ایسنا| شرکت ساناد که جوینتونچر میان غول نفتی دولتی آرامکو عربستان و شرکت آمریکایی نابورز است ،فعالیتهای تجاری خود را در سهماهه سوم سال میالدی جاری آغاز خواهد کرد.
جوینتونچر آرامکو برای مالکیت ،اداره و مدیریت دکلهای حفاری در عربستان تشکیلشده است.
طبق گزاش هفتهنامه ســعودی «عربینسان» ،پیشبینی میشود ظرف پنج سال آینده بیش از  ۵هزار نفر از ســوی این شرکت استخدام شوند و نرخ بومی شدن کارمندان این شرکت به ۸۰
درصد برســد .ساناد یکی از بزرگترین جوینتونچرهایی است که تا به امروز در عربستان سعودی تشکیلشده و متعهد شده است در آینده از دکلهای زمینی استفاده کند که در این کشور
تولیدشدهاند.

 10سال دیگر ایران به مرحلهای سخت از تنش آبی وارد میشود

خشکی مطلق  12استان تا  5دهه آینده

همدلی | گــروه انرژی ـ  83درصد مصارف شــرب
روستاها به آب زیرزمینی وابسته است و تنش آبی و تهدید
آب شرب مناطق پرجمعیت کشور ازجمله تهران ،خراسان،
همدان ،کرمان ،فارس ،یزد ،سیستان و بلوچستان ،گلستان
و زنجــان از چالشهای حوزه آب اســت .بحران و کمبود
آب در کشــور و کاهش منابع آب تجدیدشــونده و ذخایر
زیرزمینی ،تخلیه روستاها ،گسترش بیابانها و فرونشست
زمین ،پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی ،خشک شدن
دریاچهها ،تاالبها ،برخی از رودخانهها و تشدید ریزگردها
از مهمترین چالشهای حوزه آب است .کاهش حجم آب
زیرزمینی کشور و بحرانی شدن حدود  78درصد دشتها
معادل  88درصد مســاحت کشــور در اثر اضافه برداشت
ســالیانه اهم چالشهای حوزه آب اســت درحالیکه 83
درصد مصارف شرب روستاها 57 ،درصد شرب شهرها59 ،
درصد مصارف کشــاورزی و  63درصد مصارف خدمات و
صنایع آب زیرزمینی وابسته است .بر اساس پژوهشهای
انجامشــده با روند کنونی در کمتر از یک دهه دیگر کشور
وارد مرحلهای سخت از تنش آبی خواهد شد.
نیاز به اقدام حاکمیتی برای جلوگیری از وخامت
اوضاع
در این زمینه مشاور وزیر نیرو محمدتقی توکلی افزایش
دما و تبخیر و تغییرات آب و هوایی کشور ،ناپایداری مصارف
آب به دلیل مصرف بیش از ظرفیت منابع آب کشــور را از
دیگر چالشها عنوان کرد .این کارشــناس آب اضافه کرد:
درحالیکه ظرفیت تولید منابع آب با کاهش قابلتوجهی
مواجه است دستگاههای متولی در حال ساخت سد هستند
و ضمن اینکه بســیاری از طرحهای سدســازی سالهای
زیادی اســت که نیمهتمام هستند .مشاور وزیر نیرو افزود:
روند رو بــه ازدیاد ناآرامیها و تنازعات اجتماعی بر ســر
آب در مناطق کشــور و بروز خسارات اقتصادی ،اجتماعی
و زیســتمحیطی و امنیتی از دیگر چالشهای این حوزه
اســت .کشــور در حال حاضر نیازمند اقدامات حاکمیتی
برای جلوگیری از وخیمتر شــدن وضعیت آب است و باید
در جهت احیا و بهبود منابع و مصارف تالش شــود .وی،
تــاش در جهت بهرهوری و کارآمــدی مصارف آب مانند
تحویل حجمی آب ،توسعه آبیاری نوین ،جایگزینی پساب
با چاههای کشــاورزی ،تحویل آب بر اساس الگوی کشت
مصوب ،خرید چاههای کــم بازده( ،اقتصاد آب) را از دیگر

راهکارها برشمرد .به گزارش ایسنا مشاور وزیر نیرو گفت:
تحول در مدیریت و ســاختار وزارت نیرو ،با نگاه مدیریت
تقاضا ،آموزش ،دیپلماسی و تفکری جامعنگر باید بهعنوان
راهکارهای دیگر موردتوجه مســئوالن قرار گیرد .توکلی
عنوان کرد :با توجه به شــرایط فعلی منابع آب و افزایش
مصرف در بخشهای مختلف ،توجه مســئولین به موارد
یادشــده و توسعه پایدار در بخش آب و محیطزیست یک
ضرورت است.
افزایش جمعیت و ضرورت تغییر نگاه به الگوی
مصرف آب
از سوی دیگر افزایش جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی
و معدنی برای آنان ،همواره مسئلهای بحثبرانگیز بوده تا
جایی که در شــرایط کنونی راهبرد و شاخصهای فراوانی
برای ایجاد توازن بین این دو مقوله تدوینشــده است .به
ادعای برخی از کارشناسان ،منابع آب شیرین کشور به علت
برداشتهای بیرویه و الگوی مصرف غیراستاندارد روندی
کاهشی در پیشگرفته تا جایی که با ادامه این روندها در 50
سال آینده منابع آبی  12استان از  33استان کشور به پایان
خواهد رسید .در گزارشی که گروه پژوهش و تحلیل خبری
ایرنا تهیهکرده است ،همزمانی این کاهش با سیاستهای
کالن افزایش جمعیت موجب شده تا کارشناسان حوزههای
اجتماعی و زیستی برای برقراری توازن بین این دو مؤلفه،

ﺷﺎﻛﻰ )ﺍﻣﻴﻦ ﻣﺼﺒﺎﺡ( ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ) ﻣﻴﻨﺎ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ( ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  1163ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺷﺮﻓﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ – ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻗﺪﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960412/1163ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ

 96/6/26ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ

ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ

ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ

ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ

ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻜﻮﺍﺋﻴﻪ ﻭ

ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺪﻳﺮ
 /43227ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ  1163) 2ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﺎﻛﻰ )ﺯﻫﺮﻩ ﻗﺮﻩ ﺩﺍﻏﻰ( ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ) ﻋﻠﻰ ﻛﻨﮕﻮﻳﻰ ﻳﺎﻛﻨﺪﻭﻳﻰ( ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ

ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  1163ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺷﺮﻓﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ – ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻗﺪﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960426/1163ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ

 96/6/26ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ

ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ

ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ

ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ

ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻜﻮﺍﺋﻴﻪ ﻭ

ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺪﻳﺮ
 /43228ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻛﻴﻔﺮﻯ  1163) 2ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980295300522ﺷﻌﺒﻪ  1141ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1141ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  – 9609970214100395ﺷﺎﻛﻰ :ﻧﺎﺩﺭ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻨﻌﻠﻰ -
ﻣﺘﻬﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﺩﭘﺎء ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ – ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺑﻼﻣﺤﻞ ﺭﺍﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﺩﭘﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ
ﺻﺪﻭﺭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻼﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15104/582981ﻣﻮﺭﺥ 94/11/20
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  49/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺷﺮﻓﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺥ  95/12/10ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 18ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻭ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ
ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﺨﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﻣﺼﻮﻥ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺯﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻌﺮﺽ
ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 3ﻭ 7ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  22ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ
ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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شاخصهای گوناگونی را موردبررسی قرار دهند .یکی از این
شاخصها «جای پای بومشناختی» است که میزان استفاده
یک گروه یا جمعیتی از منابع را موردبررسی قرار میدهد.
 -1جای پای بوم شــاخصی زیســتمحیطی ،یکی از
شــاخصهایی اســت که در برنامهریزیهــای جمعیتی
موردتوجه قرار میگیرد .این شــاخص با ســنجش میزان
توانایی یک کشــور یا منطقه؛ چگونگــی مدیریت منابع
مختلف را در اختیار کارشناســان قرار میدهد .در تعریف
شــاخص فوق باید گفت این شــاخص عبور از حد مجاز
مصرف منابع را با دقت نشان میدهد .در شرایط کنونی که
بحران آب به یکی از مهمترین بحرانهای کشور تبدیلشده،
تعیین جای پای بوم برای میزان افزایش جمعیت یک نیاز و
راهبرد بلندمدت است که بهوسیله آن میتوان از بحرانهای
پیش رو جلوگیری کرد.
 -2اجرای شــاخص جای پای بوم نهتنها معیاری برای
صرفهجویی در مصرف آب و برنامهریزی دقیق جمعیتی
است ،بلکه میتواند توســعه پایدار را بهعنوان مهمترین
مؤلفه توسعه ،در کشــور اجرایی کند .مؤلفههای توسعه
پایدار بر این امر مبتنی هستند که برنامه ریزان در مصرف
منابع و میزان استفاده از آن ،باید به سهم تمامی نسلها
بهویژه نســل آینده توجه ویژهای داشــته باشند .یکی از
اساسیترین مؤلفههای توســعه پایدار استفاده درست از

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980295601236ﺷﻌﺒﻪ  1141ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1141ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 – 9609970214100331ﺷﺎﻛﻰ :ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺟﺐ  -ﻣﺘﻬﻢ :ﺑﻬﺮﺍﻡ
ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻰ– ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  18ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  13ﻣﺘﻮﻟﺪ  49/2/5ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺩﺍﺋﺮ
ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ) ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ( ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺟﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﻠﻌﻴﺖ ﻭ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﻋﺪﻭﻝ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻛﻴﻔﺮ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  656ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺼﻮﺏ
 1375ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ
ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺍ ﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980291700599ﺷﻌﺒﻪ  1144ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1144ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  – 9609970210900327ﺷﺎﻛﻰ :ﺣﺴﺎﻡ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ  -ﻣﺘﻬﻢ:
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ– ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺣﺴﺎﻡ
ﺭﻧﺠﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺗﻰ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 4ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ  1392ﻭ ﺍﺻﻞ  37ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ
ﺭﺍﻯ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﺻﺎﺩﺭﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
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ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9309980254900999ﺷﻌﺒﻪ  5ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  – 9609970220500130ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ:
ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ – ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺟﻌﻔﺮ – ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  227ﻣﻮﺭﺥ  95/3/1ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  108ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺷﻬﺮﺭﻯ – ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  227ﻣﻮﺭﺥ  95/3/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  108ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ 2
ﺷﻬﺮﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻔﻰ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﻯ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺠﺪﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﻰ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻧﻘﺾ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ
ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﻘﻮﻕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ
ﻣﺎﺩﻩ  434ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻓﻠﺬﺍ ﺿﻤﻦ ﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ  455ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﻣﺼﻮﺏ  1392ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻋﻨﻪ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻗﻄﻌﻰ ﺍﺳﺖ.
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منابع آب کشــور اســت .این منبع حیات بشری به یک
نسل یا گروه جمعیتی تعلق ندارد بلکه باید حقسهم دیگر
نسلها در آن حفظ شود.
 -3با بررســی جای پای بوم این سؤال در ذهن مخاطب
شــکل میگیرد که آیا در شرایط کنونی که سیاستهای
کلی نظام تمایــل به افزایش جمعیــت دارد این افزایش
میتواند با منابع آبی همنوا باشد؟ تخمین منابع تجدیدپذیر
آب کشور نشان میدهد در شرایط کنونی با اصالح الگوی
مصرف و رعایت استانداردهای بینالمللی میزان  88میلیارد
مترمکعب آب برای  90میلیــون نفر کفایت میکند .اگر
کاهش میزان آب کشور را با الگوی مصرف عملیاتی کنیم
بهیقین با اصــاح این الگو و بدون دغدغه کمآبی میتوان
برای افزایش جمعیت اقــدام کرد ،اما زمانی که نگرش ما
نســبت به میزان تبخیر و مصرف آب از حالت تکبعدی
خارج و متغیرهای دیگر را نیز بررســی کنیم ،ناهمخوانی
میزان منابع آب با افزایش جمعیت بیشتر به چشم خواهد
آمد .بر اساس آمارهایی که سال گذشته در نشست سران
کشورهای جهان در پاریس منتشر شد میزان دمای هوا در
جهان حدود  1.5درجه سلسیوس در آینده افزایش مییابد؛
این امر کاهش  30میلیارد مترمکعب آب از منابع کشــور
را به همراه خواهد داشــت .کارشناســان با چنین رویهای
پیشبینی میکنند با افزایش میزان دما و تشــدید تبخیر
آب ،کشــور با جمعیت کنونی نیز به بحران خطرناک آبی
دچار خواهد شد ،زیرا با تبخیر  30میلیارد مترمکعب آب،
ایــران با جمعیت  58میلیون نفری نیز با این بحران روبرو
میشود.
 -4یکی دیگر از دالیلی که نشــان میدهد در شــرایط
کنونــی افزایش جمعیت بدون برنامهریزی ممکن اســت
کشور را وارد بحران کمآبی و بیآبی کند شاخص «فالکن
مارک» اندیشــمند سوئدی است؛ بنابراین شاخص اگر در
کشوری مقدار سرانه آب تجدیدپذیر ساالنه بیش از 1700
مترمکعب باشد در آن صورت ازنظر آب هیچگونه مشکلی
نخواهد داشت .بر پایه شاخص فالکن مارک ،ایران در مرحله
تنش آبی قرار دارد ،زیرا میزان آب تجدیدپذیر کشور از پنج
هزار و  500مترمکعب در سال  1342به  1700مترمکعب
در سال  1390کاهش پیداکرده و پیشبینی میشود این
رقم در ســال  1400به کمتر از  1200مترمکعب به ازای
هر نفر برسد.

نفت و انرژی
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تولید برق از فاضالب تهران

همدلی| بر اساس مطالعات صورت گرفته مطالعات تولید برق
از جریان فاضالب موجود در شــبکه جمعآوری و خطوط انتقال
ن در دستور کار وزارت نیرو
فاضالب شــهری با اســتفاده از توربی 
قرارگرفته اســت .معــاون بهرهبرداری شــرکت فاضالب تهران
گفت:تولید برق از جریان فاضالب موجود در شــبکه جمعآوری
و خطوط انتقال فاضالب شهری در دستور کار قرارگرفته است و
برآورد میشود  ،حدود یک هزار و  324کیلووات ساعت برق بتوان
از جریان فاضالب تهران تولید کرد.
به گزارش شرکت فاضالب تهران ،عباسعلی ُمصرزاده با اشاره به
وجود اختالف ارتفاع در مناطق مختلف شهر تهران گفت :فرآیند
جریان فاضالب در شهر تهران بهصورت ثقلی انجام میشود و در
محل افزایش شیب زمین نســبت به شیب شبکه فاضالب برای
عبور جریان فاضالب از دراپ (گودیهای درون شــبکه) استفاده
میشود که از ظرفیت جریان ریزشی فاضالب میتوان برق تولید
کرد .به گفته وی ،در این پروژه از توربینهایی اســتفاده میشود
که میتواند از فشار ایجادشده در اثر جریان ثقلی و اختالف ارتفاع
ریزشی فاضالب در خطوط لوله شبکه فاضالب برق تولید کند که
تــوان تولید توربینها با توجه به قطر لوله ،دِبی جریان فاضالب و
اختالف ارتفاع تعیین میشود .این مقام مسئول اضافه کرد :با نصب
این توربینها و تولید برق عالوه بر تأمین بخشی از انرژی موردنیاز،
از مصرف سوخت فسیلی و تولید گاز دیاکسید کربن خودداری
میشــود .وی افزود :در فاز مطالعاتی سهنقطه در خیابان دماوند،
خیابان ولیعصر و خیابان یاس (منطقه  )14و نیز گودیهای درون
شبکه ورودی تصفیهخانه فاضالب شهرک غرب بهعنوان بهترین
نقاط جهت استحصال برق انتخابشده است که در صورت نصب
تجهیــزات تولید برق ،ظرفیت تولیدی حدود یــک هزار و 324
کیلووات ساعت برق در سال وجود دارد.
مطالعات اولیه طرح تولید برق با استفاده از پتانسیل هیدرولیکی
شبکه فاضالب تهران در ابتدا در سال  1393آغاز و در سال  95با
توجه به اهمیت ویژه به انرژیهای تجدیدپذیر مجدد در دستور کار
قرار گرفت و هماکنون در چهار بخش شــامل بررسی و شناسایی
پتانســیلهای موجود ،مطالعات طرح اســتحصال توان از شبکه
فاضالب تهران ،امکانسنجی قابلیت اتصال به شبکه برق سراسری
و مطالعات مالی – اقتصادی طرح در حال انجام است.

نصب واحدهای نیروگاهی سیار برای
عبور از پیک تابستان

همدلی| مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی شرکت تولید برق حرارتی
گفت :برای عبور از پیک مصرف برق در فصل تابستان ،واحدهای
نیروگاهی سیار در برخی از مناطق کشور نصبشده است.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی وزارت نیرو« ،غالمرضا مهرداد»
افزود :ســه واحد  25مگاواتی نیروگاهی ســیار در نیروگاه پرند و
شهرهای بهشهر و نوشهر نصبشده که عالوه بر تأمین نیاز مصرف
محلی و کنترل ولتاژ آن مناطق ،امکان حمل به هر نقطه دیگر از
شبکه را در سریعترین زمان خواهد داشت .وی اضافه کرد :تابستان
امسال با توجه بهتناسب نداشــتن رشد ظرفیت تولید نسبت به
رشــد متعارف مصرف ،از حساســیت ویژهای برخوردار بود و به
همین دلیل اقدامات ویژهای بهمنظور تأمین نیاز مصرف تابستان
پیشبینیشده است.
مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی شرکت تولید برق حرارتی با اشاره
به اینکه انجام تعمیرات پیشــگیرانه و سرویسهای معمول عامل
اصلی حفظ آمادگی نیروگاهها است ،گفت :پس از پیک تابستان
پارســال ،یک هــزار و  450مگاوات به ظرفیــت نامی نیروگاهها
اضافهشده است .مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی با اشاره به اینکه نبود
تناسب بین افزایش ظرفیت تولید و افزایش نیاز مصرف ،باعث شده
تولید نیروگاههای موجود از اهمیت ویژهای برخوردار شود ،گفت:
از ابتدای پاییز  95تا شــروع تابستان  96برای بیش از  500واحد
نیروگاهی تعمیرات کوتاهمدت و بلندمدت بر اساس استانداردهای
مربوطه برنامهریزی و به مرحله اجرا درآمد که شــامل  555مورد
تعمیرات بوده اســت .مهرداد افزود :حاصل تعمیرات پیشگیرانه
انجامشده این است که نیروگاههای حرارتی آمادگی خود را جهت
پاسخگویی به نیاز مصرف شبکه سراسری در فصل تابستان کسب
کردهاند و مشکلی برای تأمین برق ایجاد نشده است.
مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی گفت :دو نیروگاه اصفهان و همدان
دچار محدودیت تولید ناشی از کمبود آبشده بودند ،بهطوریکه
ظرفیت تولید آنها در سال  1394به حدود یکسوم رسیده بود.
وی افزود :برای رفع این مشکل در نیروگاه همدان با احداث خط
لوله انتقال پســاب از تصفیهخانه همدان و همچنین احداث برج
خنککن خشــک برای یک واحد امکان تأمین بار نامی نیروگاه
در فصل تابستان فراهمشده اســت .مهرداد ادامه داد :در نیروگاه
اصفهان نیز ضمن هماهنگی با شــرکتهای آب منطقهای و آب
و فاضالب اصفهان برنامهای تنظیمشــده تا با مدیریت کانالها و
خطوط آبرســانی و کاهش تولید نیروگاه در ســاعات غیر پیک
امکان تولید تا  90درصد بار نامی نیروگاه در ســاعات اوج مصرف
فراهم شود.
وی با اشاره به همکاری با سایر نهادها برای تأمین برق تابستان
گفت :بر اســاس توافقهایــی که بین مســئوالن صنعت برق و
کارخانههــای گاز مایع ( )LNGوابســته بــه وزارت نفت صورت
گرفــت با انجام اصالحات و مقدمات موردنیاز ،دو واحد از نیروگاه
این تأسیســات با ظرفیت نامی درمجمــوع  320مگاوات تحت
بهرهبرداری قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی از اجرای طرحهای کاهش دمای
هوای مصرفــی نیروگاههای گازی و ســیکل ترکیبی خبر داد و
گفت :یکی از روشهای سریع و کمهزینه افزایش ظرفیت تولید،
اجرای طرحهای کاهش دمای هوای ورودی کمپرسور نیروگاههای
گازی و ســیکل ترکیبی است .با توجه به اینکه تولید عملی این
نیروگاهها با افزایش دمای هــوای محیط کاهش مییابد ،اجرای
طرحهای کاهش دما به روش تبخیری بخصوص در مناطق خشک
و نیمهخشــک کشور ظرفیت تولید را تا حدود  10درصد افزایش
میدهد.
وی گفت :برای تابستان امسال در  12واحد نیروگاههای جهرم،
یزد ،شــیروان و مشــهد این طرح به مرحله اجرا درآمد که 170
مگاوات افزایش تولید به همراه داشته است.

