تيمهاي ملي کش��تي آزاد بزرگساالن،
امي��د و رده پايه منصوب ش��دند .به گزارش
مهر ،پيروتصميمات اخذ ش��ده در جلسه ۲۸
فروردين ماه شوراي فني تيمهاي ملي کشتي
آزاد ،بعد از پيگي��ري و گفتگو با گزينههاي
مورد نظر و مطرح شده در شورا ،مجيد ترکان
قهرمان جهان و مدير تيمهاي ملي کش��تي
آزاد در رده سني پايه ،به عنوان مدير تيمهاي
ملي کشتي بزرگس��االن و اميد و همچنين
اميرتوکليان عنوان دار جهان و مربي اس��بق
تيم ملي کشتي آزاد به عنوان مدير تيمهاي
ملي پايه کشتي انتخاب شدند.
يزداني و اسماعيلپور غايبان بزرگ
مسابقات انتخابي تيم ملي

رقابتهاي مرحله نخست انتخابي تي مملي
کش��تي آزاد در حالي جمعه برگزار ميش��ود
که رضا يزداني و مسعود اسماعيل پور غايب
خواهند بود.ب�� ه گزارشايس��نا ،رقابتهاي
مرحله نخست انتخابي تي مملي کشتي آزاد
روز جمعه در س��الن هفتم تير تهران برگزار
ميش��ود و رضا يزداني و مس��عود اسماعيل
پور ،دو چهره ش��اخص مازندران با توجه به
نداشتن سهميه براي حضور در مرحله نهايي
رقابت انتخابي تي مملي ،بايد روز جمعه براي
رسيدن به دوبنده تي مملي به ميدان ميآمدند،
اما نام اين دو کشتيگير در بين سه سهميه
استان مازندران به عنوان قهرمان کشور ديده
نميشود تا طبق قانون از پيش تعيين شده،
فرضت حضور در مسابقات جهاني و بازيهاي
آسيايي را تقريبا از دست بدهند.مصطفي مير
عماديان  ،مربي مازندران کشتي آزاد در رابطه
با غيبت اس��ماعيل پور و رضا يزداني ،گفت:
مس��عود اس��ماعيل پور ،يکي از سه سهميه
اس��تان مازندران بود ،اما يک هفت ه مانده به
مسابقات انتخابي تي مملي از ناحيه مچ دست
دچار ضرب خوردگي ش��ديد شد و بايد عمل
جراحي انجام دهد.

از تبدیل بخاری وس�ایر وسایلی که با س�وختهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند
شرکت گازآذربایجان شرقی

به نوع گاز سوز جدا خودداری نمایید.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به  -1پروین سلیمانی پور فرزند نادر
-2امین کاظمی فرزند ابراهیم خواهان بانک رسالت دادخواستی به طرفیت خواندگان
 -1امین کاظمی -2پروین س��لیمانی پور به خواس��ته مطالبه مطرح که به این شعبه
ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه  960988601500459شعبه  15حقوقی شورای
حل اختالف مجتمع ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرستان کرمانشاه ثبت
ووقت رس��یدگی مورخ  1397/03/08س��اعت  09:30تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون ائین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا
خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دبیرشعبه  15حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات)
شهرستان کرمانشاه –نگار نوروزی
محکوم له :بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت یوسف لطفی فر
محک��وم علیه  -1:یزدان صوفی��ان فرزند علی کرم -2فریده قاس��می فرزند یعقوب
پیرو اگهی های منتش��ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه که مجهول المکان می
باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه  13در پرونده کالسه  960141به
موجب دادنامه شماره  9609978601300159مورخ صادره از شعبه  13محکوم علیه
محکوم به پرداخت مبلغ  10000000ریال بابت اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت
تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ  94/11/25لغایت زمان اجرای حکم وپرداخت مبلغ
 495000ریال بابت خس��ارات ناش��ی از هزینه دارسیو پرداخت مبلغ ریال بابت حق
الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد .پرداخت نیم عشر حق اجرا
ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد .بدیهی است با توجه به غیابی
بودن حکم ،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از
محکوم له یا ابالغ واقعی جرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک
نوب��ت در اجرای ماده  73آ.د.م و ما ده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید
کیراالنتش��ار درج می گردد تا ظرف  10روز پس از انتش��ار اگهی نس��بت به اجرای
مفاد اجرائیه اقدام گردد  .درغیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به
اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
دبیر شعبه  13حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات)
شهرستان کرمانشاه –زهرا شهبازی
محکوم له :بانک قرض الحس��نه رسالت با وکالت یوسف لطفی فر محکوم علیه -1:
رامین رستمی فرزند علی اکبر -2کامجو رستمی فرزند علی اکبر  -3علی اصغررستمی

روابط عمومي شركت گاز آذربايجان شرقي

فرزند لطفعلی پیرو اگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه ها که
مجهول المکان می باش��د ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه  13در پرونده
کالسه  960293به موجب دادنامه ش��ماره  9609978601300312مورخ صادره از
ش��عبه  13محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  95000000ریال بابت اص خواسته
ونیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ  96/8/23لغایت زمان اجرای
حکم وپرداخت مبلغ  2740000ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دارسیو نیزپرداخت
مبلغ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد .پرداخت
نیم عشر حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد .بدیهی است
با توجه به غیابی بودن حکم ،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ
تامین متناس��ب از محکوم له یا ابالغ واقعی جرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73آ.د.م و ما ده  9قانون اجرای احکام مدنی
در یکی از جراید کیراالنتش��ار درج می گردد تا ظرف  10روز پس از انتش��ار اگهی
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد  .درغیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
دبیر شعبه  13حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات)
شهرستان کرمانشاه –زهرا شهبازی
آگهی ابالغ دادخواس��ت و ضمائم تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه بانک رس��الت
دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظرخواده اقای /خانم فرشته فرهنگیان
–صفرعلی محمدی نسبت به دادنامه شماره  9609978601400299درپرونده کالسه
 960163شعبه  14تقدیم که موضوع ماده  73و 346قانون ایین دادرسی مدنی به علت
مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنشار اگهی می گردد تاتجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشاراگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست و
ضمائم تجدیدنظرخواهی رادریافت و چنانچه پاس��خی دارد کتبا به این دادگاه ارائه
نماید .درغیراینصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نس��بت به ارسال پرونده به
دادگاه تجدیدظر اقدام خواهدشد .
دبیرشعبه  14حقوقی شوری حل اختالف مجتمع شهیدمطهری (بانک ها وتصادفات )
شهرستان کرمانشاه  -بهاره فخری
بدینوس��یله به ش��یرین جانفدا ونارمین بهرامیان فعال مجهول المکان ابالغ می گردد
به موجب حکم ش��ماره  9609978601600385به پرداخت مبلغ  9/100/000محکوم
گردیده وحکم صادره غیابی وقابل واخواهی دراین شعبه میباشد چنانچه اعتراضی
دارد ظ��رف م��دت  20روز از تاریخ نش��ر این اگهی کتبا به این ش��عبه اعالم نمایند
،درغیراینصورت حکم صادره قطعی تلقی شده واجرائیه صادر می گردد.

دبیرشعبه 16حقوقی شوری حل اختالف مجتمع شهیدمطهری (بانک ها وتصادفات )
شهرستان کرمانشاه – فرانک حسینی
پرونده کالس��ه 9609988601600286شعبه 16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع
ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرس��تان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره
 9609978601600384خواهان  :بانک قرض الحس��نه رسالت با وکالت اقای یوسف
لطفی فر فرزند اسمعیل به نشانی کرمانشاه -بلوار بنت الهدی -دفتر وکالت خواندگان
 -1 :اقای س��جاد امیری پریان فرزند نوشاد  -2خانم سمیه عسگری فرزند علی -3
اقای هادی شعبانی پور فرزند رضا همگی به نشانی خواسته  :مطالبه وجه بابت ...
گردشکار :بسمه تعالی  -قاضی شورا بابررسی مفاد پرونده ختم رسیدگی را اعالم و
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
((رای قاضی شورا))درخصوص دعوی اقای یوسف لطفی فر به وکالت از بانک رسالت
به طرفیت -1اقای س��جاد امیری پریان فرزند نوشاد  -2خانم سمیه عسگری فرزند
علی  -3اقای هادی شعبانی پور فرزند رضا به خواسته مطالبه مبلغ  4/000/000ریال
بابت قسمتی از یک فقره چک شماره 566491عهده بانک ملت به تاریخ  93/11/18با
احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که وکیل خواهان اظهار
داش��ته خوانده ردیف اول چک موصوف را در وجه خواهان صادر که با مراجعه به
بانک محال علیه منجر صدور گواهی عدم پرداخت ش��ده است خوانده ردیف دوم و
سوم نیز ظهر چک را امضا زده و پرداخت وجه انرا تضمین نموده است و خواندگان
از تادیه دین خود اس��تنکاف می نماید خواندگان ب��ا وصف ابالغ اوراق اخطاریه در
جلس��ه دادرسی حاضر نش��ده و دفاعی به عمل نیاورده اند  .قاضی شورا با توجه
به مفاد دادخواس��ت ووجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در دس��ت خواهان که
ظهور در اش��تغال ذمه خواندگان به عنوان صادر کننده چک و استحقاق خوهان در
مطالب��ه وجه ان دارد واینکه خواندگان دلیلی بر برائت ذم��ه خود ارائه نکرده اند لذا
خواس��ته خواهان را وارد و ثابت تشخیص ومستندا به مواد 198و515و 519قانون
ایین دادرس��ی مدنی ومواد  249و 310و 314و 320قانون تجارت تبصره الحاقی به
ماده  2قانون صدور چک استفس��اریه به تبصره مرق��وم خواندگان را متضامنا به
پرداخت مبلغ 4000/000ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ  250/000هزار ریال بابت
هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول طبق
نرخ ش��اخص تورم از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله در حق خواهان محکوم می
نماید  .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی
در این ش��عبه و پس از ان ظرف مدت بیس��ت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی نزد
محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد .
ش��عبه حقوقی 16شورای حل اختالف مجتمع ش��هید مطهری(بانک ها و تصادفات)
شهرستان کرمانشاه

