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جبران کمبود آب شرب آبادان و خرمشهر
در راستای جلوگیری از نفوذ آب شور خلیج فارس، 
عملیات احداث بند خاکی بر روی رودخانه کارون توسط 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( به پایان رسید.
به منظور کنترل جریانات جزر و مدی و جلوگیری 
از نفوذ آب شور خلیج فارس به رودخانه کارون، اجرای 
بند خاکی  روی رودخانه کارون و در دهانه رود بهمنشیر 
به همت  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( انجام شد 
که بهب��ود کیفیت و کمیت آب آبادان و خرمش��هر را 
درپی خواهد داشت.  با ایجاد این طرح که شامل احداث 
سد و سرریز و قفل کشتیرانی بر روی رودخانه کارون در 
پایین دس��ت ورودی کانال مارد است و توسط موسسه 
عمران صنعت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( اجرا 
شده است، کمبود آب شرب آبادان و خرمشهر از طریق 

ایستگاه پمپاژ و کانال مارد آبادان بهبود می یابد.
این بند به طول 123 متر و عمق 11 متر، ظرفیت 
مناس��بی برای ارتقای کیفیت آب مورد نیاز محصوالت 
کش��اورزی منطقه ایجاد می کند و موجب اشتغال زایی 
و توس��عه صیادی و بهبود اقتصاد شیالتی خواهد شد. 
برای اجرای این بند، 42 هزار مترمکعب مصالح سنگی و 
6055 مترمکعب مصالح خاکی مورد نیاز بود که مصالح 
سنگی این پروژه از فاصله 300 کیلومتری پروژه تأمین 
شد. طبق قرارداد، زمان اجرای این پروژه پنج ماهه بود 
که بنابر اضطرار و شرایط ناگوار آب منطقه، این پروژه به 

صورت شبانه روزی و در کمتر از دو ماه انجام شد. 

زندگانی

منطقی شدن نرخ ارز با راه اندازی بازار ثانویه ارزی
رئیس کل سابق بانک مرکزی انجام معامالت ارز در بازار ثانویه ارز را مثبت 

ارزیابی کرد و گفت: نرخ ارز با راه اندازی این بازار منطقی می شود.
محمود بهمنی گفت: در لزوم ایجاد بازار ثانویه ارز شکی وجود ندارد چراکه عدم 
وجود این بازار برای متقاضیان واقعی ارز مانند مسافران خارج از کشور، مشکل ایجاد 

می کند. ممانعت از فعالیت صرافی ها یکی از دالیلی بود که باعث شد نوسانات نرخ ارز 
تشدید شود و حتی کسانی که نیازمند واقعی ارز بودند با مسئله جدی روبه رو شدند. 

رئیس کل س��ابق بان��ک مرکزی تصریح کرد: ع��الوه بر ایجاد ب��ازار ثانویه ارز باید 
نظارت ها به نحوی باشد که قیمت ارز براساس ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر نقش درآمدهای ارزی 
پایدار در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا ارز در بازار، یادآور شد: باید اجازه داده شود ارز 

حاصل از صادرات در بازار ثانویه ارز معامله شود.  تسنیم

جنب استانبول
مبنای قیمت موبایل فاکتور خرید فروشنده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران گفت: مبنای قیمت موبایل فاکتور 
خرید فروشنده است و اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارائه نکند تخلف کرده 

و مشتری می تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارائه دهد.
محمدعلی اس��فنانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به نبود قیمت 

مشخص گوش��ی های تلفن همراه چگونه به بحث گران فروش��ی در مورد این کاال 
رس��یدگی می ش��ود، گفت: به لط��ف پراکندگی برخی تصمیم گیری ه��ا ما 35 مرجع 

قیمت گذاری در کشور داریم که این خودش یک معضل بزرگ محسوب می شود.
اسفنانی تصریح کرد: یکی از تخلفات عمده ای که در تعزیرات به آن رسیدگی می شود 
عدم ارائه فاکتور است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا کسی که برای خرید موبایل مراجعه 
می کند می تواند درخواس��ت فاکتور کند، گفت: قطعاً باید همین طور باشد و اگر فروشنده 

فاکتور خرید خود را ارائه نکند تخلف کرده و مشتری می تواند شکایت کند.  فارس

وی آنتن ر
فقط از کشورهایی که نفت ما را بخرند کاال وارد می کنیم

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: تهاتر کاال و نفت یعنی خرید کاال را مشروط 
به فروش نفت می کنیم، به بازارهای هدف و کش��ورهایی که از ما نفت می خرند، اعالم 

می کنیم در صورتی کاال می خریم که نفت از ما بخرند یعنی مبادله یک طرفه نیست.
اسداهلل قره خانی اظهار داشت: ما قبال در تحریم های شورای امنیت محدودیت 

داشتیم اما یک میلیون بشکه نفت صادر می کردیم البته اصوال تحریم ها هم موقعی 
که به نهایت برس��د غذا و دارو مس��تثنی اس��ت. عالوه بر آن، ما تحریم شورای امنیت 

نیستیم که این اتفاق بیفتد، ما هنوز باالی دو میلیون بشکه صادرات داریم.
وی افزود: این کارگروه به این معنا اس��ت که ما کاال را مش��روط به اینکه نفت ما را 
بخرند، وارد کنیم و به این ترتیب صادرات ما کمتر محدود می ش��ود. ما در حال حاضر 
به دلیل مش��کالت بانکی امکان وارد کردن دالر و یورو به جای صادرات نفت را نداریم، 
بنابراین به جای نفت از کاالهای ساخته شده کشورها واردات انجام می دهیم.  ایلنا

تجارت

آگهى مفقودى
برگ سبز پيكان به شماره پالك 488 س 52 ايران 82 مدل 1381 بنام مهدى طهماسب زاده ميكال مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ ســبز پيكان به شــماره پالك 827 ب 41 ايران 95 مدل 1378 بنام محمد جهانى مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز وانت تويوتا به شماره پالك 321 س 23 ايران 69 مدل 1983 بنام على اصغر اسفنديارى مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ ســبز (شناســنامه) خودرو سوارى پيكان 1600i مدل 90 به شماره انتظامى 239ب97 ايران 49 و به 
شــماره موتور 11490083462 و شماره شاسى NAAA46AA1CG315208 به نام عذرى كيوان فرد فرزند 

رستم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب عباس علييارى فرزند تراب حســين به شــماره شناســنامه 817 صادره از 
بروجرد در مقطع كارشناســى ناپيوسته رشته زبان و ادبيات فارســى صادره از واحد دانشگاهى بروجرد با شماره 
791127509-79/7/19 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را 

به دانشگاه آزاد اسالمى واحد بروجرد به نشانى مجتمع دانشگاهى امام اداره دانش آموختگان ارسال نمايد.

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760322002000536-1397/2/9 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى حمزه فرزند رمضان بشــماره شناسنامه 2331 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 194/30 مترمربع در قســمتى از پالك 368 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيســتان 
شهرستان زابل كوچه 7 منشعبه از خيابان امام خمينى (ره) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/579– تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/3/30 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: پنجشنبه 1397/4/14
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 961602
نظربه اينكه آقايان عليرضا كريم پور فرزند آصف وغالمرضا كريم پور فرزند آصف به اتهام ســرقت گوشى 
تلفن همراه ، توهين به اشــخاص عادى ، تهديد  درپرونده كالســه 961602 ازطرف داديارى شــعبه پنجم تحت 
تعقيب هســتند وابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامتشان ممكن نگرديده است بدينوسيله دراجراى 
ماده 110قانون آيين دادرسى دراموركيفرى به نامبردگان ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى درشعبه پنج 
داديارى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهر جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضرشوند.درصورت 

عدم حضور پس از يكماه ازتاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف709
رستگارى- داديار شعبه پنجم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهر

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 970182
دادســراى عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهربه موجب كيفرخواست شماره   9710432880000384 
درپرونــده كالســه 9509982883701317براى محســن كريمى فرزندعلى اصغر به اتهام مشــاركت درحبس 
غيرقانونــى تقاضــاى كبفرنمــوده كه رســيدگى به موضــوع به اين شــعبه ارجاع ووقت رســيدگى بــراى مورخه 
1397/05/20ســاعت 09:00 تعيين گرديده اســت باعنايت به مجهول المكان بودن وعدم دسترســى به متهم 
ودراجراى مقررات ماده344قانون آئين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت منتشــرتا متهم دفاع ازاتهام انتسابى 
دروقــت مقــرردردادگاه حاضرگردد. بديهى اســت در صورت عدم حضورمطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل 

خواهد آمد.م الف 708 
 متصدى اموردفترشعبه 103 دادگاه كيفرى2 اسالمشهر

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت دوم
حســب اجرائيه صادره از شــعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن و كالسه اجرايى 96/ الف ش /85 عليه 
آقاى مسعود خسروى فرزند على با موضوع محكوميت پرداخت وجه سفته محكوم له پالك ثبتى 7212 فرعى از 11 
اصلى را به عنوان مال در پرونده معرفى نموده است كه پس از ارجاع امر به كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
آتى توصيف و ارزيابى گرديده است ملك واقع در رودهن خيابان مطهرى به سمت شهرك نور ، روبروى معاينه فنى 
به مساحت 208/24 متر مربع كه با توجه به نظر كارشناس محترم دادگسترى بدليل عدم بازديد از ساختمان مورد 
نظر فقط عرصه ملك در صورتيكه هيچ گونه معارض قانونى – شخصى و دولتى نداشته باشد و در هر زمان به طريقه 
رسمى و قانونى قابل انتقال در محاضر رسمى كشور مى باشد از قرار هر مترمربع 5/000/000 ريال و جمعا به 
مبلغ 1/041/200/000 ريال ارزيابى گرديده كه قيمت پايه مزايده بوده و مزايده از اين قيمت آغاز خواهد شد 
و به باالترين پيشنهاد به فروش مى رسد . شركت در مزايده براى عمومى آزاد بوده و متقاضيان مى توانند براى 
بازديد از ملك مذكور دستكم يك هفته قبل از تاريخ مزايده با هماهنگى واحد اجراى احكام دادگاه رودهن از ملك 
بازديد كنند برنده مزايده مى بايست حداقل ده درصد مبلغ پيشنهادى را فى المجلس و نقدا و مابقى را حداكثر 
ظرف يك ماه پرداخت نمايد و اگر نه مبلغ پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شد در صورت مواجهه روز مزايده با 
تعطيلى غيرمترقبه جلسه مزايده در اولين روز كارى بعد از آن در همان مكان و زمان برگزار مى گردد. زمان مزايده 

1397/5/9 ساعت 16/00- مكان: دفتر اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن. م الف/5222
مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن

دادنامه
مرجع رسيدگى حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار -خواهان / خواهان ها: سيد حسين مهربان 
فرزند ســيد احمد به نشــانى شهريار ، فاز 2 مخابرات ك گل جعفرى پ 7 – خوانده/ خواندگان:  امير حمزه عزيزى 
ماهرويان فرزند حســنعلى به نشانى مجهول المكان - خواســته مطالبه وجه چك به ميزان يكصد ميليون ريال به 
انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه - گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده 
و جرى تشريفات قانونى قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى سيد حسين مهربان بطرفيت امير حمزه عزيزى ماهرويان 
به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 724420 مورخ 95/8/25 در عهده بانك 
انصار شــعبه 4621 شهريار بانضمام خســارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه 
نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى ان شورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك 
در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواست 
خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرســى مدنى مفاد دادخواســت و وقت رسيدگى از طريق نشرآگهى در 
روزنامــه كثيراالنتشــار ابالغ گرديده ليكن دليلــى مدلول بر ابرا ذمه يا ادا دين ارائــه و اقامه ننموده لهذا قاضى 
شورا با استصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه دعوى مطروحه 
را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مســتندا به 
مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و 519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و تبصره الحاقى به ماده 2قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و سيصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه  از تاريخ 
صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20روز قابل واخواهى 
در همين حوزه و ســپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم دادگســترى شهرســتان شهريار 

ميباشد م الف/ 29032
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى احضار متهم و ابالغ وقت رسيدگى 
نظر به اينكه در پرونده كالســه 960905 آقاى ابوالقاســم صبورى متهم به مشــاركت در تقصير منتهى به 
صدمه بدنى غيرعمدى در حين كار (حسب شكايت آقاى سخى عليزاده) و مجهول المكان ميباشد لذا در راستاى ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى حسب اين آگهى به نامبرده يك نوبت ابالغ ميگردد تا جهت دفاع در روز رسيدگى 
مورخ 1397/5/22 ســاعت 9 صبح در اين دادگاه واقع در شــهر رودهن حاضر گردد ، در صورت عدم حضور راى 

غيابى صادر خواهد شد. م الف/5279
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه عمومى رودهن

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000783 مورخ 1397/3/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد محمد ابراهيم زرگر طهرانى فرزند محسن بشماره شناسنامه 11344 كدملى 
0070235759 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه باغ با بناى احداثى در آن به مساحت 1530/77 مترمربع 
با حق استفاده از اب طبق قانون و مقررات نحوه ملى شدن آبهاى كشور پالك 1457 فرعى مفروز و مجزى شده از 
پالك 522 فرعى از 106 اصلى واقع در قريه حصار از تمام مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5280– تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/4/14 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 

97/4/30
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم رئوف ابراهيمى فرزند حسن
خواهان خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى رئوف ابراهيمى فرزند حسن به خواسته فسخ قرارداد 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988602800614 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/3 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/12/3504
منشى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم شمسى زنگينه وندى فرزند مريدعلى 
خواهان آقاى اســداله نجفى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم شمسى زنگينه وندى فرزند مريد على به 
خواســته مطالبه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709988602000145 شعبه 20 
حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شهيد مطهرى (بانك ها و تصادفات) شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/5/14 ســاعت 16/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 دبير شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شهيد مطهرى (بانك ها و تصادفات) شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 616 آئين دادرســى كيفرى دادگاه هــاى عمومى و انقالب مصوب 1392/12/4 آقاى پژمان 
محمدى فرزند ميرزا در پرونده كالسه 96099884800228//ش2 به اتهام حمل و نگهدارى هروئين به ميزان 
يك گرم و شيشــه به ميزان 10 ســانت تحت تعقيب مى باشد لذا بدينوسيله به ايشان ابالغ ميگردد كه در وقت 
رسيدگى 1397/6/17 ساعت 10 صبح با در دست داشتن كارت ملى و شماره پرونده مذكور خود در موعد مقرر 
به شــعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه در خصوص شما اتخاذ 

تصميم قضايى خواهد كرد. م الف/587
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
يونس درويشــى فرزند صادق دائر بر مزاحمت تلفنى متهم پرونده كالسه 960787 تحت تعقيب اين دادگاه مى 
باشد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/6/5 راس ساعت 9 صبح با در دست داشتن 
شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه 

غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/560
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت تحقيقات بدوى و احضار متهم
نظر به اينكه در پرونده كالسه 9609988394100342 اتهامى خليل محمدى سيمانى فرزند مراد به اتهام 
مباشرت در فروش مال غير (يكدستگاه خوردو سوارى پرايد) از سوى اين داديارى تحت تعقيب مى باشد و ابالغ 
احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممكن نگرديده است لذا مقتضى است بدين وسيله در اجراى ماده 
174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه چهاردهم 
داديارى جهت پاسخگويى به اتهام وارده حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور پس از يك ماه رسيدگى 

غيابى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف/415
دفتر شعبه 14 داديارى انقالب دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى مواد 344 و454 از قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 به 1- سعيد حاتمى فرزند تاجرعلى 
2- فرشــاد حاتمى فرزند تاجرعلى 3- على عزيزى فرزند حســين 4- باقر حاتمى فرزند تاجرعلى 5- على عزيزى 
فرزند برار على در پرونده 970243ت7 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه موضوع تجديدنظر خواهى 
دادسراى كرمانشاه از دادنامه شماره 9700126 مورخه ى 97/2/19 شعبه 109 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه به 
طرفيت آنها ، ابالغ مى شود در تاريخ 97/5/22 ساعت 9 صبح با همراه داشتن كارت شناسايى در اين شعبه حضور 

يابند در صورت عدم حضور دادگاه مطابق مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/681
دفتر شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

((آگهى مزايده نوبت اول ))
در پرونده اجرائى بكالسه 960797 اجراى احكام حقوقى سقز ،پالك 414 فرعى از 17 اصلى – يكباب 
منزل مسكونى به آدرس روستاى آيچى بر روى خيابان اصلى به مساحت عرصه 444 متر مربع و مسكونى درجه 
يــك 120 متر مربع ومســكونى درجه دو 100 متر مربع و انبــارى و غيره 180 متر مربع ، كه ارزش كل ريالى 
ملك مورد اشــاره معادل 1/090/000/000 ريال برآورد گرديده اســت كه در تاريخ 1397/5/28 ساعت 
10 در دفتر اجراى احكام مدنى به مزايده گذاشــته مى شود، مزايده از قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت 
پايه شــروع مى شــود و برنده مزايده كسى اســت كه باالترين قيمت را بپردازد وبرنده ، بايستى فى المجلس 
ده درصد قيمت كارشناســى شــده  ملك ذيل رابحساب سپرده شماره 2171294253007 دادگسترى سقز 
واريــز و ظــرف يك ماه بعد از تاريــخ مزايده ترتيب پرداخت مابقى قيمت آن را بدهد. ضمنا كســانى كه قصد 
بازديد از ملك مورد مزايده را داشــته باشــند ، پنج روز مانده به روز مزايده با مراجعه به اين دادگاه و با اخذ 

مجوز وفق مقررات مى توانند از آن بازديد بعمل آورند. م/الف:747
آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمد مســعود خسرو پناه باســتناد دو برگ استشهاديه مصدق شــده كه امضاء شهود آن ذيل شماره 
رمز تصديق 385119 و شناسه يكتا 13702154518000238 مورخ 97/3/2 دفترخانه 29 شهريار به تائيد 
رســيده است مدعى فقدان سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 120 مترمربع قطعه 25 تفكيكى 
پــالك 355 فرعــى از 131 اصلى مفروز از 69 فرعى از اصلى مذكور ذيل ثبت دفتر 177876 صفحه 442 دفتر 
1110 بنام محمد مسعود خسرو پناه ثبت و سند به شماره چاپى 024093- الف/83 صادر و تسليم شده است 
و بعلت سهل انگارى مفقود گرديده است لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت 
در يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد ازتاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتباً به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم 
و رســيد دريافت نمايد در غير اينصورت پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى نسبت به صدور سند 

المثنى طبق مقرارت اقدام خواهد شد. م الف/23026
رئيس ثبت اسناد و امالك شهريار

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمد مســعود خسرو پناه باســتناد دو برگ استشهاديه مصدق شــده كه امضاء شهود آن ذيل شماره 
شناسه يكتا 139702154518000237 و رمز تصديق 814936 مورخ 97/3/2 دفترخانه 29 شهريار رسيده 
است مدعى فقدان سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 120 مترمربع قطعه 45 تفكيكى پالك به 
شــماره 227 فرعى از 131 اصلى مفروز از پالك 69 فرعى از اصلى مذكور واقع در كبودين حوزه ثبتى شــهريار 
ذيل ثبت 174324 صفحه 368 دفتر 1078 بنام محمد مســعود خســرو پناه ثبت و سند مالكيت به شماره چاپى 
353908 سرى الف/82 صادر و تسليم شده است و بعلت سهل انگارى مفقود گرديده است مى باشد در اجراى 
مقررات ماده 120 آيين نامه قانون ثبت سند المثنى صادر خواهد شد لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 
آئين نامه اصالحى قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود تا چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به پالك فوق 
و يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ازتاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتباً به ضميمه 
سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن 

واخواهى نسبت به صدور سند المثنى طبق مقرارت اقدام خواهد شد. م الف/23025
رئيس ثبت اسناد و امالك شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا يداله فرهادى ســرتنگى داراى شناســنامه شــماره 449  به شــرح دادخواست به كالســه 124/97 از 
اين شورادرخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيف اله فرهادى ســرتنگى 
بشناســنامه 3 در تاريخ 96/5/14 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- يداله فرهادى سرتنگى به ش ش449 (فرزند متوفى)2- نصراهللا فرهادى سرتنگى به ش ش448 
(فرزند متوفى) 3- نصرت اله فرهادى سرتنگى به ش ش 318 (فرزند متوفى) اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شوراتقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف  شماره يك ناغان- شيروانى- حوزه قضائى ناغان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سيد روح اهللا نقيبى
خواهان آقاى/خانم على بنده ابراهيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم هادى صمدى و ســيد 
روح اهللا نقيبى به خواســته تامين خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9709983849400354 شــعبه دادگاه عمومى بخش ناغان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/05/14 ساعت 
08:45 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نشخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 159/97 شوراى حل اختالف شماره ناغان
خواهان: آقاى ماشاله نصيرپور فرزند بخشعلى ش ش 19 صادره از اردل ساكن ناغان خوانده: آقاى عليرضا 
عامرى به نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه وقت رســيدگى: يك هفته پس از انتشــار در روزنامه خواهان 
دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/4/10 بطرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره يك 
ناغان نموده به كالسه 159/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواستى و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود.
دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان –رحمانى

دادنامه
شــماره دادنامه307- مرجع رسيدگى: حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان شهريار ، خواهان: كبرى 
حسينى، وكيل خواهان: سعيده جوادى ، خوانده: على رجبى، خواسته: مطالبه نفقه ، گردشكار: پس از وصول پرونده 
و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشــريفات قانونى قاضى شــورا بررســى را كافى دانســته و ضمن اعالم ختم 
رســيدگى به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خانم كبرى حسينى 
بطرفيت آقاى على رجبى به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاريخ 94/11/22 لغايت 97/4/1 با جلب نظر كارشناس 
به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى 
حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى آن شورا نظر به اينكه به داللت تصوير مصدق سند نكاحيه مضبوط در 
پرونده رابطه زوجيت فى مابين اصحاب دعوى محرز و مسلم مى باشد و با توجهاً به اينكه به موجب مقررات قانونى 
همين كه نكاح بطور صحيح واقع گرديد حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى شود و يكى از تكاليف 
زوج در عقد دائم تامين نفقه زوجه مى باشــد و اينكه خوانده در جلســه شــورا حاضر نگرديده و اليحه نيز ارسال 
نداشته و دليلى كه حكايت از نشوز خواهان و يا برائت ذمه از بابت پرداخت نفقه مورد مطالبه به شورا ارائه و اقامه 
ننموده است شورا جهت تعيين ميزان نفقه خواهان قرار ارجاع به كارشناس صادر نموده كه طبق نظريه كارشناس 
رســمى دادگســترى نفقه مشــاراليه از قرار ماهيانه 94/11/21 لغايــت 94/12/29 ماهيانــه 2/700/000 
ريــال / از 95/1/1 لغايــت 95/12/29 ماهيانــه 3/000/000 ريال / 96/1/1 لغايــت 96/12/29 ماهيانه 
3/400/000 ريال / 97/1/1 لغايت صدور روزى ماهيانه 3/900/000 ريال تعيين گرديده و توجها و مجهول 
المكان بودن خوانده و حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى وقت رسيدگى 
و همچنين نظريه كارشناسى هر كدام يك نوبت از طريق روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده كه در فرجه قانونى از 
هرگونه ايراد و تعرض مصون مانده لهذا قاضى شورا  دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله 
از ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مستنداً به مواد 1106و1107و1111 قانون مدنى و با 
رعايت مواد 198و519 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ نود و پنج ميليون و هشــتصد هزار ريال بابت اصل خواســته تا تاريخ 97/4/1 و مبلغ هفتصد و 
پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ يك مليون و پانصد هزار ريال بابت هزينه كارشناسى و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى و سپس و 

ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار مى باشد.م الف/20029
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به خيراله غفورى فرزند رحمت اله كه در پرونده 
كالسه 970237 به اتهام مشاركت در ادعاى اعمال نفوذ بر خالف مقررات و اخذ مبلغ نهصد ميليون ريال وجه نقد  
موضوع شكايت محمدرضا ناصرى تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 1397/5/24 
راس ساعت 10/00 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد 

در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/586
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رسمى  برابر راى شــماره 139660318004004067  -96/09/11 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مســتقر در واحد ثبتــى رودبار  تصرفات 
مدينه رفيعى ميانكوشــكى فرزند خدابخش  در :1- ششــدانگ يك باب خانه و محوطه به مســاحت 572/73 
مترمربع به شــماره پالك فرعى 305 مجزى از 79 واقع در ميانكوشــك ســنگ اصلى 10 بخش 17 گيالن. به 
ادرس واقع در جيرنده فاز دو ميانكوشك   محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدورســند مالكيت متقاضيان اعتراضى 
داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه       

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى 
درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به 
استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه چالكسرا   سنگ 
اصلى 97  بخش 16 گيالن پالك 1259 مفروز از 10 و 13  در مالكيت خانم زهرا دنيايى گلرودبار  ششدانگ 
يك قطعه زمين مشتمل بر   ساختمان مسكونى به مساحت  243/28 مترمربع از مالكيت يحيى ملكى سياهكلى   
. لــذا هــر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حــدود مفروزى پالك فوق 
واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اســناد شهرستان ســياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى 
انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت 
بــه صدور ســند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريــخ نوبت اول: 97/3/31  تاريخ نوبت 

دوم: 97/4/14  
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى 
درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به 
اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه كلســر   ســنگ 
اصلى 31  بخش 16 گيالن پالك 4331 مفروز از 40  در مالكيت خانم كبرى دار آفرين ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر يك باب انبارى به مســاحت 222/20    مترمربع از مالكيت شــير على دار آفرين    . لذا هر 
كــس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفــروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهــى به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 
شهرســتان ســياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا 
بــه اداره متبوعــه تحويل نمايــد در غير اين صورت پــس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت 
بــه صدور ســند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريــخ نوبت اول: 97/3/31  تاريخ نوبت 

دوم: 97/4/14  
 239

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان سياهكل- همايون فالحتكار  

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى 
درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به 
اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه كلســر   ســنگ 
اصلى 31  بخش 16 گيالن پالك 4330 مفروز از 40  در مالكيت خانم كبرى دار آفرين ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر يك باب انبارى به مســاحت 225/52    مترمربع از مالكيت شــير على دار آفرين    . لذا هر 
كــس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفــروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهــى به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 
شهرســتان ســياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا 
بــه اداره متبوعــه تحويل نمايــد در غير اين صورت پــس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت 
بــه صدور ســند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريــخ نوبت اول: 97/3/31  تاريخ نوبت 
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آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مبين السادات امجدى فرزند
خواهان آقاى / خانم فرحناز مقدســى دادخواســتى به طرفيت خواندگان جواد يگانه و بهرام يگانه و حسين 
اقايى روزبهانى و مبين الســادات امجدى و اشــرف امجدى و عصمت امجدى و فاطمه امجدى و ماشــااله امجدى و 
ابوالقاسم امجدى  و جواد امجدى به خواسته اعتراض ثالث و صدور حكم مبنى بر نقض دادنامه 92/5400127 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709986705400171 شعبه 4 شوراى حل اختالف 
شهرســتان بروجرد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/20 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 مسئول دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

متن آگهى
محكوم له: كرم اله شــرفى روئين تن ، محكوم عليه: شــيخ ويس كرمى ، پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد 
بدينوســيله به آقاى شــيخ ويس كرمى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه 28 
در پرونده كالسه 9609988602800485 به موجب دادنامه شماره 9709978602800152 مورخ 97/2/3 
صادره از شعبه 28 محكوم عليه محكوم به الزام بر حضور در يكى از د فاتر اسناد رسمى در سطح شهر بر انتقال 
رســمى يكدستگاه خودرو پژو پارس به شــماره انتظامى 515ط42- ايران 19 بنام خواهان و پرداخت مبلغ  چهار 
ميليون و هفتصد و سى هزار ريال بابت هزينه دادرسى و تمبر اوراق و پرداخت مبلغ يك ميليون و سى هزار ريال 
بابت هزينه دو نوبت نشر اگهى در حق محكوم له مى باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر 
عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر 
يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت 
در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف 
ده روز پس از انتشــار آگهى نســبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق 

مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف/12/3551
دبير شعبه 28 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

اعالم رسمی وزارت نیرو مبنی  كــــــل ب��ر اینکه خاموش��ی ب��رق در د
تابستان میهمان خانه ها خواهد بود چون مردم صرفه 
جویی نمی کنند، نش��ان داد امسال عالوه بر کمبود 

آب، مشترکان باید بی برقی را هم تحمل کنند.
تفاوتی که امسال با سال های گذشته دارد این 
اس��ت که در سال های گذشته کمبود آب داشتیم 
اما امس��ال خاموشی نیز به این موضوع اضافه شد. 
س��اخت نیروگاه تنه��ا برای پاس��خگویی به 200 
ساعت مصرف برق در زمان پیک موضوعی بود که 
پارس��ال از زبان وزیر نیرو جاری ش��د و اردکانیان 
اع��الم کرد ک��ه این برنامه هی��چ توجیه اقتصادی 
ندارد و باید متوقف ش��ود. با اعالم این برنامه هیچ 
مشترکی تصور نمی کرد که این فشار تنها بر دوش 
آنها خواهد بود. قطعی ه��ای مکرر برق در مناطق 
مختلف ش��هر تهران و در س��اعات گرم روز باعث 
شده تا مش��ترکانی که سال هاس��ت به بدمصرفی 

عادت کرده اند به شدت کالفه شوند.
اگر چه مس��ئوالن ارش��د وزارت نیرو به طور 
تلویحی از اواخر س��ال گذش��ته اع��الم کردند که 
کاه��ش بارش ها و عدم اس��تفاده از ظرفیت کامل 
نیروگاه های برقابی از یک سو و عدم ساخت نیروگاه 
جدی��د به میزان 2 تا 3 هزار مگاوات کس��ری 5 تا 
6 هزار مگاواتی را در تابستان امسال درپی خواهد 
داش��ت اما موضوعی که وزارت نیرو به آن توجهی 
نداش��ت این بود که برای مردم که سال هاس��ت به 
دلیل ارزانی و قیمت پایین انرژی به مصرف بی رویه 
برق بی اعتنا هستند و به آن عادت کرده اند سخت 

خواهد بود که یک باره این فشار را تحمل کنند.
اکثر مش��ترکان برق بر این باور هس��تند که 
دول��ت باید از ماه ها قبل که به خوبی می دانس��ت 
کس��ری 5 تا 6 ه��زار مگاواتی یعنی خاموش��ی ها 
گس��ترده اقدام��ات خ��ود و فرهنگ س��ازی برای 
کاهش مصرف برق را افزایش می داد تا در تابستان 

خاموشی برق مشترکان را غافلگیر نکند.

محمدی��ان یکی از مش��ترکان برق درخصوص 
ارزان نب��ودن ان��رژی و بی تفاوتی به کاهش مصرف 
گفت: ارزش یک چیز را درآمد مردم تعیین نمی کند. 
وقتی دولت نمی خواهد پلکان های باالتر را بیش��تر 
افزای��ش بدهد و همه پلکان ه��ای مصرف را به یک 
چشم نگاه می کند نباید انتظار کاهش مصرف داشت. 
وی اف��زود: به هر حال دولت بای��د از ماه ها قبل به 
این موضوع توجه می کرد که کسری 6 هزار مگاوات 
یعنی چه؟ پس باید اقدامات الزم برای آماده س��ازی 

مردم برای مواجه با خاموشی را انجام می داد.
اس��المی یکی دیگ��ر از مش��ترکان ب��ا بیان 
اینک��ه تص��ور می کنم که ب��ه زودی دولت مجبور 
ب��ه اعالم جدول نوبت بندی ش��ود گفت: قطعا این 
خاموش��ی های ب��دون برنامه و لحظ��ه ای به ضرر 
مش��ترکان اس��ت و تصور می کنم ک��ه دولت و یا 
وزارت نی��رو از اعالم ج��دول نوبت بندی خجالت 
می کشند و یا می ترس��ند. وی افزود: این احتمال 
دائما در حال تقویت ش��دن اس��ت که روند قطعی 
برق در گوشه و کنار کشور و پایتخت، باز هم ادامه 
یاب��د که این موضوع با افزای��ش دمای هوا در این 

روزها در ارتباط مستقیم بوده است.
به گفته وی انتظار می رود که در صورت مستمر 
بودن چنین پدی��ده ای، وزارت نیرو با اعالم جدول 

قطعی روزانه، مشترکان را از قطعی برق آگاه کند.
سعیدی یکی از مشترکان با اشاره به قطع برق 
مناطق جنوبی کش��ور گفت: همین مانده که برق 
مناطق جنوب با دمای 50 درجه برق قطع ش��ود. 
همین االن هم خاموش��ی در س��اعت اوج مصرف 
تا نیم س��اعت داریم که البته بعضی وقت ها اتفاق 

می افت��د؛ ایرادش و مقص��رش دولت و وزارت نیرو 
ست چراکه مردم را تش��ویق به سرمایه گذاری در 
این بخش نکرده است. وی افزود: زمستان ها که به 
اداره ه��ای دولتی مراجعه می کنید از ش��دت گرما 
پنجره باز هس��تند. حال ببینید مصرف برق آنها تا 
چه حد در تابس��تان باال می رود چراکه یک نفر در 
یک سالن نشسته و 500 چراغ روشن کرده است. 
حال س��وال این است که چرا مدام باید مردم جور 

ناکارآمدی مسئوالن را بکشند؟
وی تاکی��د ک��رد: بزرگ تری��ن مصرف کننده و 
اسراف کننده ش��ما به اصطالح مسئوالن هستید و 
مشخص نیست چرا مدام به مردم هشدار می دهید.

اعتمادی ش��هروند دیگری است که درخصوص 
خاموش��ی ها و انتق��ادی ک��ه به عدم اع��الم برنامه 
نوبت بندی قطع برق از س��وی دولت مطرح اس��ت 
می گوی��د: دول��ت مش��خص کند چه تع��داد واحد 
مسکونی پرمصرف وجود دارد و به آنها اخطار بدهد نه 
اینکه اعالم کند چون برق زیاد مصرف می شود پس 
باید تعرفه برق به یک میزان هم برای کم مصرف ها و 

هم پرمصرف ها به یک اندازه افزایش یابد.
وی افزود: این وسط تقصیر واحدهای مسکونی 
ک��ه در روز 100 کیلووات ه��م مصرف نمی کنند 
چیست این نشان می دهد که در بوجود آمدن این 

وضعیت و خاموشی ها عدالت وجود ندارد.
بررسی ها نش��ان می دهد که پیک مصرف برق 
در روز دوشنبه 11 تیرماه به میزان 56 هزار و 532 
مگاوات رسیده که این رقم در مقایسه با روز ماقبل 
از آن ک��ه 55 هزار و 432 مگاوات بود، افزایش یک 

هزار و 100 مگاواتی را درپی داشته است.

نزدیک ب��ه صفر ب��ودن ذخی��ره نیروگاه ها و 
ثبت رکورد برای پیک مصرف برق در این ش��رایط 
هشداری برای رسیدن شبکه و نیروگاه های کشور 

به حداکثر توان قابل استفاده است.
ح��ال با توجه به عدم توج��ه مردم به خصوص 
پرمصرف ها در کاهش مصرف و افزایش دما تاسیسات 
شبکه برق دچار آسیب دیدگی شده و خاموشی ها تا 
پایان تابس��تان امس��ال میهمان خانواده های ایرانی 
خواه��د بود چراکه ح��دود 20 هزار مگاوات مصرف 
برق کشور که کل مصرف 4 کشور همسایه می باشد 

به سیستم های سرمایشی اختصاص یافته است.
به نظر می رسد دولت و وزارت نیرو اگر می خواست 
برای کنترل هزینه هایی که هر سال برای ساخت 2 تا 
3 هزار مگاوات هزینه می کرد اقدامی انجام دهد، بهتر 
بود به یکباره این برنامه را کنار نگذارد و سعی می کرد 
از ع��دد پایین تری این برنامه را آغ��از کند. از طرف 
دیگر باید برنامه ه��ای بهتری برای کنترل مصرف و 
کاه��ش مصرف انرژی به خصوص در کنترل مصرف 
برق سیستم های سرمایشی که 20 هزار مگاوات برق 

را می بلعد اعمال می کرد.  فارس

كم مصرف ها به پای پرمصرف ها در خاموشی  ها می سوزند

وگاه استچشم های خواب آلود بابابرقی ینه ساخت نیر ینه خاموشی در کشور باالتر از هز هز
دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: هزینه هایی که به دلیل قطعی برق بر کشور 

تحمیل می شود به مراتب از هزینه های ساخت نیروگاه برق بیشتر است.
پرویز غیاث الدین اظهار کرد: به دلیل کمبود منابع مالی طی ۱۲ سال اخیر، سرمایه گذاری 
در حوزه توسعه نیروگاه های تولید برق متناسب با افزایش مصرف صورت نگرفته است. وی 
با اشاره به فرسودگی بخشی از نیروگاه های تولید برق، تصریح کرد: بخشی از نیروگاه های 
تولید برق، عمری بالغ بر ۴۰ سال دارند و به دلیل بازدهی کم باید از مدار خارج می شدند 

که به دلیل کمبود منابع هر سال تعمیر می شوند و بازدهی چندان مناسبی ندارند.
به گفته وی؛ این نیروگاه های فرسوده عالوه بر بازدهی بسیار کم اثرات منفی نیز بر 
محیط زیست دارد. وی با اشاره به کمبود منابع آبی در سد ها به دلیل خشکسالی های اخیر 
اذعان کرد: برای تأمین برق کشور، ۱۰ هزار مگاوات از منابع برقابی حساب شده است 
که به دلیل کمبود بارش و پایین آمدن مخازن سد ها این رقم به نصف رسیده و شاهد 

قطعی های پیوسته در شبکه توزیع هستیم.
توسعه  در  سرمایه گذاری  عدم  برای  نیرو  وزارت  استدالل  به  اشاره  با  غیاث الدین 
نیروگاه های تولید برق ابراز کرد: وزارت نیرو با توجه به اختالف ۲۰ هزار مگاواتی مصرف 
افزایش سیستم های سرمایشی صورت  دلیل  به  که  به زمستان  نسبت  تابستان  در  برق 
می گیرد، سرمایه گذاری برای افزایش نیروگاه های حرارتی را مقرون به صرفه نمی داند و 
سعی در مدیریت مصرف برق دارد که موفقیت چندانی در آن نداشته است. وی بیان کرد: با 
توجه به افزایش ساالنه مصرف در کشور و عدم افزایش تولید، خاموشی ها قابل پیش بینی 

بود، اما به دلیل عدم توسعه شبکه قابل پیشگیری نیست.  باشگاه خبرنگاران

نمای نزدیک


