یک بام دوهوای وزارت ورزش درباره سرپرستان؛

فوتبال
سهراب مرادی نامزد کسب عنوان
بهترین وزنهبردار  ۲۰۱۸شد

س��هراب مرادی ،قهرم��ان وزنهبرداری
ای��ران و جهان ،از س��وی فدراس��یون
جهانی کاندیدای کس��ب عنوان بهترین
وزنهبردار س��ال  ۲۰۱۸ش��د .به گزارش
ایس��نا ،فدراس��یون جهانی وزنهبرداری
مطابق س��الهای گذش��ته ،نظرسنجی
برای انتخ��اب بهترین وزنهبردار س��ال
را راهاندازی ک��رده و کاربران با نظرات
خود میتوانند بهترین وزنهبردار جهان را
در س��ال  ۲۰۱۸انتخاب کنند .در بخش
مردان ،س��هراب م��رادی از ایران جزو
کاندیداها است که برای به دست آوردن
این عنوان باید ب��ا چهار وزنهبردار دیگر
به رقابت بپردازد .آخرین مهلت شرکت
در این نظرس��نجی تا  ۳۱ژانویه ۲۰۱۹
اس��ت و سهراب مرادی برای رسیدن به
ای��ن عنوان به حمایت مردم نیاز دارد .از
ای��نرو کاربران میتوانند ب��ا مراجعه به
آدرس اینترنتیhttps://www.iwf.
 ۲۰۱۸-net/best-liftersدر ای��ن
نظرسنجی شرکت کنند.
بهزادی :ربانی نخواست
با سپیده توکلی کار کند

پریسا بهزادی می گوید که محسن ربانی
به دلیل مش��غله کاری که دارد نخواسته
است که مربیگری س��پیده توکلی را به
عهده بگیرد .پریس��ا به��زادی در گفت
و گو با ایس��نا ،در مورد دغدغه س��پیده
توکلی درباره عقد قرارداد فدراس��یون با
مربی تخصصی اش محسن ربانی اظهار
کرد :تا جایی که من می دانم فدراسیون
چندین بار از ربانی خواسته که با توکلی
کار کن��د اما او قبول نکره اس��ت ،چون
ربانی شاگردان دیگری در رده های پایه
و همچنین کارهای ورزشی و مربیگری
ه��ای دیگری دارد .در ح��ال حاضر هم
توکلی بنا به تقاضای خ��ودش با ایمان
روغنی همس��رش که از ورزش��کاران و
قهرمان��ان قدیم��ی اس��ت کار می کند.
نایب رییس بانوان فدراسیون دوومیدانی
در واکنش به این ک��ه توکلی می گوید
فدراس��یون برای عقد ق��رارداد با ربانی
کاری نمی کند گفت :من از این موضوع
اطالعی ندارم .تا جایی که من می دانم
ربانی نخواسته است که با توکلی کار کند.
فدراسیون در جلسه سازمان تیم های ملی
این درخواست را از ربانی داشت اما خود
او قبول نکرد .وی در پاسخ به این سوال
که اگر ربان��ی بخواهد با توکلی کار کند
چ��ه اتفاقی خواهد افتاد ،گفت :اگر ربانی
بخواهد فدراسیون حرفی ندارد .خود من
یکی ماه دو م��اه پیش با ربانی صحبت
کردم ولی گفت سرش شلوغ است و نمی
تواند با توکلی همکاری کند.

گ�روه ورزش�ی:این روزه��ا حض��ور
«سرپرس��ت» ه��ا در ورزش پررن��گ
تر از همیش��ه است به خصوص اینکه
تعداد قاب��ل توجهی از فدراس��یون ها
با مدیریت آنها اداره می ش��وند و این
افراد هس��تند که حداقل در ظاهر و بر
اساس حکم دریافتی ،موظف به فراهم
کردن شرایط برگزاری مجمع انتخاباتی
فدراس��یون خود می باشند تا مدیریت
آن را به ثبات برسانند.
به گزارش مهر،والیبال ،کشتی ،هندبال،
کاراته ،جودو ،قایقرانی ،هاکی ،چوگان،
ورزش های سه گانه و ورزش ناشنوایان
فدراسیون هایی هستند که با سرپرست
اداره می شوند و به همین دلیل وزارت
ورزش باید برگزاری مجامع انتخاباتی
آنه��ا را در اولویت کاره��ای خود قرار
ده��د به خصوص اینک��ه برخی از این
فدراسیون ها جزو رشته های المپیکی
به حس��اب می آیند که ورزش��کاران و
تیم های شان میادین انتخابی المپیک
 ۲۰۲۰توکیو را پیش رو دارند.
تنیس هم جدیدترین فدراسیونی است
که مدیریت آن به سرپرست داده شده
است .البته سرپرس��ت این فدراسیون
مجید شایسته است که دو دوره متوالی
ریاست این فدراسیون را بر عهده داشته
و اتفاقا کاندیدای دوره جدید انتخابات
هم شد .انتخاباتی که پروسه برگزاری
آن ب��ه دالیل نانوش��ته  -تک کاندیدا
بودن  -به عقب برگش��ت داده ش��د تا
از اول و ب��ا ثبت نام مج��دد کاندیداها
انجام شود.
همین مس��ئله ابهاماتی را ایجاد کرده
مبنی بر اینکه مجید شایس��ته به دلیل
سرپرست شدن نمی تواند ورود دوباره

رشته های المپیکی قربانی می شوند؟
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در مورد هاکی که اج��رای قانون منع
به کارگیری در آن با درگذشت مرحوم
بهرام ش��فیع همزمان ش��د نیز تاکید
ک��رد که هاک��ی هم جزو فدراس��یون
هایی اس��ت که مشمول قانون منع به
کارگیری بازنشسته ها بود و به همین
دلیل سرپرس��ت این فدراسیون اجازه
کاندیدا شدن ندارد.
وضعی�ت ح�ق رای کاندیداه�ا در
مجامع انتخاباتی

به انتخابات تنیس داش��ته باشد این در
حالی اس��ت که یک مقام مس��ئول در
وزارت وزارت ورزش تاکی��د دارد ب��ر
اینکه منعی برای شایسته و سرپرستان
مشابه او جهت کاندیدا شدن و حضور
در انتخاب��ات فدراس��یون مطبوع خود
وج��ود ندارد .وی در عی��ن حال گفت
که ش��رایط کاندیدا ش��دن برای همه
سرپرست ها یکسان نیست!
یک بام و دوهوای وزارت ورزش

مهدی مس��تجاب الدعوه مسئول امور
مجام��ع وزارت ورزش و مش��اور امور
مش��ترک فدراس��یون های ورزشی با
بیان اینکه آئی��ن نامه انتخابات رئیس
فدراس��یون ها منعی برای نام نویسی
و کاندیدا ش��دن سرپرستان نگذاشته،
گفت :همه اف��راد در صورت دارا بودن
شرایط احراز انتخاب رئیس فدراسیون
 -مصوب  - ۱۴/۶/۹۶می توانند برای

شرکت در مجمع انتخاباتی فدراسیون
ها ،کاندیدا شوند .هیچ محدودیتی برای
هی��چ فردی و حتی کس��انی ها که به
عنوان سرپرست ،فدراسیون را اداره می
کنند وجود ندارد.
وی در این رابطه ادامه داد :البته رئیس
مجمع با لحاظ کردن شرایط می تواند
در م��ورد فدراس��یون ه��ا و برگزاری
مجامع انتخاباتی آنها تصمیماتی بگیرد.
بر همین اس��اس در مورد فدراس��یون
هایی که به دلیل اجرای قانون منع به
کارگیری بازنشسته ها توسط سرپرست
اداره می ش��وند ،با لح��اظ کردن یک
س��ری موارد و جلوگیری از عدم ایجاد
هرگونه ش��بهه ،اینگونه تصمیم گرفته
ش��د که سرپرستان آنها اجازه ای برای
ورود به انتخابات نداش��ته باشند و تنها
موظف به مهیا کردن ش��رایط قانونی
برای برگزاری مجمع و تسهیل فرآیند
انتخابات شدند.

فق�ط دو نف�ر از سرپرس�تان اجازه
کاندیدا شدن دارند

به گفته مس��تجاب الدع��وه و با لحاظ
کردن این موضوع که به جز فدراسیون
های مش��مول قانون منع به کارگیری
بازنشس��ته ها ،ورود سرپرس��ت های
دیگ��ر فدراس��یون ه��ا ب��ه انتخابات
بالمانع اس��ت ،سرپرس��ت فدراسیون
ه��ای والیبال ،کاراته ،ج��ودو ،هندبال،
قایقران��ی ،چوگان ،ورزش های س��ه
گان��ه و ورزش ناش��نوایان حس��ب
تصمیمات اتخاذ ش��ده امکان کاندیدا
ش��دن برای احراز پست ریاست ندارند
اما سرپرس��ت دو فدراس��یون کشتی و
تنیس از این قاعده مس��تنی هستند و
می توانند کاندیدا ش��وند چراکه برای
کش��تی به خاطر استعفای رسول خادم
سرپرست انتخاب شد و در مورد تنیس
هم پایان دوره ریاس��ت شایسته باعث
سرپرستی او شده است .وی همچنین

مس��ئول امور مجام��ع وزارت ورزش
همچنین در م��ورد حق رای کاندیداها
در مجامع انتخاباتی اینگونه توضیح داد:
از میان کاندیداها تنها رئیس فدراسیون
که خود نیز کاندیدا شده است ،حق رای
دارد آنهم در صورتیکه دوره چهارساله
ریاستش به اتمام نرسیده باشد .حتی اگر
یک روز از دوره چهارساله وی گذشته
باش��د وی هم حقی ب��رای رای دادن
در مجم��ع انتخاباتی ن��دارد .کمااینکه
در مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن
های ورزشی ،محمد علیپور چنین حقی
نداش��ت .مش��اور دفتر امور مشترک
فدراسیون ها یادآور شد :طبق آئین نامه
انتخاباتی فدراسیون ها ،روسای هیات
های اس��تانی اعضای مجمع هس��تند
که حق رای ه��م دارند .در غیاب وی
نماینده هیات رئیسه هیات استانی می
تواند با معرف��ی نامه الزم و حفظ حق
رای در مجمع ش��رکت کند .این مقام
مسئول در وزارت ورزش تاکید کرد که
آئین نامه انتخاباتی فدراسیون ها بدون
هیچ دخل و تصرف��ی در مورد مجمع
انتخاباتی همه فدراس��یون ها اجرا می
شود.

عبداللهی:

مرب��ی جدید تیم ملی تکواندو گفت :با
توجه به انتخابیها هیچ تکواندوکاری
در تیم ملی حاشیه امنیت ندارد و توجه
به جوانان توس��ط کادرفنی فعلی خوب
اس��ت .وحید عبداللهی در گفت و گو با
ایسنا ،در مورد رقابتهای انتخابی تیم
مل��ی تکواندو توضی��ح داد :با توجه به
این که همه مدعیان برای ش��رکت در
این مس��ابقات آمده بودند سطح خوبی
را در مب��ارزات ش��اهد بودیم .خصوصا
در دیداره��ای پایانی ش��اهد برگزاری
رقابتهای با کیفیتی بودیم که همگی
نش��ان از نتیجه مثب��ت این انتخابیها
بود .فرزان عاشورزاده ،امیرمحمدبخشی
و مه��دی خدابخش��ی تکواندوکارانی
هس��تند که در رقابته��ای انتخابی با
شکست مقابل حریفان حذف شدند ،او

تکواندوکاران در تیم ملی حاشیه امنیت ندارند

در پاسخ این س��وال که آیا بهتر است
آنها به اردوی تیم ملی دعوت شوند؟
توضیح داد :همه این تصمیمها به نحوه
دید س��رمربی تیم ملی یعن��ی فریبرز
عسکری بستگی دارد .نمیتوانم در این
مورد اظهار نظر کنم و باید دید سرمربی
تیم چه تصمیمی را میگیرد .مربی تیم
ملی تکواندو در پاسخ به این سوال که
از چه زمانی صحبتها در مورد اضافه
ش��دنش به کادرفنی مطرح شده بود؟
اظهار کرد :پیش از این فریبرز عسکری
در مورد اضافه ش��دنم به کادرفنی تیم
ملی صحبتهایی را با بنده انجام داده
بود .ب��ا توجه به اینکه نتایج خوبی هم
با تیم مل��ی نوجوان��ان در رقابتهای
جهان��ی گرفته بودیم ،مای��ل بودند در
کن��ار تیم ملی باش��م که خداراش��کر

آگهی ابالغ اجرائیه ش��ماره نام��ه ۱۳۹۷۰۴۹۲۶۰۳۳۰۰۹۰۵۲ :تاریخ نامه۱۰ /۱۸ :
 ۱۳۹۷ /ش��ماره پرونده ۱۳۹۷۰۴۰۲۶۰۳۳۰۰۱۹۴۳ /۱ :ش��ماره بایگانی پرونده:
 ۹۷۰۱۷۲۰آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرای اس��ناد رسمی پرونده
کالسه  ۹۷۰۱۷۲۰بدین وس��یله به گل نبات زیورآرام نام پدر :براتعلی تاریخ تولد
 ۱۳۳۹/۰۲/۰۵شماره ملی ۴۰۱۰۲۱۳۷۰۱ :شماره شناسنامه ۵۲۸ :به نشانی :همدان
۱۲متری شیرس��نگی کوچه یلفانی مجتمع فاطیما وس��كينه زیوری نعمت نام پدر:
رضا تاریخ تولد ۱۳۶۳ / ۱۲ /۱۰ :ش��ماره ملی  ۴۰۱۱۴۶۸۶۷۳ش��ماره شناسنامه:
 ۱۲۶۲به نش��انی :همدان ۱۲متری شیرسنگی کوچه یلفانی مجتمع فاطیما ابالغ می
شود که بانک ملی جهت وصول مبلغ  ۵۰۸ / ۴۳۵ /۲۲۶ریال به استناد قرارداد بانکی
به ش��ماره  ۶۳۰۲۹۹۱۰۰۳۰۰۲علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به
کالس��ه  ۹۷۰ ۱۷۲۰در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۱۳۹۷ / ۰۹ /۱۴
مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار
طبق م��اده  ۱۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های
کثیر االنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی
که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات
اجرائ��ی جریان خواهد یافت .تاریخ انتش��ار  ۱۳۹۷ / ۱۰ /۲۰ـ م الف  ۳۸۲۵رئیس
اداره اجرای اسناد رسمی همدان  -جالل حدادی
از طرف مصطفی عبدالملی معاون اداره اجرای اسناد رسمی همدان
دادنامه پرونده کالسه  9609988601500442شعبه  15حقوقی شورای حل اختالف
مجتمع ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات) شهرس��تان کرمانشاه تصمیم نهایی
شماره  9709978601500187خواهان  :بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت اقای
مرتضی حسنی فرزند عسگر به نشانی کرمانشاه خیابان بنت الهدی پالک  218دفتر
وکالت خواندگان  -1:خانم ناهید تابعی فرزند عبدالعلی  -2اقای رضا محمدی فرزند
حیدر  -3خانم نگار پور مطراحی فرزند کوروش  -4اقای پوریا صحرایی پور فرزند
بهروز همگی به نش��انی خواسته  :مطالبه وجه چک بسمه تعالی – قاضی شورا با
بررسی مفاد پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح
ذیل مبادرت به صدور رای مینماید .رای قاضی ش��ورا  .در خصوص دعوی اقای
مرتضی حس��نی به وکالت از بانک رس��الت بطرفیت  -1ناهید تابعی  -2اقای رضا
محمدی  -3خانم نگار پور مطراحی  -4اقای پوریا صحرایی پور به خواسته  :مطالبه
مبلغ  85/000/000ریال بابت یک فقره چک ش��ماره  407540مورخ  96/7/26عهده
بانک ملت به تاریخ  96/7/24با احتس��اب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با
این توضیح که وکیل خواهان اظهار داش��ته خوان��ده ردیف اول چک موصوف را
در وج��ه خواهان صادر که ب��ا مراجعه به بانک محال علیه منجر به صدور گواهی
عدم پرداخت ش��ده اس��ت خواندگان ردیف دوم تا اخر نیز ظهر چک را امضاء زده
و پرداخ��ت وجه آنرا تضمین نموده ان��د .خوانده با وصف ابالغ اوراق اخطاریه در
جلسه دادرسی حاضر نش��ده و دفاعی به عمل نیاورده اند  .قاضی شورا با توجه
به مفاد دادخواست و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در دست خواهان که
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده به عنوان صادر کننده چک و اس��تحقاق خواهان در
مطالب��ه وجه آن دارد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذم��ه خود ارائه نکرده اند لذا
خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198و515و 519قانون
آیین دادرس��ی مدنی و مواد 249و310و314و 320قانون تجارت و تبصره الحاقی
به ماده  2قانون صدور چک و استفساریه تبصره مرقوم خواندگان را متضامنا به
پرداخت مبلغ  85/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  2/290/000ریال بابت

هماهنگیهای الزم��ه صورت گرفت
و میتوانم با تیم مل��ی کار کنم .او در
مورد برنامهه��ای تیم ملی نیز توضیح
داد :فعال در مورد برنامهها با س��رمربی
تیم ملی هماهنگ نشدهایم اما تا زمان
ش��روع اردوها دو هفته فرصت هست
و انش��اءاهلل ب��ه زودی هماهنگیه��ا
برای پیاده س��ازی برنامههای تیم ملی
ص��ورت میگیرد .عبداللهی در پاس��خ
به این س��وال که آیا ب��ا توجه به روند
فعلی تکواندوکاران میتوان به موفقیت
تیم ملی در رقابتهای جهانی امیدوار
بود؟ توضیح داد :قطعا همینطور است.
تیم ملی ایران همیش��ه در رقابتهای
جهانی مدعی بوده و هیچ وقت حریف
دست و پا بس��ته ای مقابل رقبا نبوده
اس��ت .اما اگر دقت کنید کش��ورهای

مختلف به دلیل شرکت در گرندپریها
و جایزه بزرگها پیشرفت کردهاند .هر
ساله چندین مسابقه بینالمللی برگزار
میشود که باعث شده انگیره تیمها و
تجرب ه آنها باالت��ر رود .با وجود همه
این س��ختیها ما هم همه تالش خود
را به کار میگیریم ت��ا نتایج خوبی در
رقابتهای جهانی کس��ب کنیم .مربی
جدید تیم ملی تکواندوی بزرگساالن در
مورد کسب تعداد باالیی از سهمیههای
المپیک ،گفت :از اآلن نمیتوان تعداد
سهمیهها را پیشبینی کرد ولی تکواندو
همیشه در این مورد سرآمد بوده است.
بعض��ی اوقات یک تکوان��دوکار خیلی
آماده اس��ت و در مب��ارزه هم از حریف
خود جل��و میافت��د مث��ل امیرمحمد
بخشی ،ولی با یک اتفاق مصدوم شده

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول
طبق نرخ ش��اخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در حق
خواهان محکوم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در این شعبه و پس از ان ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر
خواهی نزد محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
محمد رسول حق نجاتی-قاضی شعبه  15شورای حل اختالف کرمانشاه
دادنامه پرونده کالسه  9609988601500194شعبه  15حقوقی شورای حل اختالف
مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات) شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره
9609978601500320خواهان  :بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت اقای مرتضی
حس��نی فرزند عسگر به نشانی کرمانشاه خیابان بنت الهدی پالک  218دفتر وکالت
خواندگان  -1:اقای بابک مرادی ده چراغی به نشانی کرمانشاه-فرهنگیان فاز  1بلوار
امیر کبیر امالک ایمان  -2خانم سمیه رستمی حاجی ابادی فرزند اسماعیل همگی به
نشانی خواسته  :مطالبه وجه چک بسمه تعالی – قاضی شورا با بررسی مفاد پرونده
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور
رای مینماید .رای قاضی شورا  .در خصوص دعوی اقای مرتضی حسنی به وکالت
از بانک رس��الت کرمانش��اه بطرفیت  1اقای بابک مرادی ده چراغی  -2خانم سمیه
رستمی حاجی ابادی به خواسته  :مطالبه مبلغ  17/650/000ریال اصل طلب و مبلغ
 4/000/000ریال بابت خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ  96/4/31و از ان پس روزانه
مبلغ  5/802ریال خسارت تاخیر تادیه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته این بانک به موجب قرارداد قرض الحسنه
ش��ماره  1123مورخه  92/2/15اقدام به پرداخت تسهیالت به خوانده ردیف اول با
ضمانت دیگر خواندگان نموده که نس��بت به بازپرداخت تسهیالت فوق الذکر اقدام
ننموده اند و مبلغ اعالمی را به بانک بدهکارند خواندگان با وجود ابالغ اوراق اخطاریه
در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده اند  .شورا با توجه به مفاد
دادخواس��ت و نظر به قرارداد فوق الذکر و نظریه مشورتی اعضای محترم شورای
حل اختالف واینکه خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده اند لذا خواس��ته
خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198و515و522و 519قانون آیین
دادرسی مدنی و مواد 10و219و223و228و230و1010قانون مدنی و تبصره  1ماده
 15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاقی  76/11/29خواندگان را متضامنا
به پرداخت مبلغ  21/650/000ریال بابت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ
 96/4/31و از ان پس تا زمان وصول روزانه مبلغ  5/802ریال خسارت تاخیر تادیه
و مبلغ  771/250ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی
در حق خواهان محکوم می نماید .در خصوص مابه التفاوت خسارت تاخیر روزانه
نظ��ر به اینکه به موجب ماده ق��رارداد تنظیمی وجه التزام عدم اج��رای قرارداد 12
درصد بدهی اعالم ش��ده و مبلغ مطالبه شده افزون بر درصد اعالمی تصریح شده
در قراردادمی باش��د ش��ورا خواهان را دریافت ان محقق ندانسته و به استناد ماده
 197قانون ایین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعالم میدارد .رای
صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و
پس از ان ظرف مدت بیس��ت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم
عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
محمد رسول حق نجاتی-قاضی شعبه  15شورای حل اختالف کرمانشاه
دادنامه پرونده کالسه 9709988601500104شعبه  15حقوقی شورای حل اختالف

و برد را از دس��ت میده��د .به همین
دلیل تکوان��دو را نمیتوان پیش بینی
کرد ولی ما سعی میکنیم مثل همیشه
بیش��ترین سهمیه را کسب کنیم .او در
مورد ش��رایط فعلی تیم ملی تکواندو با
سرمربیگری فریبرز عسکری نسبت به
سرمربی گذش��ته ،توضیح داد :با اتفاق
خوبی ک��ه در رقابتهای انتخابی این
دوره افت��اد ،هیچ تکوان��دوکاری حتی
ملیپوش��ان هم در تیم ملی حاش��یه
امنی��ت ندارند .اتفاق خ��وب دوم بازی
کردن ملیپوش��ان در لیگبرتر بود که
سطح کیفی رقابتها را باال برد .جوانان
ب��ا بازی ک��ردن مقابل ملیپوش��ان و
قهرمانان انگیزههای فراوانی به دست
میآورند که همین مس��ئله برای آینده
تکواندو بسیار مثبت است.
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اخبار
درویش :دایی به خاطر مشکالت
کارگران اردو را لغو کرد

رض��ا درویش در مورد مش��کالت مالی
باشگاه سایپا و ناراحتی علی دایی از این
ش��رایط عنوان کرد :علی دایی حق دارد
که گالیه کند .باش��گاه دچار مشکالت
مالی اس��ت و هن��وز نتوانس��تهایم پول
بازیکنان را پرداخ��ت کنیم به آنها قول
داده بودیم بخش��ی از مطالبات پرداخت
میش��ود .امیدواریم که مشکالت مالی
باشگاه حل شود .به گزارش فارس،وی
با اش��اره به لغو اردوی ترکیه از س��وی
علی دایی گفت :دایی روز گذشته از خط
تولید کارخانه س��ایپا بازدید کرد و وقتی
مش��کالت کارگران را دید به من تلفن
ک��رد و گفت روز جمعه به اردوی ترکیه
نمیروی��م و در همین ته��ران تمرینات
تیم را ادامه خواهی��م داد او این اردو را
به خاطر ش��رایط بد اقتصادی لغو کرد.
مدیرعامل باش��گاه سایپا در مورد اینکه
چرا این باش��گاه صنعتی دچار مش��کل
شده گفت :مشکالت اقتصادی در کشور
وجود دارد و در باش��گاه س��ایپا هم این
مشکالت پررنگ است.
محمودزاده:چهار تیم لیگ یکی
مجوز ثبت قرارداد گرفتند

فریبرز محم��ودزاده ،در مورد وضعیت
نقل و انتق��االت تیمهای لیگ یک با
توجه به ش��روع نیمفصل مسابقات از
پنجش��نبه گفت :در ح��ال حاضر چهار
تیم بادران تهران ،ش��اهین شهرداری
بوشهر ،اکسین البرز و  ۹۰ارومیه مجوز
ثب��ت قرارداد خ��ود را دریافت کردهاند
اما به جز اکس��ین و شاهین شهرداری
بوشهر تیمهای دیگر هیچ قراردادی از
بازیکنانش��ان را در سازمان لیگ ثبت
نکردهاند .به گزارش فارس،وی گفت:
باز هم باشگاههای لیگ یکی کار خود
را به دقیق��ه  ۹۰انداختند و تا یک روز
قبل از ش��روع نیمفصل ثب��ت قرارداد
بازیکنان جدید را ب��ه تعویق انداختند.
رئیس کمیته نقل و انتقاالت س��ازمان
لیگ در م��ورد ثبت ق��رارداد تیمهای
لی��گ برتری نیز گفت :ت��ا امروز هیچ
تیم لیگ برت��ری برای ثب��ت قرارداد
بازیکن��ان جدیدش در س��ازمان لیگ
اقدام نکرده است.

مجتمع ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات) شهرس��تان کرمانشاه تصمیم نهایی
شماره 9709978601500398خواهان  :بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت اقای
مرتضی حسنی فرزند عسگر به نشانی کرمانشاه خیابان بنت الهدی پالک  218دفتر
وکالت خوانده:آقای رضا اسکندری فرزند علی به نشانی خواسته  :مطالبه وجه چک
بس��مه تعالی – قاضی شورا با بررس��ی مفاد پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با
اس��تعانت از خداوند متعال به انشاء رای مینماید .رای قاضی شورا  .در خصوص
دعوی اقای مرتضی حس��نی به وکالت از بانک رسالت بطرفیت رضا اسکندری به
خواس��ته  :مطالبه مبلغ  12/000/000ریال اصل طلب و بابت خسارت تاخیر تادیه
تا تاریخ سررس��ید چک  94/11/18و از آن پس تا وصول حکم بر ش��اخص بانک
مرک��زی به انضمام هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل ب��ا این توضیح که وکیل
خواهان اظهار داشته این بانک به موجب چک بانک تجارت شماره  325450اقدام به
پرداخت تسهیالت به خوانده ردیف اول با ضمانت دیگر خواندگان نموده که نسبت به
بازپرداخت تسهیالت فوق الذکر اقدام ننموده اند و مبلغ اعالمی را به بانک بدهکارند
خواندگان متضامنا با وجود ابالغ اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی
به عمل نیاورده اند  .قاضی ش��ورا با توجه به مفاد دادخواست و نظر به چک فوق
الذکر واینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده اند لذا خواسته خواهان را
وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198و515و 519و522قانون آیین دادرسی
مدنی و م��واد 10و219و223و228و230و1010قان��ون مدنی و تبصره  1ماده 15
اصالح��ی قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق��ی  76/11/29خوانده را به پرداخت
مبلغ  12/000/000ریال بابت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ سررسید
 94/11/18و از ان پ��س ت��ا زمان وصول برابر ش��اخص بانک مرکزی به انضمام
هزینه دادرسی به مبلغ  650/000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق
خواهان محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در این شعبه و پس از ان ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر
خواهی نزد محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
محمد رسول حق نجاتی-قاضی شعبه  15شورای حل اختالف کرمانشاه
محکوم له  :بانک قرض الحسنه رسالت محکوم علیه  :نسرین نیری -2اصغر زنگنه
تبار پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه ها که مجهول
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شورای حل اختالف کرمانشاه
در پرون��ده کالس��ه  960180به موجب دادنام��ه ش��ماره 9609978601300304
مورخ صادره از ش��عبه  13محکوم علیه ها متضامنا محکوم است به پرداخت مبلغ
40000000ریال بابت اصل طلب و مبلغ  11000000ریال بابت تاخیر تادیه تا 96/5/1
جمع��ا  51000000ریال و تاخیر روزانه به مبلغ  12565ریال از تاریخ 96/5/1لغایت
اجرای حکم هزینه دادرس��ی به مبلغ  1505000ریال حق الوکاله طبق تعرفه قانونی
نیم عشر در حق صندوق دولت در حق محکوم له می باشد .پرداخت نیم عشر حق
اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باش��د .بدیهی است با توجه
ب��ه غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین
متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه
صادره یک نوبت در اجرای ماده  73ا.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی
از جراید کثیراالنتش��ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار اگهی نسبت به
اج��رای مفاد اجراییه اقدام گردد .در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات
نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
دبیرشعبه 13حقوقیشورایحلاختالفمجتمعشهیدمطهریکرمانشاه-زهراشهبازی

