
صفحه 7اقتصادی
سه شنبه 2۳ بهمن ۱۳۹7 

۶ جمادی الثانی ۱۴۴۰ -شماره 22۱22

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم زهرا عســگری فرزند عبدالرضا باستناد استشهادیه گواهی شده، منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
یک جلد ســند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالک 5- اصلی واقع در بخش 11 ثبت اراک 
شهرستان تفرش که متعلق به وی می باشد طبق صورت مجلس تفکیک شماره 9404 مورخه 
84/9/22 پالک مذکور به دو قطعه تفکیک گردیده است که قطعه دوم تفکیکی تحت پالک 
5- اصلی اولیه به غیر انتقال گردیده ولی نســبت به قطعه اول تفکیکی ششــدانگ یکباب 
عمارت به مســاحت)202/20( مترمربع دویست و دو متر و بیست دسیمترمربع تحت پالک 
یک فرعی از پنج اصلی مالکیت نامبرده تاکنون ســند مالکیت صادر نگردیده بعلت جابجایی 
مفقود گردیده با بررسی دفتر امالک مشخص شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 4976 صفحه 
156 دفتر 32 بنام مشــارالیه صادر و تسلیم شده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد، 
لذا باســتناد تبصره 1 اصالحی ماده 120- آیین نامه قانــون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود باشد بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوســت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند 
مالکیت یا ســند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 97/11/23 
رئیس ثبت تفرش- حیدری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 1247 مورخ 1392/7/16 هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حمید عینی پور فرزند رجبعلی به شــماره شناســنامه 5 صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 133/33 مترمربع پالک  1 فرعی از 116 اصلی واقع در کاوکالی 
پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رســمی آقای محمد جودکی محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/8                                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/23
جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره 1175 مورخ 1397/10/12 پرونده کالسه 91 سال 97 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حسن پور فرزند رضاقلی به شماره شناسنامه 1945 صادره از 
پلدختر در ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بناء گردیده به مساحت 32 متر مربع 
پــالک 28 فرعــی از 14 اصلی واقع در دوالبچی پلدختر بخش 8 خرم آباد خریداری از مالک رســمی آقای 
جهانگیر جایدری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تســلیم 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 خواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/8                                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/23
 جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

توضیحات: توضیح اینکه ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده به مســاحت32 مترمربع 
الحاقی به پالک 2003 فرعی مجزی شده از پالک 28 فرعی از 14 اصلی می باشد.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال مالی 96 به تصویب رســید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی 10980002869 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمد حیدرپور کدملی 4689857733 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
آقای محمد بیات کد ملی 3933391113 به نمایندگی از شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی 10320170526 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حیدر علی  هاشــمی کد ملی 6359005166 به نمایندگی از شــرکت یگانه اندیش ســازه به شناسه 
ملی 10320125420 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی پالرک کد ملی 2992882216 به نمایندگی از شــرکت 
بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا به شناســه ملی 10103572255 به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی مالیری کد ملی 
0492655936 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا و سهامداران( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسالمی و قراردادها با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا 
»به همراه مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا« همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی شرکت با 

امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱2۴۴۱
 و شناسه ملی ۱۰۱۰۳5۱۰۱۶۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

۹۴2۰5 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳82۹۰۴ 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس: اســتان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، راه پیما، خیابان شهید اکبر رنجبر، خیابان قزوین، پالک 
534، پاساژ تجاری امپراطور، طبقه چهارم، واحد 406 کدپستی 

1337762017 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر ابر سین 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱57 

و شناسه ملی ۱۴۰۰57۶۳28۶ 

 به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1396/11/24 تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: آقای محمدرضا مشــایخی
 به شــماره ملی 1218998121 به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه سبز جهان با شناســه ملی 10102853650 به سمت 
مدیــر عامــل و رئیس هیئــت مدیره. آقای مجید نورعلی به شــماره ملی 55183999 به نمایندگی از شــرکت مهندســی 
آماد بهینه ســاز با شناســه ملی 10102251738 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جعفر حســن نژاد به شماره ملی 
2690151456 به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید با شناســه ملی 10102255011 به ســمت عضو هیئت مدیره، آقای 
 محمدرضا صفاری به شماره ملی 2721662252 به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 
به شناسه ملی 10102384287 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا عالئی به شماره ملی 5579142064 به نمایندگی از 

موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره به شناسه ملی 10100467987 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
 کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ســفته برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر
 اداری مالی آقای جعفر درخشانی به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱8۴۱۰2 و شناسه ملی ۱۰۱۰22۶2۳۹۱

غالب بودن وجه اقتصادی توافــق پاریس به دلیل هدف قرار گرفتن حوزه 
انرژی ایجاب می کند که با توجه به شرایط فعلی کشورمان و مشکالت معیشتی 

و اقتصادی و تحریم ها با دقت نظر بیشتری به این توافق نگریسته شود.
به گفتــه متخصصان، توافقنامه تغییــر اقلیم پاریس بــه دلیل تمرکز بر 
کاهش تولید و مصرف ســوخت هایی نظیر نفــت و گاز بیش از آنکه یک توافق 
زیســت محیطی باشد، یک توافق اقتصادی است. چرا که در تمامی اقتصادهای 
توسعه یافته و درحال توسعه، سوخت و انرژی به  عنوان محرک اقتصادی شناخته 
می شود. از دالیل این موضوع می توان به عدم الحاق روسیه به این توافق به دلیل 
کاهش رشــد اقتصادی در بلندمدت و خروج آمریکا به دلیل حذف بیش از 6/5 
میلیون فرصت شغلی در بخش صنعت)تحت تاثیر اجرای این توافقنامه( اشاره 
کرد. همچنین عملکرد محتاطانه کشورهای نفتی مانند عربستان و قطر نیازمند 
توجه است که سعی کرده اند تعهدات خود را به گونه ای تنظیم کنند که اجرای 

این تعهدات رشد اقتصادی آن ها را تحت تاثیر قرار ندهد.
توافق تغییر اقلیم پاریس، حاصل نشســت بیست و یکم کنوانسیون تغییر 
اقلیم سازمان ملل متحد )UNFCCC( با هدف ممانعت از افزایش دمای زمین با 
تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انسان ساخت ازجمله دی اکسید کربن 
)CO2( است.  این توافق نامه طبق بند یک ماده 4 از کشورها می خواهد که هر 
چه سریع تر به سمت  کنار گذاردن سوخت هایی نظیر نفت و گاز حرکت کنند.

ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانســیون تغییر اقلیم، در مجمع عمومی 
ســازمان ملل در ســال 1395 این توافق نامه را امضای اولیه کرده است.  دولت 
ایران در ســند تعهدات اولیه خود که قبل از اجالس بیست و یکم به دبیرخانه 
کنوانســیون تحویل داده اســت، متعهد به کاهش 12 درصدی انتشار گازهای 
گلخانه ای تا ســال 2030 میالدی شده است. کارشناسان معتقدند که کاهش 
انتشــار گازهای گلخانه ای به دلیل ارتباط مســتقیم با رشد اقتصادی، موجب 
کاهش رشــد اقتصادی کشور خواهد شد. از دالیل این موضوع به تکیه اقتصاد 
ایران بر صنایع انرژی بر و نفت و گاز اشــاره می شــود. بــه این ترتیب کاهش 
ارزش تولید در صنایع نفت گاز به دلیل انتشــار زیاد گازهای گلخانه ای به شدت 
موردتوجه قرار گرفته اســت به طوری که نفت و گاز به  عنوان اولین قربانیان این 
توافق شناخته می شوند. این در حالی است که منابع نفت و گاز اصلی ترین مزیت 

اقتصادی ایران هستند.
 در راســتای ارائه گزارش به کنوانســیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد 
در مورد میزان کاهش در حوزه های مختلف اقتصادی، ســازمان محیط زیست 
به بررسی آسیب های ناشــی از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش های 
مختلف اقتصاد کشور پرداخته است. این گزارش با عنوان سومین گزارش تغییر 
اقلیم ســازمان محیط زیســت به ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش 
انتشار و تنوع بخشی اقتصادی پرداخته و میزان کاهش تولید و هزینه های مربوط 

به آن در بخش های مختلف اقتصادی را بیان می کند.
بررسی آسیب های اقتصادی 

کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای
بر اساس این گزارش، کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای، باعث 
کاهش ارزش تولید در کل اقتصاد کشــور بر اساس قیمت های سال 1383 به 
میزان 180078/8 میلیارد ریال )حدود 18 هزار میلیارد تومان( خواهد شد. این 
کاهش ارزش تولید در حالی است که مطابق چشم انداز 20 سال، اقتصاد ایران در 

سال 1404 باید به رشد 8 درصدی برسد. 
مطابق گزارش مذکور بیشترین آسیب کاهش ارزش تولید متوجه بخش های 
اصلی اقتصاد کشور مانند نفت و گاز و صنایع پایین دست آن ها و کشاورزی است. 
بخش نفت و گاز و کشاورزی در صورت اجرای تعهدات وعده داده شده با کاهش 
15 درصدی ارزش تولید که از نتایج کاهش حجم تولید اســت، روبه رو خواهند 
شد. از سوی دیگر صنایع پایین دست نفت و گاز که جزء صنایع سودِده محسوب 

می شوند با کاهش قریب به 14 درصدی در تولید مواجه می شود.
پیش بینی کاهش ارزش تولید در کل اقتصاد کشور در حالی است که اسناد 
باالدستی در تضاد کامل با این کاهش است. ازجمله این اسناد می توان به موارد 

زیر اشاره کرد.
1- بند 8 سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص نفت و گاز: 
جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام 

و گاز طبیعی
2- بند 13 سیاســت های اقتصــاد مقاومتی: افزایش صــادرات گاز، برق، 

پتروشیمی و فرآورده های نفتی
3- بند 14 سیاست های اقتصاد مقاومتی: حفظ و توسعه ظرفیت های تولید 

نفت و گاز

4-بند 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین امنیت غذایی کشور با 
تکیه  بر تولیـد از منـابع داخلـی و تأکیـد بـر خودکفـایی در تولیـد محصوالت 

اساسی کشاورزی تأکید دارد.
5- بندهای 1، 2 و 3 سیاست های نفت و گاز در سیاست های کلی نظام در 
دوره چشم انداز: افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش 

اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده نفت و گاز
با توجه به وجود تضاد جدی بین اسناد باالدستی اقتصادی کشور با اقدامات 
موردنظر توافق پاریس ضروری است مسئوالن امر با دقت نظر بیشتری موضوع 
الحاق ایران به توافقنامه پاریس و تعهدات کشورمان در این کنوانسیون را بررسی 

کنند.
همچنین چندی پیش رئیس امور بین الملل و کنوانســیون های ســازمان 
حفاظت محیط زیست در یک نشست خبری اعالم کرد: ایران یکی از کشورهای 
فعــال در مذاکرات پاریس بود که به تصویب توافقنامه پاریس منجر شــد؛ این 
توافقنامه در ایران در ســال 95 در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید اما 

هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است.
سوالی که پیش می آید این است که چرا سند تعهدات همراه با موافقتنامه 
در اختیار شــورای نگهبان قرار نگرفت؟ چه ایرادی در این سند بوده است که با 

ایراد شورای نگهبان مجبور به ارائه آن به مجلس شده اند؟
این مقام مسئول درخصوص سهم دیگر کشورها هم صحبت کرده و گفته 

اســت سهم دیگر کشورها بیشتر از ماست اما دو نکته را بیان نکرده است: نکته 
اول اینکه تمامی این کشورها تعهد مشروط داده اند، برای مثال پاکستان  انجام 
تعهداتش را مشروط به دریافت 40 میلیون دالر کرده است، سوال اینجاست چرا 

ایران برای انجام تعهداتش شراطی نگذاشته است؟
نکته دوم اینکه این کشــورها به دلیل نداشــتن منابع انرژی منابع انتشار 
خاصی هم ندارند و با چند اقدام کوچک می توانند به تعهداتشان عمل کنند در 
حالیکه ایران کشوری است که عمده صنایعش انرژی بر بوده و نمی تواند به راحتی 

تعهدات کاهش 12 درصدی انتشار را که 210 میلیون تن است را انجام دهد.
* آیا کاهش۷ درصدی فشاری به اقتصاد وارد نمی کند؟

حامیان توافق مذکور مدعی اند با انجام این تعهدات  هیچ فشاری به اقتصاد 
وارد نمی شــود چطور می توانیم این مسئله را قبول کنیم وقتی سازمان محیط 
زیســت گزارش داده که این کاهش انتشار موجب کاهش 7 درصدی از حجم 
اقتصاد ما می شــود آیا 7 درصد عدد کمی اســت؟ آیا کاهش 7 درصد از تولید 

ناخالص داخلی عدد قابل مالحظه ای نیست؟
برخی موافقان این معاهده  با اشاره به اینکه ایران قربانی تغییر اقلیم است، 
می گویند: 11 هزار میلیارد تومان خســارت بخش کشــاورزی ناشی از تغییر 
اقلیم و خشک شدن رودخانه ها است. اینان حتی با فرافکنی و الپوشانی ضعف 
مدیریت ها در ســال های گذشــته در مدیریت منابع آب و کشاورزی و صنایع 
غیراصولی که موجب فجایع زیســت محیطی شده است این اتفاقات را به پای 
تغییر اقلیم گذاشته و اظهار می دارند به همین دالیل باید تالش کنیم به صورت 
رسمی به توافقنامه پاریس ملحق شویم تا از حق ایران در مقابل آثار تغییر اقلیم 

حمایت کند!

آلودگی هوا بهانه است
همچنین حامیان توافق پاریس مقابله با آلودگی هوا را از دیگر فواید پیوستن 
به توافق پاریس ذکر می کنند درحالی که آلودگی هوا بحثی متفاوت از گازهای 
گلخانه ای است، به نظر می رسد اینان فراموش کرده اند که دی اکسید کربن که 
مولد گازهای گلخانه ای است با مونو اکسید کربن که گاز آالینده هواست ماهیت 
متفاوتی دارد و امروزه حتی مهمترین آالینده هوا در کالنشهرهایی مانند تهران 

دیگر مونو اکسید کربن نیست، و عامل اصلی آن pm2/5  شناخته شده است.
از این جهت اگر می خواهیم سیاستی در راستای کاهش آلودگی هوا داشته 
باشیم باید بدانیم سهم تولید این آالینده در اتوبوس های شهری و کامیون ها بیش 
از خودروهای سواری است، که اگر به عنوان سیاستگذار به دنبال کاهش آلودگی 

 هوا باشیم باید به دنبال نصب فیلتر دوده و اسقاط اتوبوس های فرسوده برویم.
اما اگر به دنبال این هستیم که از آلودگی هوا شعاری درست کنیم و آدرس 

غلط بدهیم برای رسیدن به اهداف خاص خودمان بحث متفاوت است.
جمع آوری گازهای فلر ممکن نیست

همچنین موافقان توافق پاریس می گویند: جلوگیری از ســوزاندن گازهای 
مشعل )فلر( یکی از راه های کاهش انتشار است، 53 میلیون تن دی اکسید کربن 
از طریق فلرها سوزانده می شود و این یعنی هفت تا 8 درصد کل انتشار گاز دی 
اکسید کربن که اگر بتوانیم آن را به چرخه اقتصادی برگردانیم بسیار مقرون به 
صرفه خواهد بود. با انجام این اقدامات تا سال 2030 می توان 12 درصد از انتشار 

گازهای گلخانه ای در کشور را کاهش داد.
در واقع این عده به دنبال جمع آوری تمامی فلرها هســتند، اما بنابر گفته 
کارشناســان حوزه انرژی  همه گازهای همراه و فلرها قابلیت جمع آوری ندارد 
چراکه بخشــی از آنها در دریا هســتند و 80 کیلومتر تا ساحل فاصله دارند و 
جمع آوری آنها اصال اقتصادی نیست و همه آنهایی که در ساحل هستند هم با 
توجه به اینکه پراکندگی بسیار زیادی دارند قابلیت تجمیع ندارند و سومین دلیل 
که باعث می شــود امکان جمع آوری فلرها غیرممکن شود این است که با تغییر 
تولید نفت در کشور که تابعی از سیاست های کالن کشور است، تولید گازهای 
همراه هم تغییر پیدا می کند و تغییر تولید گاز همراه باعث می شود که جمع آوری 
این گازهای برای بخش خصوصی دیگر جذابیت نداشته باشد چراکه برای این گاز 

حساب باز می کند که از این گاز استفاده کند.
همچنین از آنجایی که نفت تابعی از سیاســت های کالن کشورهاســت، 
کشورها در طراحی اولیه میدان های نفتی جمع آوری گاز فلر را هم مدنظر قرار 
می دهند در حالی که ما پس از گذشــت سال ها از افتتاح چاه های نفتی به فکر 

جمع آوری گاز فلر افتاده ایم.
البتــه اینکه به طور کلی گازهای فلر قابل جمع آوری نیســت را نمی توان 
پذیرفت اما می توان گفت جمع آوری کلیه گازهای فلر در کشور امکان پذیر نیست.
جالب اینجاست که اگر ما تمامی گازهای فلر کشور را هم جمع کنیم تنها 
به یک ســوم تعهداتمان عمل خواهیم کرد، و در شرایطی که امکان جمع آوری 
تمامی گازهای فلر را نداریم به همان میزان نمی توانیم به تعهداتمان عمل کنیم.

راندمان نیروگاه ها بیشتر نمی شود
از ســوی دیگر حامیان، مدعی اند که راندمان نیروگاه های برق با این توافق 
بیشتر می شود در حالی که  به خاطر فرم مصرف برق غیر صنعتی در کشور امکان 
کاهش ســهم نیروگاه های گازی را نداریم و چون امکان آن فراهم نیست امکان 
افزایش راندمان هم وجود ندارد. بنابراین تا مدل مصرف برق در کشور تغییر نکند 

نمی توانیم ادعای 4 برابر افزایش راندمان را در کشور داشته باشیم.
وقتی مدعی می شــویم یک درصد راندمان نیروگاه ها افزایش پیدا می کند 
یعنی مدعی هستیم که نیروگاه سازی افزایش خواهد کرد و نیروگاه های سیکل 
ترکیبی رشــد خواهند داشت اما این پیش فرض غلط است، چراکه در تابستان 
گذشته هم شاهد خاموشی  بوده ایم زیرا ظرفیت تولید برق ما افزایش پیدا نکرده 
است چون به دلیل عدم رغبت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه به 
دلیل نبود توجیه اقتصادی تولید برق و فاصله قیمت تولید 110 تومانی با فروش 
آن به قیمت 66 تومان با ســرمایه گذاری در ایــن زمینه برای هر کیلووات 50 
تومان متضرر می شود و به همین دلیل وزارت نیرو بزرگترین بدهکار کشور است.

در این شــرایط چطور انتظار افزایش راندمان را داریم، در واقع مسئله امروز 
وزارت نیرو افزایش راندمان نیست بلکه توسعه ظرفیت نیروگاه ها است که بهترین 
و آسان ترین راه آن نیروگاه های گازی است که کم هزینه تر هستند و مشکل پیک 
را هم حل می کنند. پس چرا ما زیر بار این تعهد رفته ایم؟ به نظر می رسد کسانی 
که تعهدات پاریس را پذیرفته اند یا سوادی در زمینه های فوق نداشته اند و یا از 

ایرادات و چالش ها و موانع پیش روی آن بی اطالع بوده اند.
خبرگزاری ها

قتـــصاد     ا
یـــــس ر فق       پا ا نــــی     تو با نخستین      قر

 بــه گزارش ســازمان ملل، کاهــش ۱۲ درصدی 
انتشــار گازهــای گلخانه ای، باعــث کاهش ارزش 
تولید در کل اقتصاد کشــور )بر اســاس قیمت های 
ســال ۱۳۸۳( به میــزان حدود ۱۸ هــزار میلیارد 
تومــان خواهد شــد. این کاهــش ارزش تولید در 
حالی است که مطابق چشــم انداز ۲۰ سال، اقتصاد 
ایران در ســال ۱۴۰۴ باید به رشد ۸ درصدی برسد.

 رفتار کشــورهای نفتی مانند عربســتان و قطر با 
توافق پاریس نیازمند توجه اســت که سعی کرده اند 
تعهدات خود را به گونــه ای تنظیم کنند که اجرای 
این تعهدات رشــد اقتصادی آن هــا را تحت تاثیر 
قرار ندهد، اما ایران هیچ شــرطی نگذاشــته است.

پرونده اجرایی به کالسه 9600448 به استناد سند رهنی شماره 7641-92/10/14 دفتر اسناد رسمی شماره 45 اراک له بانک پاسارگاد شعبه اراک و علیه شرکت آذین درب اراک سهامی خاص ثبت شده به شماره 10507 
اداره ثبت اراک به صاحب امضایی محمود تجال )مدیر عامل( و محمد تجال )رئیس هیئت مدیره( بدهکار 2- محمود تجال فرزند احمد متولد 46/7/7 با کد ملی 5718820074 )راهن( هر دو به نشانی اراک خیابان دانشگاه 
روبروی دانشگاه علم و صنعت کد پستی 3817873519 در قبال مبلغ 3/348/676/671 ریال )سه میلیارد و سیصد و چهل و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار و ششصد و هفتاد و یک ریال( اعم از اصل طلب 
بانک و خسارت دیرکرد و سایر هزینه ها تا روز دوشنبه مورخ 97/12/13 )روز مزایده( و مبلغ 166/943/833 ریال نیم عشر اجرائی تشکیل و اجرائیه در مورخه 96/12/16 ابالغ و رعایت ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده 
است مورد وثیقه سند رهنی فوق الذکر عبارت است از همگی و تمامت عرصه و اعیان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 117/94 متر مربع که مقدار 3/94 متر مربع آن تراس مسقف است به انضمام انباری شماره 
4 به مســاحت 2 متر مربع پالک 4809 فرعی از 4620 اصلی قطعه 3 تفکیکی مفروز و مجزی شــده از 3710 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 اراک که ســند مالکیت آن ذیل ثبت 45861 صفحه 84 جلد 312 دفتر 
امالک بخش مربوطه بنام آقای محمود تجال صادر و تسلیم گردیده است و حدود و مشخصات آن بدین شرح است: شمااًل در 2 قسمت اول دیواریست به پیشرفتگی به طول 1/20 به فضای معبر مجاور دوم دیوار و پنجره 
اســت به طول 11 متر به فضای حیاط مشــاعی شــرقًا در هشت قسمت که قسمت پنجم آن شمالی قسمتهای دوم و سوم و هفتم آن جنوبیست اول دیواریست به طول 4/70 متر به فضای ملک مجاور شماره 2602 فرعی 
از شــماره 4620 اصلی دوم دیواریســت به طول 2 متر به آسانســور سوم دیواریست به طول 1/75 متر به راه پله مشاعی چهارم درب و دیوار است به طول 1/35 متر به راه پله مشاعی پنجم دیواریست به طول 49 سانتیمتر 
به راه پله مشاعی ششم دیواریست به طول 4/25 متر به راه پله مشاعی هفتم دیواریست به طول 50 سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی هشتم دیواریست به طول 1/20 متر به فضای حیاط مشاعی جنوبًا در دو قسمت اول 
دیوار و پنجره اســت به طول 7/56 متر به فضای حیاط مشــاعی دوم دیواریســت پیشرفتگی به طول 1/24 متر به فضای معبر مجاور غربًا در سه قسمت اول دیوار و پنجره است بطول 2/11 متر به فضای معبر مجاور دوم 
نیم دیوار جلوی بالکن به طول 3/20 متر به فضای معبر مجاور ســوم دیوار و پنجره اســت به طول 6/09 متر به فضای معبر مجاور وضعیت ســازه ساختمان: اسکلت بتنی پوشش سقف: طاق بتنی قدمت بنا: حدوداً 6 سال، 
عمر مفید باقی مانده: حدوداً 24 ســال حد اصالحی از طرف شــهرداری/ دهیاری: ندارد اســتحکام بنا: در حد متوسط نوع کاربری و استفاده: مسکونی، وضعیت سکونت ملک: در حال حاضر مالک در آن سکونت دارد. طبقه 
دوم مساحت 117/94 بهای هر متر 43/000/000 ریال جمع کل: قیمت کل 5/071/420/000 ریال مشخصات ملک: حدود و مشخصات ملک مذکور با مندرجات سند مالکیت مطابقت دارد. ملک مورد ارزیابی به صورت 
اســکلت بتنی با ســقف تیرچه و فوم پلی اســتایرن و با درب ورودی ضد سرقت و پنجره UPVC با شیشــه دوجداره و قدمت حدوداً 6 سال واقع در طبقه دوم یک مجتمع مسکونی 6 واحدی دارای آسانسور و پارکینگ و 
انباری )داخل آپارتمان( که مطابق پایانکار شــهرداری به شــماره 12025 مورخ 92/5/3 احداث گردیده اســت. واحد مذکور شامل هال و پذیرایی و آشپزخانه باز و دو اتاق خواب و دستشویی و توالت و حمام می باشد که کف 
کلیه فضا ها سرامیک و بدنه دیوارها در فضاهای عمومی کاغذ دیواری و در فضای آشپزخانه و بهداشتی کاشیکاری شده است. آپارتمان مذکور دارای انشعابات آب مشترک و برق و گاز مجزا و یک خط تلفن ثابت و گرمایش 
پکیج و رادیاتور گرمایش از کف و ســرمایش آن با کولر گازی )هال و پذیرایی( و کولر آبی تأمین شــده اســت. ضمنًا آپارتمان دارای قدرالسهم از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان و آیین نامه اجرایی مربوط 
به آن می باشد. نظریه کارشناسی: با عنایت به مطالب فوق الذکر، موقعیت استقرار ملک و قدمت بنا و نوع مصالح بکار رفته و تأسیسات و امکانات نصب شده در آپارتمان و در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در قضیه ارزش 
تمامیت پالک ثبتی مذکور به شرط تخلیه و فک رهن نمودن بدهی بانکی توسط کارشناس منتخب آقای جمشید مقدسی به مبلغ پانصد و هفت میلیون و یکصد و چهل و دو هزار تومان ارزیابی گردیده و تمامت ششدانگ 
پالک فوق در قبال طلب  بانک و نیم عشر اجرایی و سایر هزینه ها در روز دوشنبه مورخ 97/12/13 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده فروش می رسد و مزایده از مبلغ پانصد و هفت 
میلیون و یکصد و چهل و دو هزار تومان 5/071/420/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شــد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کاًل نقدی است طالبین 
و خریداران می توانندجهت شرکت در مزایده با ارائه چک رمزدار بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند. همچنین خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از ملک فوق واقع در اراک 
خیابان دانشگاه روبه روی دانشگاه علم و صنعت خیابان یادگار امام)ره( نبش کوچه احسان 6 مجتمع ارغوان طبقه دوم دارای کد پستی 3817873519 دیدن نمایند و کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده 
بدهکار اســت کلیه بدهی های مربوط به آب لوله کشــی و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراک و مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان 
بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب دارائی و شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مزایده برگزار خواهد شد. طبق اعالم بانک بستانکار مورد مزایده نزد شرکت بیمه پاسارگاد تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
1- برابر نامه شماره 167558 - 95/12/19 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اراک در قبال مبلغ 4241038000 ریال بازداشت می باشد.

2- برابر نامه شماره 174815 - 95/12/28 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اراک در قبال مبلغ 54998000000 ریال بازداشت می باشد.
3- برابر نامه شماره 239167 - 96/3/17 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اراک در قبال مبلغ 8444744500 ریال بازداشت می باشد.

تاریخ انتشار: 97/11/23 

متن آگهی مزایده

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری


