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 افتتاح فروشگاه آنالين قطعات 
و لوازم يدکی خودرو

فروش��گاه اینترنتی قطعات و لوازم یدکی 
خودرو )سایپا یدک آنالین(در حاشیه چهارمین 
همایش بین المللی صنعت خودرو ایران توسط 
معظمی - رییس س��ازمان گسترش و نوسازی 
ایران و جمالی - مدیر عامل گروه خودرو سازی 
سایپا افتتاح شد. سهولت خرید اینترنتی، تکریم 
و رضایت مش��تریان ، ارس��ال س��ریع قطعات، 
اصال��ت قطع��ات ، ضمانت گارانت��ی معتبر از 
جمل��ه مهم ترین اهداف این فروش��گاه آنالین 
است .ش��رکت بازرگاني سایپا یدک مسؤولیت 
ارائ��ه قطعات اصلی و خدم��ات پس از فروش 
محصوالت س��ایپا به مصرف کنندگان را عهده 
دار مي باش��د تا از این طری��ق بتواند عالوه بر 
جلب رضایت مش��تریان ارزش افزوده بیشتري 
را براي محصوالت سایپا ایجاد نمایند. فروشگاه 
اینترنتي "س��ایپا یدک آنالین" نیز در این راستا 
 نس��بت به فروش خدمات وی��ژه و قطعات به 
مص��رف کنن��دگان نهای��ي و مش��تریان گروه 
خودروسازي سایپا طراحي و ایجاد گردیده و در 
تالش است امکاناتي را فراهم نموده تا قطعات 
اصلي با قیمت مناسب در اختیار کلیه هموطنان 

در سراسر کشور قرار گیرد. 

افزايش تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه 
بر اس��اس هدف گذاری صورت گفته در 
۱۰ سال  آینده تولید انواع خودروی سواری به 
ساالنه سه میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. 
به گزارش ایس��نا، ویرایش دوم سند "اهداف و 
سیاس��ت های توس��عه صنعت خودرو در افق 
۱۴۰۴" سال ۱۳۹۳ به تصویب وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت رس��یده و به خودروس��ازان 
داخل��ی ابالغ ش��د. در این س��ند راهکارهای 
دس��ت یافتن به اهداف س��ند چش��م انداز ۲۰ 
س��اله توسعه کش��ور در حوزه صنعت خودرو 
و قطعه، پیش بینی و ابالغ ش��ده است. در این 
زمینه در س��ند اهداف صنع��ت خودرو در افق 
۱۴۰۴ عنوان ش��ده که در این سال تولید انواع 
خودروی س��واری در ایران باید به ساالنه سه 
میلی��ون دس��تگاه افزایش یابد. طبق این س��ند 
دو میلی��ون دس��تگاه از خودروهای س��واری 
تولیدی در این س��ال )۱۴۰۴( به مصرف بازار 
داخل رس��یده و یک میلیون دس��تگاه نیز باید 
صادر ش��ود. این هدف گذاری در حالی است 
که پیش بینی می ش��ود در سال جاری )۱۳۹۵( 
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو 

در خودروسازان داخلی تولید شود.

 ساخت باتری  شارژرهای سريع 
برای حذف پمپ های بنزين

عض��و هی��ات علمی الکترونی��ک قدرت 
دانشگاه صنعتی اراک با بیان اینکه ساخت "باتری  
ش��ارژرهای سریع" می تواند گامی برای حذف 
پمپ های بنزین باشد،گفت: اولین تحقیقات در 
زمینه ساخت این باتری ها به صورت پروژه ای 
مشترک بین این دانشگاه و پژوهشگاه نیرو در 
حال انجام است و احتمال می رود تا سال آینده 
شاهد ساخت یک باتری شارژر در این دانشگاه 
باشیم. مهدی اسدی در گفت وگو با ایسنا، یکی 
از زمینه های تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اراک را 
در حوزه باتری ش��ارژرهای سریع عنوان کرد 
و ب��ا بیان اینکه ش��ارژرها مباحث فنی خود را 
دارند، افزود: احتماال در آینده ، کش��ور ما با این 
تغییر روبرو می ش��ود که ب��ه موجب آن، همه 
ایس��تگاه های پمپ بنزین جمع آوری ش��ده و 
به جای آنها ایس��تگاه های ش��ارژ باتری نصب 
 ش��ود. اسدی تصریح کرد: ایستگاه شارژ باتری 
می توان��د در هر مکانی اعم از اداره ها، خانه ها، 
داخل خودرو و غیره باشد و هر جایی که نیاز 
بود تا دو ش��اخه برق به آن متصل ش��ود. وی 
با اش��اره به دیگر مزیت های باتری  شارژرهای 
س��ریع  اظهار کرد: از آنج��ا که در حال حاضر 
در ابت��دای کار هس��تیم، مهم تری��ن مزیت این 
باتری ها س��ریع بودن آنهاست. در حال حاضر 
بات��ری خودروهای معمولی ب��ه زمانی بیش از 
یک ساعت احتیاج دارند تا شارژ شوند، اما در 
دنیا این رقم به کمتر از ۳۰ دقیقه رسیده است .

خبرنامه

معرفی بزرگ ترين خودروی حمل معلولین 
کرایس��لر پس��یفیکا جادارتری��ن وس��یله 
 حم��ل و نقل با قابلیت ورود و خروج صندلی 
چرخ دار اس��ت. به گ��زارش خبرخودرو، این 
ش��رکت با هم��کاری Braun Ability یک 
دستگاه  پسیفیکا را برای حمل و نقل معلولین 
تغییر داده  وآن را در  نمایشگاه اتومبیل شیکاگو 
رونمایی کرده است. این مینی ون  دارای سامانه 
انحص��اری Access Ability ب��رای فراهم 
ک��ردن یک ورودی بزرگ ب��رای صندلی های 
چرخ دار اس��ت که از ساختار برخی هواپیماها 
الهام گرفته اس��ت. همچنین در قسمت محور 
عقبی آن نوآوری های صورت گرفته با فضای 
بیشتری برای قرارگیری صندلی های چرخ دار 
و ورود آن ها به خودرو فراهم گردد. همچنین 
به منظور حصول اطمینان از ایمنی و کیفیت این 
خودرو از مواد مرغوب در ساخت آن استفاده 
ش��ده و خودرو تحت آزمایشات تصادف قرار 

گرفته است. 

آغاز فروش خودروهای برقی 
آمريکايی در خاورمیانه

ش��رکت تس��ال فروش خودروهای برقی 
لوکس را در دوبی آغاز کرد که نخس��تین گام 
این خودروس��از آمریکایی در بازار خاورمیانه 
اس��ت.به گزارش ایس��نا، فروش خودروهای 
لوکس در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
یک��ی از باالترین س��رانه ها را در جهان دارد با 
این همه بعض��ی از این برندها به دلیل کاهش 
قیمت نفت که به تقاضای مصرف کننده لطمه 
زده اس��ت، با کاهش فروش روبرو ش��ده اند. 
شرکت تسال سفارش آنالین از سوی مشتریان 
در امارات متحده عربی، یک فروشگاه در دوبی 
مال و یک مرکز خدمات تس��ال در جاده شیخ 
زای��د دوبی که در ژوییه افتتاح خواهد ش��د را 
می پذیرد. الون ماس��ک، بنیانگذار تسال اظهار 
کرد. این شرکت یک فروشگاه و مرکز خدماتی 
در ابوظبی را در س��ال ۲۰۱۸ خواهد گشود و 
قصد دارد فروش خ��ود را به بحرین، عمان و 
عربستان سعودی گسترش دهد. با این همه وی 
درباره برنامه های گس��ترش یا زمان توسعه به 
خارج از امارات توضیحی نداد. قیمت تس��ال 
برای "م��دل اس" از ۲۷۵ هزار درهم )۷۴۸۸۴ 
دالر( و برای "مدل ایکس" از ۳۴۴ هزار درهم 
آغاز می شود. بر اساس این گزارش ، مشتریانی 
که خودرویشان را تحویل می گیرند، می توانند 
در خانه یا در ۲۸ محل در امارات متحده عربی 
خودروی خود را شارژ کنند. جایگاه های شارژ 
خودروهای تس��ال تا پایان س��ال به ۵۰ محل 

افزایش خواهد یافت. 

 معرفی مینی کانتريمن مدل 2017 
نس��ل دوم کراس اوور مین��ی کانتریمن 
اواخر ماه مارس در اس��ترالیا با قیمت ۳۹۹۰۰ 
دالر به اضافه هزینه جابه جایی عرضه خواهد 
ش��د. به گزارش خبرخودرو، این شاسی بلند 
کوچک جدید مینی در تمام زمینه ها یک گام 
جلوتر از مدل قبلی خود اس��ت و در کالسی 
ش��لوغ تر رقاب��ت می کند که آئ��ودی Q۲ و 
مرس��دس بن��ز GLA نیز در آن ق��رار دارند. 
گیربکس دس��تی نیز از خط تولید این خودرو 

حذف شده است.
 قیم��ت پای��ه کم ت��ر از ۴۰ ه��زار دالر 
 ای��ن خ��ودرو، کانتریمن کوپر را در س��طح 
 ۳-CX م��دل هایی پرچم دار همچ��ون مزدا
و نیس��ان قش��قایی و یا نس��خه های متوسط 
  ۵-CX از ک��راس اوورهایی همچون م��زدا
و هیوندای توس��ان قرار م��ی دهد. کانتریمن 
جدید که بر اس��اس س��اختاری کامال جدید 
س��اخته شده که با بی ام و سری ۲ اکتیو تورر 
و مینی کالبمن مش��ترک اس��ت، به طور قابل 
توجهی بزرگ تر از قبل ش��ده اس��ت. نیروی 
این خودرو از موتور ۱/۵ لیتری توربوش��ارژ 
سه سیلندر آش��نای این خودروساز با قدرت 
۱۰۰ کیل��ووات و گش��تاور ۲۰۰ نیوتون متر 
تامین می ش��ود که ش��تاب صفر تا صد ۹/6 
ثانیه و میزان مصرف سوخت ۰/6 لیتر در هر 

۱۰۰ کیلومتر را به همراه دارد. 

خبرنامه

مفقودی کارت هوشمند خودرو
کارت هوش��مند خودرو کامیون سیس��تم ایسوزو  به ش��ماره    ۲۲۹۵۰۲۴، شماره موتور 
۷۲۲۵۵6،ش��ماره شاس��ی NAG۰۸۸NPRF۱۸۲۴۰ مفقود واز درجه اعتبار س��اقط می 

باشد.

مفقودی 
کارت مهمات اس��لحه به شماره ۰۳۰۴6۲6۴ نوع ساچمه زنی ،کالیبر۱۲  مدل تک لول ته 
پر کوسه ساخت روسیه بنام آقای شمس الدین رمضانی فرزند محمدعلی   مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی ابالغ
احتراما بدین وسیله آقای مهرداد رکاب دار   که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد که اکبر محمدی  دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه  به طرفیت ش��ما 
تقدیم که به کالسه ۱۲۹/۲۷۵/۹۵ ثبت و برای روزدوشنبه ۹6/۱/۲۱ ساعت ۱۰ وقت 
رس��یدگی تعیین گردیده ، لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در اجرای مقررات ماده 
۷۳ قانون آیین دادرس��ی مدنی دادگاههای عموم��ی و انقالب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی همدان درج می گردد خوانده می تواند ظرف یک 
ماه از تاریخ انتش��ار آگهی جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم به شعبه 
۱۲۹ واقع در  خ میرزاده عش��قی – کوچه ش��هید غفاریان- روبروی بیمارستان سینا 
مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هر گونه دفاعی 
دارد به عمل آورد واال ش��ورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و 

چنانچه منبعد آگهی الزم شود یک نوبت و مدت آن ۱۰ روز خواهد بود.
دبیر خانه 129 شورای حل اختالف همدان 

م الف: 5205

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اسدآباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان 

هاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره   ۹۵/۲6۷۸مورخ ۹۵/۱۱/۲۳هیات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض 
متقاضي  آقای علی حیدر  زیوری  خرس��ند   فرزند  علی  اکبر  بش��ماره شناس��نامه ۵۴۲ صادره ازاسدآباد در 
ش��ش دانگ یک  باب س��اختمان  به مساحت ۱۴۷/۸۸متر مربع درقس��متي از پالکهای  ۱۵۷۵اصلي و ۱۵۸۳ 
اصلی  واقع  در اس��د آباد – پش��ت فرمانداری  کوچه ش��هید حیدری خریداري با واس��طه از مالک رس��مي 
آقایان محمد حس��ین جنتی ، س��ید صفات اله حسینی و سید کمال حسینی و س��ید وفات اله حسینی   محرز 
گردیده اس��ت لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهي مي ش��ود در صورتي که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- کامران متقی

تاریخ انتشار اول : ۹۵/۱۱/۲۸    تاریخ انتشار دوم:۹۵/۱۲/۱۴
م الف:1146

ساخت راه آهن چابهار- 
ایرانشهر نیازمند اعتبار 
۳ هزار میلیارد تومانی

مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه 
زیربناهای حمل  و نقل کش��ور از توس��عه ریلی 
شرق کشور به عنوان یکی از اولویت های وزارت 
راه ن��ام برد و با اش��اره به پیش��رفت قابل قبول 
س��اخت راه آهن چابهار-ایرانش��هر، گفت:  برای 
ساخت این پروژه حداقل به ۳۰۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز اس��ت. خیرا... خادمی در گفت وگو با 
تس��نیم، با اشاره به این که یکی از پروژه های مهم 
احداث کریدور ریلی ش��مال- جنوب در ش��رق 
کش��ور اس��ت، اظهار ک��رد: در این راس��تا طرح 
ریلی چابهار- زاهدان- بیرجند- مش��هد تعریف 
و چند س��ال پیش عملیات اجرایی آن آغاز شد. 
وی ب��ا تاکید بر این که به دالیل مختلف توس��عه 
ش��رق کش��ور یکی از محورهای اصلی فعالیت 

شرکت ساخت محسوب می ش��ود، افزود: هفته 
گذشته مسئوالن وزارت راه و شهرسازی به همراه 
مس��ئوالن س��ازمان برنامه و بودجه از این پروژه 
بازدید و پیش��رفت آن را ب��ا توجه به تخصیص 
اعتب��ارات مثبت ارزیابی کردند .وی با اش��اره به 
نی��از مالی این طرح، تصریح کرد: برای س��اخت 

خط آهن چابهار تا ایرانشهر به طول ۵۰۰ کیلومتر 
حداق��ل ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت . 
مدیرعامل شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور با تاکید بر اهمیت توسعه شرق 
کشور، گفت: چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی 
کشور باید هر چه سریع تر به وسیله ریل به شمال 

شرق کش��ور و از آنجا به همسایه های شمالی 
متصل شود که این مسئله موجب رشد اقتصادی 
منطقه و کل کشور می شود .خادمی همچنین بیان 
کرد: همکاری بسیار خوبی با قرارگاه خاتم االنبیاء 
برای س��اخت این پروژه داریم. حسن روحانی- 
رئیس جمهور کشور نیز پیش تر در بازدیدی که از 
این خط آهن داشت با تأکید بر اهمیت این پروژه 
یادآورشد: چابهار از کریدورهای مهم ماست که 
راه آهن آن می تواند از یک طرف از شرق به چین 
و از ش��مال به خراسان و ترکمنستان و قزاقستان 
متصل شود و امیدوارم فاز اول خط آهن چابهار به 
مشهد که در حد فاصل چابهار به زاهدان توسط 
ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبی��اء)ص( در حال 

اجراست هر چه سریع تر به بهره برداری برسد.

حمل و نقل ریلی

احترام��ا نظر به اینکه خواهان مرضیه ویس��ی فرزن��د نورعلی بطرفیت 
خوانده علی اصغر فربرین فرزند نظام علی در کالس��ه پرونده ۹۵۰۴۹۴ ح 
در شعبه اول دادگاه عمومی بخش صفادشت خواسته طالق توافقی از طریق 
ارسال پیامک مجهول مکان می باشد به نامبرده از طریق نشر آگهی ابالغ می 
گردد در این ش��عبه برای وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹6/۱/۲6 ساعت ۹ صبح 

حاضر شود و در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم می گردد. 
شعبه دادگاه عمومی بخش صفادشت 

م الف 3435 

شماره : ۹۵۳۲
آگهی احضار متهم

در پرونده کالس��ه ۹۵۳۲ آقای شاهین کاظمی قوشچی فرزند کیومرث به اتهام ۱.رانندگی 
بدون گواهینامه ۲.فاقد پالک تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم در اجرای مقررات ماده۱۷۴ قانون آئین دادرس��ی کیفری سال۱۳۹۲ به نامبرده 
ابالغ میگردد تا در مدت یکماه پس از انتش��ار آگهی جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در این 
ش��عبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد .  
ابجد کریمی- دادیار شعبه13 دادسرای ارومیه 

شماره : ۹۵۴- پیوست : ۹۵/۱۱/۲6  
آگهی احضار متهم

در پرونده کالس��ه ۹۵۴ آقای علی تیغ دار فرزند اردشیر به اتهام رانندگی بدون 
گواهینامه تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم 
در اجرای مقررات ماده۱۷۴ قانون آئین دادرس��ی کیفری س��ال۱۳۹۲ به نامبرده 
ابالغ میگردد تا در مدت یکماه پس از انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد .  
ابجد کریمی- دادیار شعبه13 دادسرای ارومیه 

شماره : ۹۵۹- تاریخ : ۹۵/۱۱/۲6  
آگهی احضار متهم

در پرون��ده کالس��ه ۹۵۹ آقای س��جاد علی اصغ��ر اقدم فرزند محم��د به اتهام 
رانندگی ب��دون گواهینامه تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت با عنایت به مجهول 
المکان ب��ودن متهم در اجرای مق��ررات ماده۱۷۴ قانون آئین دادرس��ی کیفری 
سال۱۳۹۲ به نامبرده ابالغ میگردد تا در مدت یکماه پس از انتشار آگهی جهت 
دفاع از اتهام انتس��ابی در این ش��عبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد .  
ابجد کریمی- دادیار شعبه13 دادسرای ارومیه 

شماره : ۹۵۳- تاریخ : ۹۵/۱۱/۲۵  
آگهی احضار متهم

در پرونده کالس��ه ۹۵۳ آقای فردین غیبی فرزند حس��ن به اتهام رانندگی بدون 
گواهینامه تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم 
در اجرای مقررات ماده۱۷۴ قانون آئین دادرس��ی کیفری س��ال۱۳۹۲ به نامبرده 
ابالغ میگردد تا در مدت یکماه پس از انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد .  
ابجد کریمی- دادیار شعبه13 دادسرای ارومیه 

تاریخ: ۹۵/۸/۲۲    کالسه پرونده: ۳۳۰/۵/۹۵    دادنامه: 6۲6 
مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه ۵ اسالمشهر 

خواهان: محمد جربان/اسالمش��هر- موس��ی آباد- خ عل��ی ابن ابی طالب - ک 
۲- پ ۷ 

خوانده: سعید تقیان/مجهول مکان 
موضوع: مطالبه وجه 

گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده 
است که شورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید. 
رای شورا 

در خصوص دادخواس��ت خواهان محمد جربان بطرفیت خوانده آقای س��عید 
تقیان بخواس��ته مطالبه ۱ فقره چک به شماره ۴6۴۳۲۱ به تاریخ ۹۴/۳/۱۰ عهده 
ش��عبه بانک پاس��ارگاد به مبلغ ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال توام با خسارات دادرسی و 
خس��ارات تاخیر در تادیه و خوانده مجهول مکان بوده و از طریق نشر آگهی به 
جلسه دعوت گردیده ولی حضور نداشته و الیحه و دفاعیه ای نیز به شعبه ارائه 
نداده اس��ت ش��ورا با توجه به وجود سند در دست خواهان که ظهور بر اشتغال 
ذم��ه خوانده داش��ته و لحاظ اینکه دع��وای خاهان از هرگون��ه تعرض خوانده 
مصون مانده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ 
قانون تجارت و مواد ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور مدنی حکم بر الزام خوان��ده به پرداخت مبلغ ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ 
ری��ال به عنوان اصل خاس��ته در خصوص هزینه دادرس��ی مبل��غ ۸/۸۷۵/۰۰۰ 
ریال و نیز خس��ارت تاخیر تادیه ماخذ ش��اخص تورم اعالمی بانک مرکزی از 
تاریخ سررس��ید چک ۹۴/۳/۱۰ تا تاریخ اج��رای دادنامه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و طی مدت ۲۰ روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در ش��ورا و طی م��دت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی 

اسالمشهر می باشد. 
سلیمی  
قاضی حوزه 5 شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 3634  

با گذش��ت حدود یک س��ال از سفر رییس 
جمهوری ای��ران به پاریس و امض��ای توافق نامه 
 ، ATR ابتدایی خری��د هواپیماهای ایرب��اس و
وزیر راه و شهرس��ازی از نهایی ش��دن مذاکرات 
برای خرید هواپیماهای این شرکت ایتالیایی خبر 
داد .ایران به ط��ور همزمان در کن��ار برنامه ریزی 
برای خرید هواپیماهای غول پیکر مس��افربری به 
منظور افزایش توان فرودگاه های کوچک خود و 
انعطاف پذیر کردن ناوگان هوایی نسبت به خرید 
هواپیماهای با برد کوتاه و ظرفیت مس��افرپذیری 
پایین نیز اقدامات جدی انجام داد که در نخستین 
گام ب��ه امضای یک موافقت نام��ه برای خرید ۲۰ 
فروند هواپیمای  ATR از این ش��رکت ایتالیایی 
منجر شد .پس از آنکه قراردادهای نهایی ایران ایر 
با دو غول هواپیماساز بوئینگ و ایرباس نهایی شد 
و حتی نخس��تین فروند از ایرباس های خریداری 
ش��ده از س��وی این ش��رکت به طور رسمی وارد 
ناوگان هما ش��د، حاال وزیر راه و شهرس��ازی از 
 ATR نهایی ش��دن مذاکرات خرید هواپیماهای
خبر می دهد. به گزارش ایس��نا، آخوندی با اعالم 
این خبر گفت: مذاکرات برای خرید این هواپیما 
ب��ه مرحله ی نهایی رس��یده و در حال حاضر در 
مرحله مبادله سند به سر می برد. به گفته وزیر راه 
و شهرس��ازی با نهایی شدن تبادل این سند بحث 
ورود نخستین هواپیماهای ATR به ناوگان ایران 
به شکل رسمی پیگیری خواهد شد. ایران ایر پیش 
از این ابراز امیدواری کرده بود که با نهایی ش��دن 
قرارداد با این ش��رکت ایتالیایی امکان ورود چند 
فرون��د از هواپیماهای ATR ب��ه ناوگان ایران تا 
پیش از س��ال جاری نهایی شود و با صحبت های 
جدید آخوندی به نظر می رسد اجرای این قرارداد 
در هفته های پایانی سال ۱۳۹۵ ممکن خواهد بود.

پای هواپیماهای برزیلی به آس��مان کشور 
باز شد

این گ��زارش می افزاید، ، چن��د ماه پس از 
اجرایی شدن برجام و آغاز مذاکره جدی شرکت  
هواپیمایی ایرانی با هواپیماسازان بین المللی پس 
از نهایی شدن قراردادهای خرید هواپیما از سوی 

ایران ای��ر حاال دیگر ش��رکت ها نیز اقدامات خود 
ب��رای خرید هواپیماهای جدید را نهایی می کنند. 
در کنار برنامه ری��زی برای خرید هواپیماهای نو، 
س��ازمان هواپیمایی به ایرالین های داخلی اجازه 
داده نسبت به خرید هواپیماهایی که از نظر ایمنی 
و کیفیت ش��رایط مثبتی دارند و البته عمرشان به 
۱۵ سال نمی رس��د نیز اقدام کنند و در این راستا 
یکی از ایرالین های داخلی نسبت به ورود چهار 
فرون��د هواپیما دس��ته دوم با س��ن پایی��ن اقدام 
کرده که احتماال تا پایان س��ال به ناوگان کش��ور 
اضافه خواهند شد. جدیدی- مدیرعامل شرکت 
هواپیمای��ی کیش ای��ر اعالم ک��رده مذاکرات این 
شرکت برای خرید چهار فرورند هواپیمای سبک 
امبرائر ۱۹۵ نهایی ش��ده و این ش��رکت امیدوار 
است که این هواپیماها که ۱۰۸ صندلی دارند و از 
سوی کشور برزیل به بازار جهانی عرضه شده اند، 
تا پایان س��ال به ناوگان کش��ور اضافه شوند. این 
ش��رکت اعالم کرده اصلی ترین ه��دف از خرید 
این هواپیماها تسهیل شرایط ارتباطی ۲۰ فرودگاه 
کش��ور با جزی��ره کیش خواهد ب��ود که ظرفیت 
مس��افرپذیری پایین تری نس��بت به فرودگاه های 
بزرگ دارند و احتماال هواپیماهای کوچک برای 

آنها کارساز می شود. 

تفاهم-گ��روه خودرو: مع��اون بازاریابی و 
فروش گروه سایپا، در جریان نشست تخصصی 
»الگوه��ا و رویه های موف��ق در خدمات فروش 
و پ��س از ف��روش« با برش��مردن تف��اوت های 
ب��ازار ایران در مقایس��ه ب��ا بازاره��ای خارجی 
گفت: نمایندگی ه��ای فروش و خدمات پس از 
 فروش، س��رمایه های اصلی خودروسازان بوده و 
شرکت های خارجی نمی توانند چنین سرمایه ای 
را به کشور وارد کنند. رضا تقی زاده ، درخصوص 
تسهیالت بانکی اظهار کرد: از آنجا که نرخ تامین 
اعتبار از سیستم بانکی کشور برای تولیدکنندگان 
بسیار باال است و بعضاً تا ۲۷درصد نیز می رسد، 
بازپرداخت تس��هیالت بانکی برای خودروسازان 
 ب��ه یک دغدغ��ه بزرگ تبدیل ش��ده اس��ت؛ به 
گونه ای که امکان س��رمایه گ��ذاری در طراحی 
محص��ول بس��یار کمتر ش��ده و ش��اهد فروش 
ی��ک خ��ودرو ب��ا وضعی��ت ظاهری ثاب��ت در 
 ط��ول س��الیان متمادی هس��تیم. عالوه ب��ر این، 
س��رمایه گ��ذاری خارج��ی تحت تاثی��ر عوامل 
سیاس��ی نی��ز زحم��ات انج��ام ش��ده در تولید، 
 بازاریاب��ی و ف��روش ی��ک محص��ول را از بین 
مزای��ای  درخص��وص  زاده  تق��ی  ب��رد.   م��ی 
یکپارچه سازی فرایندهای بازاریابی و فروش در 
بازار داخلی با توجه به تفاوت های آن با بازارهای 
خارجی، اف��زود: یکپارچ��ه س��ازی فرایندهای 
بازاریابی و فروش در گروه خودروس��ازی سایپا 
س��بب یکپارچه س��ازی اس��تراتژی ها در سطح 
ش��رکت های گروه، یکپارچه س��ازی کانال های 
مختلف ارتباط با مش��تریان سایپا، کاهش هزینه، 
یکپارچه س��ازی توزیع خودرو از س��ایت های 
مختلف تولیدی به ش��بکه نمایندگی ها، افزایش 
تنوع در سبد محصوالت گروه سایپا، رشد جذب 
نقدینگی، باال رفتن سرعت فروش، افزایش نقاط 
دسترسی مش��تریان به ش��بکه نمایندگی ها و ... 
گردید. رضا تقی زاده توس��عه کسب و کار شبکه 
نمایندگی ها را از جمله امتیازات دیگر یکپارچه 
سازی برش��مرد. وی در این خصوص ادامه داد: 
درحالیکه شاهد هستیم نمایندگی های بسیاری از 

شرکت های تولیدکننده خارجی و واردکننده، به 
جهت قطع همکاری آن شرکت مجبور به تعطیلی 
و تغییر کاربری شدند، گروه خودروسازی سایپا 
با یکپارچه س��ازی فرایندهای بازاریابی و فروش 
ش��رکت های زیرمجموعه خود، در عین حال که 
س��بد محصوالت در اختیار شبکه را گسترش داد 
و متنوع نمود، متوس��ط ف��روش هریک از آنها را 
از  ۱۸6 به ۵6۰ دستگاه رساند. وی افزود: برآیند 
همه اقدامات فوق سبب شد گروه سایپا سهم بازار 
خود را در ده ماهه سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته حدود 6/۵ درصد افزایش داده 
و از ۳۴ درصد به ۴۰/۵ درصد برس��اند. ش��بکه 
نمایندگان نیز به جهت بهبود ش��رایط کس��ب و 
کار خود، با انگی��زه باالتری ارائه دهنده خدمات 
ف��روش و پس از فروش ب��ه متقاضیان بوده و در 
جهت کسب رضایت مشتریان بکوشند.  رضا تقی 
زاده در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط 
متفاوت بازار خودرو ایران در مقایسه با بازارهای 
جهانی، شرکت های خارجی در صورت اقدام به 
فعالیت در این بازار می بایس��ت مدل های خود 
را بومی س��ازی نموده و برخالف سیاست های 
تفکیک برنده��ا در بازارهای جهانی نظیر تویوتا 
با لکس��وس یا نیسان با اینفینیتی، یکپارچه سازی 

را در بازار ایران در دستور کار خود قرار دهند. 

ضرورت ارتقای دانش فنی و سطح تکنولوژی 
تولید در صنعت خودروسازی

ی��ک فعال صنعت قطعه س��ازی کش��ور گفت: بهره وری در صنعت قطعه س��ازی بر اس��اس 
اس��تانداردهای بین المللی به معنای س��نجش کارآمدی نیروی انس��انی، تجهیزات و سیستم تولید با 
اس��تفاده بهینه از منابع موجود برای رس��یدن به اهداف اثربخش است.محس��ن رزم خواه در گفتگو 
 ب��ا خب��ر خودرو اف��زود: به کار گی��ری نیروی انس��انی متخصص مهمتری��ن پارامتر ب��رای افزایش 
 بهره وری در صنعت قطعه س��ازی می باش��د. وی در ادامه تصریح کرد: ش��رایط مناسب محیط کار، 
 مشوق های مالی، رفع نیازهای غیر مالی، رفع نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت آنها در تصمیم گیری و 
سیس��تم های مناسب ارزش یابی در محیط کار از جمله عوامل انگیزشی برای ارتقای کارایی نیروی 
انسانی در صنعت قطعه سازی هستند. وی اظهار کرد: ارائه آموزش های تخصصی، مداوم و مستمر 
به نیروی انس��انی تاثیر بس��زایی در افزایش میزان بهره وری صنعت قطعه س��ازی کش��ور دارد. وی 
خاطرنش��ان کرد: ناکارآمدی س��اختارهای تولید، ضعف نظام های مدیریتی، فقدان شایسته ساالری، 
فقدان ثبات شغلی و کمبود آموزش های مناسب از جمله عواملی هستند که موجب کاهش بهره وری 
در این صنعت شده اند. رزم خواه اظهار کرد: عالوه بر به کار گیری نیروی انسانی برای افزایش بهره 
وری بایستی به مقوله غنای دانش فنی و سطح تکنولوژی تولید توجه شود. وی در پایان یادآور شد: 
متاسفانه صنعت قطعه سازی و خودروسازی ایران در حال حاضر از کمبود عوامل مذکور رنج می برد 

و این امر موجب کاهش راندمان تولید و تقلیل سطح استانداردهای تولید شده است.

 اعالم جدیدترین رده بندی کیفی 
خودروهای تولیدی آذر ماه 

براس��اس ارزیابی  صورت گرفته از وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در آذر ماه امس��ال، ۱۱ 
مدل سواری داخلی به عنوان خودروهای تک ستاره کیفی کشور شناخته شده اند. به گزارش پرشین 
خودرو، این خودروها ش��امل سایپا ۱۱۱، س��ایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا و تیبا هاچ بک )از محصوالت 
س��ایپا( ام وی امS ۱۱۰ و ام وی ام ۵۵۰ )از محصوالت مدیران خودرو(، پژو پارس، س��مند و پژو ۴۰۵ 
)از محصوالت ایران خودرو( و لیفان X6۰ )محصول کرمان موتور( بودند که تنها یک ستاره از پنج 
س��تاره کیفی را کسب کرده  است. در این شرایط گزارش جدید ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی 
در دی ماه امسال نیز نشان می دهد که همه خودروهای یاد شده همچنان جایگاه بی کیفیت ترین ها را 
حفظ کرده اند و با همان کیفیت نامناسب سابق تولید می شوند. در این میان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان متولی نظارت بر کیفیت خودروهای داخلی واکنش رسمی به این گزارش ها نداشته 
است. البته پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت چندین بار خواهان افزایش کیفیت خودروهای 
داخلی ش��ده است.ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران هر ماهه کیفیت خودروهای در حال 
تولید در خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و گزارش رده بندی کیفی این محصوالت را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارس��ال می کند.در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصوالت 
بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می کنند. یک ستاره پایین ترین سطح کیفی و پنج ستاره 

باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.

 هواپیماهای ايتالیايی 
در راه ايران

يکپارچه سازی فرآيندهای 
بازاريابی و فروش در سايپا

    

    

    

    


