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کاهش سهم قطعات تقلبی در بازار خودرو
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک، 
فیلت��ر و روغ��ن گفت: ب��ا افزایش بازرس��ی و 
نظ��ارت بر بازار و عرضه کنن��دگان تا حدودی، 
روندعرضه قطعات یدکی قاچاق و تقلبی به بازار 
کاه��ش یافته اس��ت. داوود س��عادتی در گفتگو 
با خبرخودرو اظهار داش��ت: ه��ر چند همچنان 
قطعات یدکی زیادی بسیاری  با بسته بندی های 
معتبر و تحت عنوان برند های خارجی وارد بازار 
می ش��ود که باید این جریان پیگیری و نس��بت 
به عرضه آنها مقابله مناس��بی از س��وی دولت و 
دستگاه های نظارتی صورت گیرد. وی با اشاره 
به کاهش سهم قطعات تقلبی در بازار تاکید کرد: 
س��هم  35 درصدی برندهای تقلبی و قاچاق در 
بازار قطع��ات یدکی با افزایش نظارت ها، اکنون 
ب��ه 25 درص��د رس��یده و ح��دود 10 درصدی 
عرضه این قطعات کاهش یافته است. وی اظهار 
 داشت: برای ادامه جریان عرضه قطعات تقلبی و 
بی کیفیت به زودی جلسه ای را با تولیدکنندگان 
خواهیم داش��ت تا  قطعات تولیدی همگی دارای  
کد رهگیری ش��ده و مشتریان تنها از این کاالها 

خریداری نمایند. 

رونمایی از رنو مگان جدید 
در نمایشگاه خودروی تهران 

در نمایش��گاه خ��ودروی ته��ران رن��و از 
مگان جدید در ای��ران رونمایی و آن را به بازار 
خودروی کش��ور معرف��ی می کند. ب��ه گزارش 
پرشین خودرو، نگین خودرو نماینده رسمی رنو 
در ایران ک��ه با عرضه دو خ��ودروی پر فروش 
کولئوس و رنو تلیس��مان بخش زیادی از سالیق 
بازار را به سمت خود جلب کرد، در نظر دارد تا 
هم زمان با برگزاری نمایش��گاه خودروی تهران 
در هفت��ه های آینده خ��ودروی رنو مگان جدید 
را در ای��ران رونمایی و ب��ه بازار عرضه کند. رنو 
ب��رای بازار ایران نمونه ایی از مگان که به موتور 
1,2 لیتری  توربوش��ارژ مجهز اس��ت را  در نظر 
گرفته که این موتور می تواند، 130 اس��ب بخار 
نیرو و 205 نیوتن متر گش��تاور تولید کند. مگان 
بازار ایران احتماال مجهز به گیربکس اتوماتیک 
 ۷ س��رعته دو کالچه  خواهد ب��ود و پیش بینی 
می شود در گام نخست نیز مدل سدان رنو مگان 
که می توان آن را بچه تلیس��مان نیز نامید راهی 
بازار ایران شود. مگان خودرویی است که توسط 
شرکت رنو فرانسه تولید می شود. طرح اولیه این 
خودرو در س��ال 1۹۸۸ توسط شرکت رنو ارائه 
ش��د. این خودرو به افتخار مگان سودیت طراح 
معروف فرودگاه برست نامگذاری شد. نسل اول 
این خودرو با نام Mégane I در س��ال 1۹۹5 
به بازار عرضه شد. در سال 2002 نسل دوم این 
خودرو با نام Mégane II جایگزین نسل اول 
شد. شرکت رنو در ۴ اکتبر 200۸ نسل سوم مگان 
 با نام Mégane III در نمایش��گاه بین المللی 

اتومبیل موندیال پاریس پرده برداری کرد. 

آشنایی با شاسی بلند Equinox هولدن 
شاس��ی بلند هول��دن Equinox به زودی 
وارد بازار می ش��ود تا با مزدا CX-5، هیوندای 
توس��ان و مدل هایی با بهترین فضای کابین یعنی 
هوندا CR-V و نیس��ان X تریل رقابت کند. به 
گزارش خبرخودرو، این خودروس��از اعالم کرده 
اس��ت که قیمت بس��یار رقابتی 30 هزار دالر را 
برای نسخه پایه اتوماتیک این شاسی بلند تعیین 
ک��رده ت��ا بتواند زمان از دس��ت رفت��ه را جبران 
کند. همچنین یک نس��خه کام��ال مجهز LS+ نیز 
ب��رای این خودرو معرفی ش��ده که 32۹۹0 دالر 
قیم��ت دارد که می تواند، خریداران بس��یاری از 
رقبای خود را جذب کن��د. مدیر اجرایی فروش 
هولدن، Michael Filazzola اظهار داشت: " 
Equinox می تواند شرایط را برای هولدن تغییر 
دهد و بی ش��ک رقابتی ج��دی در صدر کالس 
شاس��ی بلندهای متوس��ط خواهد داشت." طیف 
مدل های این خودرو در ساختارهای دیفرانسیل 
جلو و ۴ چرخ فعال س��اخته شده و از نسخه ای 
از پلتف��رم D2XX بهره می برد که در خودروی 
کوچک آس��ترا نیز به کار رفته است. موتور پایه 
این خودرو یک نس��خه 1,5 لیتری توربوش��ارژ 

بنزینی با قدرت 12۷ کیلووات است.

خبرنامه

ضرورت خلق بازار های جدید 
در بخش حمل ونقل کشور 

تفاه��م- گ��روه حمل ونق��ل: دبی��ر انجمن 
شرکت های حمل  ونقل بین المللی کاال گفت: برای 
رونق کس��ب و کار در بخش حمل ونقل کش��ور، 
بازاریابی و خلق بازار های جدید باید در دس��تور 
کار دومین نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل قرار 
گیرد. محمدجواد عطرچیان با اشاره به مشکالت 
متع��دد فضای کس��ب و کار در حوزه حمل  ونقل 
از جمله در زمینه های گمرکی، امور بانکی، روادید، 
ام��ور مالیاتی و بیمه، افزود: عالوه بر مش��کالت 
ف��وق، نه تنها حجم حمل  ونق��ل کاال، بلکه حجم 
جابه جای��ی حمل  ونقل بین المللی و ترانریت کاال 
نیز با کاهش مواجه شده است. وی یکی از نکات 
مهم و کاربردی را گمرک الکترونیک عنوان کرد و 
گفت: گرچه راه اندازی گمرک الکترونیک موجب 
صرفه جویی در زمان و حذف کاغذ در جابه جایی 
اسناد می شود، اما به  رغم اقدامات خوب گمرک، 
برای جا افتادن این فرایند در کشور به ساختار های 
مناسبی نیاز اس��ت و به همین خاطر شرکت های 
حمل  ونقل با مش��کالت زیادی روبرو هس��تند. 
عطرچیان یک��ی از کارکرد های نمایش��گاه هایی 
ب��ا محتوای حمل  ونقل را خل��ق بازار های جدید 
 دانست و افزود: در واقع نمایشگاه های حمل  ونقل 
بای��د محفلی برای تش��کیل فض��ای بازاریابی و 
حض��ور ش��رکت های جدید داخلی و مش��تریان 
و ش��رکت های خارج��ی ب��ه منظور اس��تفاده از 
پتانسیل های موجود در کشور باشد، اما در صورت 
برگزاری نمایش��گاهی برای س��خنرانی مقامات 
دولتی و حضور ش��رکت های داخل��ی، اثرگذاری 
کمتری در بر خواهد داشت. وی از برنامه حضور 
اعضای انجمن شرکت های حمل  ونقل بین المللی 
از نمایشگاه راهداری، راهسازی و حمل  ونقل خبر 
داد و گفت: در صورتی که این نمایشگاه به فلسفه 
اصلی نمایش��گاه ها یعنی بازاریاب��ی، قرارداد های 
تجاری و ایجاد فضای کس��ب و کارجدید بپردازد 

در واقع یک گام به جلو محسوب می شود. 

تحویل یک ماهه خودروهای 
کرمان موتور

کرم��ان موتور برای خ��ودروی لیفان ۸20 
ش��رایط ف��روش ۴0 ماهه را ایجاد کرده اس��ت، 
که با کمترین مبلغ اقس��اط بت��وان این خودرو را 
خری��داری کرد. به گزارش اخبار خودرو، کرمان 
موتور شرایط فروش اقساطی خود ویژه نیمه دوم 
آبان م��اه را ادامه داده و پ��س از افزایش قیمتی 
که ب��رای محصوالت خ��ود در اوایل ماه جاری 
اعمال کرد، همچنان فروش اقس��اطی تا س��قف 
3۶ ماهه را ادام��ه می دهد. برخی از محصوالت 
این ش��رکت به صورت اقس��اط ۴0 ماهه عرضه 
می ش��وند. پیش پرداخت دریافتی در محصوالت 
کرمان موتور نیز حدود 50 درصد اس��ت و بیمه 
بدنه به مشتریان تعلق خواهد گرفت. این شرکت 
همچنان 3 محصول شرکت لیفان خود به نام های 
X۶0 ،X50 و ۸20 را ب��ا ش��رایط اقس��اطی به 
 فروش می رس��اند و پیش پرداخت  دریافتی برای 
خودروی لیفان x۶0 از 2۸ درصد آغاز می  شود. 

ساخت نخستین کشتی برقی 
2 هزار تنی دنیا در چین 

چین اعالم کرد: موفق به س��اخت و به آب 
انداختن نخستین کش��تی برقی دو هزار تنی دنیا 
شده اس��ت. به گزارش ایرنا، این کشتی در شهر 
گوانگ جو در اس��تان گوانگ دونگ در جنوب 
چین که از مکان های راه ابریش��م دریایی چین 
به حس��اب می آید، به آب انداخته ش��ده است. 
شرکت کشتی سازی بین المللی 'گوانگ جو' این 
کشتی بزرگ را ساخته است و گفته می شود که 
بات��ری آن قادر به تولید 2 هزار و۴00 کیلووات 
ساعت برق اس��ت. بر اساس این گزارش، چنین 
کش��تی در نوع خود در دنیا بی س��ابقه اس��ت و 
این کش��تی تازه س��از می تواند به طور خودکار 
بارگیری کند. باتری اتمی این کشتی می تواند در 
عرض 2 س��اعت شارژ شود و پس از آن کشتی 
قادر خواهد بود، مسافتی به میزان ۸0 کیلومتر را 
طی کند. انتظار می رود که از این کشتی فوالدی 
برای حمل ذغال سنگ در دلتای رود مروارید و 

مناطق همجوار آن استفاده شود.

خبرنامه

طراحی شبکه 
نمایندگی های 

فروش سایپا با 
قابلیت های جهانی

تفاهم- گ��روه خودرو: مدیر فروش و امور 
نمایندگی های گروه س��ایپا در همایش آموزش��ی 
مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش سایپا، گفت: 
بر مبنای چش��م انداز در نظر گرفته ش��ده، ش��بکه 
نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش با 
قابلیت های جهانی طراحی می ش��ود. احمد کریم 
پ��ور با بیان این مطلب اظهار کرد: بازاریابی اکنون 
با ش��کل بازاریابی در گذشته تفاوت های زیادی 
پیدا کرده است و بر این اساس طراحی روش های 

فروش نیز باید تغییر کند. 
وی افزود: بر اس��اس برنامه های گروه سایپا، 
تولید خودرو در گروه سایپا در سال 1۴0۴ به یک 
میلیون دستگاه در س��ال خواهد رسید و بر همین 
مبنا باید روش های فروش و بازاریابی نیز متحول 
 شود. کریم پور با اشاره به تغییر رفتار مصرف کننده 

نهایی، ادامه داد: برای تحول در روش های فروش، 
 باید مس��ئوالن ف��روش خ��ودرو در نمایندگی ها، 
م��ورد توجه وی��ژه ق��رار گیرند و ع��الوه بر آن، 
 سیاست گذاری ها در گروه سایپا با نمایندگی ها به

اشتراک گذاشته شود. 
بر این اس��اس، انجمن های صنفی نقش بارز و 
 موثری ایفا می کنند. مدیر فروش و امور نمایندگی های 

گروه سایپا با تاکید بر تقویت شبکه عملیاتی فروش 
و خدمات پ��س از فروش، گفت: س��ایپا زیربنای 
خوبی برای منطقه ای ش��دن ایجاد کرده اس��ت که 
ب��ا عملیاتی ش��دن آن، مش��ارکت نمایندگی ها در 
فروش و خدمات پ��س از فروش افزایش می یابد 
و به نوعی بازسازی و انتقال ساختارهای فروش و 

خدمات به ابر نمایندگی ها انجام خواهد شد. 

کریم پور ادامه داد: ما مشاور امین و صدیق 
نمایندگی ها هستیم و عارضه یابی شبکه و کشف 
توانمندی ها در ح��وزه  فروش و خدمات پس از 
فروش در دس��تور کار قرار می گیرد. وی همچنین 
اف��زود: برای تحق��ق اهداف در نظر گرفته ش��ده، 
ارزیابی های مس��تمر دوره ای و نیازسنجی شبکه 
در حوزه آموزش و منابع انس��انی با جدیت انجام 
خواهد شد و استانداردها در مسیر جهانی شدن به 

روز رسانی می شود. 
کری��م پ��ور گف��ت: م��ا معم��اری جدیدی 
 در ف��روش و خدم��ات پ��س از ف��روش تعریف 
کرده ایم و در حال طراحی طرحی جدید هس��تیم 
که بر اس��اس آن سازمان  فروش و خدمات پس 
از فروش با س��اختاری چابک، خ��الق و نوآور 

ایجاد خواهد شد.

سایپا

با وجود قیمت گذاری  خودروها، همچنان بازار 
خودرو با حاشیه قیمت روبه رو است، به نحوی که 
در حال حاضر متوس��ط اخت��الف قیمت کارخانه با 
بازار برخ��ی از خودروهای زیر ۴5  میلیون تومان 
به حدود 2 میلیون و باالی ۴5، به بیش از ۷ میلیون 
تومان رس��یده اس��ت. به گزارش خبرخودرو، دبیر 
انجمن خودروس��ازان ایران، بخشی از شرایط ایجاد 
ش��ده در بازار برخی از خودروهای جدید را ناشی 
از تاثیر کاهش س��ود بانک ه��ا و هجوم دالالن به 
بازار خودرو می داند.  نعمت بخش با تاکید بر اینکه 
قیمت هر کاالی��ی را عرضه و تقاضا تعیین می کند، 
به نقدهای مط��رح در خصوص وضعیت فروش در 
بازار خ��ودرو پرداخت و گفت: خودروس��ازان در 
حال حاضر به لحاظ عرضه با مشکل خاصی مواجه 
نیس��تند، چنانچه سال گذش��ته تولید انواع سواری 
خودروس��ازان ۴0 درص��د و در 5 ماهه اول س��ال 
جاری نیز آمار تولید 20 درصد افزایش یافت. وی 
گفت: خودروسازان همواره با عرضه بیشتر خودرو 
به ب��ازار تالش دارند، قیمت خ��ودرو در بازار باال 
نرود. وی با رد سیاس��ت محدودیت عرضه توس��ط 
شرکت های خودروساز با هدف مدیریت قیمت در 
ب��ازار، تاکید کرد: خودرو به جه��ت اندازه و حجم 
 مانند برخی از کاالهای تولیدی نیست که شرکت ها 
ب��ه منظور مدیریت بازار، تولیداتش��ان را که معموال 
در روز  به حدود ۶ هزار دستگاه می رسد، به بازار 

عرضه نکنند و در انبارها نگهداری کنند. 
وی خاطر نش��ان کرد: البت��ه منکر افت توان 
مال��ی در جامعه نیس��تیم هر چند در این راس��تا، 
ش��رکت ها نیز اقدام به تس��هیل ش��رایط فروش و 
عرض��ه خ��ودرو به ص��ورت فروش ش��رایطی و 
اقس��اطی کردند. وی همچنین کاهش نسبی تقاضا 

در فص��ل پاییز را طبیعی و مطابق روال هر س��اله 
 بازار دانس��ت و اف��زود: با وجود اف��ت تقاضا در

۶ ماهه دوم س��ال، اما همچنان متقاضیان واقعی به 
ب��ازار مراجعه کرده و خودرو دلخواه را خریداری 
می کنند، از این رو بازار خرید و فروش خودرو با 
رکود مواجه نیست. وی در ادامه با توجه به ایجاد 
حاش��یه قیم��ت در برخی از خودروه��ای جدید، 
گفت: با تولید و پیش فروش هر خودروی جدید، 
 تقاض��ای زیادی ب��رای خرید در ب��ازار به وجود 
می آید، چ��را که امروز بس��یاری از متقاضیان به 
ایج��اد تفاوت قیم��ت خودروهای جدی��د با نرخ 

کارخانه و بازار واقف هستند. 
وی البته کاهش سود س��پرده های بانکی را در 
این جری��ان بی تاثیر ندانس��ت و اف��زود:  با کاهش 
سود س��پرده ها بانکی پول های س��رگردان در بازار 

افزایش یافته است، بنابراین دالالنی که به دنبال سود 
بیش��تری هستند ،اقدام به ورود به بازارهایی می کنند 
که سود بیشتری را برای آنها به دنبال دارد. وی تاکید 
کرد: البته بی��ش از۶0 درصد اختالف قیمت در بازار 
این خودروها، نصی��ب دالالن و افرادی که پول های 
س��رگردان دارند، می ش��ود. وی افزود: تنها راهکار 
رفع این معضل، فروش و قیمت گذاری خودروها در 
حاشیه بازار است، در صورتی که به شرکت ها اجازه 
داده شود که در حاشیه بازار محصوالت را به فروش 
برس��انند مسلما دالالنی که به دنبال سودآوری از این 
جریان هستند، از بازار این خودروها خارج می شوند. 
وی همچنی��ن به نظارت کلی س��ازمان حمایت 
ب��ر بازار فروش کلیه کاالها، اش��اره ک��رد و گفت: در 
ح��ال حاضر تم��ام کاالهای صنعتی کش��ور از جمله 
خودروه��ای باالی ۴5 میلیون تومان باید بر اس��اس 

فرمول س��ازمان حمایت به بازار فروش عرضه ش��ود 
در واقع سازمان حمایت فرمولی را برای قیمت گذاری 
کاالها تعیین کرده که ش��رکت ها باید بر این اس��اس 
قیمت گذاری کرده و با توجه به قیمت تمام شده و سود 

معین، محصوالت مورد نظر را به بازار عرضه کنند. 
بازار خودروهای وارداتی 

بیش از این کشش افزایش قیمت ندارد
این در حالی است که به گفته رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران، تنه��ا خودرویی که طی دو هفته 
گذش��ته بیش��ترین تغیی��ر قیمت را تجرب��ه کرده ، 
تندر ۹0 اتومات بوده اس��ت که به نظر می رس��د 
کاهش عرض��ه به بازار علت افزای��ش قیمت این 
خودرو در بازار است. سعید موتمنی اظهار داشت: 
 هنگامی که خودرویی با محدودیت عرضه مواجه 
می شود، طبعا قیمت آن در بازار افزایش می یابد، 
البته شرکت ها با محدودیت عرضه، به دنبال حفظ 
اختالف قیمت خودروها در بازار هستند. وی گفت: 
هم اکنون انواع رنو س��اندرو ، دنا پالس، پژو 20۷ 
 اتوم��ات  نیز همچنان بیش��ترین اختالف قیمت ها 
را در می��ان خودروهای داخل��ی دارند، به طوری 
که در حال حاضر قیمت س��اندرو اس��تپ وی در 
بازار نس��بت به قیمت کارخانه به حدود ۷ میلیون، 
س��اندرو اتومات به بی��ش از ۴ میلیون، دنا پالس 
 ح��دود ۴ میلی��ون و پژو 20۷ اتوم��ات به باالی

5 میلیون رسیده است. موتمنی همچنین با اشاره به 
اش��باع وارداتی ها در بازار به قیمت آنها در بازار 
طی دو روز اخیر اش��اره کرد و افزود: النترا 15۷ 
میلیون، سورنتو 2۹5 میلیون، سوناتا 1۸0 میلیون، 
س��انتافه ف��ول 25۸میلیون، س��راتو 15۷ میلیون، 
 اپتیم��ا ف��ول 230 میلیون  و توس��ان ب��ا گارانتی

210 میلیون بوده است. 

راهکارهای حذف حاشیه از بازار فروش

هجوم دالالن به بازار خودروهای جدید

روند معکوس 
تولید خودروهای چینی در ایران!

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مونتاژ خودرو، مزیت اقتصادی برای کشور به همراه ندارد، گفت: در سطح 
جهانی، تولید ابتدایی خودرو در کشور مادر و تولید انبوه در چین انجام می شود، اما در ایران این فرایند کامال برعکس است. 
ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: توسعه زنجیره تامین خودرو در داخل کشور یک هدف بسیار مناسب 
 است و به نظر می رسد در شرایط فعلی همکاری قطعه ساز و مجموعه ساز ایرانی با شرکای بین المللی خروجی مناسب تری 

نسبت به جوینت شدن خودروساز دارد.
وی افزود: با پیوس��تن قطعه س��از و مجموعه ساز ایرانی به همکاران بین المللی می توان به بازارهای صادراتی طرف 
خارجی دس��ت پیدا کرد و از س��وی دیگر کیفیت قطعات داخلی ارتقا می یابد که در توسعه و ساخت محصوالت برند ملی 
تاثیر بسزایی دارد. وی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین مشکالت خودروهای ملی، نداشتن زنجیره تامین است و زمانی 
صنعت خودرو به مزیت اقتصادی کامل دست پیدا می کند که خودروهایی با برند ملی تولید شود. عضو هیات علمی دانشگاه 
علم و صنعت، اظهار کرد: در سطح جهانی ایده، طرح، تولید ابتدایی و تست های نهایی در کشور مادر صورت می گیرد و 

تولید انبوه در کشور چین انجام می شود که در حال حاضر این مورد در ایران کامال برعکس صورت می گیرد. 
خلخالی گفت: باید به س��متی حرکت شود که تولید خودرو برای کش��ور ارزش افزوده و مزیت اقتصادی داشته باشد 
که با طراحی و تولید اولیه می توان به این مهم دست پیدا کرد و تولید انبوه محصوالت دیگر کشورها همچون چین مزیت 

اقتصادی برای صنعت خودرو و اقتصاد کشور ندارد. 
وی بیان کرد: قیمت تمام ش��ده محصوالت در ایران به واس��طه نبود بهره وری، باال است و این موضوع عاملی شده تا 
شرکای خارجی آن چنان عالقه ای به صادرات محصوالت تولید مشترک در ایران نداشته باشند و تنها به بازار داخلی ایران 
فکر کنند. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: با توجه به تفاسیر بیان شده پیشنهاد می شود به جای توجه به تولید و 
مونتاژ خودرو در زمینه زنجیره تامین، سرمایه گذاری صورت گیرد، زیرا سرمایه گذاری بر زنجیره تامین عاملی خواهد بود 

تا محصوالت داخلی بسیار با کیفیت در کشور تولید شود.

بررسی نقش آلمان در برنامه های 
ترانزیتی و لجستکی کشور

معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در نشس��ت مش��ترک ب��ا مدیرعامل راه آهن 
جمه��وری اس��المی ای��ران، گفت: در س��فر وزیر راه و شهرس��ازی ایران ب��ه آلمان، 
راهکاره��ای برنامه ریزی بهتر برای ارتقا زیرس��اخت ها از چین ت��ا خاورمیانه برای 
تحقق اهداف ترانزیتی، چگونگی همکاری ش��رکت های آلمانی در ایران و ایجاد یک 
مرز لجس��تیک در نزدیکی ف��رودگاه و نقش آلمان در تحقق ای��ن ایده مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 
به گزارش ایسنا، رودلف براون، ضمن اشاره به اینکه این نشست پیرو سفر وزیر راه 
و شهرس��ازی ایران به آلمان شکل گرفته است، اظهار داشت: در آن جلسه راهکارهای 
برنام��ه ریزی بهتر برای ارتقا زیرس��اخت ها از چین تا خاورمیان��ه برای تحقق اهداف 
ترانزیتی به عالوه چگونگی همکاری ش��رکت های آلمانی در ایران مورد بررس��ی قرار 
گرفت. وی افزود: دومین مس��اله مورد بحث با وزیر راه و شهرس��ازی ایران در مورد 
همکاری برای ایجاد یک مرز لجستیک در نزدیکی فرودگاه و نقش آلمان در تحقق این 
ایده بود. معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان جلس��ه با مدیرعامل ش��رکت راه آهن ایران 
را مثب��ت ارزیابی ک��رد و گفت: مالقاتی با عالقه مندان برای همکاری با ش��رکت های 
ایرانی صورت گرفت و این جلسه نیز به منظور تقویت صحبت های پیرامون آن مالقات 

محسوب می شود. 
رودلف براون با اش��اره به قدمت 200 س��اله صنعت ریلی آلمان، بیان داشت: این 
صنع��ت تولی��دات با کیفیت باال و خدمات درجه یک تولید و عرضه می کند تا بتواند از 

این طریق از صنعت و مشتریان خود حمایت کند. 

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به ابوذر دزیانیان فرزند محمدرضا

خواهان ش��رکت تبلیغاتی پرند با وکالت س��ید مهدی هادوی دادخواس��تی به 
طرفیت خوانده ابوذر دزیانیان به خواس��ته مطالبه وجه مطرح که به این ش��عبه 
ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۷502۴001۷۹ شعبه 2۸ شورای 
حل اختالف مجتمع ش��ماره یک شهرس��تان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 
13۹۶/۹/25 س��اعت 1۶:30 تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع 
م��اده ۷3 قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجهول الم��کان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
میگ��ردد تا خوان��ده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 2۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد   ۴3300

خواهان محمد قسمتی تبریزی  دادخواستی به طرفیت خوانده  روح اله 
بیات  به خواس��ته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه ۸ ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره 
 یک شهرستان مشهد واقع در مشهد-ابتدای خیابان خواجه ربیع –روبروی 
ای��ت ا... عب��ادی ۸ ارجاع و به کالس��ه ۹۶0۴5۶ ثب��ت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 13۹۶/۹/2۷ و ساعت ۸:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده ۷3 
قانون ایین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوان��ده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش��ورا مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد   ۴3301 

خواهان غالمرضا فیاض  دادخواستی به طرفیت خوانده  پوریا جان فزا  
به خواس��ته اثبات عقد بیع وتنظیم سند یک دستگاه خودروی 20۶ تقدیم 
ش��ورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ 
ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد-

ابتدای خیابان خواجه ربیع –روبروی ایت اهلل عبادی ۸ ارجاع و به کالسه 
۹۶0۴1۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 13۹۶/۹/2۷ و ساعت 
۸:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده ۷3 قانون ایین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور ش��ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه ۹ شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد  ۴32۹۸ 

خواهان مهدی مرادیان  دادخواس��تی به طرفیت خوانده  س��ید احسان 
یاهوئی��ان  ب��ه خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم ش��ورای ح��ل اختالف 
شهرس��تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ شورای حل اختالف 
مجتمع ش��ماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد-ابتدای خیابان خواجه 
ربیع –روبروی ایت اهلل عبادی ۸ ارجاع و به کالسه ۹۶0۴5۶ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن مورخ 13۹۶/۹/2۸ و ساعت ۸:30 تعیین شده است. 
ب��ه علت مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز 
ماده ۷3 قانون ایین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور شورا 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 شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه ۹ شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد   ۴32۹۹ 

خواهان امیررضا اژدری دادخواس��تی به طرفیت خوانده  علی مهویدی 
کاخکی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره یک 
 شهرستان مشهد واقع در مشهد-ابتدای خیابان خواجه ربیع –روبروی ایت ا... 
عبادی ۸ ارجاع و به کالس��ه ۹۶0۴۴۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 13۹۶/۹/23 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون ایین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد  ۴32۹۶ 

خواهان ایمان غالم شاهی دادخواستی به طرفیت خوانده  علی خان 
ناروئی منفرد  به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه ۷ شورای 
حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد-ابتدای 
خیاب��ان خواجه ربیع –روبروی ایت اهلل عبادی ۸ ارجاع و به کالس��ه 
۹۶05۸۶ ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن مورخ 13۹۶/۹/25 و 
س��اعت ۹:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
 و درخواس��ت خواه��ان و ب��ه تجویز م��اده ۷3 قانون ایین دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش��عبه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ۷ شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد  ۴32۹۷ 

اب��الغ اجرائیه . پیرو آگهی قبلی منتش��ره در خصوص دع��وی محمدعلی غفوری به 
طرفیت هاش��م خورشانی فرزند براتعلی بدین وس��یله ابالغ می شود در پرونده به شماره 
بایگانی 10/۹50۶۴3 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت : 1-چهارصد و 
بیست و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال به عنوان اصل خواسته  2-مبلغ چهارده 
میلیون و دویس��ت و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال به عنوان خس��ارت دادرسی و به 
استناد قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 13۷۶ مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام محکومید خس��ارت تاخیر تادیه را بر مبنای شاخص نرخ تورم 
از تاری��خ صدور گواهی عدم پرداخت 13۹5/۶/10 که مبدا مطالبه دین تلقی میگردد تا 
خاتم��ه عملیات اجرائی و وصول محکوم به و هزین��ه اجرایی در حق خواهان بپردازید . 
محاسبه خسارت تاخیر تادیه به طریق یاد شده بر عهده دایره اجرای احکام مدنی است . 
ل��ذا مراتب فوق طبق مواد 11۸/11۹ /۹ قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید 
کثیراالنتش��ار چاپ و از زمان چاپ که به مفهوم ابالغ به شما محسوب میگردد بعد از ده 
روز قابل اجرا می باشد پس از عملیات اجرا اخطار یا ابالغیه ای به شما نخواهد شد مگر 

محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمایید.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه حقوقی مشهد     3113۴ 

خواهان مرتضی لش��گری با وکالت مریم نوری دادخواستی به طرفیت 
خوانده  عیس��ی زمانزاده طرقی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختالف شهرس��تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۸ شورای حل 
اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد-ابتدای خیابان 
خواجه ربیع –روبروی ایت اهلل عبادی ۸ ارجاع و به کالسه ۹۶0۴50 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن مورخ 13۹۶/۹/23 و ساعت 10:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۷3 قانون ایین دادرس��ی 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 اطالع از مفاد آن به شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد  ۴32۹5

    

    

    

    


