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سه شنبه 27 تیر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3134 

 حضور گروه خودروسازی سایپا 
در شانزدهمین نمایشگاه خودرو شیراز 

گروه خودروسازی س��ایپا با ارائه آخرین 
دستاوردها و جدیدترین محصوالت و خدمات 
خودرویی در ش��انزدهمین نمایشگاه بین المللی 
خودرو شیراز حضور پررنگی خواهد داشت. به 
گزارش س��ایپا نیوز، گروه خودروسازی سایپا 
با معرفی محصوالت و ارائ��ه خدمات متنوعی 
از ش��رکت های س��ایپا، پارس خودرو، زامیاد، 
سایپا دیزل، مگاموتور، س��ایپا سیتروئن، سایپا 
یدک، سایپا آذین، لیزینگ رایان سایپا، پالسکو 
کار، س��ایپاپرس، س��ازه گس��تر، رینگ سایپا، 
فنرس��ازی زر، قالب های بزرگ صنعتی سایپا، 
ام��داد خودرو، ای��ران کاوه، فرهنگی ورزش��ی 
س��ایپا، مرکز ارتباط با مش��تریان گروه س��ایپا، 
سرمایه گذاری بیمه سایپا به همراه 8 نمایندگی 
خدمات فروش و پس از فروش سایپا در استان 
فارس، 7 نمایندگی س��ایپا دی��زل، 3 نمایندگی 
رینگ سایپا و 2 نمایندگی زامیاد در این استان 
در نمایشگاه ش��رکت خواهد کرد. گفتنی است؛ 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز 
از امروز تا 30 تیر س��ال جاری در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی استان فارس واقع در 
ش��یراز برگزار می شود.شایان ذکر است؛ گروه 
خودروسازی سایپا در س��الن حافظ نمایشگاه 
مذکور در روزهای یادشده از ساعت 17 تا 22 
پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان به صنعت 

خودرو خواهد بود.

  تویوتا؛ پرفروش ترین خودروساز 
در 49 کشور دنیا

تفاه��م – گروه خودرو: در س��ال 2016، 
فولکس واگن عنوان پرفروش  ترین خودروساز 
جهان را از تویوتا گرفت، ولی اگر نگاهی دقیق  تر 
ب��ه آمار فروش س��ال پی��ش بیندازی��م، تویوتا 
در واقع در 49 کش��ور مختل��ف با فاصله زیاد، 
پرفروش  ترین برند خودرویی می  باش��د. تویوتا 
در برخ��ی از مناطق کلیدی دنیا مانند آمریکای 
التین، آسیا و آفریقا عملکردی فوق العاده داشته 
و در برخی کش��ورها مانند کاستاریکا، اوگاندا، 
آنگوال، تانزانیا، امارات متحده عربی، سنگاپور، 
اندونزی و اس��ترالیا، پرفروش  ترین خودروساز 
لقب گرفته اس��ت. در رتب��ه دوم، فولکس واگن 
قرار گرفته اس��ت که تنها در 14 کشور در صدر 
پرفروش  ترین خودروسازها حضور دارد. رتبه 
س��وم نیز متعلق به فورد است که در بازارهایی 
مانند آمریکا، کانادا و نیوزلند رتبه نخست را به 
خود اختصاص داده است. در رتبه چهارم نیز به 
طور مشترک، رنو و اشکودا با شش کشور قرار 
گرفته  اند و داچیا و فیات هر دو با 5 کش��ور در 

رتبه پنجم قرار دارند.

 همکاری هوندا 
و والت دیزنی

هوندا اودیس��ه با ظاهری مناسب کودکان 
که از شخصیت های دیزنی الهام گرفته رونمایی 
ش��د. به گ��زارش خبرخ��ودرو، این پ��روژه با 
همکاری استودیو والت دیزنی انجام گرفته و در 
طراحی بدنه خودرو، از یکی از شخصیت های 
معروف کارتون دیزنی یعن��ی مینی ماوس الهام 
گرفته  است. لذا طراحی خارجی خودرو کامال 
به رنگ صورتی اس��ت و بر روی آن خال های 
س��فید رنگی دیده می ش��ود. اما واقعا مشخص 
نیست که نصب گوش های بزرگ این شخصیت 
ب��ر روی س��قف خودرو چ��ه تاثی��ری برروی 
عملکرد آیرودینامیک آن داشته است. این نوع 
رنگ آمیزی خاص در داخل خودرو و بر روی 
داش��بورد و روکش های صندلی نیز به کار رفته 
است. قرار اس��ت این ون کوچک در نمایشگاه 
دیزن��ی D23 کالیفرنیا رونمایی ش��ود و گمان 
م��ی رود که به دلیل طراح��ی  خاصی که دارد؛ 
نظر بس��یاری از بازدیدکنندگان و عالقه مندان 
به خودروی اودیس��ه و کارتون مینی ماوس را 
به خود جلب کند. اگر چه هنوز اعالمی در این 
زمین��ه صورت نگرفته ولی گم��ان نمی رود که 
تغییرات این اودیس��ه بخش موتوری را ش��امل 
ش��ود. همچنین هنوز معلوم نیست چه تعداد از 

این خودرو ساخته شده است.

خبرنامه

 افتتاح 1000 کیلومتر از راه های اصلی 
تا پایان سال

تفاهم – گروه حمل و نقل: معاون س��اخت و 
توسعه راه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل اظهار کرد: تا پایان دولت یازدهم، حدود 
300 کیلومتر راه به افتتاح می رسد. همچنین امسال 
هم ح��دود 1000 کیلومتر راه اصل��ی و آزادراهی 
تکمیل و بهره برداری می شود. محمدرضا کدخدا 
زاده  با اش��اره به تحقق اهداف شرکت ساخت در 
توسعه راه های کشور افزود: در سال مالی گذشته، 
به��ره  برداری و تکمیل 950 کیلومت��ر راه اصلی و 
آزادراهی را در دس��تور کار خود قرار دادیم که در 
ح��ال حاضر، 611 کیلومتر از این هدف  گذاری به 
نتیجه رسید و در پایان سال گذشته، 450 کیلومتر 
راه اصلی و بزرگراه زیر عبور قرار گرفت. وی تأکید 
کرد: افتتاح و تکمیل پروژه  های باقی مانده منوط به 
تخصیص اعتبارات مورد نیاز در موعد مقرر است. 
کدخدا زاده ادامه داد: پروژه  های باقی مانده به طول 
تقریب��ا 300 کیلومتر که تا پایان دولت یازدهم و تا 
شهریورماه به افتتاح می  رسند، از پروژه  های ملی 

کشورمان محسوب می  شوند. 

سیر نزولی عرضه تایرهای قاچاق به بازار 
رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان الستیک، 
فیلتر و روغن اعالم کرد: با وجود گذشت یک ماه از 
تابستان، همچنان بازار الستیک و روغن با کاهش 
مراجعه و افت تقاضا همراه است و متقاضیان خرید 
تنها بر اس��اس ضرورت و نیاز به این بازار مراجعه 
می کنند. به گزارش تفاهم، داوود سعادتی با اعالم 
این خبر اظهار کرد: با بهبود اوضاع اقتصادی، انتظار 
م��ی رود بازار فروش الس��تیک و روغن با رونق 
همراه ش��ود. وی همچنین به تأثی��ر نظارت های 
دولت بر کاهش ورود تایرهای قاچاق به بازار اشاره 
کرد و افزود: بی ش��ک با کاهش تایرهای قاچاق، 
شرایط برای تولیدکنندگان داخلی بهتر می شود. وی 
ادامه داد: جریان ورود الستیک به صورت قاچاق 
در کش��ور روند نزولی داش��ته به طوری که اغلب 

الستیک ها دارای برگه سبز و فاکتور است. 

انعقاد قرار داد خرید 200 دستگاه اتوبوس 
با بانک تجارت 

مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی در تشریح 
گزارش شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در شورا 
اظه��ار کرد: باید بپذیریم که از س��ال 89 تا کنون 
یک دس��تگاه اتوبوس ه��م از دولت نگرفته ایم و 
از س��ال 90 تاکنون، ش��هرداری با توجه به عدم 
پرداخت سهم دولت در این حوزه تعدادی اتوبوس 
را وارد ناوگان درون شهری کرده است. به گزارش 
خبرخودرو، پیمان س��نندجی با تأکید بر اینکه در 
حال حاضر با توسعه مدهای حمل ونقلی در شهر، 
ش��بکه اتوبوس رانی نیز قابلیت اطمینان بیشتری 
پی��دا کرده اس��ت، اظهار ک��رد: جانمایی و تجهیز 
ایس��تگاه ها در دس��تور کار قرار دارد و با اجرای 
سیستم زمان بندی، نه تنها سبب توزیع یکنواخت 
سفر شده ایم، بلکه تا 12 درصد نیز کاهش مصرف 
س��وخت را شاهد هستیم. وی همچنین از مصوبه 
اخیر دولت در خصوص عدم پرداخت سهم 82.5 
درصدی خرید اتوبوس اش��اره ک��رد و افزود: در 
جهت عملیاتی شدن مصوبه اخیر دولت توانسته ایم 
قرار داد خرید 200 دس��تگاه اتوبوس را با بانک 

تجارت منعقد کنیم.

 i30 معرفی جدیدترین نسخه
هیوندای جدید و نسل سوم i30 مدت زیادی 
نیس��ت که وارد بازار ش��ده، اما به خوبی توانسته 
جای نس��خه های پیش��ین خود  را بگیرد و حتی 
نمونه قدرتمندتر آن i30N عالقه مندان بس��یاری 
پیدا کرده اس��ت. به گزارش خبرخودرو، این هاچ 
ب��ک جدید دارای طراحی بدنه متفاوتی اس��ت که 
زیبایی بیش��تر در مقایس��ه با قب��ل دارد و در عین 
 حال بسیار کاربردی تر است. اکنون، نسخه جدید

Fastback i30 آن که هم زمان با نمونه اس��پرت 
معرفی ش��ده بود رونمایی ش��ده و آماده اس��ت با 
طراحی جذاب خود، جوانان بیش��تری را به خود 
جلب کند. این خودرو که ارتفاع کم تری در مقایسه 
با نمونه قبلی دارد، یک کوپه چهار در با سقف شیب 
دار اس��ت که از لحاظ طراحی، دارای ویژگی های 

آیرودینامیک بهتری بوده است.

خبرنامه

اهتمام جدی سایپا 
 برای تأمین 

نظرات مشتریان

تفاهم – گروه خودرو: رئیس مرکز ارتباط با 
مش��تریان گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد: در 
راستای طراحی خودرو و مطابق با سلیقه مشتریان، 
گ��روه س��ایپا با توجه وی��ژه به درخواس��ت ها و 
تمایالت مش��تریان، تمامی اهتم��ام خود را به کار 
بس��ته تا نظرات مصرف کننده نهایی را در طراحی 
م��دل مفهومی اولیه منعک��س و اجرا نماید. عباس 
صفری با بیان مطلب ف��وق افزود: با بهره گیری از 
پتانسیل ها و دانش به وجود آمده در مرکز ارتباط با 
مشتریان، امکان تأمین نظرات مشتریان به نحو قابل 
مالحظه ای مهیا شده است. وی اظهار کرد: به منظور 
دستیابی بیش��تر به اطالعات دقیق مشتریان، مرکز 
ارتباط با مش��تریان گروه سایپا با توسعه کانال های 
ارتباط��ی مش��تریان نظیر تم��اس با ش��ماره تلفن 
096550 مرکز تماس گروه س��ایپا، رایانامه، نمابر، 

پیامک، س��ایت و ... همواره برای افزایش س��هولت 
ارتباط مش��تریان با این مرکز و دریافت دیدگاه ها 
و نظرات آنان تالش می نماید. مشاور مدیرعامل و 
رئیس مرکز ارتباط با مشتریان گروه سایپا تصریح 
کرد: گ��روه خودروس��ازی س��ایپا در دوره جدید 
مدیریتی با رویکرد ارائه خدمات مطلوب و اهمیت 
پاس��خگویی به مشتریان، با راه اندازی این مرکز و 

اج��رای برنامه های کاربردی تالش نموده تا ضمن 
رصد خواس��ت ها، نیازها، مشکالت و پیشنهادات 
مش��تریان و  بررسی  آن ها طی فرایندهای مرتبط، 
در راس��تای تأمین نظرات و خواسته های مشتریان 
اقدامات اصالحی و ریشه ای انجام دهد. صفری ادامه 
داد: اکنون به خوبی می توان تغییر رویکرد و نگرش 
تمامی اجزاء گروه بزرگ خودروس��ازی سایپا را در 

ش��ناخت سالئق و تأمین خواس��ته های مشتریان 
ایرانی و نیاز بازارهای صادراتی و حرکت به س��مت 
ارائ��ه محصوالتی منطبق بر دان��ش طراحی روز در 
خودروهای جدید ش��رکت های خودروسازی گروه 
سایپا مشاهده کرد و آثار و نتایج آن را نیز در ارتقاء 
فروش خ��ودرو و خدمات و جلب اطمینان و توجه 
مشتری در طرح خواسته ها  از طریق مرکز ارتباط با 
مشتریان گروه سایپا  دید. در این میان، مرکز ارتباط با 
مشتریان گروه سایپا با ردیابی مشکالت مشتریان در 
حوزه های فروش، کیفیت و خدمات پس از فروش، 
مکانیزم هایی را در نظر گرفته تا بخش های مختلف 
گروه س��ایپا نس��بت به تکریم مش��تریان و تأمین 
رضایت آنان احس��اس مسئولیت نموده و با انجام 
فعالیت های مؤثر، مش��تریان فعلی در اس��تفاده از 

محصوالت سایپا کماکان وفادار باقی بمانند.

سایپا

ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم. .خواهان عفت نظری فرزند محمد جمعه 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده  محمود تقدمی فارمد فرزند علی اکبر  به خواسته طالق 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش��هید مطهری شهرس��تان مشهد واقع در مشهد-بلوار 
ش��فا . ش��فا 30  ارجاع و به کالس��ه 17/951373 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/6/4 و س��اعت 10 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ و 
درخواس��ت خواهان / و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده / پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع گواهی گواهان در این شعبه حاضر شوید و چنانچه 

شاهد معارضی دارید حاضر نمایید .
دفتر شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد                  
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ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمایم. .خواهان  حسام الدین  قوام زاده الرضوی 
فرزند مهدی دادخواس��تی به طرفیت خوانده  مهس��ا کش��اورزی فرزند ناصر  به خواسته لغو 
حضانت و حضانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان مش��هد نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد واقع در 
مشهد-بلوار شفا . شفا 30  ارجاع و به کالسه 17/960365 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/6/5 و س��اعت 8:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ و 
درخواست خواهان / و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود تا خوانده / پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی و استماع گواهی گواهان در این شعبه حاضر شوید و چنانچه شاهد معارضی دارید 

حاضر نمایید .
دفتر شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد                  
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ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و  ضمائم به 
کالسه پرونده :  5/960355 

وقت رسیدگی: مورخه  1396/06/7 ساعت 10 صبح
خواهان: خانم سید کیانا هاشمی

خوانده : سید حسن هاشمی مجهول المکان
خواس��ته : اذن در ازدواج . خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه 5 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر 
اخری��ن آگه��ی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهم 
رس��اند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه خانواده مشهد            
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رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری از ادامه 
مذاک��ره با فاینانس��ورها ب��رای تأمی��ن منابع مالی 
خری��د هواپیماها خبر داد و اف��زود:  ایرباس و ای 
 تی  آر برای تأمین قسمتی از فاینانس اعالم آمادگی 
ک��رده  اند. به گزارش فارس، عل��ی عابدزاده اظهار 
ک��رد:  هنوز مذاکره با فاینانس  کنن��ده  ها ادامه دارد 
و همکاران در هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران 
پیگیر این موضوع هس��تند. وی تصریح کرد:  یکی 
 از موانعی که خرید هواپیم��ا از ایرباس، بوئینگ و 
ای  ت��ی  آر را ب��ا مانع جدی مواج��ه کرده،  مباحث 
مربوط به تأمین منابع مالی اس��ت. این مسئله طی 
ماه  های اخیر به چالش��ی اساس��ی برای وزیر راه 
و شهرس��ازی و برخی زیرمجموع��ه وزارت خانه 
تحت مدیریت وی تبدیل ش��ده اس��ت، موضوعی 
ک��ه تاکن��ون دول��ت و وزارت راه و شهرس��ازی 
نتوانسته  اند آن را حل کنند؛ به  طوری که 7 فروند 
هواپیمایی که تاکنون به ایران وارد شده )سه فروند 
ایرب��اس و 4 فروند ای تی آر( نقدا و از محل منابع 
صندوق توس��عه ملی خریداری ش��ده  اند. تأمین 
منابع مالی خری��د 200 فروند هواپیما برای ایران 
 ایر پاش��نه آش��یل قراردادها با بوئینگ،  ایرباس و 
ای تی آر به شمار می  آید. عابدزاده درباره مصوبه 
س��ازمان هواپیمایی کشوری در آئین  نامه تأسیس 
ش��رکت  های هواپیمایی و تأمین کفایت سرمایه و 
الزام وجود پنج فروند هواپیما، اظهار کرد: موافقت 
اصول��ی  های��ی که س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
برای تأس��یس شرکت  های هواپیمایی صادر کرده 
اس��ت، بر اساس کفایت س��رمایه و تأمین حداقل 
رقم مذکور اس��ت که تعداد هواپیماها نیز مشمول 
همین کفایت س��رمایه است. وی ادامه داد: فعالیت 
ش��رکت   های هواپیمایی در ناوگان هوایی کش��ور 
منوط به آن اس��ت ک��ه راهکار الزم ب��رای انجام 
عملیات پرواز داش��ته باش��ند و کفایت سرمایه را 
تأمین کنن��د. وی با تأکید بر اینکه هیچ گذش��تی 
در ای��ن  باره نخواهیم داش��ت، بیان کرد: ش��رکت 

هواپیمای��ی جدی��دی که بخواه��د فعالیت خود را 
در ای��ران آغ��از کند، باید رقم کفایت س��رمایه را 
تأمین و به تعداد هواپیمای موردنظر برس��د که این 
موضوع بس��تگی به نوع عملیات پرواز شرکت ها 
دارد؛  برخی از گواهینامه  پرواز ش��رکت  ها تعداد 
هواپیمای کمتری می  خواهد که این بس��ته به نوع 
فعالیت  آن ایرالین اس��ت. بر اساس این گزارش، 
در اواخر س��ال 94 س��ازمان هواپیمایی کشوری 
 دس��تورالعمل کفای��ت س��رمایه را برای تأس��یس 
شرکت  های هواپیمایی جدید و فعالیت شرکت  های 
فعال،  مصوب و ابالغ کرد. طبق این دس��تورالعمل، 
 FULL اگر شرکت هواپیمایی بخواهد به صورت
AOC فعالی��ت کنن��د، باید 350 میلی��ارد تومان 
س��رمایه داش��ته باش��ند ؛ متقاضیان برای تأسیس  
ایرالین باید از هواپیماهای زیر 15 س��ال استفاده 
کنند که البته اس��تثناهایی وجود دارد که سقف این 
محدودیت سنی به 20 سال برسد. طبق این مصوبه، 
شرکت ها برای انجام پروازهای باری کفایت سرمایه 
50 میلیارد تومان، پروازهای برنامه  ای داخلی 175 
میلیارد تومان، پروازهای بین المللی برنامه  ای 200 
میلی��ارد تومان، پروازهای چارت��ری داخلی 140 
میلیارد تومان، پروازهای چارتری بین المللی 175 
میلی��ارد تومان و برای ایرتاکس��ی نیز، 30 میلیارد 

تومان باید کفایت سرمایه داشته باشند.

تفاه��م – گ��روه خ��ودرو: رئی��س انجم��ن 
قطعه س��ازان اعالم کرد: رقم اختصاص یافته بابت 
مطالبات قطعه س��ازان، هر چند عدد باالیی نبوده 
اما در رفع بخشی از مش��کل نقدینگی واحدهای 
قطعه سازی کمک مؤثری نموده است. رضا رضایی 
 ب��ا توجه به پرداخ��ت بخش��ی از مطالبات معوقه 
قطع��ه س��ازان از مح��ل انتش��ار اوراق صکوک 
س��ایپا اظه��ار کرد:  ه��ر چند بخش��ی از مبالغ به 
مگاموتور و بخش��ی نیز به س��ازه گستر پرداخت 
شده اس��ت، اما از 350 میلیارد تومان دریافتی از 
این بخ��ش، حدود 150 میلی��ارد تومان آن بابت 
بدهی قطعه س��ازان پرداخت ش��د. وی همچنین به 
روند پرداخت مطالبات قطعه س��ازان توسط ایران 
خ��ودرو پرداخت و اف��زود: در یک س��ال اخیر، 
پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان توسط ایران 
خودرو فراز و نش��یب  بس��یار کمی داش��ته است 
و تحت هر ش��رایطی تالش ش��ده تأمین نقدینگی 
قطعه س��ازان انجام ش��ود. وی بیان ک��رد: باید از 
دول��ت و مجلس و به خصوص کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس تش��کر شود که با برنامه و اهداف 
مش��خص، تالش می کنند که بخشی از مشکالت 
صنعت به خصوص صنعت خودرو و قطعه س��ازی 
را رفع کنند. رئیس انجمن قطعه سازان همچنین به 
ارائه راهکاری به منظور حل مش��کالت نقدینگی 
قطعه س��ازان اش��اره کرد و اف��زود: در صورتی که 
دولت، گشایش اعتبارات ریالی را بین خودروساز 
و قطعه س��از باز نماید، این اقدام کمک بزرگی به 
رفع مش��کل کمبود نقدینگی قطعه س��ازان خواهد 
ب��ود. رضایی تأکید کرد: پیش از این مطرح ش��ده 
بود که برای گش��ایش اعتب��ار داخلی، یک طرف 
باید دولتی باش��د؛ در صورتی ک��ه بانک مرکزی 
کتب��ا اعالم نموده ک��ه این امر می توان��د بین دو 
بنگاه اقتصادی این ال س��ی ها گشایش پیدا کند. 
ضمن اینکه کمیس��یون صنایع در ای��ن ارتباط با 
بانک مرک��زی گفتگوهایی برای حل بخش��ی از 

مش��کالت صنعت به خصوص قطعه سازی داشته 
اس��ت. وی در ادامه با اشاره به مشکالت موجود 
جه��ت ترخیص مواد اولیه و همچنین مش��کالت 
ارزی و مالیاتی تولیدکنندگان تصریح کرد: تعامل 
مجلس با سازمان امور مالیاتی و گمرک در جهت 
رفع این موانع وجود دارد تا واحدها به س��هولت 
بتوانن��د مواد اولیه و ماش��ین آالت و قالب ها را 
با ارائه ضمانت نام��ه از گمرک ترخیص نموده و 
همچنین مش��کالت ارزی و مالیاتی شرکت هایی 
که قادر به پرداخت نیس��تند، نیز رفع شود. رئیس 
 انجم��ن قطعه س��ازان اضافه کرد: ای��ن اقدامات 
م��ی تواند بخش مهمی از موانع و مش��کالت پیش 
روی تولی��د را رفع و فرایند تولید را تس��هیل نماید. 
رئیس انجمن قطعه س��ازان در ادامه با اشاره به اینکه 
باید اقتصاد سرمایه محور باشد نه بانک محور، اظهار 
کرد: الزم اس��ت امکان ورود س��رمایه برای توسعه 
واحده��ای نوآور و  خالق که می توانند محصوالت 
کیفی و رقابتی را در داخل تولید و به بازارهای جهانی 
عرضه کنند، فراهم ش��ود. رئیس انجمن قطعه سازان 
در پای��ان تأکید کرد: انتظار م��ی رود دولت دوازدهم 
با برنامه ها و سیاست گذاری های مناسب، اقتصاد و 
صنعت را س��رمایه محور نماید ت��ا در ماه های آتی، 
شاهد بهبود اوضاع افتصاد و تولید در کشور باشیم.

 کفایت سرمایه از الزامات 
موافقت تاسیس ایرالین ها

پیشنهاد رئیس انجمن قطعه سازان 
برای حل مشکل نقدینگی

 رشد ۶۰ درصدی درآمد دولت 
از واردات خودرو

بر اساس اطالعات عملکردی بودجه 95، درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو نسبت به سال 
94 بیش از 60 درصد رشد داشته است. به گزارش تسنیم، درحالی که کل واردات سال 95 رقمی بالغ بر 
43 میلیارد دالر بوده اس��ت، واردات 1.6 میلیارد دالر خودرو و قطعات، قس��مت مهمی از آن را تشکیل 
داده است. بر اساس آمار واردات 12 ماهه سال 95، وسائل نقلیه موتوری با حجم 1500 تا 2000 سی 
س��ی با ثبت رکورد 892 میلیون دالر، در رده سوم محصوالت وارداتی قرار گرفته است. طبق اطالعات 
منتش��ر شده از س��وی بانک مرکزی ایران، درآمد مالیاتی س��ال 1395 معادل 101 هزار میلیارد تومان 
بوده اس��ت که نسبت به کل درآمد مالیاتی س��ال 1394، 28 درصد رشد داشته است. همچنین در حالی 
س��هم درآمد مالیاتی در درآمدهای کش��ور نیز معادل 69.5 درصد بوده که درآمد دولت از محل مالیات 
بر واردات، 18 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. بر این اس��اس، بعد از افت 1000 میلیارد تومانی درآمد 
دولت از محل واردات خودرو در س��ال 94، مجددا این محل درآمدی دولت به 2600 میلیارد تومان در 
پایان س��ال گذشته افزایش یافته اس��ت. گفتنی است؛ در مدت مذکور، ارزش ارزی واردات سایر وسائل 
نقلیه موتوری با حجم کمتر از 2500 سی سی نیز به میزان 690 میلیون دالر بوده است. همچنین قطعات 
منفصله با ساخت داخل کمتر از 30 درصد، به میزان 781 میلیون دالر و به وزن 104هزار تن به کشور 
وارد شده است. این ردیف تعرفه به خودروهای مونتاژی اشاره می کند که قطعات آن به صورت سی  کی 
دی وارد می  ش��ود. قطعات منفصله با حجم س��اخت داخل کمتر از 50 درصد نیز به میزان  391 میلیون 

دالر ثبت شده است.

 رشد چشمگیر رضایت مشتریان ایساکو 
در سال 95 

مدیرعامل ایساکو اعالم کرد: بنابر نتایج ارزشیابي شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران،  شاخص 
رضایت مشتریان ایساکو در سال 95 رشد چشمگیري داشته، به گونه اي که در پایان سه ماه چهارم سال 
گذش��ته، 26 نمره ارتقاي رضایت مش��تریان نسبت به آخرین نتایج س��ال 94 کسب شده است. از سوي 
دیگر تعداد شکایات نیز حدود 70 درصد نسبت به آغاز سال 95 کاهش داشته است. به گزارش تفاهم، 
سیدرضا حسیني افزایش شاخص رضایت مشتري را حاصل اجراي برنامه هاي بهبود در ایساکو دانست و 
افزود: مطابق مطالعات صورت گرفته، ارائه خدمات پس از فروش به شکل استاندارد و مرسوم، در بهترین 
ش��رایط، حدود 23 درصد نرخ وفاداری ایجاد می  کن��د. راهکار افزایش میزان وفاداری، طراحی و ارائه 
خدمات نوین بر اس��اس نیاز مشتریان است. در مجموعه شرکت ایساکو، اتوکلیک، پذیرش شبانه  روزی 
مش��تریان، ارائه خدمات در ش��یفت دوم، بهره  برداری از فناوری الکترونیک در پذیرش مشتری، سیستم 
یکپارچه کس��ب و کار و خدماتی که مبتنی بر نیاز مش��تری و تکنولوژی  های روز اعم از تکنولوژی  های 
اطالعات، عیب  یابی، ردیابی و رهگیری و ... طراحی و ارائه می ش��وند. مدیرعامل ایس��اکو یادآور شد: 
تمرکز بر کسب خروجی بیشتر به ازای منابع مصرف شده، موجب افزایش سطح درآمد برای سازمان بوده 
و مانعی بر اتالف مواد، انرژی و زمان است. مدیرعامل ایساکو جلب اعتماد مشتریان و ارتقاي برند ایران 
خودرو،  هوشمندي در فروش، کیفیت و افزایش بهره وري در فرآیندها و شناسایي نیاز مشتریان،  طراحي 
و توسعه نوآورانه در خدمات پس از فروش را سرفصل هاي برنامه ای در سال 96 تحت عنوان جهش 

نام گذاری کرده است.

مفقودی 
سند مالکیت خودرو پژو سواری مدل 77 و شماره انتظامی ایران 82-118 س 74 و شماره 
شاسی 77312692 و ش��ماره موتور 22527712551 بنام صغری کیان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است . 

اب��الغ دادنام��ه .بدین وس��یله پیرو آگه��ی قبلی به محمد مه��دی صفری  فعال 
مجه��ول الم��کان اب��الغ می ش��ود در م��ورد دادخواس��ت محترم رمضان��ی علیه 
ش��ما به خواس��ته حضانت فرزند و نفقه فرزند مش��ترک به موجب حکم ش��ماره 
9609975113400447  در پرونده کالسه 960171  به واگذاری حضانت فرزند 
و پرداخت نفقه فرزند نذکور ماهیانه مبلغ 300 هزار تومان محکوم شده اید  مراتب 
بدین وس��یله در روزنام��ه درج می گردد رای صادره غیاب��ی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه  خانواده مشهد     
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دادنامه 
تاریخ: 95/11/13    کالسه پرونده: 459/7/95    دادنامه : 760

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 7 اسالمشهر 
خواهان: حس��ن رحمن پور/ اسالمشهر- سرنوری - خ صدوقی- کاج 2/4- پ 

3 - واحد 8 
خواندگان: 1- ابوذر عرب - مجهول مکان 2- ظاهر باقری/ اسالمشهر 20 متری 

امام خمینی - عرفان 1- پاساژ نور- مشاور امالک آل تیک )فاخر( 
موضوع: مطالبه طلب 

گردشکار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است 
که ش��ورا با بررس��ی مجموع اوراق و محتویات پرونده به ش��رح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید. 
رای شورا 

در خصوص حس��ن رحمن پور بطرفیت 1- ابوذر عرب 2- ظاهر باقری بخواسته 
مطالبه طلب به مبلغ 40/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های وارده و تاخیر 
در تادیه به استناد 1 فقره رسید عادی تقدیمی از ناحیه خواهان که خوانده ذیل آن 
را امضا نموده و بقای اصول مستندات یادشده در دست مدعی داللت بر بقای دین و 
اشتغال ذمه خانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد نظر به اینکه خوانده 
دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداش��ته و دلیلی بر برائت ذمه خویش اقامه 
و ارائه نکرده اس��ت دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته با استناد به مواد 271 
و 1301 و مواد 198 و 515- - 519- 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد  
9 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94 حکم به الزام خوانده ردیف اول 
به پرداخت مبلغ 000 000 40 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام هزینه دادرسی 
به مبلغ 655/000 ریال و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/7/11 بر اساس 
تعرفه ش��اخص بان��ک مرکزی در حق خواهان صادر و اع��الم می نماید. و اما در 
خصوص خوانده ردیف دوم دعوی خواهان وارد نبوده مس��تندا به ماده 197 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای ش��ورا 
حض��وری و ط��ی مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدی��د نظر خواهی در محاکم 

دادگستری اسالمشهر میباشد. 
جلیلی- قاضی حوزه 7  شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 5424 

بتاریخ: 96/4/4    کالسه پرونده: 79/4/96    دادنامه: 173 
مرجع رسیدگی شعبه 4 شورای حل اختالف اسالمشهر 

خواهان: محراب نوزاد ور /تهران- بازار بزرگ بازار عباس آباد- پاس��اژ 
پارسیان همکف- ورودی 2- پ 3/45 

خواندگان: 1- رضا نوری 2- میر عین اله میرصالحی ترکی همگی مجهول 
مکان 

خواسته: مطالبه طلب 
گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواس��تی به طرفیت خوانده تقدیم 
نموده است که دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا 

در خص��وص دادخاس��ت خواهان محراب نوزادور ب��ه طرفیت خواندگان 
رض��ا نوری و میر عین ال��ه میرصالحی ترکی به خواس��ته مطالبه طلب به 
مبلغ 168/460/000 ریال با احتس��اب هزینه دادرسی مستندا به دو برگه 
فاکتور فروش به ش��ماره های 972 و 973 به تاریخ 95/12/25 با توجه 
به دادخواس��ت تقدیمی از سوی خواهان و مالحظه اصل فاکتور در دست 
خواه��ان نظر به اینکه خوانده مجهول مکان اعالم ش��ده در ش��ورا حضور 
نیافت��ه و الیح��ه و دفاعیه ای نیز ارس��ال ننموده بنابراین ش��ورا دعوی به 
کیفیت مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده به اس��تناد ماده 198 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی و اصل بقای دین حکم به محکومیت خواندگان را به 
پرداخت مبلغ 168/460/000 ریال بابت اصل خواس��ته در حق خواهان 
محراب نوزادرو صادر و اعالم می دارد رای ش��ورا غیابی و طی مدت 20 
روز قاب��ل واخواهی در همین حوزه و پس از مضی آن طی مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم اسالمشهر میباشد. 
جلیلی- قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف اسالمشهر 

م الف 5490 

    

    

    

    

    


