نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

سال سیزدهم ـ شماره 3245

خبرنامه
سایپا؛ صادرکننده
نمونه خودرو و قطعات یدکی شد
تفاهم -گروه خودرو :در مراس��م معرفی و
تقدیر از صادرکنندگان نمونه س��ال  ۱۳۹۶استان
تهران ،گروه خودروسازی سایپا صادرکننده نمونه
در دو بخش خودرو و قطعات یدکی معرفی ش��د
و ش��رکت های س��ایپا و س��ایپایدک به صورت
جداگانه تندیس و لوح افتخار صادرکننده نمونه
را دریاف��ت کردند .در این مراس��م که با حضور
رئیس کمیس��یون اقتصادی و نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی ،اس��تاندار تهران و جمعی از
مدیران صنعتی و اقتصادی دولت برگزار شد ،در
بخش صادرات خودرو ،شرکت سایپا و در بخش
صادرات قطعات یدکی ،شرکت سایپایدک موفق
به دریافت تندیس و لوح افتخار صادرکننده نمونه
شدند و معاون صادرات و امور بین الملل سایپا به
نمایندگی از مدیران ،کارگران و کارکنان مجموعه
سایپا و معاون بازرگانی و صادرات سایپایدک به
نمایندگی از شبکه خدمات پس از فروش سایپا،
تندیس و لوح افتخار را از استاندار تهران و دیگر
مدیران استان تهران دریافت کردند .گفتنی است؛
گروه خودروس��ازی سایپا در یک دهه گذشته 8
بار به عنوان صادر کننده نمونه ملی کش��وری2 ،
بار صادر کننده ممتاز کشوری و  3بار صادرکننده
نمونه استانی معرفی شده است.
قیمت پرفروشترین خودروهای داخلی
قیمت  ۱۰خ��ودرو از پرفروشترینهای
تولی��دات داخل��ی اع�لام ش��د .ب��ه گ��زارش
خبرخودرو  ،خودروی سمند  EF7با قیمت 31
میلیون و  800هزار تومان عرضه شده درحالی
که قیمت این خودرو درب کارخانه  31میلیون
و  792هزار تومان تعیین ش��ده است .همچنین
پژو پ��ارس  LXکالس  15در ب��ازار به قیمت
 41میلیون تومان عرضه شده درحالی که قیمت
درب کارخان��ه  39میلی��ون 468 ،هزارتوم��ان
تعیین ش��ده اس��ت .پژو  SLX 405دربازاربه
قیمت  32میلیون تومان عرضه ش��ده در حالی
ک��ه قیمت درب کارخانه  31میلیون 473 ،هزار
تومان تعیین ش��ده اس��ت  .از انواع خودرو پژو
نیز پژو  206تیپ  5در بازار  38میلیون و 200
هزار تومان و درب کارخانه  38میلیون و 293
هزار تومان عرضه شده است .پژو  206تیپ 2
در بازار با قیمت  33میلیون و  500هزار تومان
و درب کارخانه  33میلیون و  250هزار تومان
عرضه ش��ده است .پراید 111سفید نیز در بازار
 22میلیون و  800هزار تومان و درب کارخانه
 21میلی��ون و  243ه��زار تومان عرضه ش��ده
اس��ت 207 .اتوماتیک نیز در بازار با قیمت 53
میلیون و  400هزار تومان و درب کارخانه 47
میلیون و  700هزار تومان فروخته ش��ده است.
رنو ساندرو اتوماتیک نیز در بازار به قیمت 53
میلیون و  600ه��زار تومان و درب کارخانه با
قیم��ت  49میلیون و  900ه��زار تومان عرضه
شده است .رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک در
بازار ب��ا قیمت  61میلیون و  200هزارتومان و
درب کارخانه با قیمت  55میلیون و  700هزار
تومان فروخته شده است .تندر  E2نیز در بازار
قیم��ت 39میلیون و  300ه��زار تومان و درب
کارخانه  38میلیون و  868هزار تومان فروخته
شده است.
آریا  FXEپاسخ آمریکایی ها
به مک الرن و پورشه
آریا گروپ پس از انتش��ار تیزر خودروی
جدی��دش ،اکنون از اولین ابرخ��ودروی تولیدی
خ��ود ،آریا  FXEبا قدرت  1150اس��ب بخار
رونمای��ی کرده اس��ت .به گ��زارش خبرخودرو،
آریا گروپ به  Singerکمک کرده تا مدل های
دیوانه کننده  911خود را بس��ازد و خودروهایی
کانس��پتی نیز برای خودروسازانی دیگر همچون
کیا اس��تینگر  GT4و هوندا  FCاسپرت ساخته
اس��ت .در کن��ار موتور  LT4ای��ن خودرو یک
موتور دوگانه مح��ور جلو و باطری لیتیوم یونی
 10کیل��ووات س��اعت قرار می گی��رد که 540
اسب بخار دیگر به توان این خودرو می افزاید و
قدرت کلی خودرو را به  1150و گشتاور آن را
به  1316فوت پوند می رساند.
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خبرنامه

شریعتمداری اعالم کرد

حرکت اتوبوسهای برقی مجاری در جاده های ایران

تفاه��م -گروه گ��زارش :وزیر صنعت ،معدن
و تج��ارت ایران گفت :با توافق ص��ورت گرفته با
مجارس��تان بس��ترهای الزم ،جهت تولید مشترک
اتوبوسه��ای برق��ی و انتق��ال دانش فن��ی تولید
ای��ن گون��ه خودروها در ای��ران فراهم می ش��ود.
محمد شریعتمداری -وزیر صنعت ،معدن و تجارت
پس از دیدار با وزیر اقتصاد مجارس��تان گفت :در
این دی��دار در خصوص هم��کاری های صنعتی و
س��اخت در داخل ایران ،مذاکرات خوبی انجام شد
و قرار اس��ت به زودی تولید مشترک اتوبوس های
برقی در ایران آغاز شود.
شریعتمداری همکاری های اقتصادی ایران و
مجارس��تان را رو به جلو خواند و افزود :مبادالت
تجاری دو کشور در سال گذشته  100درصد رشد
داش��ته و امیدواری��م این روند تا رس��یدن به حجم
مبادالت قبل از تحریم ها ،ادامه یابد .وی با اشاره به
توانمندی های مجارس��تان در زمینه رشد اقتصادی

و کاه��ش نرخ بیکاری افزود :هم��کاری در زمینه
تبادل اطالعات در خص��وص راهکارهای کاهش
نرخ بیکاری و توس��عه صنعتی از دیگر محورهای
این گفتگ��و بود .وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت

معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا خبر داد

 2ستاره شدن محصوالت خانواده x100
تا پایان سال

تفاهم -گروه خودرو :داریوش گل محمدی -معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا گفت :بر اساس تاکید
مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا ،در راستای افزایش کیفیت محصوالت گروه ،هدف گذاری سایپا برای ۲
ستاره شدن محصوالت خانواده  x100و  ۳ستاره شدن محصوالت  x200تا پایان سال در دستور کار قرار گرفته
اس��ت .وی در جریان همایش کیفیت گروه خودروسازی س��ایپا ،از تالش این گروه خودروسازی برای افزایش
کیفیت محصوالت خبر داد و افزود :تالش ما بر این اس��ت که تا پایان س��ال جاری خودروهای خانواده x100
ضمن کاهش نمرات منفی ،دوستاره کیفی را کسب کنند .گل محمدی با اشاره به هدف گذاری ارتقاء کیفی برای
کلیه محصوالت تولیدی گروه سایپا تصریح کرد :در خانواده تیبا و خانواده  x200هدف سایپا کاهش نمرات منفی
و کسب  ۳ستاره کیفی است که با تالش های صورت گرفته امیدواریم طی روزهای آتی به آن دست یابیم .وی
افزود :برای کسب یک ستاره کیفی می بایست چیزی در حدود  ۳۰الی  ۴۰نمره منفی کاهش یابد و این موضوع
بسیار سخت ولی امکان پذیر است و امیدواریم بزودی به این مهم دست یابیم .معاون کیفیت گروه خودروسازی
سایپا با اشاره به اصول اولیه و مهم کیفیت افزود :یکنواخت کردن کیفیت تولیدات یکی از مهمترین اصولی است که
باید تولیدکنندگان آن را مورد ارزیابی قرار دهند و متاسفانه این موضوع در بسیاری از سازندگان به خوبی درک
نشده است .گل محمدی هزینه کردن در حوزه کیفی را یک سرمایه گذاری مطمئن برای بنگاه ها دانست و تصریح
کرد :تمرکز و هزینه کرد در حوزه کیفی سرمایه گذاری است که عالوه بر کسب رضایت مشتری اثر فوری و مثبتی
در کاهش هزینه ها و سودآوری یک کسب و کار خواهد گذاشت.

ایران با اش��اره به عالقمن��دی طرف مجاری جهت
س��رمایه گذاری در معادن ایران افزود :با مذاکرات
انجام ش��ده قرار شد شرکت ایمیدرو از طرف ایران
توسعه همکاری های معدنی دو کشور را دنبال کند.

پ��س از ای��ن دی��دار همچنین وزی��ر اقتصاد
مجارس��تان گف��ت :امکان��ات زی��ادی در ارتق��اء
همکاری های دو کش��ور وجود دارد و ما توافقات
بس��یاری در زمین��ه تراب��ری ،اتوب��وس س��ازی،
پزش��کی و داروس��ازی امضا کرده ایم و اکنون نیز
عالقمندی��م در زمینه پتروش��یمی و صنایع معدنی،
همکاری های خود با ایران را افزایش دهیم .میهای
وارگاباتاکیدبراینکههیچمشکلیبرایسرمایهگذاری
در ای��ران و افزایش همکاری های دو جانبه وجود
ندارد گفت :توس��عه گردشگری بین دو کشور یکی
دیگر از محورهای همکاری است که ما آن را دنبال
خواهیم کرد .وی با اشاره به امضای توافقنامه دفاع
از حقوق س��رمایه گ��ذاری با همت��ای ایرانی خود
اف��زود :مجارس��تان در زمینه تولی��د اتوبوس های
برقی به دستاوردهای فنی و تخصصی خوبی دست
یافته و ما مش��تاقیم اتوبوس های برقی مجاری در
جاده های ایران به حرکت درآید.

گودرزی تشریح کرد

تبعات منفی تعطیلی
مراکز اسقاط خودرو

رئی��س کارگ��روه خودرویی اتحادیه صنایع اس��قاط و بازیافت کش��ور با انتقاد از جریان اس��قاط
خودروهای فرس��وده در کشور اظهار داشت  :متاس��فانه مشکالت و موانع فعالیت مراکز اسقاط ،هر روز
شرایط در این صنعت را سخت تر و نگران کننده تر می کند.
محمد حسین گودرزی در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت  :البته این شرایط با اقدام اخیر دولت
در لغو مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط بر جریان فعالیت مراکز اسقاط تاثیر منفی تری گذاشته است.
وی با اش��اره به تاثیر این جریان بر کاهش جریان اس��قاط خودروها در کش��ور ،اظهار داشت  :در حال
حاضر  200مرکز اس��قاط در کش��ور وجود دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم در هر مرکز  120نفر
مشغول فعالیت هستند که قطعا با ادامه این جریان شاهد بیکار گسترده ای در این صنعت خواهیم بود.
گودرزی گفت  :به جهت اش��تغالی که به طور مستقیم و غیر مس��تقیم در مراکز اسقاط وجود دارد در
صورتی که دولت توجهی به این شرایط نکنند  ،وضعیت نگران کننده ای در مراکز اسقاط ایجاد خواهد شد.
وی افزود  90 :درصد مراکز اس��قاط در کش��ور  ،توس��ط بخش خصوصی و با سرمایه شخصی آنها ایجاد
شده است و با این کار تمام آنها از کار تعطیل شده و اقتصاد کشور با این شیوه ضربه خواهد خورد .رئیس
کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور به جریان فعالیت مراکز اسقاط با حداقل ظرفیت
اشاره کرد و یاد آورشد  :در حال حاضر اغلب مراکز اسقاط با ظرفیتی کمتر از  20درصد ظرفیت مشغول
فعالیت هستند که تصمیمات اخیر نیز بر روند فعالیت مراکز آثار منفی بیشتری را خواهد گذاشت.

میرسلیم :خودروهای داخلی ،استانداردهای سوخت را پاس نمیکنند

تفاه��م -گروه گ��زارش :رییس دهمی��ن همایش موتورهای
درون س��وز و نفت 80 ،درصد آلودگی هوای کالنش��هرها را متأثر
از دود خروجی خودروها برش��مرد و بر لزوم ایجاد تعادل در س��بد
سوخت کش��ور تأکید کرد .سید مصطفی میرسلیم در نشست خبری
دهمی��ن دوره همایش موتورهای درون س��وز و نفت در محل مرکز
تحقیقات موتور ایران خودرو افزود :ریشه دو موضوع اصلی مصرف
س��وخت باالی خودروها و آلودگی هوای کالنش��هرها ،فنی است و
باید تدابیر فنی برای آنها اتخاذ کرد.
این استاد دانشگاه امیرکبیر یادآور شد :ایران ،برخوردار از منابع
سرشار گاز طبیعی است و در زمینه استفاده از خودروهای احتراقی
با مصرف سی ان جی باید پیشتاز باشیم .میرسلیم به توصیه همایش
بین المللی ریو در س��ال  1991در برزیل اشاره کرد که خواستار آن
شده بود تا کشورهای برخوردار از گاز طبیعی ،با اولویت استفاده از
این منبع س��وختی به کاهش دی اکسید کربن در اتمسفر کمک کنند.
میرس��لیم خواس��تار برنامه ریزی برای متعادل سازی سبد سوختی
کشور شد و با اشاره به امتیاز اساسی کشور در برخورداری از منابع

غنی نفت و گاز ،بر اس��تفاده هرچه بیش��تر از س��وخت سی ان جی
در خودروها تأکید کرد .وی بیان داش��ت :دستیابی به سبدی مرکب
از  60درص��د بنزین 20 ،درصد گازوئی��ل و  20درصد گاز طبیعی
برنامه ریزی ش��ده است که در همین راستا حرکت کرده ایم .رییس
دهمین همایش موتورهای درون س��وز و نفت ،یادآوری کرد :اکنون
نزدیک به س��ه میلیون خودروی گازس��وز در کشور وجود دارد که
عمده آنها تبدیلی اند؛ اما باید آینده خودرویی کشور را با خودروهای
پایه گازسوز طراحی کرد.
خودروهای هیبریدی
در ادامه «وحید اصفهانیان» دبیر علمی همایش افزود :پرداختن
به موض��وع فناوری خودروهای هیبری��دی و الکتریکی و همچنین
فن��اوری های جدید س��ی ان جی و موتورهای احت��راق داخلی ،از
جمله برنامه های پیش بینی ش��ده در این همایش اس��ت .همچنین
س��ید «محمد افقهی» رییس هیأت مدیره انجمن علمی موتور ایران
خاطرنشان کرد :موتورهای سه سیلندر که اکنون تولید آنها از سوی
خودروس��ازان داخلی دنبال می شود ،مسیری است برای حرکت به

سمت خودروهای هیبریدی و تمرکز اصلی همایش نیز بر آن است.
وی از برگزاری هفتمین نمایشگاه موتورهای خودرو در کنار دهمین
همایش موتورهای درون سوز و نفت خبر داد.
گفتنی است؛ دهمین همایش موتورهای درون سوز و نفت  24تا 26
بهمن ماه امسال در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود.

خودروهایگازسوز
رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین
گفت :از س��ال  ۱۳۸۲تا س��ال  ۱۳۸۷روند بازرسی
ادواری خودروه��ای گازس��وز در ح��ال انجام بود،
اما از ابتدای س��ال  ۸۸به دلیل تغییر مس��ئولیت های
سازمانی این فعالیت تا سال  ۹۶انجام نشد .به گزارش
تسنیم ،علی محمودیان گفت :هم اکنون هزینه بازرسی
ادواری خودروی��ی مانند پرای��د نزدیک به هزینه کل
مخزن گاز در این خودروست و همین مسئله تمایل به
خودروهای گازسوز و ارائه خودروها برای بازرسی را
کم کرده است .محمودیان ادامه داد :باید راهکاری در
این زمینه پیدا شود ،چرا که دریافت این هزینه منطقی
نیس��ت و حتی مالکان خودروهای گازسوز به دلیل

آگهی مزایده نوبت دوم حراج
در پرون��ده  950532/6 -950511/1 -950510/1و /950533/6اج��را اجرای��ی آقای جعفر
موس��وی خواه و علی موس��وی خواه محکومند به پرداخت مبلغ  1/414/000/000ريال در حق
آقای مجتبی سفری و جمعن به مبلغ  54/700/000نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب
تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر:
 -1سنگ تراورتن کرم مدل رامشه درجه یک باعرض  40سانتی متر و طولهای متغیر به مساحت
 600مترمربع
 -2سنگ تراورتن مدل تنه درختی با عرض  40سانتی متر طول متغیر به مساحت  100مترمربع
 -3سنگ تراورتن کرم بی موج درجه یک با عرض  40سانتی متر و طول نتغیر به مساحت 250
مترمربع
 -4س��نگ تراورتن کرم بی موج درجه دو با عرض  40س��انتی متر و طول نتغیر به مس��احت کل
 700مترمربع
 -5سنگ تراورتن شکالتی درجه یک با عرض  40سانتی نتر و طول متغیر به مساحت  80مترمربع
 -6سنگ تراورتن مدل چرم با عرض سانتی متر و طول نتغیر به مساحت  40مترمربع
 -7س��نگ تراورتن مدل دره بخاری درجه  2با عرض  40س��انتی متر و طول متغیر به مس��احت
 240مترمربع
 -8سنگ تراورتن بی موج با عرض  40سانتی متر و طول متغیر به مساحت  240مترمربع
 -9سنگ تراورتن قهوه ای با عرض  40سانتی متر و طول متغیر به مساحت  240مترمربع
 -10سنگ آنتیک با ابعاد 30 * 5
 -11سنگ کف مرمریت با ابعاد  40 * 40سانتی متر به مساحت  100مترمربع
 -12سنگ کف مرمریت با ابعاد  20 * 40سانتی متر به مساحت  80مترمربع
 -13سنگ کف آباده با ابعاد  40 * 40سانتی متر به مساحت  180مترمربع
اموال در بازار سنگ اسالمشهر غرفه  29تحویل امین اموال می باشد.
ارزش اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  1/036/000/000ريال معادل یکصد و سه
میلیون و ششصد هزار تومان ارزیابی گردیده است و مبلغ پایه مزایده اعالم می گردد.
 -1توقیف و ارزیابی آن بوس��یله کارش��ناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور اس��تیفای حق
محکوم له از طریق مزایده ارزیابی شروع می گردد  -2محل فروش اموال :دفتر اجرای احکام مدنی
دادگس��تری اسالمشهر است -3 .هر کس می تواند  5روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال
بازدید و در مزایده شرکت نماید .روز مزایده  96/10/12از ساعت  9تا  10می باشد برنده مزایده ده
درصد قیمت پیشنهادی را در همان حال به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید .مال متعلق به
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بهاء در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز
نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمن ًا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای
همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسالمشهر  -پور صالح
م الف 7403

خودروهای گازسوز
یا بمبهای متحرک؟
ایجاد صرفه اقتصادی برای کش��ور باید مورد تکریم
ق��رار گیرند .وی گفت :روزانه  21میلیون متر مکعب
گاز س��ی ان جی در کش��ور تولید می شود که معادل
آن یعنی  21میلیون لیتر بنزین وارد کشور نمی شود.

دادنامه
پرون��ده کالس��ه  9509982885101212ش��عبه اول دادگاه عموم��ی (حقوقی)
دادگستری شهرستان اسالمشهر تصمیم نهایی شماره 9609972885100391
خواهان :آقای حبیب ذکی فرزند یداله با وکالت آقای اصغر زنجان چی فرزند جعفر
به نشانی شهریار اندیشه سر افراز  1ابتدای پل زیر گذر طبقه فوقانی بانک مسکن
مرکزی اندیشه موسسه حقوقی صلح سینا پال ک 214
خوانده :آقای سلمان خداپرست به نشانی مجهول مکان
خواسته :مطالبه وجه بابت...
رای دادگاه
در خص��وص دعوی اصغ��ر زنجانچی به وکالت از حبیب ذکی به طرفیت س��لمان
خداپرست به خواس��ته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه و پنج
میلیون تومان از بابت خرید  167تن س��یب زمینی با احتس��اب خس��ارات قانونی
هزینه های دادرس��ی و حق وکالت وکیل و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه تا زمان
اجرای حکم که خواهان در ش��رح دادخواس��ت خود قید نموده اس��ت که براساس
بارنامه های استنادی هجده فقره بار سیب زمینی به مقدار مجموعا  167تن توسط
ش��رکت باربری س��راب ترابر به خوانده دعوی که بنکدار حجره شصت میدان تره
بار اسالمش��هر میباشد ارسال نموده است که براساس نرخ روز قیمت مجموع سیب
زمینیهای ارس��الی پنجاه و پنج میلیون تومان اس��ت که از بابت آن هیچگونه مبلغی
از س��وی خوانده پرداخت نگردیده اس��ت خوانده نیز عالرغم نشر آگهی در جلسه
دادرس��ی حاضر نش��ده و دفاعی نیز نکرده است و خواسته خواهان مصون از ایراد
باقی مانده دادگاه با مالحظه دادخواست تقدیمی و شرح آن و بارنامه های اصداری
خواس��ته خواهان را ثابت تش��خیص حکم بر محکومیت خوانده مس��تندا به مواد
 522 -519 -515 -198از قانون آئین دادرس��ی مدنی به پرداخت پنجاه و پنج
میلیون تومان به عنوان اصل خواس��ته و هزینه دادرسی و حق وکالت وکیل مطابق
مقررات قانونی و نیز خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت که کاشف
از مطالبه میباش��د تا تاریخ اجرای حک��م در حق خواهان صادر و اعالم می نماید
این رای غیابی و طی بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و طی
بیست روز پس از مضی مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید
نظر استان تهران است.
سجاد صفری -دادرس محاکم اسالمشهر -شعبه اول
م الف 7401

محمودی��ان ب��ه تغیی��ر نگ��رش و آزم��ون
هیدرواس��تاتیک تاکی��د ک��رد و گفت :ب��ا نگاهی به
رویه های جهانی می توان فهمید شکل آزمون ادواری
و هزینه های آنها بسیار متفاوت با کشور ماست و به

همین دلیل نیازمند برخ��ی اصالحات در این رویه
هستیم .وی افزود :حوادث شکل گرفته در سال های
اخی��ر  63مورد بود که همه آنها در جایگاه های گاز
اتفاق افتاده و در زمان سوخت گیری خودروها بوده
است .رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین
گفت  :از این  63مورد 43 ،مورد به دلیل دس��تکاری
مخازن اتفاق افتاده است و  20مورد به دلیل خوردگی
و اس��تهالک بوده اس��ت .محمودیان گفت :می توان
فرآیندها را اصالح کرد که زمینه کاهش هزینه ش��ود
و می توان حدود  80درصد مشکالت را بر طرف کرد
مانند فرآیندی که در زمینه کپسول های گاز خانگی
اکنون صورت می گیرد.

کشاورزیان خواستار شد

کاهش تعرفه واردات خودرو
تفاهم -گ��روه خودرو :مع��اون وزیر راه و
شهرس��ازی با انتقاد از کیفی��ت پایین خودروهای
ساخت داخل گفت :ان شاءا ...وزیر اقتصاد یاری
کن��د که تعرفه واردات خودرو کاهش یابد و مردم
بتوانند خودروهای ایمن س��وار شوند و خسارت
شرکتهای بیمه کاهش یابد .داود کشاورزیان در
همایش بیمه و توس��عه گفت :یک میلیارد خودرو
در جهان پالک شده و دو درصد این آمار در ایران
است در حالی که یک درصد جمعیت دنیا هستیم.
وی ادامه داد :حدود  ۱.۲۵درصد از تلفات جاده ای
را داریم ،اینک��ه این آمار کاهش یابد ،با توجه به
آمار و ارقام س��خت اس��ت ،یا شدنی نیست .وی
افزود :س��ال گذش��ته یک و نیم میلی��ون خودرو
جدید پالک ش��ده که نش��ان می دهد حدود ۱۱
درصد رش��د تردد داریم و به س��ختی می توانیم
تلفات جاده ای را کاهش دهیم .خودروی ایمنتر،
راه ایمن ،کاربران ایمن و امداد و نجات مناس��ب
از ارکان مس��ائل ایمنی اس��ت .در ح��ال حاضر
خودروهایی که در کش��ور تولید میشوند کمترین
ایمنی را در بین خودروهای جهان دارند.
بررسی قراردادهای فروش
واردکنندگان خودرو در شورای رقابت
رئیس ش��ورای رقابت با اع�لام اینکه به
تمام واردکنندگان اعالم کردهایم تا قراردادهای
فروش خود را به ش��ورا ارس��ال کنن��د ،گفت:
متأس��فانه در قال��ب قرارداده��ای نامعق��ول
هزینهه��ای س��نگینی از خری��داران دریاف��ت
میش��ود .رضا ش��یوا در گفت وگو با تسنیم ،با
اش��اره به اینکه بی س��امانی بازار خودروهای
وارداتی باعث ش��ده تا تعدادی از این ش��رایط
س��وء اس��تفاده کرده و خودروه��ا را در قالب
قراردادهای غی��ر عادالنه به فروش برس��انند،
اظهارداشت :اگر افراد از وضعیت اقتصاد مسلط،
سوء اس��تفاده کرده و قراردادهای غیر متعارفی
را به خری��داران تحمیل کنند ،ش��ورای رقابت
براس��اس ماده  45قانون اص��ل  44به موضوع
ورود پیدا کرده و مانع این گونه اقدامات خواهد
ش��د .وی با بیان اینکه بر همین اس��اس به تمام
واردکنن��دگان اع�لام کردهایم ت��ا قراردادهای
فروش خود را به ش��ورای رقابت ارسال کنند،
افزود :متأس��فانه در قالب قراردادهای نامعقول
هزینهه��ای س��نگینی از خری��داران دریاف��ت
می ش��ود و در آخر هم کسی پاسخگوی تضییع
حقوق مصرف کنندگان نیس��ت ب��ه همین دلیل
ش��ورا مانع این کار شده و تالش خواهد کرد تا
قراردادهای منصفانه ای در فروش خودروهای
وارداتی تنظیم شود.
نمایش گران ترین مدل از ولوو XC60
ول��وو  R-Design T8 XC60جدی��د
در نمایش��گاه خودروی تایلند به نمایش درآمده
اس��ت .به گزارش خبرخودرو ،ولوو این شاسی
بلن��د را م��اه قبل در نس��خه ه��ای  D4و T8
هیبریدی ش��ارژی در تایلند معرف��ی کرد .مدل
 R-Design T8گران ترین نس��خه ای اس��ت
ک��ه ولوو برای  XC60ارائ��ه می دهد .این مدل
 R-Designبا س��پرهای جلو و عقب متفاوت،
لول��ه اگزوزه��ای زاوی��ه دارت ،رین��گ ه��ای
آلیاژی برش الماس��ی مشکی مات  5پره دوگانه
 19اینچ��ی و جلوپنج��ره ای متف��اوت از مدل
 Momentumمتمایز می ش��ود .این خودرو
دارای یک موتور سوپرشارژ و توربوشارژ 320
اس��ب بخاری بنزینی است که نیروی چرخ های
جل��و را تامین م��ی کند .چرخ ه��ای عقب این
خودرو با یک موتور برقی  87اس��ب بخاری به
حرک��ت در می آیند .ول��وو  T8 XC60دارای
توان کلی  407اسب بخار و گشتاور  640نیوتون
متر اس��ت .طیف حرکتی تمام برقی این خودرو
 45کیلومتر است.
بس��ته باطری  10.4کیلووات ساعت 400
ولتی ولتاژ باالی این خودرو با اس��تفاده از کابل
شارژر س��ریع انتخابی  16آمپر تنها در مدت دو
ساعت و نیم شارژ می شود .شارژ کامل این باطری
با اس��تفاده از کابل های اس��تاندارد بین  3و نیم
تا شش ساعت زمان می برد.

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده 873/1/96
وقت رسیدگی :روز دوشنبه  96/10/18ساعت  10حوزه 1
خواهان :حسین احمدی
خوانده :ایران شاهمرادی پور
خواسته  :مطالبه وجه چک
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که برای رسیدگی به شعبه
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول مکان بودن
خوان��ده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز م��اده  73قانون آئین
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های گسترده آگهی می شود.
تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی طی یک م��اه 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 برای رس��یدگی حضور بهمرساند .ضمن ًا چنانچه بعدا ً ابالغی بوسیله
آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
حوزه  1شورای حل اختالف شهریار
م الف 29378

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم نسرین مفتاحی کمره زاد باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضاء شهود
آن ذی��ل رمز تصدیق  132723و شناس��ه یکت��ا  139602154901000275مورخ
 96/8/4در دفترخانه  34ش��هریار رسیده است مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ
یکباب خانه نیمه تمام به مساحت  500مترمربع قطعه یکصد تفکیکی پالک ثبتی 2551
فرعی از  47اصلی مفروز از  175فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت  72772صفحه 329
دفتر  425بنام نسرین فتاحی کمره زاد ثبت و سند چاپ بشماره  039975بنامش صادر
و تسلیم گردیده است و بعلت سهل انگاری مفقود گردیده بنابراین است به استناد تبصره
یک ماده  120آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه
کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
از تاریخ نشر این آگهی طی مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از پایان مدت مذکور و
نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار  -مرتضی موسوی
م الف 29383

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانم فرش��ته گلستانی دارای شماره شناسنامه  205به شرح دادخواست
به کالس��ه  261/3/96از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه گلستانی بشناسنامه  1999در تاریخ
 95/10/27اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه هنگام فوت آن
مرحوم منحصر است به :
 -1فرشته گلستانی فرزند نوراله ش.ش  205متولد  1322/2/13خواهر متوفا
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نش��ر آگهی طی مدت یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
رئیس شعبه  3شورای حل اختالف کرج
م الف /96/8950ف

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده 893 -1/96
وقت رسیدگی 96/10/20 :ساعت  9/45حوزه 1
خواهان :حسین احمدی
خوانده :ایران شاهمرادی پور
خواسته  :مطالبه وجه چک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که برای رسیدگی به شعبه حل
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول مکان بودن خوانده
به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های گسترده آگهی می شود .تا خوانده از تاریخ
نشر آخرین آگهی طی یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید .و در وقت مقرر باال برای رسیدگی
حضور بهمرس��اند .ضمن ًا چنانچه بعدا ً ابالغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط یکنوبت
منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
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