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خبرنامه
راهاندازی مجدد ردیف دوم گازی
فازهای  20و  21پارس جنوبی
مدیری��ت عملی��ات مجتمع گ��از پارس
جنوبی از پیشرف��ت موفقیتآمیز فعالیتهای
بازرس��ی ،نظارت و اجرا در پ��روژه "بازسازی
ردی��ف دوم گازی ف��از ه��ای20و 21پارس
جنوبی" خب��ر داد.به گزارش تفاه��م ،علمدار
بابای��ی ضمن بیان خب��ر فوق اظه��ار داشت:
کارکنان شرکت مجتمع گ��از پارس جنوبی از
ابت��دای اجرایی شدن این پ��روژه در محل این
پروژه حضور داشتهاند ،همچنین پس از انجام
برآورده��ای اولی�� ه از میزان آسی��ب دیدگی و
بررسی راهکارهای قابل اجرا جهت ایمنسازی
و نیز آمادهس��ازی مناطق آسیب دیده ،کارکنان
این مجتمع در سریعترین زمان ممکن اقدام به
همکاری جهت راهان��دازی مجدد ردیف دوم
گازی فازهای  20و  21پارس جنوبی کردند.به
گفته بابایی ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
با نظارت بر کلیه فعالیتهای بازسازی،HSE ،
صدور مجوز ک��ار ،آمادهس��ازی بهرهبرداری،
بازرسی تجهیزات ثابت ،خطوط لوله ،سازههای
فلزی و همچنین تعمیر شی��رآالت ،پمپها و
فنه��ای هوایی ،الکت��رو موتورها و تجهیزات
ابزاردقی��ق ماموری��ت خود را تاکن��ون بهطور
کام��ل طبق برنامه و بهص��ورت کیفی و تحت
استاندارده��ای مرتبط انج��ام داده است.مدیر
عملی��ات مجتمع گازی پ��ارس جنوبی اظهار
داشت :در این پروژه  36تجهیز ثابت اصلی از
جمله تجهیزات بسیار مهمی مانند Cold Box
و همچنین برج دی متانایزر تحت بازرسی فنی
در سطوح مختلف قرار گرفت.
توافق ایران و ترکمنستان
برای الیروبی رودخانه مرزی اترک
مرزبان جمهوری اسالمی ایران در منطقه
ات��رک از توافق با طرف ترکمن��ی برای انجام
عملی��ات مشت��رک الیروبی رودخان��ه مرزی
ات��رک در مح��دوده استان گلس��تان خبر داد.
علی احم��دزاده فرمانده -هن��گ مرزی اترک
در گف��ت و گو ب��ا ایرنا افزود :ای��ن توافق در
دیدار با مرزبان جمهوری ترکمنستان در منطقه
اترک که درخاک ای��ران برگزار شد ،با امضای
صورتجلس��ه ای در این ب��اره حاصل شد.وی
ادامه داد :بر اساس مصوبات صورتجلسه امضا
شده ک��ه با حضور کارشناسان فنی ( افس��ران
ژئ��ودز) و امور آب انجام ش��د ،طرفین توافق
کردند که اتصال ،اندازه گیری و تعیین موقعیت
شبکه ژئودزی مرزی مشترک و انجام عملیات
نقشه برداری مشترک در چهار مرحله و در هر
مرحل��ه نقشه ب��رداری  10کیلومتر از رودخانه
م��رزی اترک در م��دت  10روز انجام شود.به
گفته مرزبان جمهوری اسالمی ایران در منطقه
اترک ،عملیات نقشه ب��رداری از  15فروردین
 96آغ��از و پس از پایان ه��ر مرحله ،عملیات
الیروبی مشت��رک با نظ��ارت کارشناسان فنی
انجام می شود.
افزایش تولید و رشد صادرات راهبردهای
صنعت پتروشیمی در سال 96
مدیر برنامه ری��زی و توسعه شرکت ملی
صنای��ع پتروشیمی هدف گ��ذاری برنامه های
توسعه را ب��ر اساس اهداف واحدهای تولیدی
بیان ک��رد و گفت :هدف گ��ذاری برنامه های
توسع��ه ب��ر اس��اس سیاسته��ای واحدهای
تولی��دی مبنی بر تامین نی��از داخلی و حضور
در بازاره��ای بین الملل��ی تعیین میشود.فرناز
عل��وی در ادامه اف��زود :سیاست کالن صنعت
که حضور پر ق��درت در بازارهای بین المللی
اس��ت با طرحهای بهره ب��رداری شده در سال
 ۹۵و طرحه��ا و پروژههای��ی ک��ه در سال ۹۶
بهرهبرداری شوند و همچنین با افزایش ظرفیت
تولی��د محقق خواهد شد.علوی ب��ا بیان اینکه
برنام��ه ریزی ه��ای انجام شده ب��رای توسعه
صنعت پتروشیمی در تمام ابعاد به تدریج طی
سال های آتی نهای��ی خواهد شد ،خاطرنشان
کرد :امیداست که با جذب سرمایه گذاری های
جدید بتوانیم مسیر را برای تحقق جهش دوم
در صنعت پتروشیمی هموار کنیم.
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نفت و انرژی

آخرین وضعیت سوخترسانی
در ایام نوروز

تفاهم -گ��روه گ��زارش :مدی��ر عملیات
شرک��ت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران با
اشاره به آمادگی این شرکت برای سوخترسانی
در ایام نوروز اظهار کرد :در زمینه سوخترسانی
آمادگ��ی کام��ل وج��ود دارد و به ه��ر استان بر
اساس پذیرش مس��افر توزی��ع متوازنی صورت
خواه��د گرفت.عباس کاظم پ��ور درمورد میزان
ذخیره بنزین در ای��ام نوروز اظهار کرد :انبارها با
یکدیگر مرتبط هس��تند و نمیتوان گفت چقدر
بنزین در کدام انب��ار موجود است .درواقع میزان
ذخایر در مقایس��ه با سال ه��ای قبل و با نگاهی
ک��ه به رشد مصرف و میزان تقاضا مطلوب است
ام��ا چون ذخیره ما در کل کشور محدود به نقطه
خاصی نیست و به صورت شناور عمل می کند،
نس��بت به تقاضای هر استان و بر اساس پذیرش
مس��افر توزیع متوازنی صورت گرفته است.این
مقام مسئول در شرکت پاالیش و پخش تصریح
ک��رد :ذخیره بنزی��ن بر اساس ع��رف مصرف
سنوات��ی استانهایی که مس��افر پذیری بیشتری
دارن��د ص��ورت گرفته ام��ا قناعت ب��ه ذخیره
موجود نمیکنیم ،استانها به خطوط لوله متصل
هستند و از طریق نفتکش هم میتوان به آنها
سوخت رسان��ی کرد.بنزینی ک��ه در ایام نوروز
در ک�لان شهرها توزیع میش��ود یورو  4است.
مدیر عملی��ات شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی ایران در پایان خاطر نشان کرد :با توجه به
افزایش تعداد خودروها و افزایش تعداد سفرها

پیشبینی میشود میزان مصرف بنزین در نوروز
امسال بیشتر از سالهای گذشته باشد.
همچنین رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت
نی��ز از کمبود تولید بنزین سوپر خبر داد و گفت:
این موضوع ح��دودا یک هفته اس��ت که باعث
محدودیت عرضه بنزین سوپ��ر به جایگاه هایی
که بنزین سوپر عرضه می کردند شده است .بیژن
ح��اج محمدرضا با بیان اینک��ه مدت ها است با
کمبود بنزین سوپر مواجه هس��تیم ،افزود :گاهی
تولید و عرضه این ف��رآورده قطع شده و مجددا
وصل شده اس��ت و چند ماهی است محدودیت
عرضه ب��ه جایگاه هایی که بنزی��ن سوپر توزیع
می کردند وج��ود دارد.وی خاطر نشان کرد :این
مش��کل را پیگیری کردیم ام��ا پاسخ قطعی به ما
داده نم��ی شود اما دلیل آن کمبود تولید است که
موجبت کمبود عرضه می شود.

پنجشنبه  26اسفند ماه 1395

نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

پیش بینی افزایش تولید نفت ایران
به  ۴.۱۵میلیون بشکه در روز

پی��ش بینی می شود ای��ران در سال  ۲۰۲۲با
 ۴۰۰ه��زار بشکه افزایش تولی��د نفت خود را به
 ۴.۱۵میلی��ون بشک��ه در روز برساند .به گزارش
بیزنس اینس��ایدر ،هرچند اوپک توانس��ته میزان
باالی��ی از تبعیت خود از تواف��ق کاهش تولید را
نشان دهد ،اما این دستاورد عمدتا ناشی از کاهش
قابل توجه تولید عربس��تان ب��وده است .در عین
حال ،اقدامات و اظهارات مقامات دومین و سومین
تولید کنندگان بزرگ اوپک هیچ نشانی از کاهش
تولید ندارد.عربس��تان ،به عنوان بزرگترین تولید
کنن��ده عضو اوپک بخش اعظم��ی از بار اجرای
توافق کاهش تولید را به دوش می کشد .سعودی
ها م��ی دانند که اگر اوپک ب��ه کاهش تولیدهای
وعده داده شده پایبن��د نماند ،شاید دیگر شانس
دیگ��ری نداشته باشد.دلیل دیگ��ر ،عرضه قریب
الوقوع سهام شرکت سع��ودی آرامکو در بورس
اس��ت .اگر قیمت نف��ت باال نباش��د ،سعودیها
نمی توانند سهام این شرکت ها را به اندازه ای که
انتظار دارند ،باال بفروشند.
عرض��ه موف��ق سه��ام آرامک��و در بورس
ب��رای دستیابی به اهداف تعیی��ن شده در برنامه
چشم انداز 2030عربس��تان ض��روری است.اما
دو عض��و دیگ��ر اوپک یعنی ای��ران و عراق در
ح��ال بهره ب��ردن از موضع احتیاطی عربس��تان
هس��تند و گ��ام هایی را ب��رای افزای��ش تولید
خ��ود برداشتهاند .اکنون عربس��تان باید در کنار
رویارویی ب��ا تولیدکنندگان نف��ت شیل آمریکا،

فکری هم به حال افزایش تولید ایران و عربستان
بکند.بر اساس اعالم آژان��س بین المللی انرژی،
عراق ت��ا سال  2022تولید نفت خ��ود را به 5.4
میلیون بشک��ه در روز خواهد رساند که به میزان
قاب��ل توجهی باالت��ر از برآوردهای قبلی مبنی بر
رسی��دن به رقم  4.6میلی��ون بشکه تا سال 2021
است .وزارتخانههای نفت ایران و عراق یادداشت
تفاهمی را برای حل اختالفاتشان در مورد میادین
مشترک و احداث یک خ��ط لوله صادرات نفت
از میادی��ن کرک��وک در شمال ع��راق و از طریق
ایران به امضا رسان��ده اند.ایران خواهان رساندن
تولید خود به  5میلیون بشکه تا سال  2021است.
اما ای��ن کشور ب��رای دستیابی به ای��ن هدف به
سرمایهگ��ذاری سرمایه گذاران خارجی نیاز دارد.
ای��ران در ده��ه  1970میالدی روزان��ه بیش از 6
میلیون بشکه نفت تولید می کرد.

احیای منابع آب زیرزمینی نیازمند عزم ملی
تفاهم -گروه گزارش :مع��اون وزیر نیرو در
امور آب و آبفا در جلس��ه کارگروه مشترک وزارت
نی��رو و جهاد کشاورزی گفت :برای موفقیت طرح
احی��ا و تعادل بخشی مناب��ع آب زیرزمینی نیازمند
ایجاد اجماع ملی داریم .چهاردهمین جلسه کارگروه
مشت��رک وزارت نیرو و وزارت جه��اد کشاورزی
در خص��وص طرح احیا و تع��ادل بخشی آبهای
زیرزمینی ،با حضور"رحی��م میدانی" -معاون وزیر
نیرو در امور آب و آبفا" ،علی مراد اکبری" -معاون
امورآب و خ��اک وزارت جهاد کشاورزی" ،محمد
حاجرسولیها "  -مدیرعامل شرکت مدیریت منابع
آب ای��ران و اعضای کار گروه در ساختمان ستادی
وزارت نیرو برگزار شد.مع��اون وزیر نیرو در امور
آب و آبف��ا با بیان این مطلب ک��ه دبیری کارگروه
مشت��رک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به
صورت دورهای و یک ساله است ،افزود :مسئولیت
دبی��ری این کارگروه در سال  95ب��ه عهده وزارت
نیرو بود که در این جلس��ه ب��ا اکثریت آرا قرار شد
تا انجام این مس��ئولیت در سال  96نیز بر عهده این
وزارتخانه باشد.رحیم میدانی با اشاره به اینکه اگر به
دنب��ال مباحث مهم خاک نباشیم ،بخشی از آب نیز
به هدر میرود ،افزود :ما بایستی شناسایی دقیقی از
منابع خاک کشور داشته باشیم ،زیرا خاک نامناسب

باعث خواه��د شد تا بخش زیادی از آب کشور به
ص��ورت تبخیر از بین برود.رحی��م میدانی با اشاره
ب��ه این مطلب که در دول��ت یازدهم کار سخت و
سنگینی را آغاز کردهایم و برای موفقیت طرح احیا و
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی نیاز به ایجاد اجماع
مل��ی داریم ،افزود :در سط��ح دو وزارتخانه نیرو و
جهاد کشاورزی نیاز به مطرح شدن شبهات است تا
با تبادل اطالعات و افکار به یک نقطه مشترک برسیم
و همگ��ی در موفقیت این طرح سهیم باشیم.وی با
بیان اینکه کشور ما شاهد از بین رفتن نیمی از منابع
آبی خود به واسطه عدم مدیریت در تولید و مصرف

ب��وده است ،تصریح کرد :به رغم اهمیت این طرح،
متاسفانه این طرح مورد بیمهری مسئوالن قرار گرفته
و اعتبارات الزم برای اجرای آن اختصاص نیافته که
امیدواریم در سال آینده شاهد تحوالت اقتصادی در
هم��ه برنامهها بخصوص این طرح باشیم تا بتوانیم
پیگیریهای آن را تا پایان ادامه دهیم.
در ادامه این جلسه "علی مراد اکبری" -معاون
وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ورآب و خاک نیز با
ارائه گزارش عملکرد ی��ک ساله کارگروه مشترک
وزارتخانهه��ای نیرو و جهاد کش��اورزی گفت :در
طول سال جلسات متعددی تشکیل شد که در برخی

تعویض کاالی روسی با نفت ایرانی

نماین��ده تجاری روسیه در ایران گفت :حجم کاالهای��ی که روسیه به ایران تحت عنوان قرارداد
«نفت در برابر کاال» تحویل خواهد داد به  ۴۵میلیارد دالر در سال خواهد رسید .به گزارش اسپوتنیک،
«آندری لوگانس��کی» تصریح ک��رد :در راستای اجرای این برنامه ،قید ش��ده که  ۵۰درصد پرداخت
بصورت نقدی و  ۵۰درصد پرداخت در قالب دریافت نفت ایران به ازای مبادله کاال است.وی خاطر
نش��ان کرد که  ۵۰درصد از اقالمی که از روسیه به ایران تحویل داده می شود مربوط به کامیون های
سنگین و ملزومات راه آهن ،اتوبوس و نیز در حوزه صنعت هوایی یعنی تجهیز فرودگاه های کوچک
و هواپیماهای آن است.همچنین «الکساندر نواک» چندی پیش اعالم کرده بود که میزان تحویل نفت
از ایران تحت قرار داد «نفت در برابر کاال» به  ۵میلیون تن در سال خواهد رسید.

سرمایهگذاری
تفاه��م -گروه گ��زارش :شرک��ت توسعه
مناب��ع آب و نی��روی ای��ران براس��اس سیاست
بهره گی��ری از گشایش فضای پس��ابرجام برای
شناسایی سرمایه گذاران واجد شرایط به منظور
ساخت سد و نیروگاه کارون 2از پیمانکاران بین
المللی دع��وت کرد.همزمان ب��ا روی کار آمدن
دولت یازده��م ،حضور شرکت ه��ای خارجی
ب��رای سرمایه گ��ذاری در ایران م��ورد استقبال
ق��رار گرفت و این ام��ر پس از ش��کل اجرایی
گرفت��ن توافق برج��ام  ،روند صع��ودی داشت.
برپایه گزارش شرکت توسعه منابع آب و نیروی
ایران ،قرار است ،سد و نیروگاه کارون 2از طریق
مشارکت بخش دولت��ی و خصوصی ( )PPPبه
روش ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری( )BOT
اجرا شود .فرصتهایی ک��ه دولت تدبیر و امید
برای ب��رون رفت از مشکالت ح��وزه اقتصادی
در خ�لال فرصت هایی همچون برجام به دست

اولياي دم مرحوم عبدالش��كور فرزند آقامحمد تبعه افغانستان شكواييه اي
بطرفيت عب��اس حبيبي داير بر قتل غيرعمدي ناش��ي از عدم رعايت نظامات
دولت��ي تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که
جهت رس��یدگی به ش��عبه  1086دادگاه كيفري  2تهران واقع در تهران -خ
دماوند خ وحیدیه مجتمع قضایی شهید مدرس ارجاع و به کالسه 940558
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  96/2/19و ساعت  9/00تعیین شده
اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز
ماده  174قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفري
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشي دادگاه كيفري  2شعبه  1086مجتمع
/417084م الف
قضایی شهید مدرس تهران
احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر خواست )
مجتم��ع وليعص��ر ته��ران بموج��ب کیف��ر خواس��ت در پرون��ده کالس��ه
 940998211300615ب��راي ف��رزاد باقريان برات��ي تقاضای کیفر نموده
که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه
 96/2/20س��اعت  9/00تعیین گردیده اس��ت با عنایت به مجهول المکان
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد  180-115ق آدک
مراتب یکنوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر
در دادگاه حاض��ر گردد بدیهی اس��ت در صورت عدم حض��ور مطابق مقررات
رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
رييس شعبه  1015كيفري  2مجتمع وليعصر
/417085م الف
تهران
مجتمع ش��هيد م��درس تهران بموجب کیفر خواس��ت صادره از دادس��را در
پرونده کالس��ه  951269/1084براي س��يد حميد ش��ريعت ناصري فرزند
هاش��م باتهام سرقت و جعل و اس��تفاده از سند مجعول تقاضای کیفر نموده
که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه
 96/2/24س��اعت  8/30تعیین گردیده اس��ت با عنایت به مجهول المکان
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد  180-115ق آدک
مراتب یکنوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر
در دادگاه حاض��ر گردد بدیهی اس��ت در صورت عدم حض��ور مطابق مقررات

دعوت از کشورهای
خارجی برای
سرمایه گذاری در سد و
نیروگاه برقابی کارون

آورد ،موجب شد تا بسیاری از کشورهای مطرح
جهان ،ایران را جایی مناسب برای سرمایهگذاری
و تبادالت اقتص��ادی برگزینند«.علیرضا دائمی»-
معاون پیشین برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو
در ای��ن زمینه گفته بود :هنوز م��دت زمان زیادی
از اج��رای برج��ام نگذشته که درگ��اه های انتقال
فناوری و سرمایه گ��ذاری به روی کشور باز شد؛
به شکل نمون��ه در یک سال گذشته ده ها سرمایه
گ��ذار خارجی در زمینه انرژی های نو وارد کشور

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
/417086م الف

مديردفتر شعبه  1084كيفري  2مجتمع
شهيد مدرس تهران

ابالغ وقت رسيدگي
در خصوص اتهام بهمن تيموري مبني بر فوت ناش��ي از برق گرفتگي پس از
صدور كيفرخواس��ت از دادس��راي ناحيه  18تهران جهت رسيدگي به شعبه
 1141دادگاه كيف��ري  2ته��ران بش��ماره بايگان��ي  930470ارجاع گرديده
اس��ت و به تاريخ  96/2/20س��اعت  10وقت دادگاه تعيين گرديده اس��ت
لذا بموجب ماده  344ق آدك مراتب يك نوبت در روزنامه هاي كثيراالنتشار
آگهي و چاپ مي گردد
/417087م الف دادرس شعبه  1141كيفري  2مجتمع شهيد مطهري
تهران
ش��اكي حميد مخلوقي ش��كايتي عليه متهم داود مرادي باتهام س��رقت لوازم
چك تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  1077دادگاه كيفري  2تهران واقع در تهران -خ دماوند
خ وحیدیه مجتمع قضایی ش��هید مدرس ارجاع و به کالس��ه  951302ثبت
گردی��ده که وقت رس��یدگی آن  96/2/20و س��اعت  10/00تعیین ش��ده
اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدني و
دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مديردفتر دادگاه كيفري  2شعبه 1077
/417088م الف
مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
بدينوس��يله به اكبر اس��دزاده احمد بيگل��و فرزند رحمت ك��ه فعال مجهول
المکان و متواری می باشد و باتهام بي احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد
صدمه بدني غيرعمدي با وصف نداشتن گواهينامه حسب شکایت شاکی تحت
تعقی��ب می باش��د ابالغ می گردد بموجب پرونده کالس��ه 950864/1154
مطروحه در این ش��عبه واقع در مجتمع بعثت ته��ران باتهام فوق الذکر تحت
تعقیب بوده و وقت رس��یدگی برای مورخه  96/2/18ساعت  8/30تعیین
گردیده اس��ت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین

شدن��د و ماهیانه چندین مجوز طرح های انرژی با
سرمایهگذاری خارجی ها صادر می شود که بزرگ
ترین این قراردادها بین گروه مپنا و شرکت آلمانی
زیمنس امضا شد .وی اضافه کرد :زمینه شرکتهایی
از ژاپ��ن و کره جنوبی که پی��ش از برجام کمتر به
سرمایه گذاری در ایران مایل بودند ،به توسعه هرچه
بیشتر روابط خود با ط��رف های ایرانی پرداختند.
دائمی اعالم کرد :ایجاد شرکت های همکار مشترک
در داخل کشور با مشارکت خارجی ها و پیشنهاد

موارد شاهد اختالف سلیق ه هایی بودیم که به دلیل
وج��ود اهداف مشت��رک و برنامهریزیهای قویتر
توانستیم با اندیشههای بهتر مشکالت را از سر راه
برداری��م.وی ب��ا اشاره به اینکه در س��ال  95شاهد
جلس��ات متعدد در خصوص کیفیت و کمیت آب
کشور در حوضههای مختلف آبریز بودهایم ،اذعان
کرد :با اتمام سند ملی آب که متفاوت از سند قبلی
است شاهد ورود هواشناس��ی و خاک نیز در سند
ملی آب که باعث میش��ود تا ظرفیت نگهداری و
نفوذپذی��ری خاکها بتواند گنجینه ای از اطالعات
برای استفاده مشاوران باشد هستیم .علی مراد اکبری
با اشاره به مغفول واقع شدن خاک به عنوان یکی از
دغدغههای اصلی کشور افزود :اگر امروزه با مشکل
آب مواجه هستیم ،ممکن است در  10سال آینده با
مشکل خاک نیز مواجه باشیم.وی تصریح کرد :آب
یک عنصر تجدید پذی��ر طبیعت است ولی خاک
به هیچ عنوان دارای تجدید پذیری نیس��ت.معاون
وزیر جهاد کشاورزی در امورآب و خاک با اظهار
اینکه الیحه حفاظ��ت از خاک در مجلس شورای
اسالمی مط��رح شده است ،بیان کرد :خاک مخزن
آب است و مواد آبی بیش از  60درصد خاکهای
موجود کشور کمتر از نیم است که بایستی به  2یا
 3افزایش یابد.
تشکیل کنسرسیوم هایی بین شرکت های ایرانی
و خارجی در داخل کشور برای صادرات خدمات
آب و ب��رق در دستور کار ق��رار دارد .دائمی اظهار
ک��رد :اینک امکان تزری��ق و بکارگیری فاینانس و
سرمایه گذاری خارجی به میزان  50میلیارد دالر در
سطح کشور وجود دارد که بخشی از آن به صنایع
آب و ب��رق مربوط می ش��ود ،اما زمان زیادی تا به
نتیج��ه رسیدن نی��از دارد .وی افزود :پیگیری های
انج��ام ش��ده در دو سال گذشته از س��وی وزارت
نی��رو ،موجب شد تا مجوز اج��رای طرح هایی با
سرمایهگ��ذاری خارجی به ارزش  15میلیارد یورو
کس��ب شود .طرح سد و نیروگاه کارون 2واقع در
شهرست��ان ایذه از توابع استان خوزستان و مشتمل
ب��ر یک سد بتنی دو قوسی به ارتفاع  130متر ،یک
نیروگاه اصلی ب��ه ظرفیت نصب  648مگاوات و
یک نیروگاه کوچک زیس��ت محیطی با ظرفیت
نصب  21مگاوات است.

در اجرای مقررات ماده  344ق آدک مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت
دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در
صورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی بعمل خواهد آمد و حکم
مقتضی صادر خواهدشد
/417089م الف مدیردفتر شعبه  1154دادگاه کیفری  2مجتمع بعثت
تهران
مجتمع ش��هيد م��درس تهران بموجب کیفر خواس��ت صادره از دادس��را در
پرونده کالس��ه  951236/1084براي توحيد پناهي فرزند فيض اله باتهام
فروش مال غير تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  96/2/18ساعت  8/30تعیین گردیده
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای
مقررات مواد  180-115ق آدک مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
مديردفتر شعبه  1084كيفري  2مجتمع
/417090م الف
شهيد مدرس تهران
بدينوس��يله به حبيب اله نيازي تبعه افغانس��تان كه فعال مجهول المکان و
متواری می باش��د و باتهام تحصيل مال مس��روقه حسب شکایت شاکی تحت
تعقی��ب می باش��د ابالغ می گردد بموجب پرونده کالس��ه 950857/1154
مطروحه در این ش��عبه واقع در مجتمع بعثت ته��ران باتهام فوق الذکر تحت
تعقیب بوده و وقت رس��یدگی برای مورخه  96/2/17ساعت  8/30تعیین
گردیده اس��ت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین
در اجرای مقررات ماده  344ق آدک مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت
دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در
صورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی بعمل خواهد آمد و حکم
مقتضی صادر خواهدشد
/417091م الف مدیردفتر شعبه  1154دادگاه کیفری  2مجتمع بعثت
تهران
طبق کیفر خواس��ت  951169متهم پيمان درويش مداح فرزند عزيز باتهام
رابطه نامشروع دون زنا موضوع شكايت احمد كاشاني تحت تعقيب مي باشد
که جهت رس��یدگی بدوی به ش��عبه  1092دادگاه کیفری  2تهران به آدرس
خ مطه��ری بع��د از تقاطع مفتح روبروی س��لیمان خاطر مجتمع قضایی ارش��اد

خبرنامه
اعالم آمادگی پاکستان برای تکمیل
خط لوله گاز ایران – پاکستان
براس��اس اطالعات دریافت��ی از احتمال
مذاکره پاکس��تان و ایران در ح��وزه گاز ،قرار
است یک هیات پاکس��تانی در ماه مه امس��ال
(فرودی��ن  -اردیبهش��ت) به ته��ران سفر کند
ت��ا درباره ایجاد خط لوله گ��از میان دو کشور
رایزنی کنند .به گزارش ایرنا ،دولت پاکس��تان
نزدیک به  382میلیون دالر در سال جاری مالی
برای توسعه زیرساخت های گاز این کشور از
جمله خط لوله گاز ایران  -پاکستان اختصاص
داده است.این گزارش می افزاید :مقام های دو
کشور سال گذشته نیز درباره این پروژه مذاکره
کرده بودند اما به علت تحریم های بین المللی
علی��ه ایران ،اجرای آن به تاخیر افتاد و اکنون با
توجه به لغو تحریم ها ،پاکستان اعالم کرده که
آماده است در مدت  30ماه ساخت پروژه را به
پایان برساند.
از سرگیری صادرات برق به عراق
ص��ادرات برق ای��ران به ع��راق پس از
تواف��ق دو طرف بر سر نحوه پرداخت بدهی
ع��راق به ایران از سر گرفت��ه شد.به گزارش
تس��نیم  ،وزارت ب��رق ع��راق در بیانی��ه ای
اع�لام کرد :ایران صادرات برق به این کشور
را از س��ر گرفته است .ص��ادرات برق ایران
ب��ه عراق ب��ه دلیل بدهی ه��ای معوق طرف
عراق��ی به مدت دو م��اه متوقف شده بود.در
این بیانیه آمده اس��ت« :طرف ایرانی فعالیت
خط��وط برق را پس از وقف��ه ای دو ماهه از
سر گرفته است».در این بیانیه اضافه شده که
با فعالیت این خطوط ب��رق 1300 ،مگاوات
برق به شبکه توزیع برق عراق اضافه خواهد
شد.ژانوی��ه گذشته ،ایران به دلیل بدهی های
معوق دولت عراق که رقم آن به یک میلیارد
دالر رسی��ده بود ،صادرات برق به این کشور
را متوق��ف کرد.جمهوری اسالم��ی ایران بر
اس��اس موافقتنامه منعقده بی��ن دو کشور در
سال  2005میالدی 1500 ،تا  2000مگاوات
برق به عراق صادر می کند.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی
قیمت نفت برنت دیروز  ۷۶سنت ،معادل
 ۱.۵درص��د افزایش داشت و به  ۵۱دالر و ۶۸
سن��ت رسید .به گ��زارش رویترز ،پس از آنکه
آماره��ای صنعت��ی نشان داد که می��زان ذخایر
نفت خام آمریکا به شکل غیرمنتظره ای کاهش
داشت��ه و در حالی که موسس��ه گلدمن ساکس
تصوی��ر مثبتی از تبعیت اوپک از توافق کاهش
تولی��د ترسیم کرده ،قیمت نفت ترمیم شد و از
پایین ترین رقم های  3ماه اخیر فاصله گرفت.
بر اساس این گ��زارش ،قیمت هر بشکه نفت
خ��ام آمریکا ب��ا  83سنت ،مع��ادل  1.7درصد
افزایش به  48دالر و  42سنت رسید .براساس
این گ��زارش ،قیمت نفت خام آمریکا روز سه
شنبه برای هفتمین جلسه متوالی کاهش یافت
که طوالنی ترین دوره کاهشی متوالی از ژانویه
 2016تاکن��ون ب��ود .روز سه شنبه قیمت نفت
برن��ت  43سنت کاهش یاف��ت و به  50دالر و
 92سن��ت رسید که پایین تری��ن رقم پایانی از
م��اه نوامبر تاکنون بود.انس��تیتوی نفت آمریکا
در گزارش��ی اعالم کرد :میزان ذخایر نفت خام
آمریک��ا در هفت��ه گذشته به می��زان  531هزار
بشکه کاه��ش داشته است .این در حالی است
که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند حجم این
ذخای��ر  3.7میلیون بشکه افزای��ش یابد .میزان
ذخایر بنزی��ن و میعانات آمریک��ا هم بیش از
ح��د انتظار کاه��ش داشت��ه است.این گزارش
م��ی افزاید :قیمت نفت روز س��ه شنبه پس از
آن کاهش یافت ک��ه اوپک در گزارش ماهیانه
خود اعالم کرد که میزان ذخایر نفت خام جهان
افزایش داشته و میزان تولید نفت عربس��تان در
ماه گذشته رشد ک��رده است.شایان ذکر است،
در حالی که آمارهای اوپک از منابع ثانویه نشان
می دهد که میزان تولید عربستان در ماه فوریه
به  9.797میلیون بشکه در روز کاهش یافته ،اما
ریاض به اوپک گفته که تولیدش رشد داشته و
به  10.011میلیون بشکه رسیده است.

طبقه چهارم ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ  96/2/11ساعت  12تعیین
گردیده اس��ت که بلحاظ عدم دسترسی به متهم و مجهول المکان بودن وی و
باستناد ماده  344ق آدک مصوب  1392مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از مفاد آگهی در اسرع وقت
ب��ه ای��ن دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی دقیق خود در وقت رس��یدگی
حاضر و از خود دفاع نماید
/417092م الف منشی شعبه  1092کیفری  2مجتمع قضایی ارشاد
تهران
ابالغ وقت رسيدگي به متهم محمد زارعي
ب��ه تجوي��ز م��اده  174ق آدك مص��وب  1392ب��ه متهم مجه��ول المكان كه
مش��خصات بيش��تري از وي در دس��ترس نيست بدينوس��يله ابالغ مي گردد
پرون��ده اتهام��ي وي بكالس��ه  951256در اين ش��عبه ثب��ت و باتهام جعل
و اس��تفاده از س��ند مجع��ول براي م��ورخ  96/2/4س��اعت  10/00وقت
رس��يدگي تعيين شده اس��ت مراتب براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي
كثيراالنتش��ار درج گردد تا متهم در موعد مقرر خود را به اين ش��عبه مستقر
در مجتمع قضايي قدوس��ي به آدرس تهران ونك خ مالصدرا نبش كردستان
پ  64معرف��ي و از خود دفاع نمايد و اال دادگاه غيابا به موضوع رس��يدگي و
راي مقتضي صادر خواهد نمود .
/417093م الف رييس شعبه  1026کیفری  2مجتمع شهيد قدوسي
تهران
احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر خواست )
دادس��راي عموم��ي و انق�لاب ته��ران ناحي��ه  6بموج��ب کیف��ر خواس��ت
 9510432138004008در پرون��ده کالس��ه 9509982140700369
براي مرتضي چهل اميراني فرزند قهرمان تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی
ب��ه موضوع ب��ه این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخ��ه 96/2/3
ساعت  12/30تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم
دسترس��ی به متهم و در اجرای مق��ررات ماده  344ق آدک مراتب یکنوبت
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه بنشاني
تهران ونك خ مالصدرا نبش كردس��تان پالك  64ش��عبه  1050حاضر گردد
بدیهی اس��ت در صورت عدم حض��ور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی بعمل
خواهد آمد.
منشي شعبه  1050كيفري  2مجتمع شهيد
/417094م الف
قدوسي تهران

