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اخبار
يک هنرمند قديميسينما درگذشت

سعيد کنگراني بازيگر فيلم سينمايي «ازدواج
به ســبک ايراني» درگذشــت.به گزارش
فارس ،سعيد کنگراني بازيگر قديميسينما
و تئاتــر ظهر ديروز (جمعه  ۲۳شــهريور)
در سن  ۶۴ســالگي بر اثر سکته قلبي در
بيمارستان درگذشت«.رضا موتوري»« ،دايره
مينا»«،ســرايدار»« ،دايي جان ناپلئون»،
«پرواز در قفــس»« ،فصل خون» ازجمله
فيلمهاي مرحوم کنگرانــي بودند.آخرين
فعاليت مرحوم سعيد گنگراني ايفاي نقش در
تئاتر «نيرنگ اورنگ» بود که در تماشاخانه
ســنگلج به روي صحنه رفت.او قرار بود در
سريال «رقص روي شيشه» هم بازي کند.
«تنگه ابوقريب» همچنان
پرفروش است

ســينماي ايران در هفتهاي که گذشــت
فروش چشمگيري را تجربه نکرد؛ با اين
حال «تنگه ابوقريب» از معدود فيلمهايي
بود که مخاطب بيشتري داشت.به گزارش
فارس ،ســينماي ايــران در هفتهاي که
گذشت فروش قابل توجهي را تجربه نکرد
و يکي از داليل اين فروش نسبت ًا اندک ،فرا
رسيدن ماه محرم و توقف اکران فيلمهاي
کمدي از چهارشنبه  ۲۱شهريور بود.با اين
حال بار ديگر فيلمهاي «هزارپا»« ،تنگه
ابوقريب» و «دمســرخها» پرفروشترين
فيلمهاي سينمايي هفته گذشته بودند.
محسن جوادي رئيس سي و دومين
نمايشگاه کتاب تهران شد

وزيــر فرهنــگ و ارشــاد اســاميدر
حکميمحسن جوادي ،معاون امور فرهنگي
اين وزارتخانه را به عنوان رئيس سي و دومين
نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران منصوب
کرد.به گزارش مهر ،در حکم ســيدعباس
صالحي خطاب به جوادي آمده است« :به
منظور برگزاري هرچه باشــکوهتر ســي و
دومين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران در
ارديبهشت  ١٣٩٨و ضرورت تحقق مصوبات
شوراي سياســتگذاري ،با توجه به مراتب
تعهد ،تخصص و سوابق ارزشمند فرهنگي
جنابعالي ،به موجب ايــن حکم به عنوان
رئيس ســي و دومين نمايشگاه بينالمللي
کتاب تهران منصوب ميشويد.اميد است با
استعانت از خداوند متعال ،در سايه همکاري
و مشارکت تشکلهاي حوزه نشر و همراهي
مديران و همکاران در معاونت امور فرهنگي
و موسســه مجري و تعامل با سازمانهاي
فرهنگي مرتبط در برگزاري هرچه مطلوبتر
اين رويداد بزرگ فرهنگي موفق باشيد».

مديرکل دفتر موسيقي وزارت ارشاد گفت که محمد
معتمدي مطلقا ممنوع الکار نيست.علي ترابي در
گفتگو با ايسنا ،در واکنش به اظهارات اخير محمد
معتمدي مبني بر ممنوعالکار شدنش از سوي پليس
اماکن ،گفــت :اداره اماکن به موضوع هنرمندان و
افراد ورود نميکند و در حوزه شــرايط انتظاميو
امنيتي ســالنها ورود دارد.وي افزود :مرجع صدور

محمد معتمدي مطلقا ممنوع الکار نيست

مجوز (کنسرت) دفتر موسيقي است و دفتر موسيقي
هم هماهنگيهاي الزم را با اماکن و ساير نهادهاي
ذي صــاح انجام ميدهد.ترابي تصريح کرد :اين
وظيفه اماکن نيست و روند عادي خودش را دارد.از
طرفي ما هيچ اظهار نظر مکتوب يا غيرمکتوبي از
سوي کسي درباره اينکه ايشان مشکلي براي کار
کردن داشته باشند دريافت نکرديم.ترابي همچنين

با اشاره به کنسرت معتمدي در بوستان آب و آتش
تاکيد کرد :مجوز را دفتر موسيقي ميدهد و الغير
و مــا هيچ وقت مجوز پلي بک صادر نميکنيم.ما
مجوز براي اجراي زنده داديم و ايشــان اجرا کرد.
ترابي با بيان اينکه ابالغ ممنوع الکاري اين خواننده
از سوي پليس تکذيب شده است ،توضيح داد :اگر
قرار باشد چنين اتفاقي (ممنوع الکاري) بيفتد بايد از

اخبار
سوي دفتر موسيقي اعالم شود ،نه از ناحيه نيروي
محترم انتظاميزيرا آنها بــه موضوع هنرمندان
ورود نميکنند و قضيه ســوتفاهم بوده است.وي
اظهار کرد :دقيقا حضور ذهن ندارم چه زماني براي
آقاي معتمدي درخواست مجوز ارائه شده است اما
هرگونه تقاضايي براي اجراي زنده ايشان به ما ارائه
شود طبق روال عادي خودش انجام ميشود.

جواد حيدري مطرح کرد

ظهور نسلي تازه از شاعران هيئت که نماينده شعر فاخرند

جواد حيدري ،شــاعر معتقد اســت که شعر هيات
توانســته به سمت فضاي شعر سهل و ممتنع پيش
برود و به قول اساتيد فن ،شعري باشد خواصپسند و
عوامفهم!به گزارش مهر« ،شعر هيات» ،اگر چه هنوز
به گونهاي ادبي در دوران معاصر تبديل نشــده ،اما
ميزان فراگيري و تاثيرگذاري آن به حدي رسيده است
که در محافل ادبي به طور جدي مورد بررسي و نقد
قرار بگيرد؛ بررسي و نقدي دروني که بتواند پلههاي
رشد آن را فراهم کند.اين جريان شعري که به صورت
خودجوش در بين شاعران مذهبي دهههاي اخير پديد
آمده ،نسبتي تنگاتنگ با مراسم و هيئتهاي مذهبي
پيدا کرده و از آنجا که خروجي شعري اين جريان در
اين مراسم مورد استفاده قرار ميگيرد ،شکلي کام ً
ال
کاربــردي و تاثيرگذار و البته در مواقعي هم به گفته
برخي شاعران شــکل «مصرفي» پيدا کرده است.
اقتضائات اين نوع شعر را از «جواد حيدري» ،که خود
از سردمداران اين عرصه است و حلقه شاعران جوان
اين جريان او را به عنوان چهرهاي پيشکسوت در شعر
هيات ميشناسند ،جويا شديم.در ادامه اظهارات جواد
حيدري در اين خصوص آمده است« :مخاطب شعر
هيات گســتردگي عجيب و غريبي دارد؛ گستردگي
که نميتوان براي آن انتهايي در نظر گرفت.در اين
گستره ما انواع اقشار مردم را ميبينيم؛ مثال در اين
گستردگي مخاطبان ،شما از آدمهاي باسواد دانشگاهي
و حوزوي را داريم ،از مراجع تقليد و استادان دانشگاه
بگيريد تا آدمهاي کمسواد و حتي بيسواد.اين گستره
باعث ميشــود که شعر هيات به سمت يک فضاي
سهل و ممتنع پيش برود و به قول اساتيد فن ،شعري
باشد خواصپسند و عوامفهم.اين يکي از مختصات و
اقتضائات شعر هيات است.وجه کاربردي بودن شعر

هيات از آنجا ناشي ميشود که با دل مخاطبان ارتباط
برقرار ميکند.در اين معنا ،موادي که توســط شاعر
در داخل اين شعر ريخته ميشود به نوعي است که
بتواند يک ارتباط دلي با مستمع و مخاطب خودش
برقرار کند و اين مواد هم چيزي نيست جز آنچه که
ريشه در معارف و مقتل اهل بيت (ع) دارد.حاال همين
مواد به فراخور هنر شــاعران با سبک و آهنگهايي
که آنها هم از ســوز دل برميآيد ،ممزوج ميشود.از
قديم هم همين طور بوده اســت؛ مثال «نوحه » که
ماهيتش از اسمش مشخص است و به معناي نوحه و
ندبه کردن است ،از قديم بخش مهمياز شعر هيات
تشکيل ميداده که ماندگاريش از خيلي از شعرهاي
کالسيک بيشتر بوده و دليل اين ماندگاري هم ارتباط
ي بــوده که مردم با آنها برقرار کردهاند.
دلي و عاطف 
به عبارتي چون مردم آنها را زمزمه و تکرار کردهاند،

اين نوحهها در طول تاريخ ماندگار شــدهاند.به قول
ملک الشــعراي بهار« :شعر آن است که خيزد از دل
و جوشــد ز لب /باز بر دلها نشــيند ،هرکجا گوشي
شنفت»بنابراين شعر هيات در عين اينکه از ظرفيت
زيباشناسي ادبي ،استعارات ،آرايهها ،صنايع بالغي و
بديعي ،ظرفيت آهنگ و وزن و ...اســتفاده ميکند،
يک جنس دلي دارد که ارتباط مستقيميبا مخاطب
برقرار ميکند و از اين نظر کاربردي و تاثيرگذار است.
اما نکته اين است که ما در دستگاه امام حسين (ع)
ميگوييم سيره خود حضرت سيدالشهدا (ع) اين بود
کــه بهترين دارايياش را بــراي محبوب و خداوند
خرج کرد که همان هســتي خودشان و فرزندانشان
باشــند؛ بر اين مبنا شاعران هم بايد براي خدمت به
اين دســتگاه بهترين صنايع و آرايهها و مضامين و
الفاظ را خرج کنند.حاال اگر همه شاعران نميتوانند

به يک ميزان اين هنر را به خرج بدهند ،اين يک امر
طبيعي است ،چون همه به يک اندازه اين ظرفيت را
ندارد.در قديم هم همين طور بوده است؛ مثال ما هم
«محتشم کاشاني» را داريم ،هم «مقبل» را داريم و
هم «جودي خراســاني» که هرکدام از نظر ظرفيت
ادبي و شعري در جايگاه خاص خودشان قرار دارند.
اشعار اين بزرگان هرکدام در قيمت و نمره با هم فرق
دارند.اما مسئله اين است که شعرهاي همه اينها در
دستگاه امام حســين (ع) استفاده شده است و هنوز
هم استفاده ميشود.در معاصران هم همين طور است
هم استاد «خوشدل تهراني» را داريم ،هم «حاج آقا
آرام» را که شــعرهايش خيلي ساده بوده و مثال آن
شــعر معروفشــان «در وادي محبت ،خدا خودش
ميدونه »...براي مدت زيادي توسط رزمندههاي ما
در دوران جنگ استفاده و زمزمه ميشد.يا مثال تفاوت
شعر استاد چايچيان و با ديگران هم به همينشکل.
هرکدام از اينها هر مخاطب خودشان را دارد.با اين
وجود بايد پذيرفت که متاسفانه در مواردي شاعران
امروزي کمکارهايي داشــتهاند.ولي اينطور نبوده که
همه کمکاري کرده باشند.ما امروز شاهد بروز و ظهور
يک نسلي در شــاعران و مداحان جوان هستيم که
واقعا دنبال شــعر فاخر هستند.بسياري از مداحان ما
هم امروز هستند که شعرهاي فاخر و اصيل ميخوانند
و اينها عموما جزو آن دستهاي هستند که زياد اهل
رســانهاي کردن خود و هياتهايشان نيستند و به
همين دليل شايد زياد شناخته نشدهاند.اما با توجه به
شرايط کنوني که هرکه رسانه بيشتري داشته باشد،
بيشــتر ديده و مطرح ميشود ،طبيعي است که گاه
شــعرهاي ضعيف هم شنيده شود و اين به نظر من
طبيعي است».

اسماعيل اميني تشريح کرد

اســماعيل اميني ميگويد :برخي افراد که
مطالعات ديني ندارند و نســبت به منابع و
زبان شــعر مذهبي نيز آشنايي ندارند اما بنا
بر داليلي به سرايش شعر مذهبي عالقهمند
ميشوند ،شعرشان از نظر انديشه و صحت
روايت مشــکل پيدا ميکنــد؛ اين يکي از
آســيبهاي وارد بر شعرهاي مذهبي امروز
اســت.اين شاعر در گفتگو با ايسنا ،با اشاره
به تعدد شعرهاي مذهبي به نسبت گذشته و
آسيبهايي که از طريق آن متوجه اين نوع
شعر است گفت :به جز آثاري که از گذشته
بوده و توسط استادان بزرگ و شاعران باسواد
و برجسته خلق شده است که همه ميراث

آسيبهايي که شعر مذهبي را تهديد ميکند

گذشته شــعري ما نيز اين شاعران بزرگ
هستند ،اين روزگار دورهاي شده است که آثار
پرشمارتر از گذشته توليد ميشود؛ به همين
دليل چند مشــکل به وجود آمده است.وي
افزود :برخي از شاعران مذهبي زبان مناسب
سخن گفتن از موضوعات مذهبي در مدح و
منزلت ائمه (ع) را نميشناسند؛ يعني با همان
زباني که حرفهاي معمولي و ترانه ميگويند
ميخواهند حرفهاي مربوط به ارزشهاي
ديني را نيز بگويند که بعضي وقتها نتيجه
خوبي حاصل نميشود.اميني همچنين درباره
تعدد جشنوارهها و نشستهاي شعر آييني و
مذهبي خصوصــا در ايام خاص همانند ماه

محرم بيان کرد :جشنوارهها و نشستها اگر
صرفا محل عرضه آثار باشند کار کمفايدهاي
اســت ،اما اگر مکاني بــراي تبادل تجربه
و جلســات آموزشــي نقد و بررسي باشند
ميتوانند مفيد واقع شوند که البته معموال
به اين شکل نيست و جشنوارهها شتابزده
برگزار و به دادن جايزه و انتخاب آثار برتر اکتفا
ي است که اگر جايي براي
ميشود.اين درحال 
تبادل تجربهها و ديدار شــاعران با شاعران
پيشکسوتتر باشــد مفيد واقع ميشود؛ اما
اگر به حد جايــزه دادن و کار خبري از آن
اکتفا کنند کمفايده است.اين شاعر درحالي
که نسل جوان شاعران امروز را عالقهمند و

مشتاق به سرودن شعرهاي مذهبي و آييني
توصيف کرد گفت :خوشــبختانه در نسل
جوانمان شاعران خوب بسياري داريم که
بعضا تمام وقت و هنر شاعريشان را صرف
گفتن شعر مذهبي کردهاند که خيلي خوب
است و در گذشته اين مقدار نبوده و تعدادي
از اين جوانان هســتند که به نسبت سن و
سال و تجربياتشان خيلي خوب کار ميکنند.
مشــخص اســت که خيلي جدي منابع را
مطالعه ميکنند و به حرف منتقدان و استادان
گوش ميکنند ،به همين دليل کارشان هم
استحکام خوبي دارد و هم طراوات و نوآوري
جواني را دارد.اميني افزود :در کنار اين همه

آثار معمولي و ضعيف که در اين حوزه منتشر
ميشوند خوشبختانه جوانهايي داريم که
خيلي خوب کار ميکنند و در تاريخ ادبيات
ما اين تعداد شعر خوب بي سابقه بوده است.
او در پايان با تاکيد بر اهميت نقد شعرهاي
مذهبي گفت :تقدس موضوع شــعر ديني
همانند مدح ائمه (ع) ،سوگواري امام حسين
(ع) و ...دليل نميشــود بگوييم نياز به نقد
ندارد و اينگونه نيست که چون موضوع اين
آثار مقدس است ،خود شعر نيز مقدس باشد.
شعر به هر حال سخن انسان است و سخن
انسان قابل نقد است و اتفاقا در شعر مذهبي
بايد نسبت به نقد سختگيرتر باشيم.

احتمال حذف ايران
از نمايشگاه گردشگري جاتا ۲۰۱۹

نماينده اطالع رساني گردشگري ايران
در ژاپن از احتمال حذف کشــورمان از
نمايشگاه گردشگري جاتا در سال ۲۰۱۹
به دليل تحريمها خبر داد و گفت :امسال
هم با محدوديتهايي براي شرکت در
نمايشــگاه مواجه شديم.سيد عباسعلي
اماميه به مهر گفت :امســال مسئوالن
نمايشــگاه گردشــگري جاتا در ژاپن
گفتند که چون تا قبــل از  ۸مي۲۰۱۸
ثبت نام براي حضور ايران در نمايشگاه
انجام شــده ميتوانيم در اين نمايشگاه
شرکت کنيم با اين وجود شرايط سختي
را اعمال کــرده اند.وي افزود :به عنوان
مثــال گفتهاند که بايد مبــدا و مقصد
پولتان را مشخص کنيد همين موضوع
مشــکالتي را براي ما به وجود آورد و
زمان را نيز بــراي انجام برخي از کارها
از دست داديم.بنابراين احتمال دارد سال
آينده نتوانيم در اين نمايشگاه حضور پيدا
کنيم چون بانکهاي ژاپني که با آمريکا
کار ميکنند ،ميگويند هر کاري که در
راســتاي تبليغ ايران باشد را نبايد انجام
دهند و نميتوانند پولي جابه جا کنند.
«همه ميدانند» به آستين ميرود

جشــنواره فيلم آستين اساميشماري از
فيلمهاي حاضــر در اين دوره را معرفي
کرد و از «همه ميدانند»اصغر فرهادي
نيز در ايــن ميان نــام برد.به گزارش
مهــر« ،دونــده رديف جلو» ســاخته
جيسون ريتمن به عنوان فيلم اختتاميه
جشــنواره فيلم آســتين  ۲۰۱۸انتخاب
شــد.ريتمن که نامزد اسکار بوده است
اين فيلم را  ۳۱آگوســت براي نخستين
بار در جشــنواره فيلم تلورايد به نمايش
درآورد.در اين فيلم هيو جکمن در نقش
يک سياســتمدار کاريزماتيــک به نام
گريهارت ظاهر شده است که در صف
مقدم انتخابات رياست جمهوري ۱۹۸۸
از ســوي دموکراتها جاي داشت اما با
برمال شدن رابطه وي با يک زن ،کمپين
وي فروريخت.ايــن فيلم يکم نوامبر با
حضور ريتمن در جشــنواره نمايش داده
ميشود.اين جشنواره با معرفي شماري
ديگر از فيلمهاي حاضر در اين دوره از
آثاري چــون «مورد عالقه» جديدترين
فيلم يورگوس النتيمــوس با بازي اما
اســتون« ،همه ميدانند» ساخته اصغر
فرهادي با بــازي خاوير باردم و پنهلوپه
کروز و «دله دزدها» ســاخته هيروکازو
کورئيدا ياد کرد.

حصروراثت آقای باقر آقا محمدی دارای شناسنامه شماره  ۱۵۲۰به شرح دادخواست به کالسه ۹۷۰۴۸۰ح  ۱۱۲از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان حجت آقامحمدی به شناسنامه شماره  ۱۵در تاریخ دوم مرداد ماه  ۱۳۹۷در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
متوفا منحصر است به  -۱بهمن آقامحمدی  -شماره شناسنامه  -۸۵۴متولد  -۱۳۵۵صادره از همدان فرزند متوفا  -۲کبرا آقامحمدی  -شناسنامه شماره - ۳۲۰۶متولد
 -۱۳۶۴صادره از همدان -فرزند متوفا  -۳باقر آقامحمدی  -شناســنامه شــماره  - ۱۵۲۰متولد  - ۱۳۵۷صادره از همدان  -فرزند متوفا  -۴عباس آقا محمدی  -شماره
شناسنامه  -۱۰۹۱متولد - ۱۳۵۹صادره از همدان -فرزندمتوفا  - ۵اشرفی قاسمی  -شماره شناسنامه  -۱۶۰۰متولد  - ۱۳۲۶صادره از همدان  -همسر متوفا  -۶علی
محمد آقامحمدی  -شماره شناسنامه  - ۳۴۴۵متولد  - ۱۳۶۲صادره از همدان  -فرزند متوفا .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذکور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه از متوفا نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف  ۲۵۱۸رئیس حوزه شماره  ۱۱۲شورای حل اختالف همدان
آگهی فقدان سند مالکیت آقای علی پیله وریان منفرد با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه  ۳۲همدان برابر وارده  ۱۵ / ۶ /۹۷ - ۹۷ / ۱۷۶۷۲مدعی
اســت که یک جلد ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  ۱۰ /۵۶۳۸۹واقع در حومه یک که به نامش ذیل دفتر الکترونیکی  ۱۳۹۵۲۰۳۲۶۰۰۱۰۰۹۳۹۰سابقه ثبت
دارد و نزد کســی در بیع شــرط نیست به علت سهل انگاری مفقود گردیده (( توضیحا در راســتای استاندارد سازی پالکها پالک  ۵۶۳۸۹فرعی جایگزین پالک تجمیعی
 ۴۸۰۶و  ۷۸۳۵فرعی گردید )) لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تاهر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی طی مدت  ۱۰روز به اداره ثبت اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یاسند معامله  ،اعتراض
خود را کتبأ تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام
متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
م الف  ۲۵۱۵علی زیوری حبیبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  1شهرستان همدان
پرونده کالســه  9709988603500007شعبه  35حقوقی مجتمع شــورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره 9709978603500247
خواهان :آقای مسعود آسبوس فرزند مراد با وکالت آقای حسن رضا گلی فرزند غالمرضا به نشانی بیستون – روبروی بانک ملی پ  218خوانده :آقای علی هوکری
فرزند بهمن به نشانی خواسته :مطالبه وجه چک به تاریخ  97/4/17دروقت فوقالعاده جلسه شعبه  35شورای حل اختالف به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل
و پرونده کالسه فوق تحت نظر میباشد .قاضی شورا با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی مقتضی با استعانت
از خداوند متعال مینماید .رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای مسعود آسبوس فرزند مراد به وکالت حسن رضا گلی به طرفیت علی هوکری فرزند بهمن به
خواسته مطالبه وجه به میزان  180/000/000ریال بانضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین شرح که خواهان مدعی گشت برابر چک به شماره  863076به سری
 027بر عهده بانک انصار به مبلغ  250/000/000ریال به تاریخ  94/06/25در وجه خواهان ،مبلغ موضوع خواسته را از خوانده طلب داشته و تقاضای محکومیت ایشان
را دارم خوانده دعوا علی رغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه حضور نیافت و الیحهای ارسال ننمود .قاضی شورا با عنایت به نظریه مشورتی شورا و اسناد ابرازی
نظر به اینکه او ً
ال صرف صدور اســناد تجاری داللت بر مدیونیت صادرکننده نســبت به دارنده داشــته ثانی ًا ایشان از حیث اصالت یا پرداخت و برائت ذمه خویش ایراد
مؤثری ننمودند .لذا با توجه به وصف تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری و بقاء ان در ید خواهان دعاوی ایشان را ثابت و وارد دانسته و با تمسک به این فراز از آیه 283
ق َّ
سوره بقره َفلْ ُيؤَ ّدِ الَّذِي اؤْ ُتمِنَ أَ َما َن َت ُه َولْ َي َّت ِ
الل َر َّب ُه پس آن کسی که امین دانسته شده است باید بدهکاری خود را که در مورد آن او را امین دانستهاند ،بپردازد و از حساب
و کیفر خدا که پروردگار اوست پروا کند و حقی را که بر عهده اوست انکار نکند و مستندا به مواد  198و  515و  519قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و مواد  1257و  1258و  1289و  1301قانون مدنی و مواد  280و  284و  289و  310و  314قانون تجارت و ماده  2و تبصره الحاقی ماده  2قانون صدور
چک و استفساریه مربوطه حکم بر محکومیت خوانده به  )1پرداخت مبلغ  180/000/000میلیون ریال بابت اصل خواسته  )2تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا اجرای حکم
 )3هزینه دادرسی به میزان  2/455/000ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان اصدر و اعالم میگردد .رأی صادره غیابی ست و ظرف مدت بیست روز
پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم محترم حقوقی شهرستان کرمانشاه میباشد.
یوسف چقامیرزا -قاضی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه
امضای صادرکننده
پرونده کالســه  9709988601500169شعبه  15حقوقی مجتمع شهید مطهری (بانکها و تصادفات) شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره 9709978601500331
خواهان :بانک قرض الحســنه رســالت با وکالت آقای یوسف لطفیفر فرزند اسمعیل به نشانی کرمانشــاه بلوار بنت الهدی دفتر وکالت خواندگان .1 :آقای ابراهیم تمله
فرزند درویش  .2آقای ایمان تمله فرزند ابراهیم همگی به نشــانی خواســته :مطالبه وجه بابت  ...بســمه تعالی -قاضی شــورا با بررسی مفاد پرونده ختم رسیدگی را
اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .رأی قاضی شــورا در خصوص دعوی یوسف لطفی فر به وکالت بانک رسالت به
طرفیت  -1ابراهیم تمله  -2ایمانتمله به خواســته مطالبه مبلغ  43/000/000ریال بابت یک فقره چک شــماره  877237عهده بانک صادرات به تاریخ  94/1/29با احتساب
هزینه دادرسی  1/000/000ریال و خسارت تأخیر تأدیه با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول چک موصوف را در وجه خواهان صادر که با
مراجعه به بانک محال علیه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شــده اســت .خواندگان با وصف ابالغ اوراق اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی به عمل
نیاوردهاند .قاضی شورا با توجه به مفاد دادخواست و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در دست خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان به عنوان صادرکننده
و ظهرنویس چک و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان لدلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکردهاند لذا خواســته خواهان را وارد و ثابت تشخیص
و مستنداً به مواد  198و  415و  519قانون آیین دادرسی و مواد مدنی و مواد  249و  310و  314و  320قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و
استفساریه تبصره مرقوم خواندگان را متضامن ًا به پرداخت مبلغ  43/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/000/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر
تأدیه از تاریخ سررسید چک  94/1/29لغایت زمان وصول طبق نرخ شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان محکوم
مینماید .رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی نزد
محاکم محترم عمومی حقوق شهرستان کرمانشاه میباشد.
محمدرسول حق نجاتی قاضی شعبه  15شورای حل اختالف کرمانشاه
مجتمع شهید مطهری کرمانشاه (ویژه بانکهای غیردولتی)

