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9هزارصندلی برای سفرهای دریایی نوروز
مع��اون ام��ور دریای��ی سازمان بن��ادر و 
دریانوردی گفت: در ایام تعطیالت نوروزی 69 
شن��اور دریایی با 8 ه��زار و 820 صندلی برای 
سفره��ای دریای��ی هموطنان در بن��ادر جنوب 
آم��اده شده است. محم��د راستاد در گفت وگو 
با ایرنا، افزود: با توجه به سفر هموطنان در این 
ایام به بنادر جنوبی 53 فروند لندینگ کرافت با 
 ظرفیت حمل یک هزار و 912 دستگاه خودرو 
برنامه ریزی شده است. معاون امور دریایی سازمان 
بنادر و دریان��وردی با اشاره به تعداد قایق های 
تفریحی در بنادر شم��ال و جنوب گفت: برای 
ایام نوروز 96 بیش از 3 هزار و 638 فروند قایق 
تفریح��ی در شم��ال و 8 ه��زار و 606 قایق در 
بنادرجنوب آماده شده است. به گفته وی، برای 
ایام تعطی��الت ن��وروزی 19 فروند شناورهای 
ناجی، 6 فروند بالگرد، یک فروند هواپیما و یک 
فروند هاورکرافت برای استفاده های احتمالی و 
انجام عملیات جستجو و نجات آماده شده است. 
معاون امور دریای��ی سازمان بنادر و دریانوردی 
یادآورشد: برای تم��اس های اضطراری شماره 
تلف��ن 1550 از طری��ق تم��ام اپراتورهای تلفن 
هم��راه در طول سواحل شم��ال و جنوب برای 
هموطن��ان در نظر گرفته اس��ت. وی گفت: در 
این ای��ام یک فروند شناور ب��ا 240 صندلی در 
مسیر چابهار- مسقط، 2 فروند شناور در مسیر 
خرمشه��ر– بصره ب��ا 307 صندل��ی، در استان 
بوشهر با 500 صندلی و 7 شناور و 44 شناور با 
4450 صندلی در مسیر بندرعباس به قشم آماده 
خدمت رسانی به هموطنان هستند. راستاد افزود: 
در ای��ن ایام 9 شناور ب��ا 1100 صندلی در بندر 
چارک، یک شناور با 100 صندلی درمسیر کیش 
به بندرآفتاب، یک فروند شناور با 600 صندلی 
در مس��یر بندرلنگه به کیش، ی��ک فروند با 80 
صندلی در مسیر بندرلنکه به ابوموسی و 3 شناور 
در مس��یر بندر لنگه به امارات با 1425 صندلی 

آماده شده است.

ایجاد تغییرات جدید در واردات خودرو
گم��رک ایران با اب��الغ بخشنامه ای، سال 
ساخ��ت خودروهای واردات��ی را به یک سال 
کاهش داد. به گزارش تفاهم، گمرک جمهوری 
اسالم��ی ایران در بخشنام��ه ای شرایط جدید 
واردات خودرو را اعالم کرد. در این بخشنامه 
آم��ده است: ب��ه پیوست تصوی��ب نامه هیات 
محترم وزیران به شم��اره 160253/ت53548 
مورخ 95/12/16 در خصوص اصالح ماده )7( 
آیین نامه ضوابط فن��ی واردات خودرو ارسال 
می گردد. ب��ر اساس مفاد مصوبه مذکور »ثبت 
سفارش و ورود خودروهای سواری)سواری، 
سواری استیشن و سواری کار( مس��تعمل و یا 
ن��و که از زم��ان ساخت آن بی��ش از یک سال 
گذشت��ه باشد، در سرزمین اصل��ی و یا مناطق 
آزاد تج��اری صنعتی ممن��وع است.« همچنین 
بر اساس مصوبه ابالغ��ی اقدام بر اساس ثبت 
سفارش ه��ای ص��ادره قبل از اب��الغ مصوبه 
مذکور، بالمان��ع می باشد. دست��ور فرمایید با 
رعایت سایر مفاد مصوبه فوق و رعایت کامل 

مقررات اقدام نمایند.

پشتیبانی نگین خودرو از محصوالت رنو 
در ایام نوروز

نگین خودرو، نماینده رسمی رنو فرانسه 
در ایران جهت رفاه ح��ال مالکان خودروهای 
رن��و در ایام ن��وروز و ب��ا شع��ار »مراقبت از 
مشت��ری تعه��د ما اس��ت«، طرح وی��ژه امداد 
نوروزی خ��ود را در آستانه تعطیالت سال نو 
آغ��از کرد. به گ��زارش تفاهم، ب��ر اساس این 
طرح، نمایندگی های خدم��ات پس از فروش 
نگی��ن خ��ودرو در ته��ران و شهرستان ه��ا در 
طول تعطیالت ن��وروز، آم��اده ارائه سرویس 
به مالکان خودروهای نگی��ن خودرو در ایران 
هستند. عالوه بر این جهت رفاه حال مسافران 
ن��ورزی، امداد سی��ار نگین خ��ودرو با عنوان 
»نگی��ن سرویس« نیز در طول ای��ن ایام، آماده 
ارائه خدمات امدادی به مشتریان نگین خودرو 
خواهند بود. این ط��رح از 27 اسفندماه جاری 
تا 15 فروردین ماه سال آینده اجرا خواهد شد. 

خبرنامه

جدیدترین وضعیت تولید دوگانه سوزها
بهمن ماه امسال تولید برخی سواری های 
دوگانه س��وز کاه��ش و برخی افزای��ش یافته 
است. به گزارش ایس��نا، در ای��ن مدت تولید 
پ��ژو 405 دوگانه س��وز ایران خ��ودرو مرکزی 
100 درص��د کاهش یافت��ه و از 1201 دستگاه 
در بهم��ن م��اه س��ال گذشته به صف��ر رسید. 
تولید پ��ژو پارس دوگانه س��وز این شرکت اما 
صع��ودی بوده و از یک دستگ��اه در بهمن ماه 
1394 ب��ه 1000 دستگ��اه افزایش یافت. تولید 
سمند دوگانه سوز ای��ران خودرو مرکزی اما با 
کاهش 97/9 درص��دی همراه بوده و از 2235 
دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به 48 دستگاه 
کاهش یافت. بهمن ماه امس��ال تولید پژو 405 
دوگانه س��وز ایران خ��ودرو خراسان با افزایش 
181/7 درصدی همراه بوده و از 1894 دستگاه 
در بهمن ماه 1394 ب��ه 5335 دستگاه افزایش 
یافت. تولید پژو پارس دوگانه سوز این شرکت 
اما متوقف ش��ده و از 1247 دستگاه در بهمن 
ماه سال گذشته به صفر رسید. اما تولید سمند 
دوگانه س��وز ایران خودرو تبری��ز در بهمن ماه 
افزای��ش یافته و از صف��ر دستگاه در بهمن ماه 
1394 ب��ه 3944 دستگاه افزایش یافت. در این 
مدت تولید پراید دوگانه سوز پارس خودرو با 
کاه��ش 100 درصدی همراه ب��وده و از 1361 
دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسید. 
همچنی��ن تولید پراید دوگانه س��وز سایپا مانند 
پارس خودرو متوقف شده و از 1287 دستگاه 
در بهمن ماه 1394 ب��ه صفر کاهش یافت. اما 
تولید تیبا دوگانه سوز سایپا کاشان با رشد 65/5 
درصدی همراه بوده و از 750 دستگاه در بهمن 
ماه سال گذشته به 1241 دستگاه افزایش یافت.

تحول در صنعت خودروی خودران 
شرکت اینتل برای خرید شرکت فناوری 
خودروی خودران موبایل آی به ارزش 15/3 
میلی��ارد دالر به تواف��ق رسید که ممکن است 
ای��ن تراش��ه س��از را وارد رقابت مس��تقیم با 
رقیبانی مانن��د انویدیا و کوالکام برای ساخت 
سیس��تم های خ��ودران ب��رای خودروسازان 
جهان س��ازد. به گزارش ایس��نا، خرید گران 
موبای��ل آی ممکن است بزرگترین تراشه ساز 
رایان��ه جهان را در رده تامین کنندگان خودرو 
قرار دهد. این شرکت تالش می کند فعالیتش 
را ورای کس��ب و کار تراشه رایانه گس��ترش 
 دهد. همچنین رقابت در میان خودروسازان و 
تامی��ن کنندگان خودرو ب��رای خرید فناوری 
خ��ودروی خ��ودران را تشدید م��ی کند و به 
ارزش است��ارت آپ ه��ای فع��ال در عرض��ه 
رانندگ��ی اتوماتی��ک که در ح��ال حاضر هم 

بسیار باال رفته است، می افزاید.

تاسیس شرکت لیزینگ قطار در سال 9۶ 
 تفاهم- گروه حم��ل و نقل: مدیرعامل 
شرک��ت راه آه��ن اع��الم ک��رد: ب��ا توجه به 
پیگیری های ص��ورت گرفته از سوی وزیر راه 
و شهرس��ازی، امکان آن وج��ود دارد که برای 
تامی��ن مالی شرکت های ریلی در حوزه خرید 
واگن و تجهیز ناوگان نس��بت به تاسیس یک 
شرکت لیزینگ ریلی اقدام شود که خوشبختانه 
مقدم��ات الزم ب��رای آن فراهم شده و می توان 
انتظار داشت که در س��ال آینده امکان تاسیس 
آن فراهم شود. سعید محم��دزاده توضیح داد: 
با پیگیری های صورت گرفته امضای مربوط به 
تاسیس شرکت لیزین��گ از ریاست جمهوری 
گرفته ش��د و در صورتی که مشکل خاصی به 
وجود نیاید می ت��وان انتظار داشت که در سال 
آینده این شرکت به منظور رسیدگی به نیازهای 
مالی فعاالن عرص��ه ریلی تاسیس شود. وی با 
بی��ان اینکه در برنامه شش��م توسعه سهم قابل 
توجه��ی به عرصه ریلی اختص��اص داده شده 
است، افزود: پس از آنک��ه مقام معظم رهبری 
در ابالغیه خ��ود در سیاست های برنامه ششم 
توسعه توجهی جدی ب��رای عرصه ریلی قائل 
شدند، خوشبختانه قرار شد با همکاری دولت 
و مجل��س سهم قابل توجهی ب��ه عرصه ریلی 
اختصاص داده شود به این ترتیب امیدواری ما 

برای آینده این بخش افزایش می یابد.

خبرنامه

 لزوم استفاده بهینه 
از فرصت های اقتصادی 

گروه سایپا

گروه  مدیرعامل  خ��ودرو:  تفاهم-گروه 
خودروسازی سایپا گفت: فعالیت های شرکت 
سرمای��ه گ��ذاری کارکن��ان سایپا حتم��ا باید 
اقتص��ادی و سودآور باش��د و از فرصت های 
اقتص��ادی موجود در گروه سایپا، استفاده بهینه 
براساس منطق و قانون ص��ورت گیرد. مهدی 
جمالی- مدیرعامل گ��روه خودروسازی سایپا 
با بی��ان مطلب فوق گف��ت: هم��واره اعتقادم 
این اس��ت که کارکنان، بزرگتری��ن سرمایه در 
گ��روه خودروسازی سایپا هس��تند و طی یک 
سال گذشته ه��ر برنامه ای را ک��ه به مدیران، 
معاونان، مس��ئولین، کارکن��ان و کارگران سایپا 
واگ��ذار کردیم، واقعا با جان و دل انجام دادند 
و بهت��ر از آن شرایطی که من و یا هیئت مدیره 
تصور م��ی کردی��م، کارهای محول��ه به نحو 

احس��ن انجام شده است و این نشان از دانش 
بس��یار باال و اهمیت سازمانی بسیار خوب در 
مجموعه گروه سایپا است که من طی 30 سال 
فعالیت��م این اهمیت سازمان��ی و عالقه وافر به 
سازم��ان و آینده آن را ندی��ده بودم. وی تاکید 
کرد: بیشترین جلس��ات و وقت و هماهنگی ام 
را با مدیری��ت شرکت سرمایه گذاری کارکنان 

و اعضای هیئت مدیره آن داشته ام و احس��اس 
 م��ی کنم ک��ه برنامه ه��ای خوب��ی را شرکت 
سرمایه گذاری کارکن��ان سایپا برای آینده این 
شرک��ت ت��دارک دیده است و م��ن هم متعهد 
شدم چ��را که ای��ن شرکت پتانس��یل بس��یار 
خوبی برای ایج��اد سودآوری دارد. مدیرعامل 
گ��روه سایپا گفت: امیدوارم طی چند سالی که 

برنامه ریزی کردی��م شرکت سرمایه گذاری 
 کارکن��ان سایپا به یک��ی از برندهای خوب و 
شرکت های سرمایه گذاری موفق کشور تبدیل 
شود و پشتوانه ای ب��رای آینده همه همکاران 

عزیزم در گروه سایپا باشد. 
وی ب��ا تاکی��د بر ای��ن ک��ه فعالیت های 
شرکت سرمای��ه گذاری کارکن��ان سایپا حتما 
باید یک پس انداز و یک سپرده ای برای آینده 
همکاران��م در سایپا باشد، گفت: این مجموعه 
عالوه بر اینک��ه متعلق به سایپا است متعلق به 
ت��ک تک کارکنان گروه سایپا است و امیدوارم 
ک��ه با ایده ه��ا و نظرات خ��وب کارکنان و با 
پیگیری هایی ک��ه خواهیم کرد، آینده بس��یار 
خوب��ی هم ب��رای سایپا و هم ب��رای مجموعه 
سرمایه گذاری کارکنان سایپا با هم رقم بزنیم.

سایپا

 تفاهم- گ��روه گزارش: مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی ای��ران با حضور در 
فرودگ��اه مهرآباد به افتتاح چند پروژه پرداخت و 
پس از آن، در نشست خبری حاشیه این مراسم در 
جمع خبرنگاران حاضر شد. رحمت ا... مه  آبادی با 
بیان اینکه طرح سفرهای ن��وروزی هوایی تا 15 
فروردی��ن 1396 ادامه دارد، اظهار کرد: پیش بینی 
می ش��ود برای ای��ام نوروز 96 تعداد نشس��ت و 
برخاست هواپیماها نس��بت به سال قبل رشد 15 
درصدی داشته باشد. م��ه آبادی از افزایش 17 تا 
19 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در نوروز 96 
نس��بت به نوروز 95 خب��ر داد و گفت: پیش بینی 
می کنیم نوروز امس��ال 3/5 تا4میلیون مس��افر در 
فرودگاه ه��ا خدمات دریافت کنن��د و 30 هزار و 
500 سورتی پرواز انجام شود. مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی ای��ران بیان کرد: به 
زیباسازی فضای ترمینال ه��ا، سالنهای ترانزیت، 
محوطه ه��ای فرودگاه��ی و... برای ای��ام نوروز 
تأکید ش��د، در این راستا، فعالیت های مناسبی در 
فرودگاه های کش��ور انجام شده است. مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تصریح 
کرد: بهسازی و توسعه فضای ترمینال های مهرآباد 
در چن��د ماه اخیر خصوص��اً بیشترعملیاتی شده 
اس��ت. مه آبادی با اشاره ب��ه افزایش 1400 چرخ 
دستی در راستای تس��هیل حمل توشه مسافران، 
اظهار ک��رد: در فرودگ��اه مهرآباد، تاکس��ی های 
هیبریدی وارد عرصه نقل و انتقال مسافر شده اند 
ضمن آنکه خدمات اتوبوسرانی و مترو هم فعال 
اس��ت. مدیرعامل شرکت فرودگاه ه��ا و ناوبری 
هوایی ای��ران بیان ک��رد: در ایام ن��وروز مدیران 

ستادی شرکت فرودگاه ها در فرودگاه های کشور 
بر عملکرد خدمات رسانی به مردم نظارت دارند. 
مه آبادی با اشاره به راه اندازی وای فای رایگان در 
برخی فرودگاه ها برای نوروز اظهار کرد: مسافران 
از طریق شم��اره پیامک هایی ک��ه در فرودگاه ها 
اعالم شده است می توانند نظریات و پیشنهادات 
خود را اعالم کنند، ضمن آنکه سیستم یکپارچگی 
رسیدگی به شکایات مسافران در فرودگاه مستقر 
شده است و تا رسیدن به مراحل رسیدگی قضایی 
ه��م پیش بینی شده اس��ت. مدیرعام��ل شرکت 
فرودگاه ه��ا و ناوب��ری هوایی ای��ران اظهار کرد: 
برای نوروز امسال 43 فرودگاه کشور به صورت 
24 ساعته فعال هس��تند که ای��ن رقم در گذشته 
37 فرودگ��اه ب��ود. وی با اشاره ب��ه برنامه ریزی 
برای جابجایی 4 میلیون مس��افر در ایام نوروز، به 
اتفاقات اخیر فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد نیز 
اشاره ک��رد و گفت: در این ب��اره منتظر گزارش 

نهایی سازمان هواپیمای کشوری هستیم. 

تفاهم-گروه خودرو: مدیرعامل ایساکو از 
آغاز جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو با 
همکاری 411 نمایندگی ایران خودرو در سراسر 
کشور خب��ر داد. شرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو- ایساکو با همکاري شرکت امداد 
خ��ودرو ایران ط��رح خدمت رسان��ي نوروز را 
 ت��ا 15 فروردین م��اه 96 در سراسر کشور اجرا 
مي کند. سید رضا حس��ینی- مدیرعامل شرکت 
خدم��ات پس از ف��روش ایران خ��ودرو ضمن 
اش��اره به آغ��از جشن��واره خدمات ن��وروزی 
 ای��ران خ��ودرو، از  رش��د 20 درص��دی تعداد 
نمایندگ��ی ه��ای ای��ن شرکت در ط��رح امداد 
نوروزی امس��ال نسبت به سال گذشته خبر داد. 
وی ب��ا اشاره به اینکه در جشنواره امس��ال 233 
فروشگاه مجاز و 2093 اکیپ امدادی در سراسر 
کشور آماده ارائه خدم��ات مطلوب به مشتریان 
محصوالت ای��ران خودرو خواهند ب��ود، تاکید 
کرد: براي رضایت مندي هر چه بیشتر مشتریان، 
عالوه بر نمایندگي هاي یک شیفت که از ساعت 
8 صب��ح تا 16بعدازظهر فعال خواهند بود، 170 
نمایندگي 2 شیفت نیز از ساعت 8 تا 21 به ارائه 

خدمات به هموطنان می پردازند. 
وی همچنی��ن با توجه به لزوم ارائه خدمات 
تعمیرگاه��ی به مشتریان در برخی از مس��یرهای 
پرت��ردد گفت: ب��ه منظور خدم��ات تعمیرگاهی 
به مشتریان، در مس��یرهایی همچ��ون اتوبان قم، 
فیروزک��وه، چالوس و ه��راز پایگاه های امدادی 
صحرائی به  صورت شبانه روزی طراحی و ایجاد 
ش��ده است که این پایگاه ها ب��ا حضور نیروهای 
مج��رب تعمیرگاه های ایران خ��ودرو و قطعات 

مناسب تجهیز و راه ان��دازی شده اند. مدیر عامل 
ایس��اکو اظهار ک��رد: همزمان با آغ��از جشنواره 
خدم��ات نوروزی ای��ران خ��ودرو در تهران، در 
شهره��اي مشهد، رشت، همدان و اصفهان نیز به 
ص��ورت نمادین شاهد مراسم ورود ناوگان امداد 
و افتتاح جشنواره نوروزي امس��ال ایران خودرو 
هس��تیم. حس��ینی همچنین از استقرار واحدهاي 
نظارت��ي شرکت ایس��اکو به طور محس��وس و 
نامحس��وس به منظ��ور کنترل کیفی��ت خدمات 
نمایندگی ها در طرح طرح امداد نوروزی امس��ال 
خب��ر داد و گفت: به هموطن��ان توصیه مي شود 
در ایام ن��وروز خدمات خود را از نمایندگی های 
مجاز و اکیپ ه��ای امدادی شناخته شده دریافت 
 کنن��د. مدیر عام��ل شرکت ایس��اکو همچنین از 
راه اندازی ربات تلگرامی خدمات نوروزي ایران 
خ��ودرو خبر داد. این رب��ات تلگرامی به آدرس 
irankhodro_r تنه��ا رب��ات رسمی خدمات 

پس از فروش شرکت ایران خودرو می باشد.

 تاکید بر حمایت از قطعه سازان 
با اختصاص تسهیالت ارزان قیمت 

یک فع��ال در صنعت قطعه س��ازی کشور معتقد 
است: ب��رای توسعه سه��م داخلی س��ازی در صنعت 
خودرو و پیشرفت در این بخش باید هماهنگی بیشتری 
میان خودروسازان و قطعه سازان و وجود داشته باشد. 
محس��ن رزم خواه در گفتگو با خبرخودرو با توجه به 
اقدام اخیر دولت ب��ا هدف افزایش سهم داخلی سازی 
در صنعت خ��ودرو، اظهار کرد: ام��روز ادبیات توسعه 
صنع��ت ایران مونتاژ را نمی پس��ندد از این رو باید در 
 جریان همکاری با شرکت های خارجی تالش شود تا 
شرک��ت های تیر وان در ای��ران تشکیل شود تا درصد 

تولی��د و سهم قطعه سازان داخلی در محصوالت جدید افزایش یابد. وی تصریح کرد: با تشکیل تیر 
وان ه��ا قطع��ا بخش طراحی و تحقیق و توسعه در صنعت خ��ودرو ارتقاء یافته و شرکتها می توانند 
نس��بت به تولید طراحی و تولید محصوالت جدید و توسع��ه سهم داخلی سازی شرکت بهتر عمل 
نمایند. وی همچنین با تاکید بر اینکه تولید قطعات به روز و با کیفیت نیازمند سرمایه گذاری است، 
افزود: به هر میزان همکاری گس��ترده ای میان شرکت های خودروسازی داخلی و شرکای خارجی 
ص��ورت گیرد اما در بخش قطعه سازی کشور به خصوص در  حوزه دانش مهندسی و ماشین آالت 
و تجهیزات و تست و کنترل  سرمایه گذاری صورت نگیرد  باز همان شرایط  گذشته تکرار گردیده 
و تغییری در حوزه داخلی سازی به عنوان اهداف اصلی دولت و خروج از مونتاژی در خودروسازی 
 رخ نخواه��د داد. وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در دنیا دولت ها ب��ه حمایت از تولیدکنندگ��ان می آیند، 
خاطر نشان کرد: از آنجا که هزینه های طراحی و خرید ماشین آالت پیشرفته برای تولید قطعه به روز 
و با کیفیت هزینه بر است از این رو در دنیا همواره  با اختصاص تسهیالت ارزان قیمت قطعه سازان 

را در تولید محصوالت با کیفیت های بین المللی و ارتقاء در این بخش حمایت می کنند.

 کیفیت؛ دغدغه اصلی 
شورای سیاست گذاری خودرو 

ی��ک فعال صنع��ت قطع��ه سازی کش��ور در 
خصوص سط��ح استانداردهای تولید خودرو گفت: 
سطح حداقلی استاندارده��ای تولید خودرو توسط 
سازم��ان استان��دارد تعیی��ن می ش��ود و واحدهای 
تولی��دی ملزم به رعای��ت آنها هس��تند. محمدرضا 
نجف��ی من��ش در گفتگو با خبرخ��ودرو اظهار کرد: 
خودروسازان داخلی در تالش هس��تند تا در جهت 
بهبود وضعیت کیفی خودروهای تولیدی از حداقل 
می��زان استانداردهای تعیین شده فرات��ر روند. وی 
در ادام��ه تصریح ک��رد: ارتقای کیف��ی خودروهای 
 تولی��د داخل از جمله دغدغ��ه های روزمره شورای 

سیاس��ت گذاری خودرو و سایر واحدهای صنعت خودروسازی است. وی اظهار کرد: دستیابی به 
رش��د و پیشرفت صنعت خودروسازی داخل��ی از طریق فراهم سازی ابزارهای تولید مناسب و بر 
اساس برنامه ریزی های مدون محقق می شود و بهبود مستمر این صنعت را در پی خواهد داشت. 
وی در خص��وص ارتقای سطح کیفی خودروه��ای تولیدی خاطرنشان کرد: در صورتی که کیفیت 
خودروهای تولیدی ارتقا یابد، راه ورود به بازارهای رقابتی برای صنعت خودروسازی ایران هموار 
می گردد. نجفی منش افزود: خوشبختانه خودروهای تولید داخل از کیفیت مطلوبی برخوردارند و 
می توانند در عرصه بازارهای جهانی به رقابت بپردازند. وی در پایان عنوان کرد: با بهبود وضعیت 
کیف��ی خودروهای تولیدی توان صادرات خودرو ارتقا خواهد یافت البته الزام 30 درصد صادرات 
در قرارداده��ای جدید خودرویی با طرف های خارجی اقدامی موثر در جهت دستیابی به این مهم 
اس��ت چ��را که همراه با این ال��زام انتقال دانش تولید نیز صورت می گی��رد و به طور قطع صنعت 

خودروسازی ایران به پیشرفتی همه جانبه دست می یابد.

فعالیت 24 ساعته 34 فرودگاه کشور 
در ایام نوروز

 خدمات ویژه ایران خودرو 
به مسافران نوروزی

    

    

    

    

بموج��ب پرون��ده كالس��ه 1288/1136/95 در ش��عبه 1136 دادگاه 
كيف��ری 2 ته��ران  ميخوش ولي زاده باته��ام خيانت در امانت نس��بت به 
يك دس��تگاه خ��ودرو تهديد به قتل ايراد ضرب و جرح عمدي و فحاش��ي 
نس��بت به آس��يه عطوفي نجف آبادي   تحت تعقيب كيفري مي باشد وقت 
رس��يدگي براي روز 96/2/23 س��اعت 9 تعيين گرديده است كه بعلت 
مجه��ول الم��كان بودن متهم مراتب يك نوبت در روزنامه رس��مي كش��ور 
در يك��ي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود كه نامب��ردگان در موعد 
مقرر فوق جهت رس��يدگي باتهام خود در دادگاه حاضر ش��وند در صورت 
ع��دم حض��ور دادگاه غيابا رس��يدگي خواهد نمود  متهم م��ي تواند وكيل 

انتخاب و معرفي نمايند 
417095/م الف     منشي شعبه 1136 كيفری 2 مجتمع شهيد مطهري 
تهران

مجتمع ش��هيد مدرس تهران بموجب كيفر خواس��ت صادره از دادس��را  در 
پرون��ده كالس��ه 950929/1084 ب��راي محمد حس��ن فرج فرزن��د بهرام 
باته��ام خيان��ت در امانت   تقاض��ای كيفر نموده كه رس��يدگی به موضوع به 
اين ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگی برای مورخه 96/2/25 ساعت 8/30 
تعيين گرديده اس��ت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترس��ی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115-180 ق آدک  مراتب يكنوبت منتشر 
ت��ا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بديهی اس��ت در ص��ورت عدم حضور مطابق مقررات رس��يدگی غيابی بعمل 

خواهد آمد.
417096/م الف                 مديردفتر  شعبه 1084 كيفري 2 مجتمع 
شهيد مدرس تهران   

احضار متهم  )مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر خواست ( 
مجتم��ع ش��هيد م��درس ته��ران بموجب كيف��ر خواس��ت در پرونده كالس��ه 
951352    برای  س��عيد اصغري ش��يوه و محمد اصغري ش��يوه و روح انگيز 
عيس��ي زاده باتهام مش��اركت  در ايراد ضرب و جرح عم��دي    تقاضای كيفر 
نموده كه رس��يدگی به موضوع به اين ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگی برای 
مورخه 96/2/25 س��اعت 9/00 تعيين گرديده اس��ت ب��ا عنايت به مجهول 
الم��كان بودن و عدم دسترس��ی ب��ه متهم و در اجرای مق��ررات مواد 115-

180 ق آدک  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهد آمد.
417097/م الف                 مديردفتر  شعبه 1085 كيفري 2 مجتمع 
شهيد  مدرس تهران   

درخصوص دادخواست ايوب فرجي بطرفيت محمد بافكرپور به خواسته الزام 
به تنظيم س��ند موضوع پرونده كالس��ه950926 باتوجه ب��ه مجهول المكان 
بودن خوانده بدين وس��يله وقت رس��يدگي مورخ96/2/12 ساعت11/30 
ب��ه اطالع مي رس��اند ضمن مراجعه به ش��عبه دادگاه و رويت دادخواس��ت و 

ضمائم در جلسه دادرسي حاضر شويد. 
110/155607      منشي شعبه6 مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

آگهي مزايده اموال منقول )چرخ خياطي راسته دوز(
ب��ه موج��ب اجراي��ي كالس��ه950296/32/ج موض��وع اجراييه ص��ادره از 
ش��عبه32 دادگاه حقوقي عمومي تهران له خانم س��هيال حاتمي و عليه توليدي 
تماش��ا- منوچهر تقوي عالي به خواس��ته )محكوم ب��ه( 59/907/305ريال 
باب��ت محكوم به و ني��ز مبلغ1/500/000ري��ال بابت نيم عش��ر دولتي كه 
محك��وم علي��ه جهت محكوميت خود را توقيف كه توس��ط كارش��ناس رس��مي 
دادگس��تري ب��ه مبلغ72/000/000ريال معادل هفت��اد و دو ميليون ريال 
ارزيابي و برآورد گرديده اس��ت. نظريه كارشناس��ي: مش��تمل بر 4 دستگاه 
چ��رخ راس��ته دوزي دوز كامپيوت��ري با م��ارک TYPICAL موتور س��رخود با 
ميز و ملحقات مربوطه س��اخت كش��ور چي��ن را ارزيابي و نظريه كارشناس��ي 
به ش��رح زير اعالم مي نماي��د. ارزش هركدام از چرخ خياطي راس��ته دوز با 
مارک TYPICAL موتور س��رخود با ميز و ملحق��ات مربوطه با در نظر گرفتن 
وضعيت دس��تگاهها و ش��رايط بازار استهالک و س��اير عوامل موثر در قيمت 
گذاري هرك��دام به مبلغ18/000/000 ريال و قيمت كل 4 دس��تگاه چرخ 
خياط��ي موصوف72/000/000ريال معادل هفت��اد و دو ميليون ريال تمام 
پاي��ه مزايده اعالم مي گردد. مورخ  1396/1/24 از س��اعت13:30 الي14 
در دفتر ش��عبه32 دادگاه عمومي حقوقي تهران ب��ه آدرس تهران خ انقالب 
خيابان قدس روبروي خ پورس��ينا مجتمع قضايي ش��هيد مدني ش��عبه32 از 
طريق مزايده بفروش مي رس��د. مزايده از قيمت كارشناس��ي ش��ده شروع 
و به كس��ي كه باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايد فروخته خواهد شد خريدار 
بايس��تي ده درص��د مورد مزايده را في المجلس نق��دا توديع نمايد و الباقي 
ثم��ن مزايده را ظرف يك ماه پرداخت نمايد و چنانچه به هر دليل نس��بت به 

پرداخ��ت بهاي مزايده اق��دام ننمايد ده درصد مورد مزاي��ده بنفع صندوق 
دولت ضبط خواهد ش��د. متقاضيان ميتوانند 5 روز قبل از برگزاري مزايده 

به دفتر شعبه32 مراجعه تا ترتيب بازديد آنها از مال توقيفي داده شود. 
110/155663    اجراي احكام مدني شعبه32  مجتمع شهيد مدني  تهران 

آگه��ی خواهان س��اناز بلوري ارفع دادخواس��تی بطرفيت خوان��ده علي عدل 
به خواس��ته مطالبه خس��ارت دادرس��ي و تاخير تاديه با جلب نظر كارش��ناس 
تقدي��م دادگاههای عمومی شهرس��تان ته��ران نموده كه جهت رس��يدگی به 
ش��عبه20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی ش��هيد بهش��تی شهر تهران 
واق��ع در تهران خيابان س��پهبد قرنی-تقاطع خيابان س��ميه- مجتمع قضايی 
ش��هيد بهشتی ارجاع و به كالس��ه 950673 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
آن 1396/1/30 و ساعت12:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی 

حاضر گردد. 
110/155753                 منشي شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضايی شهيد بهشتی تهران 

دادنامه 
پرونده كالسه 9509980213400637 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضايی شهيد مطهري تهران دادنامه شماره 9509970213401900  
خواه��ان: رقيه ن��وروزي فرزند غالمعل��ي خواندگان: زهرا صابري و محس��ن 
مهدوي  خواس��ته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسي رای دادگاه درخصوص 
دادخواس��ت خواهان رقيه نوروزي به طرفيت محسن مهدوي و زهرا صابري 
به خواسته صدور حكم بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در مرحله بدوي 
دادگاه ب��ا عناي��ت به دادخواس��ت تقديمي خواهان و اظهارات ش��هود تعرفه 
ش��ده ايش��ان كه حكايت از عس��ر و حرج مالي ايش��ان در اين مرحله دارد و 
مص��ون ماندن دع��وي مطروحه از هر گون��ه دفاع و ان��كاري از جانب خوانده 
دعوي اعس��ار خواهان را نس��بت به هزينه دادرسي وارد تشخيص و مستند 
به مواد 504-505-506-507 قانون آئين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و 

انقالب در امور مدني حكم به قبولي اعس��ار خواهان از پرداخت نصف هزينه 
دادرس��ي در مرحله بدوي تا صدور حك��م در ماهيت دعوي صادر و اعالم مي 
دارد ك��ه در ص��ورت صدور حكم بر له خواهان هزينه از محل محكوم به اخذ 
خواهد شد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در 

محاكم محترم تجديدنظر استان تهران می باشد.
110/155768                          رئيس شعبه 182  مجتمع شهيد مطهري 
تهران

مزايده 
به موجب اجراييه صادره از شعبه124 حقوقي تهران له آقاي نويد درچه و غيره 
بطرفيت اقاي نادر درچه به محكوميت تقسيم و فروش اموال در اين راستا خط 
موبايل شماره09121115301 توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري 
بشرح پيوست ارزيابي گرديده است. عطف به پرونده كالسه 950070/124 
موض��وع دعوي بخواهانيت آقاي نويد درچه و س��ايرين علي��ه آقاي نادر درچه 
ك��ه منجر به توقيف يك خط تلفن همراه به ش��ماره09121115301 گرديده 
دراجراي ق��رار صادره مبني بر برآورد ارزش خط مورد تعرفه ضمن حضور در 
آن ش��عبه و مطالعه پرونده پس از بررسيها و استعالمات بعمل آمده نتيجه را 
بش��رح آتي باس��تحضار آن مقام محترم قضايي مي رساند: با امعان نظر نسبت 
به كدخط  مورد نظر و ترتيب ارقام و رعايت جميع جهات موثر در قضيه قيمت 
پايه مزايده خط مورد كارشناس��ي به مبلغ دويس��ت ميليون ريال در اين زمان 
برآورد و اعالم  نظر مي گردد. مقرر گرديد خط موبايل موصوف از طريق مزايده 
در تاريخ 96/1/15 س��اعت10:30 الي11 صبح در محل اجراي احكام مدني 
ش��عبه124 حقوقي ته��ران واقع در تهرانپ��ارس تقاطع اتوب��ان باقري و زين 
الدي��ن مجتمع قضايي ش��هيد باهنر بفروش مي رس��د مزاي��ده از قيمت پايه 
كارشناسي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد مبلغ ده 
درصد قيمت پيش��نهادي نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ مي گردد و 
برنده مزايده موظف اس��ت ظرف مدت يك م��اه از تاريخ مزايده مابقي مبلغ را 
به صندوق دادگس��تري واري��ز و قبض آن را تحويل اج��راي احكام نمايد. در 
غير اينصورت مبلغ ده درصد اخذ شده پس از كسر هزينه هاي اجرايي بنفع 
صندوق دولت ضبط مي گردد كليه عالقمندان به ش��ركت در مزايده ميتوانند 
پنج روز قبل از زمان برگزاري مزايده به اين اجرا مراجعه تا زمينه بازديد آنان 

از مورد مزايده فراهم گردد. 
110/155630      دادورز اجراي احكام مدني شعبه124 دادگاه حقوقي 
تهران 


