
اتحادي�ه اروپ�ا اعالم كرده اس�ت كه در س�ال 
۲۰۴۶ مي�الدي، ق�اره س�بز ب�ه گاز واردات�ي 
روس�يه ني�از نخواه�د داش�ت و ان�رژي مورد 
ني�از خ�ود را از مناب�ع تجديدپذي�ر فراه�م 
خواهد ك�رد. انرژي ه�اي خورش�يدي، بادي و 
هيدروژن س�بز گزينه هاي مورد نظر اروپايي ها 
براي جايگزين�ي ب�ا گاز طبيعي خواهن�د بود. 
اين گذار انرژي تغييرات چشمگيري بر ژئوپلتيك 
و اقتصاد انرژي دنيا بر جاي خواهد گذاشت، اما اين 
برنامه اروپايي ها براي كنارگذاشتن گاز طبيعي در 
۲۵سال آينده تا چه ميزان واقع گرايانه است و 
پيامدهاي اين تصميم بر روسيه چه خواهد بود؟

آنجال مركل، صدراعظم آلمان در آگوست گذشته 
در ديدار با والديمير زلنسكي، رئيس جمهور اوكراين 
اعالم كرد: اروپا نيازمند به صفر رساندن كربن خود 
در سال ۲۰۵۰ميالدي اس��ت. اين سياست گام به 
گام اجرا خواهد شد و در ۲۵ س��ال آينده با توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير، ميزان صادرات گاز طبيعي 
روسيه به اروپا به صفر خواهد رسيد يا بسيار محدود 
خواهد شد.  يك سال پيش، اتحاديه اروپا راهبردي 
براي توسعه هيدروژن سبز ارائه كرد؛ اين راهبرد با 
هدف مقابله با بحران تغيير اقليم تدوين شده است و 
در افق سال ۲۰۵۰ ميالدي بايد ۱۸۰ تا ۴۷۰ ميليارد 
يورو در بخش هيدروژن تجديدپذير سرمايه گذاري 
شود، همچنين ۳ تا ۱۸ميليارد دالر نيز براي توليد 
هيدروژن از سوخت هاي فسيلي با انتشار كربن اندك 
بودجه در نظر گرفته شده است، اما چگونگي تأمين 

مالي اين طرح ها در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
   افزايش س�هم انرژی های تجديدپذير در 

سبد انرژی اروپا
بروكسل معتقد است كي يف مي تواند يكي از شركاي 
كليدي اين راهبرد باشد. سهم انرژي هاي تجديدپذير 
در سبد انرژي اروپا به تدريج در حال افزايش است. 
هرچند همچنان تا زمان رقابتي شدن اين منابع بايد 
صبر كرد. كشورهاي فرانس��ه، اتريش و آلمان براي 
رهبري بازار هي��دروژن در اروپ��ا رقابت تنگاتنگي 
دارند. توسعه شبكه راه آهن سبز با قطارهاي مسافري 
داراي سوخت هيدروژن در آلمان عملياتي شده و 
آلمان يك پااليشگاه بزرگ توليد هيدروژن صنعتي 
با روش الكتروليز را افتتاح كرده است. شركت رويال 
داچ شل و اتحاديه اروپا، حاميان مالي اجرايي پروژه 
بوده اند. در س��ايه موفقيت اين پروژه شركت رويال 
داچ شل در نظر دارد تا يك پروژه بزرگ تر با ظرفيت 
۱۰برابر اين واحد در سال ۲۰۲۴ميالدي افتتاح كند 

كه هيدروژن سبز توليدي اين پروژه در صنايع آلمان 
مصرف خواهد شد. شركت نسته نيز مجتمع توليد 
ديزل تجديدپذير را در بازار بلژيك راه اندازي كرده 
است كه اين س��وخت به صورت كامل از مواد خام 

تجديدپذير توليد مي گردد. 
دولت هاي بلژيك و هلند در حال برنامه ريزي جهت 
استفاده از هيدروژن در كشتي هاي در حال تردد در 
رودخانه هاي اين دو كشور هستند. شركت پريمتالز، 
از زيرمجموعه هاي ميتسوبيش��ي اعالم كرده يك 
واحد توليد هيدروژن با ميزان انتشار كربن نزديك 
به صفر را در اتريش افتتاح كرده است. اتحاديه اروپا 
از توسعه انرژي هاي تجديدپذير حمايت همه جانبه 
می كند. آنها معتقدند شبكه هاي انتقال برق مي تواند 

جايگزين خط لوله هاي نفت و گاز شود. 

ماروس سفكوويچ، نايب رئيس كميسيون اروپا در 
ماه ژوئيه به اوكراين س��فر كرد تا در حوزه انرژي با 
رهبران اين كشور مذاكره كند. مشاركت راهبردي 
جديد در زمينه موادخام، مهم ترين دستور كار اين 
سفر بوده است. مش��اركت اتحاديه اروپا و اوكراين 
در حالي انجام مي شود كه روسيه ساخت خط لوله 
نورد اس��تريم۲ را تقريباً تكميل كرده و اين نگراني 
در ميان رهبران كي يف ايجاد ش��ده كه اين كشور 
از ميلياردها دالر درآمدهاي ترانزيت گاز خرس ها 
محروم خواهد شد. والديمير زلنسكي، رئيس جمهور 
اوكراين بارها با انتقاد از اين پروژه از نورد استريم۲ 
به عنوان يك اسلحه ژئوپلتيكي خطرناك در دستان 
كرملين ياد كرده است. مسكو بارها اعالم كرده كه 
بر خالف مخالفت كاخ سفيد، اين خط لوله سياسي 

نيست و تنها يك پروژه اقتصادي است كه هرگز به 
عنوان اهرمي جهت اعمال فشار بر اروپا به كار گرفته 
نخواهد ش��د. اگر چه تعدادي از دولت هاي اروپايي 
موافق ساخت اين پروژه هس��تند، اما تغيير راهبرد 
اروپا در برابر سوخت هاي فسيلي و تالش براي گذار 
به انرژي هاي پاك و مقابله با تغيير اقليم، مهم ترين 

موانع دربرابر نورد استريم۲ به حساب مي آيند. 
رهبران اروپا در سال هاي اخير تالش كردند با ساخت 
تعداد قابل توجهي پايانه هاي واردات ال جي و واردات 
گاز از آذربايجان از طريق كريدور گازي جنوبي همراه 
با واردات چشمگير محموله هاي ال ان جي از اياالت 
متحده، سهم روس ها در س��بد گاز مصرفي خود را 
كاهش دهند. هم اكنون حدود ۴۰ درصد گاز مصرفي 
اتحاديه اروپا از روس��يه تأمين مي شود. كميسيون 
اروپا از برنامه خود براي كاهش دستكم ۵۵درصدي 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي اروپا در افق سال ۲۰۳۰ 
ميالدي خبر داده است. دريافت ماليات قابل توجه 
از واردكنندگان س��وخت هاي فسيلي، برنامه ريزي 
براي كنار گذاشتن خودرو هاي داراي سوخت هاي 
فسيلي و افزايش ماليات انتش��ار كربن، مهم ترين 
ابزار هاي قاره اروپا براي گذار به سوي انرژي هاي سبز 

محسوب مي شوند
مقام��ات اروپاي��ي در نظ��ر دارند تا س��ال ۲۰۵۰ 
 ميالدي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در صنعت 
حمل ونقل را تا ۹۰ درصد كاهش دهند. در اين دوره 
گذار از توليدكنندگان اروپايي حمايت خواهد شد، 
اما توليدكنندگان غيراروپايي بايد محصوالت خود را 

با  منابع انرژي هاي پاك سازگار كنند. 
رهبران روسيه كه با دقت اخبار حوزه انرژي در اروپا 
را دنبال مي كنند، البي گسترده اي براي تداوم سهم 
در بازار انرژي اروپا انجام مي دهند. والديمير پوتين در 
سال گذشته بخشي از مقررات زيست محيطي اروپا را 
غيررقابتي توصيف كرده بود. وي اعالم كرده صنعت 
انرژي روسيه يكي از سبزترين صنايع دنياست كه از 
انرژي هاي برق آبي و هسته اي در كنار توليد برق با گاز 

طبيعي بهره مي برند. 
والديمير پوتين از حاميان كليدي س��رمايه گذاري 
كشورش در توليد هيدروژن است. روس ها معتقدند 
از شبكه كنوني انتقال و توزيع گاز طبيعي در اروپا 
مي توان براي توزيع هيدروژن بهره برد. كارشناسان 
معتقدند گذار كامل به منابع انرژي تجديدپذير در 
قاره سبز به سه دهه زمان نيازمند است. بدين ترتيب 
تا آن زمان اتحاديه اروپا همچن��ان به گاز صادراتي 

روسيه نيازمند خواهد بود. 
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 صاحبان قاره سبز 
در راه كاهش نفوذ روسيه در بازار انرژي

صف عجيب لندكروز!
ت�ا چه�ار  باي�د  لندك�روز  مناط�ق مش�تريان  برخ�ي  در 
بمانن�د.  خ�ود  خ�ودروي  درياف�ت  منتظ�ر  س�ال 
به گزارش موتور وان، تقاضاي باال و محدوديت هاي گسترده فروش از 
طرف تويوتا باعث شده تا طرفداران لندكروز جديد با صف عجيبي براي 
تحويل گرفتن خودروي محبوب خود مواجه شوند. طبق اعالم تويوتا به 
دليل كمبود قطعه، روند توليد لندكروز كه از ماه قبل متوقف شده بود، 
اين ماه نيز از سر گرفته نخواهد شد. تا پيش از توقف، ظرفيت خط توليد 
لندكروز تويوتا براي ۱۲ماه بعد پر شده بود و تخمين زده شد خريداران 
در برخي مناطق به ويژه استراليا كه تعداد عرضه محدود است، مجبور 

شوند تا چهار سال در صف بمانند. 
هر چند لندكروز جديد قرار نيس��ت در بازار امريكا عرضه شود، با اين 
حال تويوتا نسخه مشابه لندكروز در برند لوكس خود يعني لكسوس ال 

ايكس را براي عرضه در بازار امريكا و كانادا در نظر گرفته است. 
عالوه بر امريكا، نسخه جديد لندكروز در بسياري از مثل مناطق از جمله 
اروپا نيز عرضه نخواهد شد و قرار است تنها در مناطق محدودي مثل ژاپن، 
شرق آسيا و خاورميانه در دسترس باشد. اين خودرو با قابليت بيشتر در 
عبور از موانع طبيعي، بيش��تر براي طرفداران آفرود طراحي شده و اين 
توانايي را دارد تا از شيب هايي حدود ۳۲ درجه عبور كند. اين خودرو داراي 
موتور نيرومندي است كه توان ۴۱۰اسب بخاري را براي آن فراهم مي كند. 
تقريباً هفت ثانيه طول می كشد تا سرعت اين خودرو از صفر كيلومتر بر 
ساعت به ۱۰۰كيلومتر برساعت برسد. قيمت اين محصول ۴۲ هزار و ۳۴۵ 
پوند اعالم شده كه ۲ هزار پوند گران تر از نسل قبلي است. براي نمونه هاي 
آپشنال كه داراي سيستم كنترل دماي درون خودرو مبتني بر وضعيت 
آب و هواي بيروني، قفل ديفرانسيل عقب و گرمكن هاي صندلي هستند، 
قيمت به ۵۷ هزار و ۴۹۰ پوند افزايش پيدا مي كند. نمونه آپشنال همچنين 

داراي افزونه هاي مشكي رنگ جانبي و لنزهاي جديد چراغ هستند. 

تورم چين زير يك درصد 
نرخ ت�ورم ب�زرگ تري�ن اقتصاد جه�ان ب�ه ۰/8درصد رس�يد. 
به گزارش تريدينگ اكونوميكس، نرخ تورم چي��ن در ۱۲ماه منتهي 
به آگوس��ت به مثبت ۰/۸ درصد رس��يد. اين نرخ تورم كه ۰/۲ درصد 
كمتر از تورم ماه قبل و ۰/۱ درصد بيش��تر از نرخ پيش بيني ش��ده از 
سوی كارشناس��ان بوده، بيش از همه تحت تأثير افزايش تورم بخش 
حمل و نقل قرار گرفته كه تورم آن به مثبت ۵/۹ درصد افزايش پيدا كرده 

است؛ اين كمترين تورم ثبت شده پنج ماه اخير در چين بوده است. 
موادغذايي با تورم منفي ۰/۸ درصدي و مراقبت هاي درماني با تورم ۰/۴ 
درصدي از بخش هاي مهم كاهنده تورم بوده اند. در بين ساير بخش هاي 
تورمي، تورم بخش فرهنگ و آم��وزش ۰/۳ درصد و آب و برق ۱/۱ درصد 
اندازه گيري شده است. هسته تورمي كه تورم بخش انرژي و موادغذايي را به 
دليل نوسانات باالي قيمت در آنها در نظر نمي گيرد، در اين ماه به ۰/6 درصد 
رسيده كه در مقايسه با ماه قبل ۰/۲ درصد كمتر شده است. متوسط نرخ 
تورم چين در بازه زماني ۱۹۸6 تا ۲۰۲۱ معادل ۴/۹۵درصد بوده است كه 
باالترين تورم ثبت شده مربوط به فوريه ۱۹۸۹ با ۲۸/۴۰درصد و كمترين 
تورم نيز مربوط به آوريل ۱۹۹۹ با منفي ۲/۲درصد بوده اس��ت. بر مبناي 
ماهانه، نرخ تورم چين در اين ماه به ۰/۱درصد رسيده است كه ۰/۲ درصد 

كمتر از تورم ماهانه ثبت شده اين كشور براي ماه قبل به حساب مي رود. 

گشايش ۱۱۰ ميليارد دالري آرامكو 
آرامكوي س�عودي با هدف تأمين مالي توسعه يكي از بزرگ ترين 
ميادين گازي غيرمرس�وم جهان، در حال بررس�ي گش�ايش اين 
پروژه 11۰ ميليارد دالري به روي س�رمايه گذاران خارجي اس�ت. 
منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: اين شركت دولتي در حال بررسي جذب 
سرمايه گذاري جديد يا اس��تقراض براي ميدان گازي جفوره بوده و با 
يك مشاور كار مي كند و مذاكرات مقدماتي با سرمايه گذاران عالقه مند 
شامل شركت هاي بزرگ بازرگاني كاال را آغاز كرده است. گمانه زني ها 
در مراحل اوليه است و آرامكو ممكن است راه هاي ديگري را براي تهيه 

سرمايه به منظور تأمين مالي توسعه جفوره دنبال كند. 
ميدان گازي جفوره يك اولويت براي حاكمان عربستان سعودي است 
كه به دنبال افزايش توليد گاز و كاهش اتكا به صادرات نفت خام هستند. 
برآورد مي شود اين ميدان ۲۰۰تريليون فوت مكعب گاز دارد و آرامكو 
انتظار دارد توليد در اين ميدان را در س��ال ۲۰۲۴ آغاز كند. آرامكو از 
زماني كه در سال ۲۰۱۹ عرضه اوليه عمومي سهام براي تأمين مالي ۷۵ 
ميليارد دالر سود نقدي به سهامداران و الزام هزينه سرمايه قابل توجه 
را برگزار كرد، درهايش را به روي سرمايه گذاران خارجي گشوده است. 
اين شركت فروش سهم در شبكه خطوط لوله نفت عربستان را در ژوئن 
تكميل و ۱۲/۴ميليارد دالر تهيه كرد. قرارداد مش��ابهي براي خطوط 
لوله گاز در دست تهيه است. تحت رياست ياسر الروميان كه مديريت 
صندوق سرمايه دولتي قدرتمند عربستان س��عودي را برعهده دارد و 
مشاور مهم محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي است، آرامكو 
بررسي راه هايي براي درآمدزايي از دارايي هايش را آغاز كرده است. اين 
شركت سال گذشته مديران ارش��دش را تغيير داد و واحدي را ايجاد 
كرد كه رياست آن را عبدالعزيز القديمي برعهده دارد و به بهينه سازي 

دارايي ها و تقويت دسترسي به بازارهاي رشد متمركز است. 

كاهش ۳۰ درصدي ذخيره سوخت نيروگاه ها
وزير نفت با بيان اينكه مقدار كنوني ذخيره س�ازي هاي س�وخت 
نيروگاهي نسبت به دوره مشابه پارسال ۳۰ درصد كمتر است، گفت: 
همه تالش مان اين است ظرفيت سوخت مايع نيروگاه ها را باال ببريم. 
به گزارش ايس��نا، جواد اوجي پس از بازديد از پااليش��گاه نفت تهران 
در جمع خبرنگاران گفت: توفيق ش��د امروز از يك��ي از قديمي ترين 
پااليشگاه هاي كشور كه نزديك به ۱۳/۵درصد ظرفيت پااليشي كشور 

را در اختيار دارد بازديد كنيم. 
وي افزود: اين پااليش��گاه آخرين مراحل تعميرات اساس��ي و تأمين 
سوخت كشور و توليد فرآورده ها از جمله بنزين و گازوئيل را در دستور 
كار دارد، همچنين افزايش كمي و كيفي براي ظرفيت پااليشي كشور 
ديده ش��ده اس��ت، در دولت س��يزدهم، وزارت نفت افزايش ظرفيت 
پااليش��گاه هاي موج��ود و ايجاد ظرفيت پااليش��ي جدي��د را دنبال 

مي كند. 
وزير نفت تصريح ك��رد: وزارت نفت در دولت س��يزدهم دو دس��تور 
كار در بحث پااليش��گاه ها دارد؛ مورد نخس��ت ارتق��اي كمي و كيفي 
پااليشگاه هاي كنوني و دوم ايجاد ظرفيت پااليشگاه هاي جديد يا همان 

پتروپااليشگاه ها خواهد بود. 
اوجي گفت: خوش��بختانه س��رمايه گذاران در بحث ايجاد و توس��عه 
ظرفيت هاي پااليشي مشخص ش��دند و توافق هايي هم با وزارت نفت 
شده است و طبق برنامه زمانبندي ش��ده، مسير توسعه كمي و كيفي 
پااليش��گاه ها طي مي ش��ود و براي پااليش��گاه هاي جديد هم مطابق 
برنامه اي كه سرمايه گذاران متعهد شده اند، دولت بحث مجوز تنفس 

خوراك را براي آنها در نظر گرفته است. 
وي ادامه داد: طبق زمانبندي تعريف شده براي پااليشگاه هاي موجود و 
پااليشگاه هاي جديد در چهار تا پنج سال آينده ظرفيت پااليشگاه هاي 

كشور يك و نيم برابر مي شود. 
اوجي همچنين از تحويل روزانه ۲6۰ميليون مترمكعب گاز طبيعي به 
نيروگاه ها خبرداد و گفت: اميدواريم با برنامه ريزي و تدابير انديش��يده 
شده كمترين چالش را در تأمين س��وخت زمستاني گاز بخش خانگي 

داشته باشيم. 

وحیدحاجیپور
گزارش

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
 وساختمان هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13

آيين نامه قانون تعيين تكليف 
برابر راى شمار480005516  140060312  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه  ــمى مس ــاختمان هاى فاقد سند رس ثبتى اراضى وس
ــى 2249446148 صادره ازكردكوى  ــنامه 12 وكد مل بالمعارض خانم ندا مسگربشناس
فرزند مسلم متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000377 درششدانگ  يك 3 
قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است - بمساحت 220 مترمربع ازپالك  3 اصلى واقع 
ــق راى صادره جكايت ازتصرفات  دراراضى اوزينه بخش 3 حوزه ثبت  ناحيه 2 گرگان طب
متقاضى دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز 
اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشار اولين اگهى بمدت  دوماه اعتراض خود رابا ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس 
ازاخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به 

مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/7/6

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دوگرگان
ازطرف محمد امين صافى

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
 هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13

آيين نامه قانون تعيين تكليف 
ــف  تكلي ــن  تعيي ــون  قان ــوع  موض ــأت  هي ــماره140060312480005511  ش راى  ــر  ب برا
ــات  ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــد س ــاى فاق ــاختمان ه ــى وس ــى اراض ــت ثبت وضعي
ــى  ــد مل ــنامه 880ك ــنامه 2110094486 بشناس ــزى بشناس ــد باق ــاى امي ــارض  آق ــه بالمع  مالكان

2110094486
صادره ازگرگان فرزند  على اصغرمتقاضى كالسه پرونده

  1400114412480000090
 در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 138  متر مربع ازپالك 3 
اصلى واقع در اراضى اوزينه بخش 3 حوزه  ناحيه 2 گرگان طبق راى صادره حكايت از  تصرفات 
متقاضى دارد  .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين 
ــبت به راى صادره فوق الذكر  اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار  رو اشخاصى كه نس
اولين اگهى بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/20 - تاريخ انتشار نوبت1400/7/6 

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان

ازطرف محمدامين صافى

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
 وساختمان هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13

آيين نامه قانون تعيين تكليف 
برابر راى شمار480005516  140060312  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه  ــمى مس ــاختمان هاى فاقد سند رس ثبتى اراضى وس
ــى 2249446148 صادره ازكردكوى  ــنامه 12 وكد مل بالمعارض خانم ندا مسگربشناس
فرزند مسلم متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000377 درششدانگ  يك 3 
قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است - بمساحت 220 مترمربع ازپالك  3 اصلى واقع 
ــق راى صادره جكايت ازتصرفات  دراراضى اوزينه بخش 3 حوزه ثبت  ناحيه 2 گرگان طب
متقاضى دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز 
اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشار اولين اگهى بمدت  دوماه اعتراض خود رابا ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس 
ازاخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به 

مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/7/6

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دوگرگان
ازطرف محمد امين صافى

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
 هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13

آيين نامه قانون تعيين تكليف 
ــف  تكلي ــن  تعيي ــون  قان ــوع  موض ــأت  هي ــماره140060312480005511  ش راى  ــر  ب برا
ــات  ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــد س ــاى فاق ــاختمان ه ــى وس ــى اراض ــت ثبت وضعي
ــى  ــد مل ــنامه 880ك ــنامه 2110094486 بشناس ــزى بشناس ــد باق ــاى امي ــارض  آق ــه بالمع  مالكان

2110094486
صادره ازگرگان فرزند  على اصغرمتقاضى كالسه پرونده

  1400114412480000090
 در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 138  متر مربع ازپالك 3 
اصلى واقع در اراضى اوزينه بخش 3 حوزه  ناحيه 2 گرگان طبق راى صادره حكايت از  تصرفات 
متقاضى دارد  .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين 
ــبت به راى صادره فوق الذكر  اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار  رو اشخاصى كه نس
اولين اگهى بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/20 - تاريخ انتشار نوبت1400/7/6 

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان

ازطرف محمدامين صافى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/4563تاريخ 1400/04/16  
رأى شماره 139960310004017735-1399/12/20 هيأت  برابر    ((3787506))
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سعيد حاجى 
زاده  ولوكالئى فرزند حسين به شماره شناسنامه 1400 شماره ملى 2060968951 
صادره بابل نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 
118/42 مترمربع پالك 2326/102/12125 اصلى واقع در حمزه كال بخش دو غرب 
بابل خريدارى از آقاى ابوالقاسم بازيار و شركاء  محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/20 نوبت دوم 1400/07/04 .م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك
 شهرستان بابل
شناسه آگهى: 1185360

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
  1400/6/3 پرونده:03/1400/6432تاريخ  شماره  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و 
هيأت   1399/12/23-139960310004017756 شماره  رأى  برابر    ((3812017))
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
مستقر در ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم زهرا طاهرنژاد 
اميرى فرزند عابدين به شماره شناسنامه 1647 شماره ملى 2064873058 صادره بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 84/30 مترمربع 
از آقاى  بابل خريدارى  پالك 4868/4/152 اصلى واقع در حاجى كال بخش دو غرب 
محمدعلى آهنگر  محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار 

نوبت اول 1400/06/20 نوبت دوم 1400/07/04 .م/الف 
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك
  شهرستان بابل
شناسه آگهى: 1185463

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/4563تاريخ 1400/04/16  
رأى شماره 139960310004017735-1399/12/20 هيأت  برابر    ((3787506))
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سعيد حاجى 
زاده  ولوكالئى فرزند حسين به شماره شناسنامه 1400 شماره ملى 2060968951 
صادره بابل نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 
118/42 مترمربع پالك 2326/102/12125 اصلى واقع در حمزه كال بخش دو غرب 
بابل خريدارى از آقاى ابوالقاسم بازيار و شركاء  محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/20 نوبت دوم 1400/07/04 .م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك
 شهرستان بابل
شناسه آگهى: 1185360

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
  1400/6/3 پرونده:03/1400/6432تاريخ  شماره  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و 
هيأت   1399/12/23-139960310004017756 شماره  رأى  برابر    ((3812017))
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
مستقر در ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم زهرا طاهرنژاد 
اميرى فرزند عابدين به شماره شناسنامه 1647 شماره ملى 2064873058 صادره بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 84/30 مترمربع 
از آقاى  بابل خريدارى  پالك 4868/4/152 اصلى واقع در حاجى كال بخش دو غرب 
محمدعلى آهنگر  محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار 

نوبت اول 1400/06/20 نوبت دوم 1400/07/04 .م/الف 
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك
  شهرستان بابل
شناسه آگهى: 1185463

  آگهى دعوت به فراخوان عمومى نخست شماره 1400-23-1
فراخوان شناسايى مشاور(طراح لباس فرم سازمانى)

شركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران  در نظر دارد طراحى فرم لباس سازمانى مشاغل ادارى ، فنى و سير و حركت 
ــتانداردهاى موجود و مطالعات تطبيقى به مشاورين حقوقى با افراد حقيقى واجد  كاركنان راه آهن را بر اساس اس

شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از مشاورين داراى صالحيت و افراد واجد شرايط دعوت ميگردد 
http:// ــايت ــنبه مورخ 1400/06/31 جهت دريافت فرم هاي مربوطه به س ــاعت 14:00 روز چهار ش ــار اين آگهى تا س از تاريخ انتش
ــبا  ــماره ش ــغ پانصد هزار (500,000) ريال به ش ــناد مبل ــورت حضورى جهت دريافت اس ــوده و يا به ص ــه نم iets.morg.ir مراجع
ــه واريز 234064074280500885134499810000 نزد خزانه بانك مركزي  710100004001064004005747IR با شناس
بنام درآمد راه آهن قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي واريز و به نشانى تهران- ميدان آرژانتين، بلوار نلسون ماندال – ساختمان شهداى 

راه آهن – طبقه دوم شرقى – اداره كل تداركات و پشتيبانى – اداره امور قراردادها مراجعه نموده و اسناد فراخوان را دريافت نمايند.
ــاعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/14 به نشاني فوق  مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده در پاكت دربسته حداكثر تا س

الذكر مي باشد. 
اداره كل تداركات  وپشتيباني شناسه آگهى 1186421

وزارت راه و شهرسازى
راه آهن جمهورى اسالمى ايران

(سهامى خاص)

- نوبت دوم

 ارزش ۴۵ ميليارد دالري 
بازار اقتصاد ديجيتال ايران

طبق بررسي ها ، ارزش بازار اقتصاد ديجيتال كشور بين ۲۵تا ۴۵ميليارد 
دالر است و بيشتر اس�تارتآپ ها ناظر به حوزه واسطه اي و خدماتند. 
به گ��زارش تس��نيم، مؤسس��ه اينتربرن��د به عن��وان صاح��ب نظر در 
استانداردس��ازي و ارزش گ��ذاري برند درجهان طي س��ال ۲۰۱۷ براي 
هجدهمين سال متوالي ليست برند هاي برتر و ارزشمند دنيا را اعالم كرده 
و شركت هاي اپل و گوگل درصدر اين جدول با ۳ تا 6 درصد رشد نسبت 
به قبل در ارزش گذاري مواجه بوده و همچنين ازجمله بخش هاي برتر كه 
بيشترين برند ها را در اين ليست ۱۰۰تايي پيشتاز كرده بخش تكنولوژي 
اطالعات و فناوري بوده است. با در نظر گرفتن جمعيت ۸۰ ميليوني در 
كشورمان اينكه يك درصد جمعيت دنيا را داريم، اگر با وجود بستر هاي 
زيرساختي در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات همين اندازه از اقتصاد 
حوزه ICT را برخوردار ش��ويم، بايد بازار آن در كشورمان بين ۲۵تا ۴۵ 
ميليارد دالر برسد، اما آمارها حكايت از اين دارد كه تا سال ۱۳۹۷ حجم 
بازار فعلي حدود۴۰هزار ميليارد تومان اس��ت و در طي اين س��ال ها تا 
۱۰۰هزار ميليارد تومان هم برآورد مي شود كه با اين احتساب، با وضعيت 
مطلوب با اين بازار فعلي شكاف زيادي داريم. آمارها در اين رابطه به انواع 
فعاليت هاي ايجاد شده استارتآپ ها تا سال ۱۳۹۷، استارتآپ هاي بخش 
خريد و فروش كاال و ايجاد فروش��گاه هاي اينترنتي۲۰درصد، خدمات 
فناوري اطالعات و ارتباطات ۱۲درصد، مشاوره هاي آموزشي وسرگرمي 
ها۱۰درصد، اطالع رساني ودرج آگهي ها ۷درصد، حمل ونقل ولجستيك 

۵/۵ درصد، تبليغات، غذا، گردشگري ۴/۴درصد را شامل شده اند. 
بيشترين محدوده فعاليت كاري اين استارتآپ ها بيش از ۵۰درصد در 
داخل كشور ۴۰ درصد در بازارهاي استاني، ۷درصد در بازارهاي محلي و 
تنها فقط يك درصد در بازارهاي منطقه و ۰/6 درصد در بازارهاي جهاني 
حضور دارند. حال چرا استارتآپ ها بيشتر در فضاي واسطه اي و توزيعي 
گام برداشته اند و حوزه توليد محتوا به طور جدي جايش خالي است، 
در اين رابطه با شكاف زيادي در توليد محتوي علمي مواجه ايم!! جاي 
بحث دارد كه در اين مقال نمي گنجد، در پايان شايسته است با عنايت به 
شرايط و امكانات ايجاد شده در برنامه هاي استارتآپي، دانشگاه ها، مراكز 
علمي و پژوهشي و شتاب دهنده ها، توجهات بيشتري به توليد محتوي 

بومي مفيد، علمي براي كشور و توسعه كسب وكارها باشيم. 

 افزايش ۶۸ درصدي 
ارزش كاالهاي مشمول يارانه ارزی

معاون گمرك ايران با بيان اينكه از ابتداي امس�ال تا اول شهريورماه 
بيش از 1۰ ميليون تن كاالي اساسي ترخيص ش�ده، اظهار داشت: با 
دس�تور رئيس جمهوري مقرر ش�ده به قيد فوريت وضعيت كاالهاي 
اساسي رسوبي در بنادر و گمركات كشور توسط وزارت جهاد كشاورزي 
احصا و بان�ك مركزي پ�س از اعالم وزي�ر جهاد كش�اورزي، به قيد 
فوريت نس�بت به تأمي�ن ارز ترجيحي كاالهاي اساس�ي اقدام كند. 
مهرداد ارونقي در گفت وگو با ايلنا، درباره ميزان دپوي كاالهاي اساسي 
اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تا اول شهريورماه، بيش از ۱۰ ميليون تن 
كاالهاي اساسي مشمول ارز ترجيحي به ارزش بيش از ۵/۵ ميليارد دالر از 
گمركات كشور ترخيص شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر 

وزن ۱۷درصد و از نظر ارزش 6۸درصد افزايش داشته است. 
وي گفت: ترخيص و خروج كاالهاي اساسي از گمركات و بنادر كشور در 
حال حاضر سرعت گرفته و ميزان حمل كاالهاي اساسي از بنادر و گمركات 
كشور به ۱۰۰هزار تن مي رسد. معاون فني گمرك ايران ادامه داد: در حال 
حاضر حدود ۴ميليون تن كاالي اساسي مشمول ارز ترجيحي اعم از گندم، 
ذرت، جو، كنجاله سويا، روغن خام و دانه هاي روغني در بنادر كشور تخليه 
شده و عالوه بر اين ميزان كاالي اساس��ي، ۱6فروند كشتي حاوي ۲۵۴ 
هزار تن كاالي اساسي در حال تخليه كاالهاي اساسي خود در بنادر بوده 
و ۳۰فروند كشتي حاوي بيش از ۱/۵ ميليون تن كاالي اساسي، منتظر در 

لنگرگاه هستند تا اجازه پهلوگيري و تخليه كاال صادر شود. 
وي افزود: براساس دستور اكيد رئيس جمهور و پيگيري هاي به عمل 
آمده توس��ط معاون اول رياست جمهوري مقرر ش��ده به قيد فوريت 
وضعيت كاالهاي اساس��ي رس��وبي در بنادر و گمركات كشور توسط 
وزارت جهاد كش��اورزي احصا و بانك مركزي پس از اعالم وزير جهاد 
كشاورزي، به قيد فوريت نسبت به تأمين ارز ترجيحي كاالهاي اساسي 
از جمل��ه نهاده هاي دامي اق��دام كند كه با اجراي دس��تورات صادره، 
ترخيص و خروج كاالهاي اساس��ي از بنادر و گمركات كشور، سرعت 

بيشتري خواهد گرفت. 
ارونقي تأكي��د كرد: گم��ركات اجرايي كش��ور به ويژه گم��رك بندر 
امام خميني )ره( كه بيشترين كاالهاي اساسي در آن بندر دپو شده است، 
آمادگي كامل خود را براي انجام تشريفات گمركي كاالهاي اساسي به 
صورت حمل يكس��ره و ش��بانه روزي اعالم و در حال حاضر تشريفات 

گمركي كاالهاي اساسي در حداقل زمان ممكن انجام مي شود. 

عضو كميس�يون اقتص�ادي مجلس ش�وراي 
اس�المي ب�ا بي�ان اينك�ه ۲۰ميلي�ون نف�ر 
جامان�ده س�هام عدال�ت داري�م، گف�ت: اگر 
دول�ت عزم�ي داش�ته باش�د و س�هام قابل 
واگ�ذاري را شناس�ايي كن�د، مي ت�وان 
ب�ه انج�ام اي�ن واگذاري ه�ا امي�دوار ب�ود. 
مهدي طغياني در گفت وگو با تسنيم، در پاسخ به 
سؤالي درخصوص جاماندگان سهام عدالت گفت: 
اين افراد جامانده شامل حدود ۱/۳ ميليون نفر از 
كميته امداد و حدود 6۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر تحت 
پوشش بهزيستي می باشند كه در مجموع نزديك 

به ۲ميليون نفر هس��تند. اين افراد در واقع تحت 
پوش��ش نهادهاي حمايتي قرار دارند، اما س��هام 

عدالت را دريافت نكرده اند. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه اف��زود: عالوه بر اين، طب��ق حكم قانون 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ش��ش دهك اول نيز 
مشمول سهام عدالت شدند. اگر جاماندگاني كه 
در اين دهك ها )شامل ۱۸ ميليون نفر( قرار دارند 
را در نظر بگيريم، مجموع جاماندگان سهام عدالت 

به ۲۰ ميليون نفر خواهد رسيد. 
طغياني با اش��اره به داليل عدم واگذاري س��هام 

به اين افراد بيان كرد: در آن زمان، توزيع س��هام 
عدالت به صورت قشري و شغلي انجام شده است. 
به طور مثال با در نظر گرفتن قشرهاي شغلي مانند 
رانندگان تاكس��ي، فرهنگيان و... اين واگذاري ها 
صورت گرفت، به همين دليل ممكن بود افرادي 
كه در اين بخش ها حضور دارند در ش��ش دهك 
ابتدايي كه مورد نظر قانون بود نباشند، اما به آنها 

سهام عدالت تعلق گرفته باشد. 
وي گفت: در مقابل افرادي هم بودند كه با وجود 
اينكه مشمول بودند نتوانس��تند سهام عدالت را 
دريافت كنند. جاماندگان س��هام عدالت بايد اين 

س��هام را دريافت كنند اما ش��ايد نتوان اين كار 
را براس��اس س��ازوكار قبلي يا قيمت هاي سابق 

انجام داد. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه شرط الزم اين كار وجود سهام دولتي 
است كه قابل واگذاري باش��د، افزود: دولت قبل 
معتقد بود ديگر سهامي وجود ندارد و واگذار شده 
اس��ت يا ديگر در اختيار دولت نيس��ت، اما مركز 
پژوهش هاي مجلس معتقد اس��ت كه سهام هاي 
برگشتي همچنان وجود دارد. اين همان مسئله اي 

است كه تا انتهاي دولت دوازدهم نيز حل نشد. 

۲۰ميليون نفر جامانده سهام عدالت هستند
گزیدهخبر


