یادداشت

ویژه

انرژیهایفسیلی
به کمکصنعتبروند
آیــا بــا توجــه بــه تحــوالت اخیــر در
صنعت نفــت و گاز بایــد همچنان بر
خام فروشــی تکیه داشــته باشیم یا
اینکه بــر خالف رســم رایج در کشــور
پوریا
درآمدهای حاصل از خام فروشــی را
دادفر
در صنعت سرمایه گذاری کنیم تا از
این طریق به پیشبرد اهداف صنعت کمک کنیم؟
« با توافق اوپک دولت میتواند بودجه بیشتری برای
ساختوساز و عمران و آبادانی کشور اختصاص دهد
و در آینــدهای نه چندان دور شــاهد بهبــود وضعیت
کسب و کار ،رشد و توسعه کشــور خواهیم بود ».این
صحبتی بود که جالل میرزایی عضو کمیسیون انرژی
مجلس در گفتوگو با ایسنا به آن اشاره کرد و در ادامه
گفــت :موفقیت ایــران در اوپــک در آینــده در اقتصاد
کشــورمان تاثیــر مثبتــی خواهــد گذاشــت .افزایــش
قیمتها دست دولت را برای اختصاص بودجه های
عمرانی باز میکنــد .در ادامه ا گــر پروژههای عمرانی
فعــال شــوند ،بــه افزایــش و گشــایش فضای کســب
و کار ،اشــتغال و رشــد و توســعه امیــدوار خواهیــم
شد.
هدایــت اهلل خادمــی دیگــر عضــو کمیســیون انــرژی
مجلس در صحبت های خود با اشاره به اینکه نباید
بــه فــروش نفت خــام راضــی باشــیم ،گفــت :دولت،
مســووالن و مردم بایــد قله هــای رفیع نفتــی را برای
کشــورمان در نظر بگیرند .اینکه بــه فروش نفت خام
راضی باشیم یعنی توانمندی کشور را نشناخته ایم و
خودمان را دست کم گرفتهایم .پله بعدی موفقیتی
که باید برای آن آماده شــویم ،این اســت که به جای
خام فروشی ،سرمایههای نفتی خود را تبدیل به کاال
کنیم .این همان کاری اســت که کشــورهایی مانند
آمریکا انجام می دهند.
سایه خام فروشی کما کان بر سر ایران
می توان ابتدای تثبیــت درآمد نفتی و بهــره برداری
اصلیاز نفترادر دورانقبلاز انقالبدانست،تثبیت
درآمد نفت به قدری بود كه گروهی از كارگزاران حكومت
رابهفكربهرهبرداریاز آندر
زمی ــنه توس ـ ــعه كـ ــشور و
سرمایهگذاریهایصنعتی
انداخـ ــت .اولیـ ــن ب ـــار در
سال  1328نهـادی برای
تدوین یک برنامه توسعه
اینکه به
در ایران تشكیل شد.
فروش نفت
برنا مــه اول تهیهشــده
خام راضی
توســط این نهاد به دلیل
یعنی
باشیم
قطــع درآمدهــای نفتــی
توانمندی کشور در ســا لهای نهضــت
ملــی نــا كام ماند ،ولــی با
را نشناخته
بازگشــت ایــن درآمدهــا،
ایم و خودمان
دومیــن برنامه ایــن نهاد
را دست کم
كــه بــه نهــادی دائمــی بــا
گرفتهایم
عنوان«ســازمان برنامــه»
تبدیل شده بود ،برای اجرا
در سالهای  1341 - 1334ارائه شد كه  64/5درصد از
منابع اجرای آن سهم درآمدهای نفتی بود.
امــا گویــی در دوران قبــل از انقــاب حتــی بــا تدوین
خام فروشی در ازای حمایت صنعت این طرح نا کام
مانــد و درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت خــام در
محل های دیگری هزینه می شد.
آمارها نشــان میدهــد از ســال  1957 /1336درآمد
نفتــی ایــران همــواره بیــش از 40درصــد درآمدهــای
دولتی را تامینكرده است .این سیر در دهه  1340در
حدی باالتر تثبیت شد كه بنابر ارزیابیهای جولیان
باریر ،پژوهشگر آمریکایی ،درآمد نفت  50درصد كل
درآمد دولت را شامل میشد.
شوک نفتی در دهه 50
بعد از شــوک اول نفتی یعنی چهار برابر شدن قیمت
نفت در مهر مــاه  1352درآمد حاصــل از فروش نفت
خام بــه یــک چهــارم تولیــد ناخالــص داخلی رســید
کــه توانســت دولــت رانتیــر را بیــش از پیــش در حوزه
درآمدهــای خــام فروشــی حاصــل از فــروش نفــت
قدرتمند کند .بسیاری از کارشناسان و محققان در
طول تاریخ عدم توسعه یافتگی اقتصادی در ایران را
منوط به دولت رانتیر دانستند.
پس از کســب درآمدهای حاصل ار فروش نفت خام
نخس ـتوزیر وقت ،از كســب جایگاه پنجــم ایران در
صنعت جهان طی 15ســال آینده خبر م ـیداد ،ولی
آنچه در كشور به وجود آمده بود عمدتا صنایع مونتاژ
و وارداتی وا گذارشده به خانوادههای وابسته به دربار
بود كــه طبقه بــورژوای وابســته بــه پهلوی را شــكل
میدادند.
حال با گذشــت نزدیک به چهار دهه از آن دوره خام
فروشی نفت ســایه ای ســیاه بر ســر صنعت انداخته
که گویی تا پایان منابع فســیلی قصد رها کردن آن را
ندارد و ایران نیز با همان توان صنایع خود را با تکیه
بر مونتاژ و یا تولیدات بعضا بی کیفیت پیش می راند.
حال بــا اوج گیــری قیمــت نفت خــام پــس از اجرای
توافق بر ســر فریز نفتی و ســهم باالی ایران در فروش
این محصول ،آیــا دولتمردان به چــاره جویی جهت
احیای صنعت بر می آیند یا می خواهند دوباره بر خام
فروشی اصرار ورزند تا اینکه شا کله صنعت به کلی در
ایرن فرو بپاشد؟
خبر

روز

ضریب موفقیت ا کتشاف
نفت و گاز ایران اعالم شد
مدیــر ا کتشــاف شــرکت ملی نفــت بــا بیان
اینکه تقریبا از هر سه چاه ا کتشافی که حفر
میشــود ،دو چــاه ناموفق اســت ،اظهار کــرد :بر این
اســاس ضریــب موفقیــت ا کتشــاف نفــت و گاز در دنیا
 ۳۰درصد است ،در حالی که این نسبت در ایران حدود
 ۶۰درصد است.
وی در ادامه با اشاره به ا کتشاف ذخایر گازی نیز اظهار
کــرد :در پنج ســاله برنامه پنجــم ،مجمــوع گازی که در
کشور ا کتشــاف شــده  ۱۹۰درصد گازی اســت که تولید
شده است.

مدیرعاملسانامطرح کرد:

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر عنوان کرد :

لزومتوسعهانرژیهایتجدیدپذیر

مدیرعامل سازمان انرژیهای
نــو گفــت :توســعه انرژیهــای
تجدیدپذیرجزءسیاستهای کلی کشور
است و برنامههای کالن و راهبردی کشور
بر آن تا کید دارد .سیدمحمد صادقزاده
اظهار داشــت :سیاس ـتهای کلــی را نیز
مقــام معظــم رهبــری در ایــن خصــوص
تدوینوابالغمیکند.ویبابیاناینکهرهبرانقالبدر دویا
سهموردبهصورتجزئیوتفکیکیواردشدهوبراستفادهاز
یهــای تجدیدپذیــر تا کیــد کردهاند ،گفــت :بند «ب»
انرژ 
سیاستهای کلینظامجمهوریاسالمیبرایجادتنوعدر
منابع انرژی کشور با رعایت مسائل زیستمحیطی و تالش
برای اســتفاده از ســهم تجدیدپذیرها و ایجاد نیروگاههای

اخبار

نیروگاه اصفهان
بزرگ ترین قربانی کمبود آب

نرخ مصرف انرژی در ایران  ۱۴برابر ژاپن

خورشیدی و بادی و  ...تا کید دارد.
صادقزاده تا کید کرد :در سیاس ـتهای
کلی برنامه ششــم توســعه که از ســال 96
یشــود ،فقــط در یــک بنــد در
اجرایــی م 
خصــوص انــرژی اشــاره شــده و آن هــم
یهــای تجدیــد پذیر
افزایــش ســهم انرژ 
و نویــن اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه
بزرگترین دغدغه ســرمایهگذاران در بخش انرژیهای نو،
وجودثباتدر خریدتضمینیبرقتجدیدپذیراست ،گفت:
برخینگراناینهستند کهچون کشور مااز منابعسرشار و
غنی نفت و گاز برخوردار است  ،تا زمانی که گاز ارزان قیمت
وجوددارد کسیبهسمتانرژیهاینو کهنسبتبهانرژی
فسیلی ،کمی گرانترباشدروینخواهدآورد.

نــرخ مصــرف انــرژی در ایــران
 ۱۴برابر ژاپن و ۴/۴برابر مصرف
جهانی اســت که طبــق اعالم مســووالن
برقــی ،ایــن نرخ بــه اقتصاد کشــور فشــار
مــی آورد و باعث به خطر افتــادن امنیت
انرژی و سالمت محیط زیست میشود.
میــزان مصــرف انــرژی در ک ـ ــشورهای
خاورمیانه نسبت به متوسط جهانی ،رشد باالیی را تجربه
میکند ،از آمارهای موجود در ایــن عرصه می توان نتیجه
گرفت کهباوجودرشدمصرفانرژیالکتریکیدر کشورهای
صنعتی به نســبت کشــورهای در حال توســعه ،بهرهوری
انــرژی در ایــن کشــورها در حال افزایــش اســت .ادامه این
روند باعث به خطر افتادن توسعه کشور میشود و به گفته

اقتصاد

محمودرضا حقیفام ،معاون هماهنگی
توزیعشرکتتوانیر ،ا گرباتوجهبهامضای
پروتکلهای بین المللی محیط زیســت
ایران نتواند مصرف انرژی را مدیریت کند
ناچار بهپرداختجریمههایبینالمللی
خواهیــم شــد .وی معتقــد اســت کــه
مدیریت صحیح مصرف با تسهیل ورود
بازیگران خصوصی شــبکه برق و مدیریت بار برای افزایش
ضریب بــار و مدیریت موثــر شــبکه میتواند در بــه حداقل
رســاندن عوامــل کاهــش بهــره وری انــرژی و فعال ســازی
بخشمصرفدر مدیریتشبکههایبرق ،کاهشتلفات،
توســعه خدمات مشــترکین ،توســعه بازار خریــد و فروش،
کاهش آسیب پذیری شبکه و  ...کمک کند.
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رییس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان مطرح کرد:

ضرورتجایگزینیانرژیهاینوبافسیلی
احمدرضــا طاهــری اصــل در پاســخ بــه ایــن ســوال
که آیا در ایــران می تــوان انرژی هــای نــو را جایگزین
انرژی های فســیلی کرد ،گفت :کشــور ایــران دارای
ظرفیتی است که بتواند انرژی های نو و تجدیدپذیر
را جایگزین انرژی های فســیلی کند ،چرا که بیش از
 300روز آفتابــی دارد و بیش از دو ســوم مســاحت آن
شــدت تابشــی باالی  4/5تا  5/5کیلو وات ساعت
بــر متــر مربــع در روز اســت و پتانســیل  60گیــگا وات
نیــروگاه حرارتــی خورشــیدی در مســاحتی معــادل
دو هــزار کیلــو مترمربــع و پتانســیل  100گیــگا بایــت
نیــروگاه بــادی و  200مگا بایــت برق زمیــن گرمایی را
دارد کــه در یــک رتبــه بنــدی ،انــرژی خورشــیدی را
می توان در رتبه اول ،بادی را دوم و زمین گرمایی در
مقام سوم قرار داد.
با تمامی ایــن آمار و ارقــام و ظرفیت هــای نهفته ای
که در کشور وجود دارد ،هنوز هم کمتر از یک درصد
انــرژی هــای مصرفی کشــور از انــرژی های نــو تامین
می شود.

«کشـور ایران دارای ذخایر بسـیار خوبی برای انرژی اسـت ،اما جوابگوی بقا و توسـعه کشـور

و نیرو جهت کمک لحاظ شود.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای رفــع ایــن مشــکالت و
دستیابی به الگوی اصالح مصرف چه زیرساخت ها
و چــه میزان بــازه زمانــی نیاز اســت ،گفت :ســازمان
نظــام مهندســی اصفهــان بــه عنــوان یــک نماینده
تــام االختیــار از ســازمان نظــام مهندســی کشــور بــا
همکاری شــرکت بهینــه ســازی مصرف ســوخت در
حــال تنظیــم یــک نقشــه راه کاهــش مصــرف انرژی
است که با بررسی های انجام شــده باید در سه حوزه
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت حرکت کند.
بــرای برنامــه هــای میان مــدت نیــز رشــد اســتفاده در
انــرژی هــای تجدیدپذیــر و در سرشــاخه آن انــرژی
خورشــیدی یعنــی فتوولتاییــک را در نظــر گرفتــه ایــم
کــه در برنامــه برچســب انــرژی و گواهــی ســبز لحــاظ
شــده و از ســال  96نیــز وارد فــاز اجرایــی مــی شــود،
همچنین بازیافت انرژی یا سیســتم های  chpکه برق
و حــرارت را همزمان تولیــد می کند ،جــزء برنامه های
بلند مدتی است که در این نقشه راه دیده شده است.

نوید اجرا شدن بند  19ساختمان
در دهـه هـای آتـی نخواهد بـود ،در واقع در حـدود  33/65تریلیون مترمکعب ذخیـره گازی در
منابع نفت و گاز پایان می یابد
طاهــری اصــل بــا اشــاره بــه اســتفاده از پنــل هــای
کشـور وجـود دارد کـه سـرانجام روزی به پایان خواهد رسـید و جوابگوی بقا و توسـعه کشـور
طاهری اصل همچنین تصریــح کرد :با وجود منابع
خورشــیدی توســط مدیریت شــهری گفت :اجرای
در دهـه هـای آتـی نخواهد بود ».این صحبتی بود که رییس کمیسـیون انرژی ،محیط زیسـت و
فســیلی که در اختیار داریم ،باید این تصور غلط که
مریم
صحیــح بنــد  19ساخت ـ ــمان یکــی از برنــــامه هایــی
حسینی اسـتاندارد مصالح سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اصفهـان در گفت و گـوی اختصاصی با
همیشــه این منابــع در دســترس هســتند را از ذهن
است که شورای اسالمی شهر اصفهان نوید اجرایی
خبرنـگار مـا بـه آن پرداخـت و گفت :براسـاس آمارهای به دسـت آمده از سـال  ،92میـزان انرژی
همــگان پا ک کــرد ،چرا کــه با ایــن رویه مصــرف  ،در
شــدن آن را داده و اســتفاده شــهرداری از پنل های
مصرفی در بخش خانگی ،تجاری و عمومی در کشور برابر با  60/2میلیون تن معادل نفت خام بوده است.
یکی ،دو دهــه آینده دیگر نفــت و گازی برای مصرف
فوتوولتایی در پــارک هــا و فضاهای آزاد کــه عالوه بر
نخواهیم داشت و تنها راه صرفه جویی ،انرژی های
اســتفاده از انــرژی های نــو ،کار فــــرهنگ ســازی در
حامــل های انــرژی اســت؛ هدفمندی یارانــه ها خوب
اجرایی نمی شود ،چرا که متولی اجرا ندارد و بین اداره
مصرفی و بهره گیری از انرژی هــای نو و تجدیدپذیر
جامعه را نیز بــه همراه داشــته از جملــه برنامه های
شــروع شــد ،اما در یــک جــا متوقــف شــد و همزمــان با
اســتاندارد ،وزارت نفت و نیرو  ،راه و شهرســازی و نظام
است.
مدیریــت شه ـ ــری اصفهــان در زمینــــه اســتفاده از
افزایش تورم حامل های انرژی نیز رشــد کرد ،به طوری
مهندسی سرگردان مانده است.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :کاهــش مصرف یــا الگوی
انــرژی هــای نــو اســت .وی به نقــش بخش
که ا کنون هزینه انرژی در سبد خانوار مجدد
وی افــزود :قانــون اصــاح الگوی مصــرف در
اصــاح مصــرف دارای چهــار و جــه ا ســت
خصوصی در رابطه با کاتالیزوری قوی اشــاره
ناچیــز شــده و بــه زمــان قبــل از هدفمندی
سال  88تدوین شد و مجلس نیز ابالغ کرد،
کــه وجــه نخســت آن بــه اصــاح ســاختار و
کرد و در پایان گفت :ورود بخش خصوصی در
یارانــه هـ ـــا بازگـ ـــشته اســت .مط ـ ـــابق آمــار
امــا هنــوز ایــن قانــون اجرایی نشــده اســت،
قوانین اختصــاص پیدا می کنــد .زمانی که
عرصه انرژی های نو بسیار ارزشمند است.
به دست آمده برای فقیرترین خانوار سا کن
هر چند کــه در منویــات رهبر معظــم انقالب
در ســاخت و ســاز هنــوز نتوانســته ایــم بنــد
ا گــر تولیــد و توزیــع انــرژی کشــور ،انــرژی
در شهر ،بابت پرداخت قبوض انرژی چیزی
نیز به آن تا کید شده تا اصالح الگوی مصرف
 19مقرارت ملی ساختمان را اجرایی کنیم،
خصوصــی بــود؛ یعنــی بــا حمایــت بخــش
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بــه طــور مســلم نیــاز بــه اصــاح احســاس
بازیافت
کشور ایران
خصوصــی انجــام مــی شــد ،هماننــد دیگــر
در
درصد
3
حــدود
خانــواده
ـن
ـ
ثروتمندتری
انرژی یا
می شــود ،چرا که قانون مبحث  19مشکلی دارای ظرفیتی
کشورها خیلی زودتر به بهینه سازی مصرف
نظــر گرفته مــی شــود و در یــک روســتا برای
هزینه ناچیز انرژی در سبد خانوارها
ندارد و تنها در ســاختار اجرایــی آن همت و
سیستم های
است که
و به سمت انرژی های نو پیش می رفتیم.
ثروتمندتریــن حــدود 4/6درصــد و بــرای
طاهری اصل در ادامه گفت :وجه دوم اصالح
پشتیبانی نیاز است.
 chpکه برق
بتواند
در این هنگام همه چیز به صورت همزمان
فقیرترین  7/7درصد کل هزینه های آنها را
رفتار مصرف کنندگان است که سازمان های
رییــس کمیســیون انــرژی ســازمان نظــام
و حرارت را
با هــم پیش می رفــت و دیگــر انــرژی دولتی
شامل می شود.
مهندسی استان اصفهان با اشاره به قواعد انرژی های نو و مختلــف در آن کار هــای متفاو تــی انجــام
همزمان تولید
تجدیدپذیر را
و یاران ـ ــه ای بــا قیمـ ـــت پاییــــن در اخــــتیار
به گفتــه وی وجــه چهــارم ارتقــای فناوری
داده اند ،ولی باز نمود عینی در ســطح شهر
اجــرای اســتاندارد در کشــور عنــوان کــرد:
می کند ،جزء
جایگزین
مصرف کننــده قرار نمــی گرفت و به ســمت
سیســتم هــا و تجهیــزات اســت کــه در ایــن
وجــود نــدارد و ایــن تبلیغــات چنــدان موثر
قوانین اســتاندارد ماننــد  14253و 14254
و ســوی مجهز شــدن برای کاهــش مصرف
زمینه باید یارانه ای برای فعاالن این حوزه
واقع نشده است.
را داریــم کــه دو اســتاندارد برچســب انــرژی
برنامه های
انرژی های
از بازار گرفته تا نظام مهندسی ،وزارت نفت بلند مدت است انرژی حرکت می کردیم.
همچنیــن وجــه ســوم نیــز ارتقــای قیمــت
ســاختمان هســتند که متاســفانه در کشور
فسیلی کند

آ گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
بخش  16ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی و اسناد عادی تسلیمی
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصلــه  15روز آ گهی می شــود در صورتی که اشــخاص
نسبتبهصدوراسنادمالکیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشند میتواننداز تاریخانتشار
اولین آ گهی 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 اسناد
مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
--1برابر رای شــماره  139560302018003505کالســه پرونده 1391114402018002996
آقای حسین زمانی کتایونچه فرزند علی بشماره شناسنامه  92صادره از خورزوق نسبت
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  221.31متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پال ک
 45اصلی واقع در خورزوق بخش  16ثبت اصفهان خریداری از مالک رســمی آقای بشیر
زمانی کتایونچه
--2برابر رای شــماره  139560302018003504کالســه پرونده 1391114402018002995
آقای حسین زمانی کتایونچه فرزند علی بشماره شناسنامه  92صادره از خورزوق نسبت
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  54.38متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پال ک
 45اصلی واقع در خورزوق بخش  16ثبت اصفهان خریداری از مالک رســمی آقای بشیر
زمانی کتایونچه
تاریخ انتشار نوبت اول1395/10/07 :
تاریخ انتشار نوبت دوم -1395/10/22 :م الف37/05/ 915/
اداره ثبت اسناد و امال ک برخوار
آ گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات  /هیات های موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات
مالکانهبالمعارضمتقاضیانمحرز گردیدهاست.لذامشخصاتمتقاضیانوامال کمورد
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند
ردیــف  -1برابــر رای شــماره  139560302023001236مــورخ  1395/09/25آقای محمد
حسن ربانی به شماره شناســنامه  1656کدملی  1287789420صادره از اصفهان فرزند
احمد نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به اســتثناء بهاء ثمنیه
اعیانی  52و چهار هفتم حبه از ششــدانگ به مســاحت  21/03مترمربع مفروزی از پال ک
شــماره  -2799اصلی واقع در بخــش  4ثبت اصفهان کــه در ازای مالکیت مشــاعی اولیه
محرز گردیده است.
ردیــف  -2برابــر رای شــماره 139560302023001237مــورخ  1395/09/25آقــای علــی
ربانی به شناسنامه شــماره  1813کدملی  1287850383صادره از اصفهان فرزند احمد
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی
 52و چهار هفتم حبه از ششــدانگ به مســاحت  21/03مترمربع مفروزی از پال ک شماره
-2799اصلیواقعدر بخش 4ثبت اصفهان کهدر ازایمالکیتمشاعیاولیهمحرز گردیده
است.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 95/10/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم-95/10/22 :م الف29875/
امیر حسین صفائی  -منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
آ گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139560302007004702هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم پناهی درچه فرزند
کاظم به شماره شناسنامه  1465صادره از خمینی شــهر در ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  144مترمربع پال ک  24فرعی از  667اصلی واقع در لوار شفق که متقاضی خود
مالک رسمی است محرز گردیده است.
لذا به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه  15روز آ گهی مــی شــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند
از تاریخ انتشــار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلم اعتراض ،دادخواســت خــود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول-95/10/6:تاریخ انتشار نوبت دوم -95/10/22:م الف756/
ا کبر پور مقدم-رئیس ثبت اسناد و امال ک فالورجان

انرژی

آ گهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139560302007004687هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حوزه
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین کیانی اجگردی
فرزند محمد به شماره شناســنامه  232صادره از فالورجان در ششــدانگ یک باب خانه
به مساحت  229/30مترمربع پال ک  2فرعی از  33اصلی واقع در اجگرد خریداری از مالک
رسمی آقای عبدالرحیم نیک پور محرز گردیده است.
لذا به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آ گهی مــی شــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از
تاریخ انتشــار اولین آ گهی 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 مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 95/10/5:تاریخ انتشار نوبت دوم-95/10/22:م الف751/
ا کبر پور مقدم-رئیس ثبت اسناد و امال ک فالورجان
آ گهی احضار متهم
آقایان -1شهال زردوست  -2حســن مددی فخر آباد در پرونده شــماره  950091ب  16این
شــعبه به اتهام هر دو مشــارکت در کالهبــرداری تحــت تعقیب قــرار دارید .به این وســیله
براســاس ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری به شــما ابالغ می شــود ظرف یــک ماه از
تاریخ نشر آ گهی در این شعبه حاضر شوید .در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به
موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود .م الف25005/
شعبه  ۱6دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
آ گهی ابالغ
در اجــرای دســتور دادیار محتــرم شــعبه اول دادســرای فریدن بــا توجه به شــکایت آقای
مجیــد رضوانی علیــه آقایان ســجاد ناصری ،ناصــر ناصری ،مالــک ناصری ،ایــرج مرادی
به اتهام مشــارکت در ایــراد ضرب و جــرح عمــدی  ،ورود به عنف ،فحاشــی ،مشــارکت در
سرقت  10میلیون تومان وجه نقد و یک قبضه سالح شکاری و  3فشنگ شکاری و اسناد
داخل خودرو ،مشــارکت در تخریب عمدی محصول زعفران و زمین کشاورزی ،تهدید به
ضررنفسانی و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشــکی قانونی بدینوسیله ابالغ می گردد
ظرف مدت یکماه از طریق نشــر آ گهــی خود را به ایــن دادیاری معرفی نماینــد درغیر این
صورت تصمیم قضایی اتخاذ خواهد شد .م الف387/
دادیار شعبه اول فریدن

غالمرضــا مهــرداد گفــت :نیــروگاه اصفهان
بزرگ ترین قربانی کمبود آب در کشور است
و نتوانسته است از تمام ظرفیت تولید خود استفاده
کند .با توجــه به کمبــود آب ،بهینه ســازی و کاهش
مصرف آب در نیــروگاه های کشــور جــزء برنامه های
اصلی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
است .مدیر كل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید
شركت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران
در آییــن گشــایش ســی و نهمیــن همایــش شــیمی
نیروگاه های ایران در نیروگاه اصفهان گفت :برگزاری
ســی و نهمیــن همایــش شــیمی نیروگاهــی نشــان
می دهد که همکاران شــیمی نیروگاهی ما بیشــتر از
سایر تخصص ها پشتکار و تالش داشته اند.
مهندس غالمرضا مهــرداد گفت :این همایش از ســال
 58شــروع به برگزاری کرده اســت و توانسته است در
مدت این  39دوره جایگاه ویژه ای در صنعت برق و
صنایع نیروگاهی ایران پیدا کند و جزء باسابقه ترین
کنفرانس هاس ایران نیز به شمار می رود.
وی بیان داشــت :به عقیــده من عمر یک نیــروگاه در
دستان متخصصان شــیمی ماســت و نیروگاه هایی
کــه بخــش شــیمی خــوب و متخصص تــری دارنــد از
عمر باالتــر و هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری کمتری
برخوردارند.ایــن مدیرفعــال در حــوزه نیروگاهــی
ایران تصریح کرد :اثربخشــی سمینارهای تخصصی
بسیار باالتر از سیمنارهای عمومی تر و با زمینه های
مختلف موضوعی است .هر چه همایش تخصصی تر
باشد با اینکه ممکن است تعداد مقاالت کمتری نیز
دریافت کنند ،ولی از کارایی و اثربخشی و تاثیرگذاری
باالتری برخوردار خواهند بود.
مدیر كل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شركت
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران تا کید
کرد :نیــروگاه هایــی کــه در منطقه اصفهان هســتند
دو ،ســه ســالی اســت که
از سوخت مایع استفاده
نمـ ــی کنن ـ ـ ــد و مـ ـ ــا هــم
تمایلی به اســتفاده از این
ســوخت در نی ـ ــروگاه هــا
بهینهسازیو
نداریم ،چرا که هم هزینه
باالتری داشــته هم تعمیر
کاهشمصرف
و نــگه ـ ــداری بی ـ ـشـ ـ ــتر و
آب در
پرهزینه تــری در پی دارد
نیروگاه ها جزء
و عـــاوه بــر مـــــــشکالت
برنامههای
زیســــــت مــــحــیطــــــی و
اصلیشرکت
آالیندگــی هــای مربــوط
به آن ،برای خود پرسنل
مادرتخصصی
نیــروگاه نیــز ضـــــــررها و تولیدنیرویبرق
سختـــــی هایی خــــواهد
حرارتی است
داشت.
غالمرضــا مهــرداد بیــان
داشــت :ما در این منطقه و اغلب بخش های کشــور
با بحــران کمبــود آب روبه رو هســتیم و خــود همین
نیــروگاه اصفهان بــزرگ تریــن قربانــی کمبــود آب در
کشور اســت و نتوانســته اســت از تمام طرفیت تولید
خود اســتفاده کند.وی در ادامه گفت :یادم می آید
هفده ،هجده ســال قبل تر مرحوم آیت اهلل هاشمی
رفســنجانی در خصوص ایجاد بحران کمبــود آب در
این سال ها خبر داده بود ،ولی آن زمان جدی گرفته
نشــد ،ولی حاال این مورد ملموس اســت و مــا که در
صنعت بــرق هســتیم بــه صــورت جــدی آن را لمس
می کنیم.
این پیشکســوت عرصــه نیروگاهی ایــران با شــاره به
تــاش هــای وزارت نیرو بــرای کاهش مصــرف آب در
نیروگاه ها بیان داشت :با آنکه مشکل نیروگاه همدان
با تبدیل برج تر به خشک و تصفیه فاضالب همدان
بــر طرف شــده اســت ،ولــی در نیــروگاه هــای دیگری
نیز این مشــکل برجاســت و یا به زودی بــه آن گرفتار
خواهند شــد .نیروگاه بیســتون و نیروگاه کرمان هم
در آینده نزدیک با مشکل کمبود مواجه شده و باید
از هم ا کنون تمهیداتی برای رفع آن داشته باشیم.
مهندس مهــرداد در پایــان با اشــاره به افتتــاح طرح
پیشــرفته تصفیه خانه فاضالب شــاهین شــهر برای
تامیــن بــرق نیــروگاه منتظــری در هفته گذشــته که
توسط شرکت پرشیان فوالد حمایت شده بود گفت:
باید از ایــن طرح هــای جدیــد در بقیه نیــروگاه های
کشور نیز بهره ببریم .ما در تابستان  95بدون اعمال
خاموشــی به مشــترکین موفق بــه تامین بــرق پایدار
شــدیم و ضریب آمادگی بــاال و نرخ خــروج اضطراری
خیلی کمی داشتیم که از این جهت باید به همکاران
خودم در بخش نیروگاهی تبریک و خســته نباشــید
بگویم.

ایران و ژاپن قراردادهای جدید
پاالیشگاهی امضا میکنند
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فرآوردههای نفتی ایران از امضــای دو قرارداد
بهین هســازی و بهبود فرآیند تولید پاالیشگاههای نفت
بندرعباسوتهراندر آیندهاینزدیکبادوشرکتمعتبر
نفتی ژاپن خبر داد .به گزارش ایسنا ،عباس کاظمی در
تشریحمهمترینفرصتهایسرمایه گذاریدر صنعت
پاالیش نفت ایران در دوران پسا برجام ،گفت :اجرای
طر حهای توســعه و بهینــه ســازی و کاهش ظرفیت
تولیــد نفت کــوره از مهم تریــن برنامههای توســعه و
بهینه ســازی صنعــت پاالیش نفت کشــور به شــمار
مــی رود .مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فرآورده های نفتی با تا کید بر اینکه تا افق چشم انداز
باید سهم تولید نفت کوره در سبد محصوالت نفتی
کشور به حدود  ۱۰درصد کاهش یابد ،تصریح کرد :بر
این اســاس و به منظــور کاهــش تولید نفت کــوره در
پاالیشــگاه هــا ،تا کنــون مذا کــرات متعــددی بــا
شــرکتهای بینالمللی به ویــژه کره جنوبــی و ژاپن
انجام شده است.معاون وزیر نفت با اشاره به امضای
قــرارداد طرح بهینه ســازی و بهبــود فرآینــد تولید در
پاالیشگاه نفت اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی،
تا کیــــد کــرد :پــس از برجـــــام ،استقــــــبال زی ـــادی از
ســرمایه گــذاران خارجی بــه خصوص کــره جنوبی و
ژاپن برای اصالح پاالیشگاه های نفتی قدیمی شده
که الزامی جدی است.

