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«پتروناس» مالزي به ميعانات گازي
پارس جنوبي چشم دارد

شــرکت ملي نفت و گاز مالزي موســوم
بــه 'پتروناس' که درصــدد ارتقاء يکي از
پااليشــگاههاي خود در منطقه 'کرتح' در
ايالت 'ترنگانــو' در نزديکي کواالالمپور
پايتخت اســت در تحقق بخشــي از اين
برنامه خود به ميعانات گازي پارس جنوبي
چشم دارد.به گزارش ايرنا' ،زابيدي احمد'
مديرعامل و مدير اجرايي شعبه پتروناس
ايالت 'ترنگانــو' اعالم کرد که توليد نفت
خام 'تاپيس' از نوع شيرين سبک که زماني
مالزي به واسطه آن بسيار مطرح بود ،رو به
کاهش است ،از اين رو پااليشگاه 'کرتح'
در جستجو براي تغيير به ديگر انواع نفت
ازجمله 'کميانيس' با سطح شيريني متوسط
اســت.وي که در نشســتي در سنگاپور
ســخنراني ميکرد ،افزود :ما همچنين به
انجام فرآيند ميعانات گازي مختلف از نقاط
مختلف از قبيل پــارس جنوبي ايران و يا
استراليا و قطر ميانديشيم.
ظرفيت توليد برق از
پسماند به  11مگاوات رسيد

رييس سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهره
وري انرژي برق (ساتبا) از توليد  11مگاواتي
برق در نيروگاههاي پسماند کشور خبر داد.
به گزارش ايرنا« ،ســيدمحمد صادقزاده»
اضافه کرد :برق توليدي از پسماند ،در پنج
نيروگاه در شهرهاي شيراز ،تهران و مشهد
توليد ميشــود.وي افزود :در تهران به جز
توليد برق از زباله ،از فاضالب نيز برق توليد
ميکنيم و اين روند ادامه مييابد تا بتوانيم
حداکثر استفاده را از پسماندهاي غيرقابل
استفاده در طرح جداسازي براي توليد برق
داشته باشيم.به گفته وي ،مجلس شوراي
اسالميدر قانون بودجه امسال مصوبهاي
براي تقويت اين مسير و توليد برق از زباله
داشت که به موضوع توليد برق از پسماند
شــتاب خوبي ميدهد.صــادق زاده افزود:
مشــکل اصلي در راه توسعه توليد برق از
پسماند در کشور کمبود منابع مالي است و
بايــد منابع مالي الزم براي خريد تضميني
برق از اين نيروگاهها پيش بيني شود.معاون
وزير نيرو هزينه توليد برق از پسماند را حدود
 2برابــر گرانتر از بقيه انــواع نيروگاهها و
تجديدپذيرهاي بادي و خورشيدي دانست.
اولين دور سوال از اردکانيان
در بهارستان کليد خورد

طرح  ۴سوال از وزير نيرو در برنامه جلسه
امروز کميســيون انرژي مجلس شوراي
اسالميقرار دارد.به گزارش تسنيم ،امروز
در نخســتين روز کاري مجلس شوراي
اســاميدر هفته جاري ،بــراي اولين بار
طرح سوال از وزير نيروي دولت دوازدهم
در دستور کار کميسيون انرژي مجلس قرار
گرفته است.سيد جواد ساداتي نژاد نماينده
کاشان ،حشمت ا...فالحت پيشه نماينده
اســام آباد غرب ،نادر قاضي پور نماينده
اروميه و الهيار ملکشاهي نماينده کوهدشت
خواستار طرح سوال از رضا اردکانيان وزير
نيرو شده اند.اين سواالت امروز در جلسه
بعدازظهر کميسيون انرژي مجلس شوراي
اســاميمطرح شده و وزير نيرو با حضور
در اين کميسيون ،پاسخگو خواهد بود.در
صورتي که هرکدام از ســوال کنندگان از
پاسخهاي وزير قانع نشوند ،سوال مربوطه
براي طرح و رأي گيري تمامينمايندگان
به صحن علني مجلس ميآيد.

عصرايرانيان -گروه انرژي :در راســتاي سلســله
جلسات «دولت سايه» نشست تخصصي بررسي و
نقد سياســتهاي در دست اجراي مجموعه وزارت
نفت براي اســتفاده بهينــه از گاز توليدي ميادين
هيدروکربوري کشــور در دفتر نماينده مقام معظم
رهبري در شوراي عالي امنيت ملي و با حضور جمعي
از کارشناسان و متخصصان اين حوزه برگزار شد.به
گزارش «عصرايرانيان» ،در اين جلسه دکتر جليلي با
بيان اينکه نفت و گاز مزيت نسبي کشور است و بايد
به همين علت در ســطح کالن طوري برنامهريزي
شود تا از آن بيشــترين بهره وري را داشته باشيم،
گفت :اگر امروز بيکاري يکــي از معضالت اصلي
اقتصاد ايران است بايد طوري برنامهريزي شود تا از
طريق نفت و گاز حداکثر ارزش افزوده نصيب کشور
شود و اشــتغال حداکثري ايجاد گردد.عضو شوراي
راهبردي روابط خارجي افزود :بايد براي  20ســال
آينده برآيند دقيق در عرصه نفت و گاز داشته باشيم
و براي رســيدن به اين امــر آمارهاي دقيق و قابل
اتکا نياز اســت.جليلي ادامه داد :اگر بتوانيم براساس
آمارهاي دقيــق ،راهبرد صحيح نيــز اتخاذ کنيم
ميتوان به اســتفاده حداکثــري از اين مزيت براي
کشــور در آينده اميدوار بود.عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظــام تاکيد کرد :همچنيــن بايد توجه
داشت که عالوه بر راهبرد صحيح ،سازوکار صحيح
نيز جهت اجراي آن راهبرد نياز اســت و در غير اين
صورت به نتيجه نخواهيم رسيد.نماينده مقام معظم
رهبري در شوراي عالي امنيت ملي گفت :در بحث
صــادرات گاز فقط بعد اقتصادي اهميت ندارد بلکه
ابعاد راهبردي نيز بسيار مهم است.مثال بعد از برجام
اتحاديه اروپا راهبرد خود را به صورت رسميمنتشر
کــرد که نشــان ميدهــد اتحاديه اروپــا طوري
برنامهريزي کرده تا در واردات گاز به ايران وابســته
نشود.وي تصريح کرد :از تجربه تلخ کرسنت بايد پند
گرفت تا ديگر تکرار نشــود لذا ضرورت دارد در اين
عرصه مهم راهبرد دقيق و حساب شده داشته باشيم.
جليلي در پايان اظهار داشــت :در پاييز سال جاري
قــرارداد فروش گاز به يک شــرکت نروژي منعقد
شــده که ابهامات متعددي در خصوص آن مطرح
شده است و ظاهرا خود مسئوالن وزارت نفت اعالم
کردهاند که براي قرارداد اخير گازي اصالح اشکاالت
را در دست بررسي دارند لذا طرح اين اشکاالت که
گاميدر جهت کمک براي تصحيح امور اســت ان

تجربه تلخ کرسنت نبايد تکرار شود

شــا ...موجب رفع ايرادات خواهد شد.همچنين در
اين نشســت کارشناسان و برخي مسئوالن فعلي و
ســابق وزارت نفت نيز حضور داشتند و نکات خود
را در اين بــاره به ويژه ضرورت حضور در بازارهاي
جهاني گاز از طريق  LNGبيان کردند که اهم آن
به شــرح ذيل است :توجيه وزارت نفت براي بستن
قرارداد  20ساله با شرکت  IFLNGدر پاييز سال
جاري اين است که کشــور به بازار فروش LNG
ورود کنــد و در اين بازار ايران هم نقش ايفا کند.در
اين قرارداد که در ظاهر با يک شرکت خارجي است
تا از طريق کشتي شــناور  FLNGاقدام به توليد
 LNGکند ،يک شريک ايراني هم وجود دارد که
عم ً
ال آورده فني آن ناچيز است و آوردهاي جز حضور
فيزيکي در قرارداد را ندارد.در اين قرارداد قرار شد تا
گاز شيرين و پااليششده از پااليشگاه هفتم پارس
جنوبي به اين شــرکت تحويل داده شود تا LNG
توليد نمايد.عم ً
ال گاز در مرز به يک شرکت خارجي
تحويل داده ميشــود و او اقدام به فروش ميکند
چون بعد از آن ديگر اين گاز از دست ما خارج است.
يعني ما نميتوانيم تعيين بکنيم به کدام کشورها و
براي چه مدتي و به چه قيمتي فروخته بشود؟ ما گاز
را در خاورميانه تحويل ميدهيم و ديگر از دسترس
ما خارج اســت.اين عم ً
ال ورود به بــازار ال ان جي
نيســت.اولين ابهام حقوقي وارد بر اين قرارداد اين
اســت که چون اين قرارداد بلندمدت  20ساله است
نياز به اخذ مجوز دارد براســاس قانون وزارت نفت
براي قراردادهاي بلندمدت نياز به اخذ مجوز ميباشد.

ت گذاري اين قرارداد نيز
از طرف ديگر بحث قيمــ 
محل اشکال است چراکه به استناد قانون الحاق  2و
قانون هدفمندي يارانهها و با توجيه حمايت از صنايع
داخلي ،موضوع قيمت گاز به گونهاي که با تخفيف
بااليي به آن شرکت داده ميشود ،قابل بررسي است.
يک نظر کارشناسي نيز اين است که بحث تزريق نيز
ارزش افزوده بيشــتري را به دنبال دارد زيرا در حال
حاضر ميادين نفتي کشور به لحاظ عملکرد تزريق
به طور متوســط در حدود  50درصد عمليات تزريق
گاز قرار دارند و اين در حاليست که اگر تزريق نکنيم
بيــش از  300ميليارد دالر نفت در مخازن کشــور
آسفالت ميشــود و قابل استخراج از زمين نخواهد
شد.بنابراين با اين شرايطي که ميادين کشور دارند
تزريق اولويــت دارد.از طرف ديگر اگر اصرار بر اين
موضوع هست که کشور در بازارهاي ال ان جي ورود
کند ،طرحهاي نيمه کاره  LNGاولويت بيشــتري
دارند و يا اگر قرار اســت تجارت گاز انجام شــود،
اولويت با قراردادهاي صادراتي خط لوله اســت که
منافع مشترک کشورها را بيشتر به هم گره ميزند.در
قراردادهاي گازي با توجه به ساختاري که دارند هم
بايد منطق اقتصادي در نظر گرفته بشود و هم منطق
امنيتي سياســي.براي همين در همــه قراردادهاي
گازي که منعقد ميشــود ،ايــن دو منطق اهميت
ويژهاي دارند و با توجه به اولويتهايي که براي هر
کشور تعيين ميشود ،رويکرد کشور را در اين موضع
تعيين ميکنند.کشــورهاي مختلــف رويکردهاي
مختلفي دارند.مث ً
ال شايد نروژ سهم خيلي بااليي از
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ذخاير نداشــته باشد اما ســهم آن از بازار گاز خيلي
زياد است.اگر بخواهيم از بعد امنيتي به اين قرارداد
نگاه کنيم ،پارلمان اروپا بعد از برجام تالش کرده تا
شرکتهاي اروپايي را به گونهاي سمت ايران سوق
دهد که ايران به ســمت بازار  LNGحرکت کند
تا بازار گاز را از ســاختار فعلي که دارد يعني ساختار
منطقهاي به يک ساختار جهاني تبديل کند و تحريم
پذيري اينگونه کشورها افزايش يابد.از بعد اقتصادي
هم همانطور که بحث شد با توجه به قيمت مطرح
شــده عوايدي براي کشور نخواهد داشت.دو منطق
اقتصادي و امنيتي که همــواره قراردادهاي گازي
براي کشور صادرکننده به همراه دارند ،اين قرارداد
براي ما ندارد.در دولت قبل ،شرکت ملي صادرات گاز
از شرکت نفت به شرکت گاز انتقال پيدا کرد.در دولت
يازدهم شرکت ملي صادرات گاز را دوباره به شرکت
نفت برگرداندند و سپس گفتند شرکت ملي صادرات
گاز منحل شــود.صادرات گاز با خط لوله از شرکت
ملي گاز باشــد.ال ان جي دست شرکت ملي نفت
باشد.بعد هم اعالم کردند خط لوله عمان هم دست
شرکت ملي نفت باشــد.اين موضوع عم ً
ال موجب
شــده که صادرات گاز ما در کشور بالتکليف باشد.
يعني مسؤول نداشته باشد که او ًال براي آن يکپارچه
فکر و برنامهريزي بکند.ثانيا قابل پيگيري باشــد.
يعني بشــود از يک نهادي پيگيري کرد.الزم است
در کشور متولي مشــخصي براي صادرات گاز اعم
از اعم از  LNGو خط لوله وجود داشته باشد.گفته
ميشود شرکت ملي نفت ايران پس از آگاهي يافتن
از نگرانيهاي حقوقــي و حتي اقتصادي موجود در
اين قرارداد درصدد اصالح آن برآمده که اين نشان
داد که در مجموعه وزارت نفت برنامه يکپارچه براي
استفاده بهينه و مناســب از گاز طبيعي وجود ندارد
و تصميمها براساس يک ريل مشخصي قرار ندارد
و برخي تصميمات براســاس مطالعات کارشناسي
صــورت نميپذيرد.نکته ديگر اينکــه وزارت نفت
برنامه مشخصي براي تعيين تکليف وضعيت تکميل
واحدهاي نيمه کاره و متوقف شــده  LNGندارد و
اين در حاليست که در اين واحدها بيش از  3ميليارد
دالر هزينه شده است.بايد وزارت نفت به دنبال حل
مشکالت ريشهاي براي بحث استفاده بهينه از گاز
کشور از طريق نهايي نمودن طرح جامع انرژي کشور
باشد و در اين رابطه به موارد و اشکاالت مطرح شده
در اين جلسه توجه جدي داشته باشد.

کاردارسفارتهندوستان:

بدهينفتيهندبهايراندردورانتحريم،بهطورکاملتسويهشد

کاردار سفارت هندوستان گفت :خيلي خوشحالم
کــه بگويم تمام بدهي هندوســتان به ايران که
از زمان تحريمهــاي بينالمللي عليه ايران بابت
فروش نفت بود امروز به طول کامل پرداخت شده
است.به گزارش تســنيم ،دوش اوتام با اشاره به
حجم خريد نفت هندوستان از ايران گفت :در سال
گذشته  27.1ميليون تن نفت به ارزش  9ميليارد
دالر از ايران خريداري شده است که همکاريهاي
دو کشــور در زمينه انرژي توسعه خواهد يافت.

وي در پاســخ به اينکه آيا هندوستان بدهيهاي
خود را که از زمــان تحريمها بابت فروش نفت
باقيمانده بود با ايران به طور کامل تســويه کرده
است يا نه گفت :خيلي خوشحالم که بگويم تمام
بدهي هندوستان به ايران که از زمان تحريمهاي
بينالمللي عليه ايران بابت فروش نفت بود امروز
به طول کامل پرداخت شده است.کاردار سفارت
هندوستان در ايران در پاسخ به سوال ديگر مبني
بر اينکه در حال حاضر پول فروش نفت به ايران

به چه صورت انجام ميشود ،گفت :بعد از برداشته
شــدن تحريمها مشکلي بابت پرداخت پول نفت
به ايــران وجود ندارد و به طــور کامل پرداخت
ميشــود.وي افزود :براي تحقــق اين امر يوکو
بانک هندوســتان در ايران حضور دارد و شــش
بانک ايراني نيز با اين بانک همکاري ميکنند تا
تبادالت تجاري به طور کامل پرداخت شود.کاردار
سفارت هندوستان در پاسخ به اينکه آيا پول ايران
با يورو پرداخت ميشود يا روپيه هندوستان گفت:

پول فروش نفت ايران با يورو و به صورت کامل
پرداخت ميشــود.اوتام در پاسخ به اين سوال که
آيا به خاطر مســائل مربوط به  FATFتغييري
در حســاب بانکي ايرانيان در هندوستان صورت
گرفته است و مواردي که در خصوص بسته شدن
حســابهاي ايرانيان در هندوستان مطرح ميشود
درست است يا خير اظهار کرد :هيچ مشکلي براي
حســابهاي بانکي ايرانيان در هندوســتان ايجاد
نشده است.

يک نماينده مجلس:

موجودي آب زايندهرود به نسبت نياز بين يزد و کشاورزان اصفهاني تقسيم شود

عصرايرانيان -گروه انرژي :اخيرا يک منابع
آگاه اعالم کرد که در سال آبي جاري (مهر
 96تا پايان شــهريور  )97با اين شــرايط
حجم ذخيره سد زاينده رود و بارندگيهاي
پاييز و زمستان امکان بازگشايي سد نيست.
اين مسئله اعتراض کشاورزان اصفهاني را
در پي داشته است و يک نماينده مجلس
تاکيد کرد :اگر قرار است آب براي باغهاي
پسته يزد و کاشــت هلو گالبي در چهار
محال و بختياري منتقل شــود کشاورزان
اصفهاني محق هستند چراکه حق مالکيت
دارند اما فعال کسي نيست که اين موضوع
را مديريت کند.به گزارش ايلنا ،يک منبع
آگاه اخيــرا درباره اعتراضات کشــاورزان
اصفهاني بــه عدم تخصيــص حقابهها
اظهار داشت :در حال حاضر حجم آب سد
زايندهرود حــدود  130ميليون مترمکعب

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  2قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رأی شماره  139560301060012373هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای قدمعلی کریمی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 414
صادره از ورامین در یک باب خانه به مساحت  273/87مترمربع پالک
 311فرعی از  2اصلی واقع در قریه باغرین خریداری از مالک رسمی
آقای جواهر حسین وند محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف 927
تاریخ انتشار نوبت دوم:
تاریخ انتشار نوبت اول96/12/5 :
96/12/20
محمد رحیم پور راینی – رئیس ثبت اسناد و امالک
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139660301060004224و رأی اصالحی
 1396603010600009406هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف

اســت در حالي که سد يک ميليارد و 450
ميليون مترمکعب ظرفيت دارد يعني کمتر
از  10درصد موجودي آب داريم ،بنابراين
با توجه به اين ميزان آب قرار نيســت در
سال جاري سد جهت کشاورزي در شرق
اصفهان باز شود.وي تصريح کرد :در حال
حاضر حجم سد به نحوي است که سهم
آب شــرب نيز کاهش داشته است و براي
ســال آبي آتي بايد به بارندگيهاي آينده
اميدوار باشــيم.اين منبع آگاه يادآور شد :با
توجه به عدم بازگشايي آب در سال جاري
استاندار اصفهان از طريق مبادي ذيربط در
حال پيگيري هستند تا خسارت عدم کشت
کشاورزان از مسير مکانيزمهاي قانوني و
تصميمات شوراي عالي آب جبران شود و
تسهيالتي براي رفع قسمتي از مشکالت
کشــاورزان در نظر گرفته شود.وي درباره

حقابه کشــاورزان گفت :ميزان حجم آب
کشاورزان در سالهاي اخير با توجه به ميزان
بارشها متفاوت بوده اســت اما در سال
جاري هيچ آبي تخصيص داده نشده است،
سال گذشته نيز به خاطر کمبود آب به جاي
پاييز يک نوبت در فصل زمســتان و يک
نوبت در بهار سد به روي کشاورزان باز شد
که البته روي کيفيت و کميت محصوالت
کشاورزيشان اثر گذاشــت ولي سال آبي
جاري (مهر  96تا پايان شــهريور  )97با
اين شرايط حجم ذخيره سد و بارندگيهاي
پاييز و زمســتان امکان بازگشايي نيست.
اين در حالي اســت که حيدرعلي عابدي،
نماينــده مــردم اصفهــان در مجلــس
شوراي اســاميدر گفتگو با ايلنا ،درباره
درگيريهاي اخير کشاورزان اصفهاني بر
ســر انتقال و قطعي آب اظهار داشت :در

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
خدیجه سادات حسینی فرزند سیدحسین به شماره شناسنامه 388
صادره از در یک باب خانه به مساحت  100مترمربع پالک  7فرعی از
 104اصلی مفروز و واقع در سکینه بانو خریداری از مالک رسمی و
مشاعی خدیجه سادات حسینی و سهم االرث متقاضی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.ث/م.الف 919
تاریخ انتشار نوبت دوم:
تاریخ انتشار نوبت اول96/12/5 :
96/12/20
محمد رحیم پورراینی – رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی مزایده اموال منقول
شماره پرونده اجرایی 950016 :ب ج  ،1به موجب نیابت شماره:
 – 950653مورخه  96 / 04 / 14صادره :از اجرای احکام مدنی
نمین؛ محکوم علیه :یوسف فرضی نژاد ،ساکن :اردبیل ،خیابان جامی،
فلسطین شرقی ،2قطعه  .3264به موجب نیابت شماره950653 :
صادره :از اجرای احکام مدنی دادگستری نمین که حکم به محکومیت
یوسف فرضی نژاد صادر گردیده است حسب پرونده کالسه 950016
ب ج م محکوم له اموال محکوم علیه را قبال بدهی محکوم علیه معرفی
پس از توقیف و به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی به شرح ذیل
می باشد -1 :تلویزیون ال سی دی سامسونگ  46اینچ 8000000

مصوبات شوراي عالي آب  14سال است
که قرار است تونل سوم کوهرنگ و بهشت
آباد براي تامين آب آشــامديني اصفهان،
يزد و کشــاورزي چهارمحال و بختياري
احداث شــود که هنوز راه اندازي نشده و
اين مسئله باعث شده از حقابه کشاورزان
اصفهان آب بردارند و به يزد منتقل کنند.
وي افزود :در اين پروژه استان چهار محال
و بختياري نه تنها کمک نميکند بلکه چند
سال است که کار تونل را عقب انداخته و
شکايتهاي زيست محيطي کرده و کار
را تعطيل ميکند.اکنون نيز بر اثر شکايت
چهارمحــال و بختياري کار تونل ســوم
کوهرنگ تعطيل است.اين نماينده مجلس
تاکيد کرد :بايد قانــون با قاطعيت اعمال
شود که تاکنون نشــده است ،کشاورزان
شــرق اصفهان حقابه خود را همان گونه

که قانون تعيين کرده ،ميخواهند.اکنون
وزرات نيرو وظيفــه دارد که جدول زمان
بندي ارائه دهــد و زمان اتمام پروژه را به
کشاورزان اصفهاني اعالم کند و تا آن زمان
نيز خسارت پرداخت کند.وي يادآور شد :در
حال حاضر اولين قــدم مديريت صحيح
زاينده رود اســت يعني موجودي آب به
نسبت نياز بين يزد و کشاورزان اصفهاني
تقسيم شود ،البته نصف اين ميزان آبي که
به يزد منتقل ميشود براي آشاميدن کافي
است اما براي صنعت و کشاورزي مصرف
ميشود ،اگر قرار است آب براي باغهاي
پسته يزد و کاشــت هلو گالبي در چهار
محال و بختياري منتقل شود کشاورزان
اصفهاني محق هستند چراکه حق مالکيت
دارند اما فعال کسي نيست که اين موضوع
را مديريت کند.

ریال -2 ،آباژور برنز  7شعله  8500000دست دوم -3 ،بخاری گازی
متوسط شرق  700000ریال دست دوم -4 ،میزغذاخوری با دو صندلی
چرمی  2300000دست دوم -5 ،میز تلویزیون ام دی اف سیاه
 900000با مارک  – telperoکارکرده -6 ،یک دستگاه تلویزیون سونی
قدیمی  21 ، 350000اینچ دست دوم -7 ،یک دستگاه تلویزیون
گلدستار قدیمی  21 ، 450000اینچ دست دوم -8 ،ترانس جوش
ایران ترانس  400وات  7000000با معلقات مربوطه( انبر ،اتصال
و  21متر کابل جوش) کارکرده -9 ،ترانس جوش ایران ترانس 300
وات  6000000با معلقات مربوطه( انبر ،اتصال و  21متر کابل جوش)
کارکرده -10 ،دو دستگاه زیگزال زن اتوماتیک  16000000دست
دوم و کارکرده -11 ،دو دستگاه شاسی تیرچه فلزی 20000000
کامال کارکرده بوده و جزو ضایعات بحساب می آید ،وزن تقریبی آن
جمعا حدودا  2تن برآورد می گردد -12 ،ضایعات میلگرد 10000000
حدودا نزدیک یک تن برآورد می گردد 80200000 .ریال جمع کل
قیمت اموال معرفی شده( معادل هشتاد میلیون و دویست هزار
تمام) .بنابراین جلسه مزایده به روز شنبه مورخه 97 / 01 / 18
از ساعت  10الی  10:30صبح در اتاق اجرای احکام مدنی شعبه اول
واقع در کارشناسان،شهرک اداری ،ساختمان دادگاه های عمومی حقوقی
دادگستری اردبیل در حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد
شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی مزبور شروع و به باالترین
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .طالبین می توانند در موعد مقرر
فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خود را اعالم
نمایند .از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله فی
المجلس ده درصد اخذ و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه
مهلت خواهد داشت .در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره ،درصد
واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد .ضمن ًا کلیه مخارج به عهده محکوم
علیه می باشد .نوری میرکوهی  -مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی
دادگستری اردبیل

 ۸نماينده مجلس خواستار
پاسخگويي وزير نفت شدند

 ۸نماينده مجلس شوراي اسالميبا طرح
ســوال از زنگنه ،خواســتار حضور وي در
بهارستان و پاســخگويي به سواالت مد
نظر شدند.به گزارش تسنيم ،بيژن زنگنه
وزير نفت مهمان جلســه عصر روز ســه
شنبه کميســيون انرژي مجلس شوراي
اسالميخواهد بود تا به سواالت نمايندگان
پاســخ دهد.عبدالرضا مصــري نماينده
کرمانشاه ،علي ساري نماينده اهواز ،رضا
انصاري نماينده داراب ،محمدرضا صباغيان
نماينده مهريز ،بافق و ابرکوه ،حســينعلي
حاجيدليگاني نماينده شــاهين شــهر،
محمدقسيم عثماني نماينده بوکان ،احمد
صفري نماينده کرمانشاه و سيدجواد ساداتي
نژاد نماينده کاشان 8 ،نمايندهاي هستند که
با طرح ســوال از زنگنه ،خواستار حضور
وي در مجلس و پاســخگويي به سواالت
شده اند.وزير نفت سهشنبه هفته جاري با
حضور در جلسه کميسيون انرژي مجلس
به اين سواالت پاسخ ميدهد و در صورتي
که سوالکنندگان از پاسخهاي زنگنه اقناع
نشوند ،طرح سوال از وزير نفت به صحن
علني مجلس شوراي اسالميخواهد رفت.
کاهش  40درصدي بارشهاي کشور

ميزان بارشهاي ثبتشده از ابتداي سال آبي
جاري تاکنون به  ۸۹.۵ميليمتر رسيد که در
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشي
۴۰.۷درصدي داشته است.به گزارش تسنيم،
مجموع بارشهاي کشور از ابتداي سال آبي
جاري (ابتداي مهر  )96تا ساعت  18:30روز
هفدهم اسفندماه به  89.5ميليمتر رسيد.
ثبت  89.5ميليمتر بارش در سال جاري در
حالي است که مقدار بارشها در مدت مشابه
سال گذشته  150.9ميليمتر ثبت شده که
مقايســه اين دو رقم ،نشاندهنده کاهش
40.7درصدي بارشها در سال جاري است.
همچنين ميزان بارشــهاي ايران در مدت
مشابه در  49سال گذشته (درازمدت) بهطور
متوسط  160ميليمتر بوده که در مقايسه
با ميزان بارشهاي ســال جاري ،از کاهش
44.1درصدي بارشها در سال آبي  97ــ
 96حکايت دارد.در اين مدت پربارشترين
نقطه کشور «رامسر ــ صفارود» در استان
مازنــدران با ثبــت  841ميليمتر بارش و
کمبارشترين نقطه کشــور «هوشک ــ
سراوان» و «ايستگاه بارانسنجي امور آب
سيستان» در استان سيستان و بلوچستان با
ثبت  3.3ميليمتر بارش بوده است.
 ۳۰ميليارد تومان هزينه توسعه و
اصالح شبکه توزيع برق تهران

مديرعامل توزيع برق تهران بزرگ گفت:
تابستان سال آينده طرحهايي براي توسعه
و اصالح شبکه برق به ارزش  ۳۰ميليارد
تومان دردســت اجرا داريم کــه تا پايان
فرورديــن  ۹۷به بهره برداري ميرســد.
به گزارش مهر ،حســين صبوري با بيان
اين مطلب ،دربــاره مصوبه هيئت دولت
که براساس آن برق مصرفي دستگاههاي
دولتي نســبت بــه تابســتان  ۹۵بايد۱۰
درصــد کاهش مييافت افــزود :گزارش
عملکرد دستگاهها را تهيه و به استانداري
و مســئوالن ذيربط ارسال کرديم.مصوبه
ديگري به عنوان نهادينه کردن اســتفاده
از انرژيهاي خورشــيدي در دستگاههاي
دولتي داريم که بر اين اساس از نيمه دوم
ســال  ۹۷دستگاههاي دولتي موظفند ۲۰
درصد مصرف انرژي خود را از طريق انرژي
خورشيديتامينکنند.مديرعاملتوزيعبرق
تهران بزرگ با اشاره به اينکه اطالع رساني
الزم در اين زمينه انجام شده و اين تکليف
به عهده دستگاههاي دولتي است ،افزود:
در صورتي که دستگاههاي دولتي به اين
مصوبه عمل نکنند  ۲۰درصد برق مصرفي
آنها به قيمت آزاد محاسبه خواهد شد.

دادنامه
پرونده کالسه  9609980495300465شعبه  23شورای حل
اختالف شهرستان اردبیل تصمیم نهایی شماره .خواهان :آقای بابک
معصوم زاده فرزند حسینقلی به نشانی اردبیل ،شریعتی ،کوچه
اسالمی  1پ  .64خوانده :آقای اباذر شریف وند فرزند ولی اله به
نشانی اردبیل ،شهرک دادگستری ،کوچه پردیسان ،9طبقه اول ،واحد
اول ،پ  .491خواسته :مطالبه وجه .رای قاضی شورا :در خصوص
دعوی آقای بابک معصوم زاده فرزند حسینقلی بطرفیت آقای اباذر
شریف وند فرزند ولی اله بخواسته مطالبه مبلغ  25914000ریال
از بابت تسویه اقساط معوقه خوانده به جهت ضمانت بانکی به انضمام
خسارت های قانونی و خسارت تاخیر تادیه .خواهان مستند دعوی خود
را تاییدیه بانک تسهیالت دهنده به فیش های واریزی و پرینت بانکی
قرارداده و مدعی است خوانده مبلغ خواسته را بدهکار است .خوانده
دعوی علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه از طریق نشرآگهی در جلسات شورا
حضورنیافته و الیحه دفاعیه ارسال نداشته است و مستندات ابرازی
مصون ازانکار و تعرض و تکذیب خوانده باقی مانده است لذا قاضی
شورا بابررسی مستندات خواهان ،دعوی وی را وارد تشخیص داده و
مستندا به ماده  709از قانون مدنی و مواد  198و  519و  522از
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 25914000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  1875000ریال بابت
هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 96 / 07 / 27لغایت اجرای حکم با توجه به نرخ تورم ساالنه بانک
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی بوده و
ظرف بیست روز پس از ابالغ از طریق نشر آگهی قابل واخواهی در این
شورا و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در
هاتف محبی -قاضی شعبه
محاکم محترم عمومی اردبیل می باشد.
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