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سخت
در نمایشگاه CES

ایسوس بزرگترین نمایشگر
گیمینگ را معرفی کرد

ایسوس در نمایشگاه  CESامسال ابرنمایشگر
 65اینچی خود را با نام ROG Swift PG65
)big format gaming display (BFGD
به معرض نمایش گذاشته است.
فناوران -نمایشگر پهن پیکر ROG Swift
 PG65در سالن Encore Fairway Villas
نمایشگاه  CESامسال به نمایش درآمده است.
 ROG Swift PG65دارای پنل  65اینچی
با وضوح تصویر )2160 x 3840( 4K UHD
 HDR BFGDاست .فناوری  G–SYNCو
نرخ تازی س���ازی  120هرتزی این نمایشگر،
تصاویری بدون س���ایه ،و پریدگی در این ابعاد
بوجود میآورد.
به ادعای ایس���وس ROG Swift PG65
با نوردهی  1000نیت خود تصاویری بس���یار
شفافتر نسبت به نمایشگرهای استاندارد تولید
میکند.
همچنین چینش پیکسلها با direct–lit
 full–arrayن���ور  LEDرا به صورت کنترل
شده در همه نواحی منتشر کرده و کنتراست باال،
رنگ طبیعی و تصاویر واقعی را در صحنههای
تیره خلق میکند.
با زاویه دید  178درجه ای در همه جهات،
تصاویر بدون تاری و تغییر رنگ به در همه زوایا
از چشم گیمر دیده میشود.
همچنین ب���ا تعریف مح���دوده رنگ رده
س���ینمایی  DCI–P3بازه رنگی  25درصدی
بیشتر در رنگ  ،sRGBواقعیترین تصویر را در
صفحه نمایش  65اینچی خود پدیدار میکند.
در نمایشگر  ROG Swift PG65کابر عالوه
بر لذت دیدن تصاوی���ر  4K HDRبا فناوری
درون سازی ش���ده ، NVIDIA SHIELD
پخش محتوای ویدئویی ،کنترل صوتی و فرامین
 Smart Homeرا نیز با هم خواهد داشت.
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تولید لپ تاپ
با عمر باتری  20ساعته

فارس -شرکت لنوو با تولید لپ تاپی با عمر باتری  20ساعته خبر داده که  630 Miixنام دارد و با استفاده از تراشه جدید شرکت کوالکام ساخته شده است .این
لپتاپ شباهت زیادی به سرفیس پروی شرکت مایکروسافت دارد و دارای صفحه کلید جداشونده است.این لپ تاپ همچنین مجهز به پردازنده اسنپ دراگون
 835است .قیمت سادهترین نمونه این لپتاپ که از نظر سایر ویژگیها مشابه با لپتاپهای عادی است 800 ،دالر است.

گجتهای برتر سال  2017از نگاه انگجت

سال  2017سالی س��اده برای زندگی کردن نبود؛ اما برخی
گجتهاو س��ختافزارهایی که طی  12ماه سال سپری شده
میالدی راهی بازار ش��د؛ شادی و نش��اط را برای انسان به
ارمغان آورد.
تیم انگجت لیس��تی از ابزارهایی که زندگی ما را دلپذیرتر
کردهاند ،آماده کرده که برای آش��نایی شما ،برخی از آنها را
معرفی کردهایم.

 of the Wildو سوپرماریواودیسه در میان بهترینها قرار گرفتند
فرم نو عرضه شد تا عالقهمندان سالی سرشار
و کنسول جدید با پالت
از نشاط را تجربه کنند.
نینتندو این اواخر اعالم کرده است که بیش از  10میلیون کنسول
سوییچ را فروخته است.

ایکس باکس وان ایکس

لپتاپ سرفیس

 Mightyچیزی شبیه آی پاد شافل به عنوان یک همراه عالی برای
پیادهروی طوالنی است که به ما نشاط میدهد .البته در بخش اپلیکیشن
این گجت خیلی درجه یک نیست و باید بیشتر روی آن کار شود.

سونی WH-1000XM2
این ابزار بازی از قدرتمندترین کنس���ولهای بازار است که  4kرا
پشتیبانی میکند.
البته پرداخت  500دالر برای این کنس���ول رقم زیادی است؛ ولی
مایکروس���افت همچنان معتقد اس���ت که اگر دنبال قدرت در بازی
هستید ،شک نکنید که بهترین را خواهید خرید.

عنوان پادشاه طراحی در بخش
در حال حاضر از مایکروس���افت به
لپتاپ یاد میشود.
س���رفیس لپتاپ اوج خط تولید پرو محسوب میشود که با نسل
های اینتل در کنار باتری بس���یار پرقدرت و نمایشگر
هفتم پردازنده
زند .اما
 13/6اینچی یک کاربری باش���کوه را برای ش���ما رقم می
ترین ضربه به س���ری جدید آن زمانی که ویندوز  10اس ارایه
بزرگ
های موبایل بهتر است
شد ،زده شد؛ زیرا این سیستم عامل برای نسخه
تا یک سیستم حرفهای.

اسپیکر هوشمند سونوس وان

بهترین هدفونی که در سال  2017آزمایش کردیم ،بدون شک Sony
 WH–1000XM2بوده است .با این هدفون صدای پویا و دلخواه را
شنوید .همچنین این هدفون کاهش صدای اطراف را به بهترین نحو
می
کند.
و با  30ساعت عمر باتری به صورت بلوتوثی عملیاتی می

نینتندو سوییچ

شاید فکر کنید که اکوی آمازون یا اسپیکر گوگل بهترین است ،اما
دستگاه  Sonos Oneعنوان بهترین اسپیکر هوشمند را به خود
اختصاص داده است.
یکپارچگی عمیق الکسای آمازون روی آن برای فرامین صوتی ،این
دستگاه را برتر از سایرین کرده است.
سال آینده مدل مجهز به دستیار صوتی گوگل را نیز روی سونوس
تجربه خواهید کرد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت بهروز درخشان وکیل یا نماینده قانونی رضا مبارک خواندگان  -1مقدس
شــادمان فرزند علی  -2محمدعلی عزتی فرزند عروجعلی  -3عروجعلی عزتی فرزند زمان خواســته مطالبه وجه در
تاریخ  -خواهان فوق دادخواســتی نشر آگهی به طرفیت خواندگان فوق به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 38
تقدیم که به شــماره  1102/38/96ثبت و برای روز  96/12/12ســاعت  16/15عصر وقت رســیدگی تعیین
گردیده اســت .و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مستندا به
ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد خوانده مذکور
می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه
و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه
غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم

آگهی ابالغ اجرائیه

تاریــخ  96/10/5شــماره  900040آگهی ابــالغ اجرائیه به محکوم علیه مجهول المکان آقای مصطفی ســبط
الشــیخ فرزند علی  -محکوم له :حســین محمدی عراقی فرزند محمد مهدی  -محکوم علیه :مصطفی ســبط الشــیخ
فرزند علی شــماره اجرائیه 9410422512800010 :کالســه پرونده  9009982512800040مفاد اجرائیه:
بموجب درخواســت اجرای حکم به شماره  9410092512800018و دادنامه شماره 9009972512800328
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویســت و ده میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ چهار میلیون و
دویســت هزار ریال هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  1389/9/14لغایت اجرای حکم در
حــق خواهــان و پرداخت مبلــغ ده میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان حقوق اجرایــی در حق صندوق دولت ضمنا
مبلغ چهار میلیون و دویست هزار ریال هزینه دادرسی قبل از اجرای حکم از محکوم له دریافت گردد .لذا با توجه
بــه مجهــول المکان بودن محکوم علیه وفق ماده  9قانون اجرای احکام مدنی ،مفاد اجرائیه به وســیله این آگهی به
محکوم علیه ابالغ می شــود ،تا راســا و طوعا نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید ،واال ده روز پس از انتشار این
آگهی ،حکم به اجرا گذاشــته می شــود ،در این صورت برای عملیات اجرایی ،ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه
الزم نیســت مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را ظرف مهلت مقرر فوق (ده روز پس از انتشــار این آگهی)
مکتوب ،به این دادگاه اطالع دهد.

مدیر دفتر شعبه هشتم عمومی حقوقی شهرستان قم  -محمد ابوالحسنی
دادنامه

پرونده کالسه  9609982512300376شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم تصمیم نهایی شماره
 9609972512301002شــماره بایگانــی شــعبه  960437خواهان آقای بانک مهر اقتصاد بــا وکالت آقای رضا
مبارک فرزند علی به نشانی قم  -خیابان باجک  -بین کوی  46و  48پ  574طبقه دوم خواندگان  -1آقای محمد
بختیاری فرزند حمزه قلی به نشــانی اســتان قم  -شهرســتان قم  -شــهر قم  24 -متری کاشانی کوچه  58پالک
 -2 - 7آقای ســید هادی حســینی فرزند ســید محمود به نشانی قم  -فلکه شــهرداری  -خ حاجی زاده  -کوچه
 - 5پالک  -3 - 30آقای ســید داود حســینی فرزند ســید محمود به نشانی اســتان قم  -شهرستان قم  -شهر
قــم  -خیابــان امامــزاده ابراهیــم  -کوچه  - 21پالک  11خواســته ها -1 :مطالبه وجه چک  -2مطالبه خســارت
دادرســی  -3مطالبه خســارت تاخیــر تادیه «رای دادگاه» در ایــن پرونده بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواســطه
آقای رضا مبارک به طرفیت آقایان  -1ســید داود حســینی فرزند ســید محمد  -2آقای سید هادی حسینی فرزند
سید محمود  -3آقای محمد بختیاری فرزند حمزه قلی به استناد یک فقره چک به شماره - 1501/020925/18
 1394/09/03صادره از ناحیه خوانده ردیف اول ضمانت شده از ناحیه خواندگان ردیف دوم و سوم عهده بانک
ملت شعبه  30متری کیوانفر قم ،به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و
تاخیر تادیه طرح دعوی کرده است دادگاه با توجه به محتوای پرونده و مستندات دعوی از جمله تصاویر مصدق متن
و ظهر چک و گواهی عدم پرداخت وجه آن و اینکه وجود اصل چک در اختیار بانک خواهان حکایت از اشــتغال ذمه
خوانــدگان بــه عنوان صادرکننده و ضامن در برابر بانک خواهان به عنوان دارنده و ذینفع دارد و خواندگان ردیف
دوم و ســوم با وصف ابالغ قانونی اخطاریه و خوانده ردیف اول با وصف ابالغ وقت دادرســی و مفاد دادخواست از
طریق نشــر آگهی در جلســه دادگاه حضور نیافته و در برابر دعوای بانک خواهان ایراد و دفاعی نکرده اند ،دعوای
بانک خواهان را موجه تشخیص و با استناد به مواد  198و  515و  519قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  249و
 313و  314قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفســاریه راجع به
آن مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،خواندگان را به صورت تضامن به پرداخت مبلغ چهارصد و ســی میلیون
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پانزده میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یازده
میلیون و پانصد و بیســت هزار ریال بابت حق الوکاله مرحله نخســتین و خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت
ناشی از تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ( )1394/09/03تا تاریخ وصول محکوم به بر مبنای نرخ تورم اعالمی
از ســوی بانک مرکزی در حق بانک خواهان محکوم می کند .و در خصوص خســارت تاخیر تادیه نسبت به خواندگان
دیگر با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک مبنی بر مســئولیت صادرکننده و با اســتناد به
ماده  197قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  1257قانون مدنی حکم به بی حقی بانک خواهان صادر می کند رای
صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر پس
از انقضای مهلت واخواهی نسبت به خواندگان و نیز ظرف بیست روز پس از ابالغ نسبت به خوانده ردیف سوم و
بانک خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان قم است .رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی
حقوقی قم  -روح اله حســین پور رونوشــت برابر اصل و اداریســت و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر ارسال
می گردد .تصویر برابر با اصل اســت .نشــانی قم  -خیابان ســاحلی  -جنب زندان ســاحلی  -دادگاه های حقوقی
شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قم  -علمی

شــماره دادنامه  9609972512601138شماره پرونده  9609982512600337شماره بایگانی شعبه
 960404خواهان آقای بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواسطه محمد مهدی ماشی با وکالت آقای رضا مبارک فرزند
علی به نشــانی قم  -خ باجک  -بین کوی  46و  - 48پ  574طبقه دوم خواندگان  -1آقای اســماعیل یوســفعلی
فرزند رضا به نشــانی قم  -خ آذر  16 -متری حافظ  -ک  1ســمت راســت درب ســوم  -2آقای مجید خدادادی
فرزند غالمحســین به نشــانی قم  55 -متری عماریاســر  -تقاطع  15خرداد پالک  -3 - 20آقای احمد پورغفاری
فرزند محمد حســن به نشــانی قم  -خ آذر  -ک  44پالک  -4 - 101آقای محمد عرب خراســانی فرزند رضا به
نشــانی قم  -خ آذر  -ک  43پالک  24خواســته ها  -1مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -2مطالبه وجه چک  -3مطالبه
خسارت دادرسی رای دادگاه در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواسطه آقای رضا مبارک فرزند علی
به طرفیت آقایان محمد عرب خراســانی فرزند رضا ،مجید خدادادی فرزند غالمحســین ،اسماعیل یوسفعلی فرزند
رضا و احمد پورغفاری فرزند محمد حسن به خواسته مطالبه مبلغ  995000000ریال بابت بخشی از وجه یک فقره
چک به شــماره  725442مورخ  94/5/4به مبلغ  1120000000ریال عهده بانک صادرات ایران شــعبه خاکفرج
قم و مطالبه خســارات دادرسی (هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل) و خسارت تاخیر تادیه ،که وکیل خواهان در
جلســه دادرسی مورخ  96/9/29در شرح خواسته بیان داشــت« :موکل ،چک موضوع پرونده را از خوانده ردیف
اول آقای محمد عرب خراســانی بابت پرداخت تســهیالت به وی ،دریافت نموده است و خوانده مذکور ،صادرکننده
چک می باشــد و خواندگان دیگر به عنوان ضامن ،ظهر چک مذکور را امضا نموده اند و خواندگان بخشــی از اقســاط
را پرداخت کرده اند و از بازپرداخت باقیمانده اقســاط تســهیالت ،خودداری نموده اند و در حال حاضر مبلغ 995
میلیون ریال بدهکارند و با مراجعه به بانک ،چک نیز برگشــت خورده اســت و طلب موکل من در این پرونده ،مبلغ
 995میلیون ریال می باشــد لذا تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ مذکور بابت بخشــی از
وجــه چک و پرداخت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیــه وجه مذکور از زمان
سررسید چک تا یوم الوصول یعنی اجرای حکم را دارم»...؛ نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مستندات
دعــوی خواهــان (تصویر مصدق چک اســتنادی و گواهینامه عــدم پرداخت چک مذکور که توســط بانک محال علیه
صادر گردیده اســت) ،داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان ،خوانده ردیف اول ،آقای محمد عرب خراســانی به عنوان
صادرکننــده چک و خواندگان دیگر به عنوان ضامن ،به میزان خواســته در حق خواهــان دارد و خواندگان علیرغم
ابالغ قانونی اخطاریه وقت رســیدگی به ایشان در جلسه دادرسی مذکور ،حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز ارسال
ننموده و هیچگونه دفاعی مطرح نکرده اند لذا دادگاه با استصحاب بقای دین ،دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده
و بــه اســتناد مــواد  515 ،331 ،306 ،305 ،304 ،303 ،198و  519قانون آیین دادرســی مدنی و مواد ،249
 314 ،313 ،310و  403قانــون تجــارت و مواد  1258 ،1257و  1284قانون مدنــی و تبصره الحاقی به ماده 2
قانــون صــدور چک ،مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام و قانون استفســاریه تبصره مذکــور ،رای بر محکومیت
تضامنی خواندگان به پرداخت -1 :مبلغ نهصد و نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته -2 .پرداخت مبلغ سی
و پنج میلیون و دویســت و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی -3 .پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و
هشتاد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی -4 .پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ موضوع حکم از
تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن (اجرای حکم) که این خسارت توسط اجرای احکام مدنی و بر مبنای نرخ تورم
اعالمی توســط بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران محاســبه خواهد شــد؛ در حق خواهان ،صادر و اعالم می نماید؛
رای صادره نســبت به خواندگان ،غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض و واخواهی در این دادگاه
و ظرف بیســت روز پس از آن ،قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان قم اســت و نســبت به
خواهان ،حضوری و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ ،قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان قم
است .رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  -احمد چراغی رونوشت برابر با اصل و اداریست
و جهــت هــر گونه ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارســال می گردد .تصویر برابر با اصل اســت .نشــانی قم
 خیابان ســاحلی  -جنب زندان ســاحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه ششم دادگاهمدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  -طاهری
عمومی (حقوقی)

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان بانک مهر اقتصاد با وکالت محمد مهدی ماشــی وکیل یا نماینده قانونــی رضا مبارک خواندگان  -1رضا
درخشــانی فرزنــد داود  -2مصطفی کیهانی مفتون فرزند احســان اله خواســته مطالبه وجــه در تاریخ  -خواهان فوق
دادخواســتی نشــر آگهی به طرفیت خواندگان فوق به شــرح خواســته مطالبه وجه به شــعبه  39تقدیم که به شــماره
 1643/39/96ثبت و برای روز  96/12/7ســاعت  16/45عصر وقت رســیدگی تعیین گردیده است .و با توجه به
مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده  73قانون آئین دادرســی
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت
اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
در این شعبه حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  39شورای حل اختالف قم

دادنامه

شــماره دادنامه  9609972512601162شــماره پرونده  9609982512600353شــماره بایگانی شــعبه
 960420خواهان آقای بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواســطه محمد مهدی ماشــی با وکالت آقای رضا مبارک فرزند
علی به نشانی قم  -خ باجک  -بین کوی  46و  48پ  574طبقه دوم خواندگان  -1آقای حسین قربانی سهند فرزند
عباسعلی به نشانی قم  -خ سوم خرداد  -ک  20جنب پالک  -2 - 48آقای حسن حیدری خیر فرزند احمد به نشانی
قم  -قلعه کامکار  -خ باربری  -ک  2پالک  -3 - 8آقای قدرت اله زلفعلی فرزند علی به نشانی قم  -خ سوم خرداد
 خ بعثت ک  14فرعی اول ســمت راســت پالک  -4 - 4آقای علی اکبر قربانی ســهند فرزند عباســعلی به نشانی قم خ ســوم خرداد  -ک  28پالک  64خواســته ها  -1مطالبه وجه چک  -2مطالبه خسارت دادرسی  -3مطالبه خسارتتاخیــر تادیــه رای دادگاه در خصوص دعــوی بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواســطه آقای رضا مبــارک فرزند علی به
طرفیت آقایان حسین قربانی سهند فرزند عباسعلی ،علی اکبر قربانی سهند فرزند عباسعلی ،حسن حیدری خیر فرزند
احمد و قدرت اله زلفعلی فرزند علی به خواســته مطالبه مبلغ  720000000ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره
 311202مورخ  94/2/16به مبلغ  720000000ریال عهده بانک صادرات ایران شــعبه شــهید میدان امام خمینی
قم و مطالبه خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) و خسارت تاخیر تادیه ،که وکیل خواهان در جلسه
دادرســی مورخ  96/10/5در شــرح خواسته بیان داشــت« :موکل ،چک موضوع پرونده را از خوانده ردیف اول آقای
حســین قربانی سهند بابت پرداخت تســهیالت به وی ،دریافت نموده است و خود خوانده ردیف اول ،صادرکننده چک
می باشد و خواندگان دیگر به عنوان ضامن ،ظهر چک مذکور را امضا نموده اند و خواندگان بخشی از اقساط را پرداخت
کــرده اند و از بازپرداخت باقیمانده اقســاط تســهیالت ،خودداری نموده اند و در حال حاضــر مبلغ  720میلیون ریال
بدهکارند و با مراجعه به بانک ،چک نیز برگشت خورده است و طلب موکل من در این پرونده ،مبلغ  720میلیون ریال
می باشد لذا تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ مذکور بابت وجه چک و پرداخت هزینه دادرسی
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه وجه مذکور از زمان سررســید چک تا یوم الوصول یعنی اجرای
حکم را دارم»...؛ نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مستندات دعوی خواهان (تصویر مصدق چک استنادی و
گواهینامه عدم پرداخت چک مذکور که توسط بانک محال علیه صادر گردیده است) ،داللت بر اشتغال ذمه خواندگان،
خوانده ردیف اول آقای حســین قربانی ســهند به عنوان صادرکننده چک و خواندگان دیگر به عنوان ضامن ،به میزان
خواســته در حق خواهان دارد و خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه وقت رســیدگی به ایشــان در جلسه دادرسی
مذکور ،حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز ارســال ننموده و هیچگونه دفاعی مطرح نکرده اند لذا دادگاه با اســتصحاب
بقای دین ،دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد  515 ،331 ،306 ،305 ،304 ،303 ،198و 519
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  314 ،313 ،310 ،249و  403قانون تجارت و مواد  1258 ،1257و  1284قانون
مدنی و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک ،مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام و قانون استفســاریه تبصره
مذکور ،رای بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت -1 :مبلغ هفتصد و بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته.
 -2پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون و ششــصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســی -3 .پرداخت مبلغ هجده
میلیون و چهارصد و هشــتاد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی -4 .پرداخت خســارت تاخیر تادیه
مبلغ موضوع حکم از تاریخ سررســید چک تا زمان وصول آن (اجرای حکم) که این خســارت توســط اجرای احکام مدنی
و بر مبنای نرخ تورم اعالمی توســط بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران محاســبه خواهد شد؛ در حق خواهان ،صادر و
اعالم می نماید؛ رای صادره نسبت به خواندگان ،غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض و واخواهی در
این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن ،قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان قم است و نسبت
به خواهان ،حضوری و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ ،قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان قم
اســت .رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم  -احمد چراغی رونوشت برابر با اصل و اداریست و
جهت هر گونه ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارســال می گردد .تصویر برابر با اصل اســت .نشانی قم  -خیابان
ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه ششم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  -طاهری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان :چراغعلی زارعی خوانده :اصغر دارجانی خواســته :اســترداد پالک در تاریخ  1396/10/1خواهان فوق
دادخواســتی حقوقی به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواسته استرداد پالک به شعبه  33حقوقی تقدیم که به شماره
 960705ثبت و برای روز  1396/11/23ســاعت  9صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت بــا توجه به مجهول
المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهــان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم
آدرس و دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
این شعبه حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  33حقوقی شورای حل اختالف قم
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره درخواســت 9610462520900067 :شــماره پرونــده 9609982520900227 :خواهــان :مهدی
لطفی خوانده :حمیدرضا نورحســنی ســیروئی خواســته :مطالبه وجه در تاریخ  1396/5/30خواهان فوق دادخواستی
حقوقی به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه  9تقدیم که به شــماره  960227ثبت و برای روز
 1396/11/23ســاعت  17عصر وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب
درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار درج مــی گردد خوانده مذکــور می تواند از تاریخ نشــر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نســخه ثانی
دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حضور بهم رساند
بدیهی اســت در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رســیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.قم ،خیابان ایستگاه راه آهن،
مجتمع شورای حل اختالف ،طبقه دوم ،شعبه  9حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دفتر شعبه  9حقوقی شورای حل اختالف قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان :بانک مهراقتصاد با وکالت رســول خیابانی خوانده :جواد شــفاهی فرزند علی خواســته :مطالبه وجه در
تاریخ  1396/9/27خواهان فوق دادخواستی نشرآگهی به طرفیت خوانده فوق به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه
 38حقوقی تقدیم که به شــماره  1129/38/96ثبت و برای روز  1396/11/21ســاعت  16عصر وقت رســیدگی
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مستندا به
ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج می گردد خوانده مذکور می
تواند از تاریخ نشــر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حضور بهم رســاند بدیهی اســت در صورت عدم حضور دادگاه غیابا
رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان :بانک شهر با مدیریت حسین محمد پور زرندی با تفویض اختیار مع الواسطه احمد کمری و با وکالت رسول
خیابانی فرزند قاسم خواندگان -1 :مهدی شاکری  -2علی رضا شاکری  -3محمد رضا شاکری فرزندان مرحوم غالمرضا
 -4فاطمه فراهانی فرزند محمود خواسته :مطالبه وجه در تاریخ  1396/9/27خواهان فوق دادخواستی نشرآگهی به
طرفیت خوانده فوق به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه  38حقوقی تقدیم که به شماره  1133/38/96ثبت و برای
روز  1396/11/21ســاعت  16عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان
حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشــار درج می گردد خواندگان مذکور می تواند از تاریخ نشــر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حضور بهم
رساند بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره پرونــده 92/00285:شــعبه هفتــم شــوای حــل اختــالف شهرســتان بروجــرد خواهان:پــرور متــش
خوانده:حمید رودســرابی خواســته:مطالبه وجه مورخ  92/11/12خواهان دادخواســتی بطرفیت خوانده فوق الذکر
بشــرح فوق تقدیم که به شــماره  92/00285ثبت برای ابالغ دادنامه تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن
خوانده و حســب درخواســت خواهان وموافقت شورا مســتندا به ماده  73ق  .آ .د  .م در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهــی گــردد  ،خوانده مذکور می تواند جهت اعالم آدرس یا دریافت ضمائم و جهت رســیدگی در این شــعبه در وقت
مقرر واقع درســاختمان شــورای حل اختالف روبروی پارک سماور (ساختمان اســبق دادسرا) حضور یابد  ،عدم حضور
مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.

شعبه  7شورای حل اختالف بروجرد

پیشخوان

پای الکسا به رایانههای
ویندوز  10باز میشود

این روزها دستیار صوتی هوشمند الکسا بسیاری از ابزار
زندگی را تسخیر کرده و اکنون نوبت رایانههای شخصی
مجهز به ویندوز  10است.
فارس -این تحول چالش���ی جدی برای رایانههای
ویندوزی محسوب میش���ود که مایکروسافت پیش از
این دستیار صوتی کورتانا را برای آنها طراحی کرده بود.
بسیاری از شرکتهای سازنده رایانه و لپتاپ مانند
ایسر ،اچ پی ،لنوو و ایسوس قصد دارند الکسا را به لپ
تاپها و رایانههای مجهز به ویندوز  10بیفزایند و آنها را
در سال  2018میالدی روانه بازار کنند .میتوان تصور
کرد که چنین تحولی تا چد حد به نفوذ بیشتر آمازون در
دنیای فناوری اطالعات کمک میکند.
البته این تحول مستلزم تولید یک برنامه خاص الکسا
برای ویندوز است که آن هم در بهار در دسترس قرار
میگیرد .این دستیار صوتی اجرای بسیاری از فرامین را
با شنیدن صدای کاربران ممکن خواهد کرد و موشواره
وصفحه کلید را به حاشیه خواهد برد.
آمازون این هفته در این زمینه مذاکراتی را با برخی
شرکتهای سازنده رایانه به عمل آورد و به نظر میرسد
که گوگل هم با آمازون در این حوزه رقابت خواهد کرد.
در این میان کورتانای مایکروسافت و سیری اپل شانس
زیادی برای عرض اندام نخواهند داشت.

کوچکترین حافظه یک ترابایتی
عرضه شد

مینی پهپاد DJI Spark

بعد از عدم موفقیت در کنسول  ،Wii Uکمپانی ژاپنی نینتندو گام
مهمی را با سوییچ برداشت.
بازیهای اول شخص مانند The Legend of Zelda Breath

دادنامه

سیستم صوتی همراه مایتی

4

مدتهاست که خرید یک مینی پهپاد خوب باعث هدررفتن پول از
جیب کاربران شده است؛ اما مدل اسپارک یک مدل ارزان قیمت است
که ارزش خرید را دارد .برای اس���تفاده از این گجت نیاز به موبایل یا
توانید آن را مدیریت کنید .این پهپاد
کنترلر نیز ندارید .بلکه با دست می
برای مبتدیان بهترین گزینه حال حاضر محسوب میشود.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان :بانک مهر اقتصاد با وکالت بهروز درخشان خواندگان -1 :وحید نائینی فرزند محمد علی  -2سید حامد
موســوی االصل فرزند ســید جعفر  -3مرتضی پورات فرزند احمد  -4ســید علیرضا چاوشی زاده فرزند سید عبداله
خواســته :مطالبه وجه در تاریخ  1396/9/27خواهان فوق دادخواســتی نشــرآگهی به طرفیت خوانده فوق به شــرح
خواســته مطالبه وجه به شــعبه  38حقوقی تقدیم که به شــماره  53/38/96ثبت و برای روز  1396/11/21ساعت
 16:30عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان
وموافقت دادگاه مستندا به ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج
می گردد خواندگان مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور بهم رساند بدیهی است در صورت
عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره بایگانی شــعبه 960614 :خواهان علی جزء نوشین روان دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین رجایی
خواه و ســید محســن مدرسی قمی فرزند احمد به خواسته الزام به تنظیم ســند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان
شهرســتان قم نموده که جهت رسیدگی به شعبه  10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم واقع در قم ،خیابان ساحلی،
جنب زندان ســاحلی ،دادگاه های حقوقی شهرســتان قم ،طبقه همکف ،شــعبه دهم دادگاه عمومی(حقوقی) ارجاع و به
کالســه  960614ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/11/23و ســاعت  8صبح تعیین شــده اســت .به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

دادگاه حقوقی شعبه  10حقوقی قم  -با کمال

اجرائیه

مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم نام:علــی بیات-نــام پدر:قــدرت اله-نشانی:لرســتان-بروجرد خ فاطمی
ک اختــران کوچه ســینا پ  43مشــخصات محکــوم علیه/محکوم علیهــم نام:علــی بارنامه-نام پدر-:نشــانی:اراک خ
خــرم کوچه میر عشــقی پ  47و  35محکوم به :بموجب درخواســت اجرائــی حکم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه
 960976705700362محکــوم علیه محکوم اســت به حکــم بر محکومیت خوتنده به پرداخــت مبلغ چهار میلیون و
پانصد هزار تومان اصل خواســته و مبلغ صد و چهل و یک هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرســی وکلیه خسارات
قانونی وخســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/4/18لغایت زمان اجــرای حکم که واحد اجرای احکام
مکلف اســت بر اســاس شــاخص تورم دریافتی از بانک مرکزی را محاســبه و از خوانده اخذ و در حق خواهان پرداخت
نماید را صادر و اعالم می نماید .مسئول دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان بروجرد-زهرا گودرزی

قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف-علی گودرزی

آگهی انحصار وراثت

خواهان رونوشــت حصر وراثت حســن هروی شــریفیه فرزند عباسعلی به شرح دادخواســت تقدیمی ثبت شده
بــه کالســه  9609982336300524از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان حســین هروی شــریفیه در اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به
 -1محبوبه خان محمدی فرزند حسینعلی به ش ش  215همسر متوفی  -2رقیه دربانی فرزند عباس به ش ش 554
مادر متوفی  -3حسن هروی شریفیه فرزند عباسعلی به ش ش  44پدر متوفی  -4محمد مهدی هروی شریفیه فرزند
حســین به ش ش  4570299601فرزند متوفی  -5بهاره هروی شــریفیه فرزند حسین به ش ش 4570349511
فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی
دارد و یــا وصیــت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف مدت یکماه به ایــن دادگاه تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان دامغان

آگهی ماده  120آئین نامه قانون ثبت امالک

با توجه به اینکه اقای مســلم اردکانی زاده بموجب درخواســت وارده به شــماره  96/10/13-96به ضمیمه
استشهادی که به امضاء و گواهی شهود رسیده است ادعا نموده که سند مالیکت پالک ثبتی  68/212اصلی واقع در
بخش یک دامغان که به نام نامبرده صادر و تســلیم و بدلیل جابجایی مفقود گردیده و درخواســت صدور المثنی پالک
فوق را نموده لذا مراتب یک نوبت در این روزنامه آگهی میگردد تا هر کس مدعی انجام معامله با پالک صدراالشــاره
میباشــد یا مدعی وجود ســند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک دامغان مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالیکت یا ســند معامله تســلیم نماید بدیهی است پس ازانقضاء مهلت مقرر
سند مالیکت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد .تاریخ انتشار 96/10/20

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دامغان

دادنامه
پرونده کالســه  9609981510500007شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری تصمیم
نهایی شــماره  9609971510500817خواهان اقای اسماعیل دارابیان فرزند عباسعلی با وکالت اقای
ســید میثم موســوی کجوری فرزند سید بهروز به نشانی استان مازندران شهرستان ساری ساری خ امیر
مازندرانی ضلع شرقی بیمارستان امام کوچه یاس مجتمع یاس ط  2همراه  09111533629خواندگان
 -1اقای قربانعلی پور مهدی فرزند لطیف به نشانی استان مازندران شهرستان ساری ساری فعال زندان
ســاری  -2بانک اقتصاد نوین با وکالت آقای علی محمد نوری اصفهانی فرزند رضا به نشــانی ساری خ 18
دی بعد از سه را خیام طبقه فوقانی بانک مسکن ط  -3 - 2اقای نجات یوسفی فرزند ابراهیم به نشانی
اســتان مازندران شهرســتان ســاری ساری بلوار کشــاورز شــهدای محراب کوچه توحید  -4اقای هادی
خلیقــی عباس ابادی به نشــانی مجهول المکان خواســته ها  -1اثبات وقوع بیــع  -2اعتراض به عملیات
اجرایــی موضوع مــواد  146و  147قانون اجرای احکام مدنی رای دادگاه در خصوص دادخواســت اقای
میثم موســوی کجوری به وکالت از اقای اســماعیل دارابیان فرزند عباسعلی متولد  1336به طرفیت -1
اقای نجات یوســفی فرزند ابراهیم  -2اقای قربان علی پور مهدی فرزند لطیف  -3بانک اقتصاد نوین با
وکالت اقای علی محمد نوری اصفهانی و  -4اقای هادی خلیقی عباس آبادی فرزند شــیر علی به خواســته
های الف ) اثبات وقوع عقد بیع  -2ابطال ســند رســمی شــماره  - 88/10/17-16650ج اعتراض به
دستور اجرای سند شماره  1388/10/17-16650با این توضیح که وکیل خواهان عنوان نموده است
که خواهان بموجب مبایعه نامه مورخه  1387/5/22تنظیمی در دفتر مشاور امالک  478ساری دو واحد
آپارتمان احداثی در پالک ثبتی  1940فرعی زا  2اصلی بخش  4ثبت ساری را از مالکان رسمی این پالک
یعنی خواندگان ردیف اول و دوم پیش خرید نموده و بعد از انعقاد قرارداد پیش خرید خواندگان ردیف
اول و دوم بخشــی از حقــوق مالکانــه خود در این پالک ثبتی را به ســازنده آپارتمان یعنی خوانده ردیف
چهــارم انتقــال رســمی نموده و متعاقبا این ســه نفر با انعقاد قرارداد ثبتی و رســمی به شــماره ســند
 1388/10/24-16650تنظیمی در دفتر خانه  77ســاری پالک ثبتی را در رهن خوانده ردیف ســوم
قــرارداده که بــا توجه به عدم ایفای تعهدات در قبال باک این خوانــده یعنی بانک از طریق واحد اجرای
اداری ثبت اســناد و امالک اقدام به وصول مطالبات خود از محل این پالک نموده و دتســور فروش این
پالک ثبتی هم اصدار گردیده که چون حقوق خواهان رعایت نگردیده لذا خواســتهی فوق را مطرح کرده
است در مقابل وکیل خوانده ردیف سوم دفاع نموده که اوال قرارداد سند بیع استنادی خواهان سندی
عادی بوده که در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد را ندارد و ثالثا در زمان فروش واحد های آگارتمانی
ایــن واحدها وجود خارجی نداشــته بنابــر این عقد بیعی تحقــق نیافته بلکه قــرار دادی عهدی بوده که
قرارداد عهدی مالکیتی برای خریدار ایجاد نمینماید ثالثا خواهان سابقا در دادخواست مطروحه در شعبه
ششم دادگاه حقوقی ساری به شماره کالسه  931034دعوایی به خواسته فک رهن ارائه داده که طرح
دعوا به خواســته فک رهن به منزله اطالع خواهان در رهن بودن و پذریش در رن قرار گرفتن ملک را
داشــته لقا تقاضای رد دعوای خواهان را کرده اســت خوانده ردیف دوم دفاع نموده که قبل از شورع به
ساخت و ساز واحدها را به خواهان فروخته و متعاقبا با بانک قرارداد امضاء نموده و ملک را در رهن بانک
قرارداده است علیهذا با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده و با عنایت به اینکه  -1سند ثبتی
و رســمی موضوع درخواست خواهان به شــماره  1388/10/24-16650تنظیمی در دفتر خانه شماره
 77ساری تحت عنوان مشارکت مدنی بوده که فی مابین بانک اقتصاد نوین و خواندگان منعقد و در ماده
 17ان اشاره میشود که پالک ثبتی  1940فرعی از  2اصلی بخش  4ثبت ساری به عنوان تضمین حسن
انجام تعهدات به عنوان وثیقه بانک قرار گرفته اســت و به نظر میرســد خواســته خواهان در خصوص
ابطال سند همان گونه که داز مفاد دادخواست چنین برمی اید طرف ابطال تعهدات مربوط به وثیقه قرار
گرفتن پالک ثبتی  1940فرعی از  2اصلی بخش  4ثبت ساری میباشد  -2یکی از ادعاهای خواهان این
اســت که پــالک ثبتی که به عنوان وثیقه بانک قرار گرفته از ان جائیکــه وی در این پالک دارای حقوقی

در حالی که در نمایشگاه س����ی ای اس ۲۰۱۸
بسیاری از شرکتها بر سر عرضه تولید نمایشگرها
و تلویزیونهای غول پیکر با یکدیگر رقابت میکنند،
برخی دیگر به دنبال تولید محصوالت مینیاتوری
هستند.
مهر -شرکت سن دیسک با عرضه نمونه اولیه
یک حافظه فالش ک����ه کوچکترین حافظه یک
ترابایتی  USB–Cاست ،به موفقیت بزرگی دست
یافته است.
مهم ترین مزیت این حافظه سازگاری آن با پورت
 USB–Cبه جای پورت  USB 3.0است که انتقال
دادهها را بسیار سریعتر میکند .حافظه یادشده را
میتوان به گوشیهای هوشمند متصل و از آن به
طور مستقیم استفاده کرد.
سن دیسک هنوز زمان تولید انبوه و قیمت حافظه
تازه خود را اعالم نکرده است .البته باید توجه داشت
قیمت حافظههای یک ترابایتی اس اس دی با پورت
 USB–Cحدود  ۳۵۰دالر است و لذا بعید به نظر
میرسد که این محصول تازه سن دیسک با قیمت
کمتری روانه بازار شود.

بــوده کــه مالکین پالک ثبتی بدون توجه به این حقــوق و بدون اخذ رضایت وی این پالک را در رهن
بانک قرارداده اند بنابر این قرارداد در بخشــی که با این حقوق در تعارض اســت باطل میباشــد و
مستند خواهان برای اثبات حقوق در این پالک ثبتی مبایعه نامه عادی مورخه  1387/5/22میباشد
 -3بــه موجب اصل نســبی بودن قراردادها عقود و قراردادها فقط نســبت بــه متعاملین ( طرفیت
قرارداد) و قائم مقام انها قابلیت اســتناد را دارد و در این راســتا ماده  231از قانون مدنی مقرر
میدارد که در معامالت و عقود فقط درباه طرفیت متعاملین و قائم مقام قانونی انها موثر اســت البته
اســتثنایی بر این اصل هم توســط مقنن پیش بینی شده است به عبارت دیگر قراردادهای اشخاص
ممکن اســت حســب تجویز قانون نسبت به اشــخاص ثاثل هم قابلیت استناد را داشته باشد که در
این راســتا ماده  1290از قانون مدنی مقرر میدارد که اســناد رســمی درباه طرفین و وراث و قائم
مقام قانونی انان معتبر است و اعتبار انها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح
کرده میباشد به عبارت دیگر اگر چنانچه سند رسمی ای نه سند عادی بین اشخاص تنظیم شده باشد
و در قانون مقرر شــده باشــد که این سند رسمی در برابر اشــخاص ثالث هم دارای اتبار است می
بایســتی اعتبار چنین اســنادی را برای اشخاص ثاثل قائل شــویم  -4ردباه تاریخ تنظیم قراردادها
ماده  1305از قانون مدنی مقرر میدارد که در اســنادر ســمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه
اشــخاص ثاثل ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباه اشخاصی که شرکت در تنظیم انها داشته و ورثه
انان و کســی که به نفع او وصیت شــده معتبر است بنابر این با توجه به مواد قانونی مذکور قراداد
عــادی اســتنادی خواهان مبایعه نامه عــادی مــورخ  1387/5/22و تاریخ ان قابلیت اســتناد برای
اشخاص ثالث از جمله خواندگان ردیف سوم و چهارن را ندارد و در مقابل تاریخ سند رسمی شماره
 16650تنظیمی در دفتر خانه  77ســاری قابلتی اســتناد در برابر اشخاص ثالث از جمله خواهان را
دارای میباشد  50در خصوص ثبت معامالن و ثبت کلیه حقوق متعلقه به ملک دارای پالک ثبتی اعم
از اینکه این حق ئبه عین تعلق گرفته باشــد یا منافع ملک در قانون خاصی به نام قانون ثبت اســناد
و امالک مقررات بخصوصی وضع شــده اســت به این ترتیب که مابق ماده  46این قانون و بند  1ان
کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا امالکی اکه قبال در دفتر امالک ثبت شــده اســت میبایستی به
ثبت برســند بنابر این مطابق این حکم قانونی هر شــخص یا اشــخاصیکه عقد یا معمله ای نسبت به
ملک دارای پالک ثبتی بخواهد منعقد بنماید میبایســتی ان عقدیا معامله را ثبت کند که در پرونده
حاضــر خواهــان عنوان نموده کــه بموجب مبایعه نامه عــادی منعقده با خوانــدگان ردیف اول و دوم
حقوقی بر ملک ردای پالک ثبتی پیدانموده ولی این حقوق خود را به ثبت نرسانده است و در مقابل
حســب اسناد ارائه شــده قرارداد بانک با سایر خواندگان نسبت به ملک دارای پالک ثبتی در تملک
خواندگان به ثبت رســیده اســت و بانک مطابق الزام مقرر در بند  1از ماده  46از قانون ثبت اسناد
و امالک رفتار کرده است  -6ماده  3از قانون پیش فروش ساختمان مقرر میدارد که قرار داد پیش
فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشــی از ان از طریق تنظیم ســند رسمی نزد دفاتر
اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خالصه ان به اداره ثبت محل صورت گیرد در پرونده
حاضــر خواهــان عوان نموده که دو واحد آپارتمانی را از خوانــدگان ردیف اول و دوم که قصد پیش
فــروش ان را داشــته اند خریــدارای کرده بود ولی علــی رغم پیش فروش و انعقــاد قراراد پیش
فروش در دفتر اسنا رسمی ثبت نشده و بالتبع وقوع چنین معامله ای به اداره ثبت محل هم اعالم
نشده که اشخاص ثالث از وقوع چنین معامله مطلع باشند  -7ماده  72از قانون ثبت اسناد و امالک
مقــرر میــدارد که کلیه معامالت راجعه به اموال غیر منقولــه که بر طبق مقررات راجع به ثبت امالک
ثبت شــده اســت نســبت به طرفیت معامله و قائم مقام آنها و اشــخاص ثالث دارای اعتبار کامل و
رســمیت خواهد بود همان گونه که در بند  3رای توضیح داده شــد در قرارداد قانونی تصریح شده
باشــد که اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثاثل اعتبار دارند میبایتس این الزام قانونی یعنی اعتبار
به ان اســناد برای اشــخاص ثالث مورد رعایت قرار گیرد و مطابق ماده  72از قانونن ثبت اســناد و
امالک اگر معامله ای راجع به اموال غیر منقول دراای ســابقه ثبت انجام شــود و این معامله به ثبت
برســد این معامله و قرارداد در برابر اشــخاص ثالث درای اعتبار میباشد و اعتباری که در این ماده
برای چنین سندی قایل شده اعتبار کامل و رسمی است به عبارت دیگر حسن این حکم قونی چنین
اسنادی نه تنها در برابر اشخاص ثالث قبلیت استناد رادارد و معتر است بلکه اعتبار چنین اسنادی
اعتبار کامل خواهد بود و مســلما اســتفاده از صفات کامل و رسمی برای لفظ اعبتار با استفاده از لفظ
اعتبــار بــدون این صفت کامــال مقصود مقنن را نشــان میدهد که این مقصود با توجه به فلســفه و
اهــداف وضع قانون ثبت اســناد و امالک که یکــی از ایین اهداف احیا و حفظ نظــم عمومی راجع به
معامالت امالک میباشــد قابل درک اســت و حتی برای اینکه از عدم اعتبار بخشــیدن به اسناد ثبت
شــده اجتناب گردد ماده  73همین قانون ضمانت اجرا تعیین و مقرر نموده اســت که قضات و دیگر
مامورنی دولتی که از اعتبار دادن به اســناد ثبت شــده استنکاف نمایند در محکمه اننظامی یا اداری
تعقیب میشــوند بطور خالصه انچه که در قانون ثبت اســناد و امالک برای اعتبار بخشیدن به رعایت
تشــریفات نقل و انقتال های صورت گرفته نســبت ه حقوق مربوط به امالک ثبت شده مقرر گردیده
در راســتای حفــظ نظطم عمویم راجع به این امالک بوده تا اشــخاص با اعتمــاد کامل به اینکه چنانچه
نسبت به حقوق متعلقه به عین یا مانفع امالک ثبت شده قراردادی منعقد مینماید و این قرارداد را
ثبت برســانند حقوق نشــای از قرارداد ثبت شــده ایشان نســبت به ملک درایا پالک ثبتی از اعتبار
کامل و رســمی برخوردار بوده و اشــخاص دیگر متعاقبا نمیتواننند با ادعاهای ی از قبیل اینک ملک
پالک ثبتی ســابقا ســند عادی به ایشان منتقل شــده بود معترض صاحبان حقوق اشخاصی شوند که
قراردادهایشــان نسبت به امالک ثبت شده را به ثبت رسانده اند همان گونه که کفته شد مقنن از
صفات کامل و رسمی برای تضمین اعبتار رعایت تشریفات مقرر شده در قانون با عقود و قراردادهای
مروبطه به امالک ثبد شده استفاده نموده و برای سایر مدعیان مطابق مواد  105و  117همان قانون
موضوع مطالبه خسارت را لحاظ نموده است چرا که نسبت به سایر مدعیان اثار مربوط به در حکم تلف
قرار گرفتن حق ایشــان مطرح و برای همین مقنن مطالبه خســارت را مطرح کرده است حتی میبینیم
هیــات عمومی دیــوان عالی کشــور در رای وحدت رویه صــادره به شــماره  1351 8/10-43این
اســتدالل را هم مطرح مینماید که ســند عادی تنظیمی راجع به ملکی که سابقه ثبت را دارد قابلیت
پذیرش و تعارض با سند رسمی تنظیمی راجع به قراردادهایی که در خصوص ملک دارای پالک ثبتی
منعقــد میگــردد و این قرارداد ها به ثبت میرســند را ندارد  0-8در پرونــده حاضر در رهن قرار
گرفتن ملک موضوع ادعای خواهان که این ملک دارای پالک ثبتی میباشــد به ثبت رســیده است که
با توجه به توضیحات گفته شــده دادگاه نمیتواند با اســتناد به ســند عادی مورد ادعای خواهان که
صرفا نسبت به طرفین این قرارداد قابلتی استناد را دارد معترض حقوقی که به ثبت رسدیه اند و
بالتبــع معترض دارندگان این حقوق ثبت شــده شــود اگر چه این حق بــرای خواهان وجود دارد که
دعوی خســارت علیه فرونشدگان را مطرح نماید للذا خواســته بند ب خواها را غیر وادر تشخیص و
مســتندا به ماده  197از قانون ایین دادرســی مدنی حکم به بطالن انصادر و اعالم میگردد و نسبت
به خواتسه بند ج خواهان هم با عنایت به اینکه احراز شده است که دستور اجرای سند ثبتی شماره
 1388/10/17-1665بر خالف ادعای خواهان مخالفتی با قانون نداشته لذا مستندا به ماده 197
از قانون ایین دادرسی مدنی حکم به رد این قسمت از خواسته خواهان را صادر و اعالم میگردد و
در خصوص خواتسه شق الف با توجه به اینکه سند استنادی خواهان از ناحیه خواندگان ردیف اول
و دوم که به عنوان فروشــندگان مبیع موضوع ســند طرف دعوا قرار گرفته اند مصون از اعتراض
مانده و مفاد ســند اســتنادی بــه مورخه  1387/5/22احــکام در پیش فــروش دو واحد اپارتمان
احداثی در پالک ثبتی  1940فرعی از  2اصلی بخش  4ثبت ســاری را مینماید لذا مســتندا به مواد
 219و  1301از قانــون مدنــی حکم به اثبات وقوع عقد بیع نســبت به ســایر خواندگان با توجه به
اینکه ســایر خواندگان در قرارداد اســتنادی بعنوان خریدار یا فروشــنده قــرارداد نبوده اند و از
طرفی قراردادهای عادی فقط نسبت به طرفین این قرارداد صرفا قابلیت استناد و انتساب را دارد
لذا این بخش از دعوا را متوجه سایر خواندگان نداسنته و مستندا به مواد  84و  89از قانون ایین
دادرســی مدنــی قرار رد ان صادر و اعــالم میگردد حکم به اثبات وقوع عقد بیع نســبت به خوانده
ردیــف اول غیابی محســوب و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در این مرجع و با
انقضای مدت واخواهی ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان
مازندران و ســیار ارای صادره حضوری محســوب و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید
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