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پنجشنبه 20 مهر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3203 

مدیرعامل رنو:

تحتهیچشرایطیایرانراترکنمیکنیم
تفاهم- گروه گ��زارش: دولت آمریکا به موجب 
قوانی��ن داخلی این کش��ور باید ه��ر ۹۰ روز یکبار، 
گزارش��ی درباره پایبندی ایران به تعهداتش در برجام 
تقدیم کنگره این کش��ور کند؛ رکس تیلرسون- وزیر 
خارج��ه آمری��کا در دو گزارش در ماه ه��ای آوریل 
)اس��فند – فروردین( و جوالی )تیر– مرداد(، تاییدیه 
مربوط به این توافق هسته ای را صادر کرده است. موعد 
گزارش بعدی دولت آمریکا ۱۵ اکتبر )۲۳ مهرماه( است 
و در این تاریخ طبق قانون وضع شده در کنگره آمریکا، 
رئیس جمهور ملزم اس��ت، پایبندی ایران به برجام را 
تایی��د کند یا نکند. کارلوس گ��ون- مدیرعامل گروه 
خودروسازی رنو در ایران با اشاره به برنامه های میان 
مدت این گروه با تاکید بر اهمیت بازار ایران، تاکید کرد: 
رنو ایران را ترک نخواهد کرد و برای این کشور برنامه 
ریزی بلندمدت و جدی دارد. به گفته این مقام مسئول 
فرانسوی، سال گذشته رنو بهترین عملکرد خود را از 
ابتدای حضور بی وقفه خود در ایران از س��ال ۲۰۰۴ 
تجربه کرد و رکورد تولید و فروش را شکس��ت؛ در ۹ 
ماهه س��ال ۲۰۱۷ نیز رکوردهای جدیدی از تولید و 

فروش به ثبت رسیده است. مطابق این برنامه ۶ ساله، 
درآمد سالیانه رنو به بیش از ۷۰ میلیارد یورو خواهد 
رس��ید و در پایان ۶ سال حاشیه عملیاتی این شرکت 
بی��ش از ۷ درصد خواه��د بود. برپایه ای��ن گزارش، 
استفانک چومبا- سفیر جمهوری چک در آیین امضای 

قرارداد همکاری صنعتی سازمان گسترش و نوسازی 
صنای��ع ای��ران )ای��درو( و وزارت صنع��ت و تجارت 
جمهوری چک نیز اظهار ک��رده بود: هر اتفاقی که در 
۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهر ) تایید و یا رد برجام توسط 
ترامپ( بیفتد، تصمیم جمهوری چک مشخص است و 

هیچ تغیی��ری در آن رخ نخواهد داد. وی تصریح کرد: 
دولت چک معتقد اس��ت که این کشور همراه با جامعه 
جهانی از برجام حمایت خواهد کرد و اگر اختالفی هم 
باشد آن را حل کرده و راهی بجز برجام نمی شناسیم. 

نقش ایران در برنامه های رنو
مطابق برنامه اعالم ش��ده، رنو س��رمایه گذاری 
 AMI ویژه ای به روی دو کشور استراتژیک در منطقه
)آفریقا، خاورمیانه، ایران و هند( یعنی ایران و هند کرده 
است. به طور خاص در ایران، تولید خودروهای رنو در 
این برنامه ۶ ساله به بیش از ۲۵۰ هزار خودرو در سال 
خواهد رس��ید. همچنین ۱۵۰ هزار دستگاه به ظرفیت 
تولید خودروهای رنو در ایران افزوده خواهد شد. رنو 
در طول این ۶ سال عالوه بر معرفی محصوالت جدید 
ش��بکه توزیع خاص رنو را به بهترین ش��کل در ایران 
راه اندازی و توس��عه خواهد داد، به طوری که به سهم 
بازار بیش از ۱۵ درصد دست یابد. محصوالت رنو در 
ایران که از ابتدای تولید صدرنشین ارزیابی های کیفی 
بودند، در س��ال ۲۰۱۷ اغلب، ۴س��تاره کیفی را از آن 

خود کردند.

تولیدیکخودرویژاپنیدرایران
مدیرعامل ایران خودروی خراس��ان گفت: 
مدیریت ارش��د ایران خودرو به ش��دت به دنبال 
جایگزی��ن ک��ردن پژو ۴۰۵ اس��ت. ب��ه گزارش 
پرشین خودرو، زاهدی فر در خصوص همکاری 
با برندهای ش��رق آسیا، گفت: در گذشته به سبب 
اعمال تحریم های بین المللی با تنها کش��وری که 
می توانستیم کار کنیم چین بود. اکنون مذاکراتی را با 
سایر کشورهای شرق آسیا شروع کردیم. خودروی 
سوزوکی گرند ویتارا یکی از این محصوالت بود 
و امیدواریم از س��ال جدید یک خودروی جدید 
ژاپن��ی را تولید کنیم. زاهدی ف��ر تصریح کرد: بنا 
به دس��تور مدیرعامل ایران خ��ودرو، حداقل ۱۰ 
درصد محصوالت این ش��رکت ب��ه خودروهای 
چینی اختص��اص خواهد یافت. وی در خصوص 
صحبت های ترامپ و احتم��ال خروج آمریکا از 
برجام، گفت: در سال هایی که کشور درگیر تحریم 
بوده ما توانستیم به تولید خودرو و تامین نیاز بازار 
داخلی ادامه دهیم هر چند در بخش توس��عه، آن 
طور که باید نتوانس��تیم برنامه های خود را محقق 
کنیم. وی افزود: رئیس جمهور آمریکا اظهار داشته 
که امریکا از برجام خارج خواهد ش��د، اما سایر 
کش��ورها در این توافقنامه باقی خواهند ماند. وی 
تصریح کرد: اگر اروپایی ها به همان سیاس��تی که 
در دو س��ال اخیر پیش گرفتند، ادامه دهند، ما در 
صنعت خودرو به مشکل برنخواهیم خورد. زاهدی 
ف��ر در خص��وص تاریخ توقف تولی��د پژو ۴۰۵، 
گفت: ما در اینجا یک کارخانه تولیدی هس��تیم و 
سیاست های کالن و استراتژی ها را تهران مشخص 
می کند، اما مدیریت ارش��د ایران خودرو به شدت 
ب��ه دنبال جایگزین کردن پژو ۴۰۵ اس��ت. واحد 
برنامه ری��زی ما نیز در ای��ن خصوص برنامه های 
خ��اص خود را دارند و اگ��ر تغییری در وضعیت 
سیاست خارجی کشور و برجام حاصل نشود، این 

اتفاق به زودی رخ خواهد داد. 

تصاحب30درصدیبازار
توسطباطریقاچاق

رییس اتحادیه صنف باطری فروشان و باطری 
سازان، الزام فروشندگان را برای فروش باطری های 
تولید داخل توس��ط اتاق اصناف، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و همچنین س��تاد مبارزه با کاالی 
قاچاق را از راهکارهای موثر در راستای مبارزه با 
باطری های قاچاق اعالم کرد و افزود: کیفیت باطری 
های تولی��د داخل مطلوب بوده و ش��اهد افزایش 
کیفیت باطری ها توسط تولیدکنندگان داخلی بوده 
ایم. تقی علی اکبری در گفتگو با خبر خودرو اظهار 
داشت: متاسفانه در سال گذشته، ۳ میلیون باطری 
قاچاق وارد کشور شده و ۳۰ درصد بازار فروش را 
تصاحب کرده است، این باطری ها عموما از کشور 
کره به مقصد دبی صادر و سپس وارد کشور می شود. 
وی ادامه داد: تصاحب ۳۰ درصدی بازار توس��ط 
باطری قاچاق در حالی اس��ت که تولیدات داخلی، 
جوابگوی نیاز کش��ور بوده و طی سالیان گذشته، 
تمامی خودروس��ازان داخلی ملزم به اس��تفاده از 
باطری های تولید داخل شده اند. وی افزود: تولیدات 
داخل��ی ب��رای افزایش اس��تقبال مصرف کنندگان، 
 ۱۴ م��اه گارانت��ی و ش��رکت ه��ای خارج��ی 

۶ ماه گارانتی را در نظر گرفته اند.  

خبرنامه

خریدقسطیلیفانایکس60
باپرداخت19میلیونتومان

ف��روش لیف��ان ایک��س ۶۰، به ص��ورت نقد 
و اقس��اط آغاز ش��د. به گزارش پرش��ین خودرو، 
قیمت قطعی این خ��ودرو ۶8 میلیون و ۳۵۰ هزار 
تومان اعالم ش��ده و عالقه من��دان می توانند برای 
خرید ای��ن خودرو به صورت نق��دی، با پرداخت 
کل مبل��غ در ی��ک مرحل��ه اقدام نماین��د. تحویل 
خ��ودرو یک ماه پ��س از ثبت ن��ام خواهد بود و 
در ص��ورت تاخیر در تحویل ۲.۵ درصد س��ود به 
خری��دار تعلق می گیرد. کرم��ان موتوری ها برای 
عالق��ه مندان به لیف��ان ایکس ۶۰، یک پیش��نهاد 
دیگ��ر هم دارند. می توانید این خودروی با کیفیت 
را به صورت قس��طی نیز خری��داری نمایید. برای 
 ورود ب��ه این م��دل خرید الزم اس��ت ت��ا از بین 
۳ پیش پرداخت ۱۹، ۲۵ و ۳۱ میلیون تومانی یکی 
را انتخ��اب و واریز کرده و مابقی قیمت خودرو را 
در اقس��اط ۱۰، ۲۰، ۳۰ و یا ۴۰ ماهه بازپرداخت 
کنید. زمان تحویل خودرو یک ماهه و سند تا زمان 
تسویه حساب در رهن کرمان موتوری ها باقی می 
ماند. عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات 
بیش��تر به نمایندگی های کرمان موتور و یا سایت 

این شرکت مراجعه نمایند.

آشنابابیاموایکس5
شرکت Nautiluz Creation یکی از قوی 
ترین کمپانی های فعالی در زمینه سیستم های صوتی 
خودرو محس��وب می شود و هر از چند گاه یک بار، 
برای نمایشگاه های خودرویی یک مدل اکستریم آماده 
سازی می کنند. به گزارش خبرخودرو، هرچند، شاید 
این پروژه بی ام و ایکس ۵ این کمپانی شما را ناراحت 
یا عصبانی کند، زیرا پس از نصب انواع بلندگو، آمپلی 
فایر و سابووفر بر روی آن، درب های عقب و جلوی 
خود را با هم ادغام کرده اند. ممکن اس��ت فکر کنید 
کمپانی پا را از اینجا فراتر نگذاشته، ولی در اشتباهید، 
قسمت پشت این شاسی بلند بریده شده و یک ایکس 
۵ دیگر از همان نس��ل E۵۳ به آن متصل شده است. 
ما مطمئن نیس��تیم که آیا واقعا اکسل عقب خودرو به 
گیربکس متصل ش��ده است یا استفاده از محور سوم 
فقط جنبه نمایشی داشته، جواب هر چه که باشد، نمی 

توان زیبایی خاص این خودرو را انکار کرد. 

بازدیدرئیسهیاتمدیرهگروهسایپا
ازشرکتهایقطعهسازاستانیزد

تفاهم- گروه خ��ودرو: همزمان با برگزاری 
نمایش��گاه خودرو ی��زد، رئی��س و عضو هیات 
مدیره گروه خودروس��ازی سایپا به همراه جمعی 
از مدیران ارش��د گروه از ش��رکت های قطعه ساز 
اس��تان یزد، بازدی��د کردند. در این بازدید، س��ید 
ابریشمی- رئیس هیات مدیره گروه خودروسازی 
 سایپا، ضمن دریافت گزارش عملکرد شرکت های 
قطعه ساز همکار با س��ایپا، از نزدیک در جریان 
فعالیت ها و مشکالت این شرکت ها قرار گرفت. 
وی تمرک��ز بر افزایش کیفی��ت و تحویل به موقع 
قطعات را از اصول مهم در همکاری شرکت های 
قطعه س��از با گروه سایپا دانس��ت. گفتنی است؛ 
ش��رکت های یزد پیچ، پارس پی��چ، موکت زمین 
آذین یزد، شاد بسپار، شادرو ماشین، یزدتایر و ... 

مورد بازدید قرار گرفت. 

خبرنامه

خواهان رونوشت حصر وراثت 
ایران سلیمانی دهکردی فرزند خداکرم بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه 
۹۶۰۹۹8۳8۴۴۵۰۰۳۶8 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان عیدی حبیب پور دهک��ردی فرزند نصراله در 
اقامت��گاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه هن��گام فوت آن مرحوم منحصر 

است به: 
۱- جمیله عس��گریان دهکردی فرزند کربالیی عل��ی متولد ۱۳۰۹ ش.ش ۹۱۶8 

)همسر( 
۲- منصور حبیب پور دهکردی فرزند عیدی متولد ۱۳۲۵ ش.ش ۲۳۷ )فرزند( 

۳- غالم حبیب پور دهکردی فرزند عیدی متولد ۱۳۳۶ ش.ش ۲۹۴ )فرزند( 
۴- حسن حبیب پور دهکردی فرزند عیدی متولد ۱۳۴۶ ش.ش ۷۹۰ )فرزند( 

۵- حسین حبیب پور دهکردی فرزند عیدی متولد ۱۳۵۰ ش.ش ۱۱۷۱ )فرزند( 
۶- فاطم��ه حبی��ب پ��ور دهکردی فرزن��د عیدی متول��د ۱۳۲۷ ش.ش ۳۶۳ 

)فرزن��د( 
۷- خدیج��ه حبی��ب پور دهک��ردی فرزند عیدی متول��د ۱۳۳۰ ش.ش ۳8۵ 

)فرزن��د( 
8- بالقیس حبیب پور دهکردی فرزند عیدی متولد ۱۳۳۳ ش.ش ۳۱۴ )فرزند( 
۹- صغری حبیب پور دهکردی فرزند عیدی متولد ۱۳۳8ش.ش ۶۱۳ )فرزند( 

۱۰- ش��هربانو حبیب پ��ور دهکردی فرزن��د عیدی متول��د ۱۳۴۱ ش.ش ۶۳ 
)فرزن��د( 

۱۱- پروی��ن حبیب پ��ور دهکردی فرزن��د عیدی متول��د ۱۳۴۲ ش.ش ۹۴۶ 
)فرزن��د( 

۱۲- نص��رت حبیب پ��ور دهکردی فرزن��د عیدی متول��د ۱۳۴۴ ش.ش ۶۷۱ 
)فرزن��د( 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی طی مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد ش��د.  
رئیس شعبه ش��ورای حل اختالف ش��ورای حل اختالف ش��ماره 5 شهرس��تان 
ش��هرکرد- رحمان آماده

آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای/خانم اس��ماعیل 
نوری فرزند علی اکبر  

خواه��ان آقای مرتضی رادان دادخواس��تی بطرفیت خوانده آقای اس��ماعیل نوری  
ب��ه خواس��ته مطالبه مط��رح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 
۹۶۰۹۹8۲۶۷8۵۰۰۴۳۱ ش��عبه ۳۱ شورای حل اختالف کرج )۴8 سابق( مجتمع 
ش��ماره ۲ )ش��هید ملک زاده( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/8/۲۱ ساعت ۹ 
تعیین که حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول مکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده طی یک ماه پس از تاریخ 
انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 31 مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف کرج- طیبه آی چاالکی 

م الف  96/6550/ف

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۵۵۰۰۱۳۷۹ م��ورخ ۹۶/۵/۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مالرد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی نصراله زاده فرزند صابر بشماره شناسنامه 
۵۹۵۶ صادره  تهران در یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی بمساحت  ۳۰۰۹/۵۴ مترمربع پالک 
۹۷۴ فرعی از 8۲ اصلی واقع در شهرس��تان مالرد روستای لم آباد- خیابان آزادگان که بصورت با 
واسطه از مالک رسمی آقای نورخدا دارائی چشمه کهره بصورت سند مشاع خریداری نموده است. 
بنابراین بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت بصدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از گرفتن رسید، طی مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت پایان 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:   نوبت اول ۹۶/۷/۵        نوبت دوم ۹۶/۷/۲۰ 

سید محمدرضا حسنی- رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف 4341/1 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۵۹۰۰۱۵۳۳/۹۲/۱۴8 مورخ ۹۶/۵/۳۰هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه و بی 
 معارض متقاضي خانم عش��وه میرزائی فرزند نصرت اله بش��ماره شناسنامه ۹88 صادره از بیجار بشماره ملی 
۳۷8۱۷۰۵۰۴8 نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۰8 مترمربع پالک ۲۲۵۱۰ 
فرعی ۴۶ اصلی مفروز و مجزا شده در قسمتی از پالک 8۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه موسی آباد بخش 
۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی، غالمرضا رضائی محرز گردیده است. بنابراین بمنظور اطال ع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از دریافت رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهي 
است در صورت پایان مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:  نوبت اول ۱۳۹۶/۷/۵      نوبت دوم ۱۳۹۶/۷/۲۰

کفیل ثبت اسناد امالک اسالمشهر - سادات حسینی 
م الف 1211 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: 

فاطمه نصیری فرزند تقی بنشانی تهران- شهریار اندیشه فاز یک رفاه دو 
ک رفاه 8 پ ۱۱ ط سوم واحد ۷ 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: ۱- حسن ولینی - مجهول مکان 
۲- حی��در قبادی- مجهول مکان ۳- مه��ری قبادی- مجهول مکان ۴- بیژن 

قبادی- مجهول مکان ۵- ثریا قبادی- مجهول مکان 
محکوم به : بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹۷۲۶۴۰۵۰۰۴۰8 محکوم علیه محکوم است به حکم 
به الزام خواندگان ردیف چهارم تا هش��تم به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد 
رسمی و انتقال س��ند یک واحد آپارتمان به پالک ثبتی ۲۵۴۲۷ فرعی از ۴۷ 
اصل��ی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۹۴۱۴ فرع��ی از اصلی مذکور با حفظ 
حقوق رهنی و انب��اری و متعلقات و منضمات به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
۰۰۰ ۹۲۰ ری��ال به عنوان هزینه دادرس و حق وکالت وکیل بر طبق تعرفه از 
باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعالمی گردیده پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ 

تومان بعنوان نیم عشر دولتی 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار - علی عطائیان 
م الف 28235

دادنامه 
تاریخ: ۹۶/۶/۲۲    کالسه پرونده: ۳۱۰/۲۰۹/۹۶   دادنامه: ۴۴۶ 

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه ۲۰۹ اسالمشهر 
خواهان: سپیده طاهری زرد رودی / اسالمشهر- واوان- ۲۰ متری عالمه جعفری- ساختمان استراتوس- N 8- ط ۹- واحد ۵8 

خوانده: محسن دارای جامه - مجهول مکان 
موضوع: فک پالک  

گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواس��تی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که ش��ورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای شورا 
در خصوص دعوی س��پیده طاهری زرد رودی به طرفیت محس��ن دارای جامه به خواس��ته الزام خوانده به فک پالک انتظامی بش��ماره ایران 
۹۹- ۳۷8 ق ۶۴ به انضمام خسارات دادرسی بدین بیان که خواهان مدعی است اتومبیل خود را به خوانده واگذار کرده است و پالک انتظامی 
آن را نیز موقتا به وی داده است در مدت متعارفی اقدام به تعویض آن نماید لیکن خوانده به تعهد خود عمل نکرده است از پالک وی ستفاده 
می کند خوانده علیرغم ابالغ قانونی حاضر نش��ده و دفاعی نکرده اس��ت ش��ورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق اوراق 
پیوس��ت دادخواس��ت مالکیت خواهان نس��بت به پالک انتظامی مورد دعوی محرز اس��ت و نیز برابر اظهارات خواهان و اوراق پرونده انتقال 
اتومبیل به خوانده محقق است نظر به اینکه رویه جاریه و قرار طرفین بر این است که انتقال گیرنده در مهلت متعارف و معقولی نسبت به فک 
پالک خواهان که به امانت در دس��ت وی می باش��د اقدام کند نظر به اینکه خوانده نس��بت به تعهد عرفی و قراردادی خود عمل نکرده است لذا 
ش��ورا دعوی خواهان را ثابت تش��خیص داده مس��تندا به مواد ۱۹8 و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۶۱۹ و  ۶۲۰ قانون مدنی خوانده 
محکوم به فک پالک انتظامی خواهان و پرداخت مبلغ ۷۱۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی طی مدت ۲۰ روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی اسالمشهر می باشد. 
سلیمی- قاضی حوزه 209 شورای حل اختالف اسالمشهر 
م الف 6616  

دادنامه 
پرون��ده کالس��ه ۹۶۰۹۹8۲88۵۱۰۰۱۹۰ ش��عبه اول دادگاه عموم��ی )حقوق��ی( دادگس��تری شهرس��تان اسالمش��هر تصمی��م نهایی ش��ماره 

۹۶۰۹۹۷۲88۵۱۰۰۷۰8
خواهان: آقای مسعود کاظمی بهمن آباد فرزند محمد حسین به نشانی تهران- خ مولوی بازارچه حاج قاسم سرای نیازی پ ۱۱ 

خوانده: آقای یونس سعیدی قلعه جوقی فرزند مهدی به نشانی مجهول مکان 
خواسته: مطالبه وجه چک 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی مس��عود کاظمی بهمن آباد به طرفیت یونس س��عیدی قلعه جوقی به خواس��ته مطالبه وجه چک به مبلغ بیست و شش میلیون 
و شش��صد هزار تومان وجه چهار فقره چک به ش��ماره ۱- ۵۴۳۷۴۴- ۹۵/۷/۳۰ به مبلغ شش میلیون و چهارصد هزار تومان ۱- ۵۴۳۷۳۰- 
۹۵/۶/۳۰ ب��ه مبل��غ پنج میلیون تومان ۲- ۵۴۳۷۴۰- ۹۵/۵/۳۰ به مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار تومان ۳- ۵۴۳۷۴8- ۹۵/۷/۳۰ به مبلغ 
ده میلیون و پانصد هزار تومان هر سه عهده بانک انصار به حساب شماره ۱۱۲۰۰۴۰۰۶۷۹۰۵8۰۰۰۱ بنام یونس سعیدی قلع جوقی و خسارت 
تاخیر تادیه و خس��ارات دادرس��ی با توجه به وجود اصل سند مستند دعوا در دس��ت خواهان و با عنایت به این موضوع که استناد امضای ذیل 
اس��ناد ارائه ش��ده توسط خوانده مورد خدشه و ایراد قرار نگرفته اس��ت و مدارک ارائه شده داللت بر اشتغال ذمه خواهان به میزان خواسته دارد 
همچنین با توجه به این موضوع که خوانده عالرغم ابالغ وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نگردیده و نسبت به دعوا ایراد و انکاری مطرح ننموده 
و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است بنابراین دادگاه با استصحاب بقای دین دعوی خواهان را وارد تشخیص و 
به استناد مواد ۳۱۳ و ۳۱۱ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی همچنین مواد ۱۹8، 
۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بیست و شش میلیون و 
ششصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق وکالت وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررید 
چکها تا زمان پرداخت مطابق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره به استناد ماده 
۳۰۳ قانون آیین رس��یدگی دادگاههای عمومی و انقالب به صورت غیابی صادر گردیده و طی مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه و پس از آن طی بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
سجاد صفری-  دادرس محاکم اسالمشهر- شعبه اول 
م الف 6628 

 مهار سرعت غیر مجاز 
برای اولین بار در کشور 

تفاه��م- گروه خودرو: مع��اون برنامه ریزی راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، در مراسم افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ 
در اس��تان های کش��ور، گفت: طبق بررس��ی های انجام شده، 
متوسط س��رعت غیرمجاز ۵.8 کیلومتر کاهش داشته و برای 
اولین بار سرعت غیرمجاز در کشور مهار شد. شهرام آدم نژاد 
اظهار کرد: حمل و نقل عمومی کشور با روش های سنتی قابل 
کنترل و نظارت نیست و از همین رو باید از روش های دیگر 
اس��تفاده کنیم. وی با اشاره به نقش س��ردار مومنی در مدرن 
ش��دن فعالیت های راهنمایی و رانندگی، گفت: بنیانگذار این 
مدرناس��یون تفاهم نامه ای بود که چند سال قبل امضاء گردید 
و به دنبال آن بنای درس��ت و عمیقی برای آی تی اس کش��ور 

ایجاد شد. 
مع��اون برنامه ری��زی راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
اف��زود: همه بای��د باور کنیم ک��ه الزم اس��ت، از روش های 
سیس��تمی بهره ببریم. وی با بیان اینکه ایران در عرصه کنترل 
و نظارت در زمینه حمل و نقل، جزو کش��ورهای پیش��رفته 
دنیاس��ت، گفت: با این حال مس��اله ای که در کشور ما وجود 
دارد این اس��ت که بس��یاری از س��فرها و حمل و نقل ها در 
مس��یرهای جاده ای صورت می گیرد. در کمتر کشوری بیش 
از ۹۰ درص��د جابه جایی ه��ا در جاده اتف��اق می افتد. وقتی 
بی��ش از ۹۰۰ میلیون نفر از طریق جاده، جابه جا می ش��وند، 
طبیعی اس��ت که باید مشکالتی هم داشته باشیم، چه بسا اگر 
آی تی اس جاری نش��ده بود، اعداد و ارقام متوفیان چند برابر 
می ش��د. معاون برنامه ریزی راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با اش��اره به افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ در سراس��ر کشور، 
گفت: از امروز این مراک��ز تاییدیه تخلفات را انجام خواهند 
داد و امکان ثبت ۱۵ هزار تخلف سیستمی وجود دارد. معاون 
برنامه ریزی راهداری و حمل و نقل جاده ای در پایان با اشاره 
ب��ه ویژگی های اس��تفاده از روش های نوی��ن، گفت: یکی از 
مهم ترین تغییرات ایجاد ش��ده این است که تصمیم گیری ها با 

داده کاوی صورت می گیرد.

کاهش 40 درصدی تقاضای 
 موتورسیکلت های 125 سی سی 

در بازار 
رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان موتورس��یکلت معتقد اس��ت: کل تولید 
موتورس��یکلت های انژکتوری در ۶ ماهه اول امس��ال، مساوی با ۵ روز سال 
گذش��ته اس��ت. ابوالفضل حجازی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داش��ت: در 
س��ال جاری کمتر از ۳۰ هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری تولید شده که 
به نظر می رسد، کمتر از ۱۰ هزار دستگاه آن در بازار به فروش رسیده است. 
وی ب��ا توجه به برخی دغدغه ها در خص��وص نحوه خدمات پس از فروش 
این موتورها، تصریح کرد: مطمئنا تا زمان خریداری و اس��تفاده متقاضیان این 
موتورها و س��ر رسید خدمات، موضوع خدمات پس از فروش نیز ساماندهی 
خواهد شد و مشکلی برای خریداران موتورهای انژکتوری ایجاد نخواهد شد. 
وی همچنین به تاثیر پیش��رفت علمی در تغییر تکنولوژی تولید موتورسیکلت 
در دنیا اش��اره کرد و گفت: تولید موتورس��یکلت های برقی جزء برنامه تولید 
تمامی کارخانجات تولیدی قرار گرفته اس��ت اما تا زمانی که فرهنگ س��ازی 
ج��دی در ای��ن زمینه صورت نگیرد، س��هم چندانی در بازار کش��ور نخواهد 
داش��ت. وی س��هم موتورس��یکلت های برقی را کمتر از یک درصد در بازار 
دانس��ت و اظهار داش��ت: البته تعداد قابل توجهی از تولید کنندگان به س��مت 
تولید موتورس��یکلت ه��ای برقی رفتند و نمونه هایی نیز در این راس��تا وارد 
و عرضه ش��ده اما متقاضی چندانی برای این موتورهای برقی در بازار وجود 
ندارد. رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان موتورس��یکلت در ادامه به سهم تولید 
داخ��ل در ای��ن صنعت پرداخت و خاطر نش��ان کرد: البته س��هم تولید داخل 
در موتورس��یکلت ه��ای موجود در بازار متفاوت اس��ت، به طوری که امروز 
موتورسیکلت های هندی ۱۰۰ درصد وارداتی است و شاید تنها ۵ درصد از 
آنها در داخلی تولید شود. حجازی افزود: البته موتورسیکلت های طرح ۱۲۵ 
س��ی سی بیش از ۵۰ درصد آنها در داخل تولید می شود، این در حالی است 
که س��هم این موتورها در بازار رو به کاهش اس��ت به طوری هم اکنون س��هم 
بازار موتورهای ۱۲۵ سی سی از ۹۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است. 
وی گفت: پیش بینی می ش��ود، س��ال آینده ۱۰ تا ۱۵ درصد سهم موتورهای 
۱۲۵ سی سی در بازار کاهش یافته و به حدود ۵۵ درصد برسد. وی تصریح 
کرد : بر اس��اس طرحی ۳ س��اله موتورهای ۱۲۵ سی سی به تدریج از بازار 

مصرف حذف می شوند.

آمادگی سایپایدک برای ارائه 
خدمات نوین به زائران اربعین

تفاه��م- گروه خ��ودرو: مدیرعامل س��ایپایدک از تجهیز 
اکیپ های خدمت رسانی و نمایندگی های حاضر در طرح ارائه 
خدمات به زائران اربعین حس��ینی خبر داد. علیشاهی با اشاره 
به برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین، گفت: طرح ارائه خدمات 
ویژه س��ایپا به زائران سید الش��هدا )ع( از ۱۱ تا ۲۳ آبان ماه به 
مدت دو هفته در مس��یرهای منتهی به مرزهای غرب و جنوب 
غرب کش��ور اجرا می ش��ود. وی افزود: با دس��تور مدیرعامل 
محترم گروه مبنی بر رفاه بیش از پیش زائران امام حس��ین )ع(، 
س��ایپایدک نس��بت به تهیه توزیع زائر کارت اقدام می کند، که 
مش��تریان محترم می توانند ای��ن کارت را از پلیس راهنمایی و 
رانندگی، نمایندگی های سایپا و پایگاه های امداد خودرو سایپا، 
دریاف��ت کنند و از خدمات امدادی حمل و نقل رایگان خودرو 
در صورت بروز نقص فنی یا تصادف بهره مند شوند. وی گفت: 
با توجه به حضور میلیونی هموطنان در مراسم اربعین حسینی 
و حجم ب��االی تردد زائران در جاده ها و مس��یرهای منتهی به 
مرزهای مهران، قصر شیرین، ش��لمچه و چزابه، ۱۵ نمایندگی 
منتخب طرح اربعین سایپا به طور ویژه در استان های کرمانشاه، 
 ایالم و خوزس��تان با امکانات و تجهیزات کامل تعمیراتی آماده 
خدمت رس��انی به زائران و مش��تریان محصوالت گروه سایپا 
هستند. وی ادامه داد: زائران محترمی که برای دریافت خدمات 
به نمایندگی های س��ایپا مراجعه می کنند، از ۵۰ درصد تخفیف 
در ارائه خدمات، به جز صافکاری و نقاش��ی بهر ه مند می شوند. 
مدیرعامل س��ایپایدک افزود: به منظور ارائ��ه خدمات بهتر به 
زائ��ران محترم، در مناطق مرزی، جایگاه ارائه خدمات در نظر 
گرفته شده و تعمیرکاران مجرب سایپایدک در روزهای یاد شده 
به ارائه خدمات خواهند پرداخت. ضمن اینکه تمامی تجهیزات 
الزم در این پایگاه ها نصب می شود. وی تاکید کرد: با توجه به 
پیش بینی سفر تعداد زیادی از هموطنان با خودروهای شخصی 
به س��مت مناطق مرزی، الزم است مشتریان محترم در صورت 
نیاز به دریافت خدمات ویژه گروه سایپا مدارک سفر به عراق را 

نیز همراه داشته باشند.

    

    

    

آگهی ابالغ برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرائی . بدینوسیله در اجرای دستور مواد  
۹-۱۱8- ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی و پیرو آگهی قبلی  به حمید حیدری فرزند 
حیدر و فاطمه مرشدلو فعال مجهول المکان ابالغ می شود که حکم محکومیت شما به 
شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵8۰۵۰۰۴۱۰ در پرونده ۹۶۰۱۳۳ منجر به صدور برگ اجرائیه بر 
علیه شما مبنی بر صدور حکم به اثبات وقوع عقد بیع قولنامه مورخ ۹۴/۶/۱۴ یک 
دستگاه خودرو کامیون کشنده البرز و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال 
یک دس��تگاه خودرو بش��ماره پالک ۳۲-۲۷۹ ع ۲8 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
۶/۱۵۷/۰۰۰ ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که سبب طرح دعوی به خواهان وارد 
گردیده در حق رسول رسول زاده و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت شده است. 
مراتب بوسیله انتشار آگهی به شما ابالغ می گردد و ده روز پس از نشر آگهی حکم دادگاه 
بموقع اجرا گذاشته می شود. پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به 

شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهید.
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آگهی ابالغ برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرائی . بدینوسیله در اجرای دستور 
مواد  ۹-۱۱8- ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی و پیرو آگهی قبلی  به رضا مرادی 
فرزند ماش��اا... و رحمان نیرومن��د ابجهان فرزند رمضانعلی فع��ال مجهول المکان 
ابالغ می ش��ود که حکم محکومیت شما به ش��ماره ۹۶۰۹۹۷۷۵8۰۵۰۰۲۹۷ در 
پرون��ده ۹۵۱۱۳۳ منج��ر به صدور برگ اجرائیه بر علیه ش��ما مبن��ی بر پرداخت 
تضامنی۱-مبلغ ۲۷۱/۵۶۵/۰۰۰ ریال وجه تسهیالت تحت عنوان قرارداد فروش 
اقساطی تاریخ ۹۳/۱۱/۵ بشماره ۳۹۶-۷۰۰-۵۱۳۰۹۹۲-۱ بابت اصل خواسته 
۲- مبلغ ۱۶/۵۵۴/۳۳۵ ریال بابت کلیه خس��ارات دادرسی که سبب طرح دعوی 
به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای ۳۲/۵ درصد تا تاریخ 
وصول در حق خواهان ۳ پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق بانک شهر شده است. 
مراتب بوس��یله انتش��ار آگهی به ش��ما ابالغ می گردد و ده روز پس از نشر آگهی 
حکم دادگاه بموقع اجرا گذاش��ته می شود. پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ 
یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت 

اجرا اطالع دهید.
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سید علی فانی احدی از اعضای هیات امنای مسجد حضرت ابوالفضل طی نامه شماره 
۹۶/۴۰۹8۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ که از طرف اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد مقدس 
معرفی شده  به  استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ یک باب 
منزل به شماره پالک ۱۳88-  اصلی بخش ۱ بنام محمدحسین کوچک زاده دندانساز ثبت و سند 
صادر شده و سپس برابر سند وقف نامه شماره ۳۶۲۶۶ به مسجد حضرت ابوالفضل وقف گردیده 
است به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در 
ذیل شماره ثبت ۳۷۴ صفحه ۳۴۵ دفتر ۳ سه دانگ ثبت و سند به شماره چاپی ۵۹۰۹۶8 صادر 
گردیده است.لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد . بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا معامله رس��می نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
محمد نخعی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد 


