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محمد شریعتمداری در مراسم تحویل  200دستگاه خودرو تجاری سایپا دیزل:

 96/7درصد تعهدات ساخت و تولید خودرو در سال  ۹۶تحقق یافت

مگاپروژه نوس�ازی ناوگان فرس�وده سنگین
کش�ور ،روز س�ه ش�نبه ب�ا حض�ور محم�د
ش�ریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
محل شرکت سایپادیزل با واگذاری  200دستگاه
خودرو تجاری به متقاضیان کلید خورد.
ب��ه گزارش ثروت به نقل از ش��اتا ،بر اس��اس آمار
پلیس راهنمایی و رانندگی و ستاد مدیریت حمل و
نقل سوخت بیش از  21هزار اتوبوس درون شهری،
بی��ش از  13ه��زار اتوبوس برون ش��هری 19 ،هزار
کامیون��ت 57 ،هزار مینی ب��وس و ون و  240هزار
کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد.
برنامه دولت برای نوس��ازی ای��ن ناوگان ،پرداخت
تس��هیالت بانکی به دارندگان خودروهای فرس��وده
اس��ت .تعداد خودروهای جایگزین شده در سه سال
اج��رای طرح  202ه��زار و  500دس��تگاه بوده که
منابع اختصاص یافته از سوی دولت ،معادل قطعات
منفصله خ��ودرو (بیش از هفت میلیارد دالر) برآورد
شده است .در این طرح ،سهم تسهیالت بانکی 212
هزار و  600میلیارد ریال و آورده متقاضی  183هزار
میلیارد ریال خواهد بود.
خروج خودروهای فرس��وده نخستین بار در دولت
اصالحات اجرایی ش��د و دولت با پرداخت تسهیالت
ارزان قیمت ،به نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی بویژه در
کالنشهرها روی آورد.
به کمک این طرح و سیاس��ت گذاری های دولت
بویژه مجوز واردات خودرو به ازای خروج خودروهای
فرس��وده بود که بس��یاری از خودروه��ای باالی 25
س��ال از چهره شهرها رخت بستند و جای خود را به
خودروهای جوان تر دادند.

با این حال ،این مسیر همچنان ناتمام مانده است
به ویژه اینکه در حوزه ترانزیت و ناوگان حمل و نقل
عمومی ش��هری و جاده ای ،اقدام های اساسی برای
نوس��ازی صنعت حمل و نقل کش��ور صورت نگرفته
اس��ت .اکنون دولت دوازدهم امیدوار است با اجرای
چند طرح ،مس��یر نوس��ازی ناوگان فرسوده حمل و
نق��ل عمومی را بپیماید ت��ا در کنار صرفه جویی در
مصرف ان��رژی و کاهش آالیندگی هوا ،زمینه س��از
تولید و اشتغال بیشتر در کشور باشد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت ۹۶.۷ :درصد از
تعهدات س��اخت و تولید خودروی امسال کشور که
یک میلیون و  ۶۰۰هزار دس��تگاه خودرو بوده است،
انجام شده اس��ت .محمد ش��ریعتمداری در مراسم

تحویل  200دس��تگاه خودرو تجاری توس��ط سایپا
دیزل با تبریک فرارسیدن بهار و سال نو ،یادآور شد:
ام��روز به صورت نمادین  ۲۰۰دس��تگاه خودرو را از
مجموعه  ۲۰۰هزار دس��تگاه طرح نوس��ازی حمل و
نقل عمومی را که در س��ه س��ال باید اجرا شود ،در
اختیار رانندگان قرار می دهیم.
وی با اعالم اینکه تا پایان س��ال ح��دود  ۱۶هزار
دس��تگاه کامیون و کشنده تولید و تحویل رانندگان
قرار داده می ش��ود ،افزود :در راستای طرح نوسازی
حمل و نقل عمومی هر ساله  ۷۰هزار دستگاه را باید
تولید و تحویل رانندگان بدهیم.
ش��ریعتمداری با یادآوری اینکه در طرح نوسازی
ناوگان درون ش��هری  ۸۵درص��د منابع را در اختیار

شهرداری ها قرار داده ش��د،گفت :در دولت یازدهم
ب��رای نخس��تین بار آالینده س��ازها و س��هم آنها از
آلودگ��ی کالنش��هرها و ذرات معلق مورد محاس��به
قراررگرفت  ،در آن بررس��ی ها مش��خص ش��د ۲۷
درصد از مجموعه آالینده س��ازهای متحرک متعلق
به خودروهای فرسوده است.
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت با اش��اره به اینکه
طرح نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی با تاکید
و حمای��ت و پیگیری ریی��س جمهور به پیش رفت،
تصریح کرد :ورود وزارت نفت و بانکهای عامل به این
طرح و تصویب مصوبات الزم با این پیگیری ها محقق
شد .شریعتمداری با بیان اینکه ورود قطعات منفصله
مورد نیاز خودروها در طرح نوس��ازی ناوگان تا پایان
خردادماه و حداکثر تا تیرماه انجام شود ،افزود۹۶.۷ :
درصد از تعهدات س��اخت و تولید خودروی امس��ال
کش��ور که یک میلیون و  ۶۰۰هزار دستگاه خودرو
بوده است ،انجام شده است.
وی ش��رط اول در زمینه نوس��ازی ناوگان حمل و
نقل عمومی رعایت اس��تانداردهای الزم دانس��ت و
اضافه کرد :عمق بخشیدن به ساخت تولید در داخل
کش��ور( به عنوان هدف مهم وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در این طرح) بدون اس��تاندارد سازی فاجعه
است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ایمنی
سرلوحه اس��تانداردهای ما است ،تصریح کرد :در قدم
بعدی آالیندگی و سایر اس��تانداردها از جمله مصرف
س��وخت کمتر قرار دارند ،به تدریج باید استانداردها را
پاس کرد .از سوی دیگر در زمینه ایمنی خودروها من
در کنار سازمان ملی استاندارد هستم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

سایپا سال آینده سهم باالیی در تولید خودروی های تجاری خواهد داشت

مدیرعامل گروه خودروس�ازی سایپا برنامه سال آینده این گروه را جایگزینی
هشت هزار خودروی تجاری کشنده و باری عنوان کرد.
ب��ه گزارش ثروت به نقل از س��ایپا نیوز؛محس��ن جهرودی در مراس��م تحویل 200
دستگاه خودرو تجاری که باحضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس سازمان استاندارد
و جمعی از مدیران و معاونان وزارت صنعت و مدیران گروه س��ایپا برگزار شد ،اعالم کرد
که گروه س��ایپا با مشارکت ش��رکت های سایپادیزل و زامیاد  25درصد از سهم نوسازی
ناوگان کشنده و باری کشور را به خود اختصاص داده و قصد دارد سال آینده با جایگزینی
هشت هزار دستگاه خودرو در این حوزه ،سهم خود را افزایش دهد.
به گفته مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ،با برنامه ریزی های وزارت صنعت ،معدن و تجارت برنامه فروش
شرکت سایپادیزل منتفی شده و این شرکت همچنان زیرمجموعه گروه سایپا باقی خواهد ماند.
جهرودی همچنین اعالم کرد که با توجه به انتخاب گروه سایپا به عنوان هسته اصلی طرح جایگزینی خودروهای
آگهی میاندوآب
بدینوسیله به متهم آقای رضا حیدرزاده فرزند اژدر که فعال مجهول
المکان بوده و در پرونده کالس��ه  960818ش��عبه س��وم دادیاری
دادس��رای میاندوآب تحت تعقیب می باشد و در راستای ماده 174
قانون آیین دادرس��ی کیفری ابالغ و اعالم می گردد ظرف یکماه از
تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام خویش دایربر توهین به اشخاص
عادی از طریق پیامک موضوع شکایت حاضر شود در غیر اینصورت
وفق ماده  217قانون صدرالذکر اتخاذ تصمیم خواهدشد.
دادیار ش��عبه سوم دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان
میاندوآب-جعفرحضرتی
������������������������������������
آگهی میاندوآب
دادنامه
پرونده کالسه  9609984443900107شعبه  103دادگاه کیفری
دو ش��هر میان��دوآب( 103جرائی س��ابق) تصمیم نهایی ش��ماره
9609974442801706
شکات-1:اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب با نمایندگی آقای نجف
خیری به نشانی آذربایجان غربی-میاندوآب خ شهدا اداره ثبت اسناد
و امالک میاندوآب
-2آق��ای علی احمد پناه فرزند عمران به نش��انی آذربایجان غربی-
میاندوآب-مرحمت آباد-چهاربرج-خ شهید بهشتی
متهم :اقای سینا سعادت وند فرزند اصغر به نشانی آذربایجان غربی-
میاندوآب -خ فرهنگیان ک میالد ک  10متری منزل اس��تیجاری
ایوب اقائی
اتهام :خیانت در امانت
گ��ردش کار:دادگاه بتاری��خ  1396/12/12در وق��ت مقرر جلس��ه
رس��یدگی دادگاه ش��عبه سوم کیفری دو تشکیل اس��ت و دادگاه با
اس��تعانت از خداوند متعال و با بررس��ی مجم��وع اوراق و محتویات
پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می
نماید:
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای س��ینا س��عادت وند فرزند اصغر اهل و ساکن
میاندوآب مبنی بر خیانت در امانت دادگاه با توجه محتویات پرونده
از جمل کیفرخواست اصداری بشماره  1396035000961329به
تاریخ  1396/8/16از دادس��رای میاندوآب شکایت آقای علی احمد
پناه و گزارش اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب در برگ
دو پرونده متواری بودن و اینکه متهم علیرغم ابالغ قانونی احضاریه در
دادگاه حاضر نش��ده و از خود هیچگونه دفاعی ننموده است و سایبر
قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم بنظر دادگاه محرز و
مسلم بوده و به استناد ماده  674قانون مجازات اسالمی مصوب سال
 1375بخ��ش تعزیرات متهم را به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری
محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیس��ت روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و سپس ظرف مدت بیست روز
پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس دادگاه شعبه سوم کیفری دو میاندوآب –محسن محمدی
������������������������������������
آگهی میاندوآب
پرونده کالسه  9609984444000699شعبه  101دادگاه کیفری
دو ش��هر میان��دوآب( 101جرائی س��ابق) تصمیم نهایی ش��ماره
9609974442601746
رای دادگاه
در خصوص اتهام متهم وحیده ش��اهد فرزند بهروز آزاد به علت عدم
دسترس��ی دایر بر ایراد ض��رب و جرح عمدی به ش��اکی بنام کوثر
صمدی دادگاه عنایتا به ش��کایت ش��اکی،تحقیقات دادس��را و اخذ
توضیح��ات از تنها گ��واه حاض��ر در محل و عدم حض��ور متهم در
تحقیقات مقدماتی و جلس��ه رس��یدگی جهت دفاع این مرجع بزه
انتس��ابی را محرز دانسته و مستندا به مواد 714-709-488-448
قانون مجازات اس�لامی مصوب  92و مواد  375-374و  427قانون
آئین دادرس��ی کیفری متهم را محکوم به پرداخت دیه شامل -1دو
درصد دیه کامل بابت حراشیدگی زیر چشم چپ و گونه چپ -2سه
هزارم دیه کامل بابت کبودی خارجی فوقانی س��اعد چپ و تحتانی
خلفی بازوی چپ در حق ش��اکی صادر و اعالم می دارد رای صادره
غیابی بوده و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در
این مرجع و پس از آن چون میزان دیه کمتر از یک دهم می باش��د
قطعی خواهد بود.
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2میاندوآب –کریم مستی
������������������������������������
آگهی میاندوآب

پرونده کالسه  9609984444200004شعبه  101دادگاه کیفری
دو ش��هر میان��دوآب( 101جرائی س��ابق) تصمیم نهایی ش��ماره
9609974442601960
رای دادگاه
در خصوص اتهام ش��هاب حسینی اینچه که مشخصات دیگری در
دسترس نیس��ت و آزاد به دلیل عدم دسترسی دایر بر کالهبرداری
رایانه ای بدین شرح که شاکی اعالم کرد متهم با تماس تلفنی از ارو
خواسته تا با مراجعه به عابر بانک مشخصات پرینت حساب را برای او
بخواند تا کارمزد را به حساب او از طریق شرکت نفت پرداخت کند و
دادگاه عنایتا به تحقیقات پلیس فتاءو اخذ پرینت حس��اب شاکی و
اینکه پول های واریزی به حساب متهم ارسال شده و عدم دسترسی
به متهم اتهام انتسابی محرز بوده و مستندا به ماده  13قانون جرائم
رایانه ای و مواد  375-374و  427قانون آئین دادرسی کیفری متهم
را عالوه بر رد مال به صاحب به مبلغ چهار میلیون تومان به پرداخت
جزای نقدی به میزان صد میلیون ريال در حق صندوق دولت محکوم
و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ
واقعی قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیست ور زقابل
اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2میاندوآب –کریم مستی
������������������������������������
آگهی میاندوآب
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالس��ه  622/96در مورد دعوی الناز زبرجدیان
بطرفیت بابک محبوب خواه و در خواس��ته عدم امکان س��ازش الزم
اس��ت بدلی��ل مجهول الم��کان بودن وقت رس��یدگی ب��ه مورخه
 1397/1/18س��اعت  11وقت رسیدگی دارد لذا در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار چاپ می شود
شعبه سیزدهم شورای حل اختالف میاندوآب-نورآقاخانی
������������������������������������
آگهی خوی
دادنامه
مرجع رس��یدگی :ش��ورای حل اختالف شعبه هفتم به نشانی :بلوار
مطهری روبروی پمپ بنزین مجتمع شوراهای حل اختالف
خواهان:جعفر صادق دادگر آدرس:خوی-خیابان امام کوچه مدرس
خوانده :مینا فاخر به آدرس:مجهول المکان
موضوع:مطالبه وجه
قاض یش��ورا پس از مش��اوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع
اوراق پرونده و با اس��تعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرس��ی را
اعالم بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا
در خص��وص دعوی :آقای جعفر صادق دادگر فرزند س��لطانعلی به
طرفیت خوانده خانم مینا فاخر بخواسته تقاضای رسیدگی و مطالبه
مبلغ  38/435/617ريال از بابت ضمانت بانکی و پرداخت تسهیالت
خوانده محترم به انضمام کلیه خسارت قانونی،هزینه دادرسی،تاخیر
تادیه،صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابالغ به خوانده با
عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات خواهان و فیش پرداختی
وجه ضمانت و اینکه حس��ب جواب اس��تعالم بانک که اعالم داشته
ضام��ن آق��ای جعف��ر ص��ادق دادگ��ر مبل��غ وام را ب��ه می��زان
25/715/617/000ري��ال پرداخت نموده اس��ت و خوانده علیرغم
ابالغ اخطاریه دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اس��ت
لذا مستندا به مواد  519-515-198قانون آئین دادرسی مدنی حکم
بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 25/715/617/000ريال و
هزینه ابطال تمبر و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف
بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگستری محترم خوی
می باشد
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی-رحمانی
������������������������������������
آگهی خوی
دادنامه
مرجع رس��یدگی :ش��ورای حل اختالف شعبه هفتم به نشانی :بلوار
مطهری روبروی پمپ بنزین مجتمع شوراهای حل اختالف
خواهان:جعفر صادق دادگر آدرس:خوی-خیابان امام کوچه مدرس
خوانده :مینا فاخر به آدرس:مجهول المکان
موضوع:مطالبه وجه
قاض یش��ورا پس از مش��اوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع
اوراق پرونده و با اس��تعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرس��ی را

فرسوده تجاری ،این گروه اهداف دولت و وزارت صنعت را در زمینه اجرای طرح نوسازی
ناوگان حمل و نقل تجاری را به دقت اجرا خواهد کرد.
وی در ادامه به دستاوردهای گروه سایپا در سال  96اشاره کرد و گفت « :افزایش تولید
خودرو به صورت روزانه و هفتگی ،شکس��تن رکورد تولید پنج س��اله در دی ماه امسال،
توس��عه کس��ب و کار در گروه و بهره برداری از ظرفیت قطعه سازان و پیگیری مذاکره با
شرکت رنو جهت جایگزینی خودرو پراید از جمله دستاوردهای سال جاری است.
تولید خودروی برقی ،ارتقای س��طح کیفی محصوالت ،افزایش پاسخ گویی به تعهدات
مشتریان و برنامه ریزی برای توسعه تحقیق و توسعه از دیگر دستاوردهای این گروه در

سال جاری عنوان شد.
مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا همچنین وعده داد که این گروه قصد دارد در سال آینده عنوان بزرگ ترین
خودروساز خاورمیانه را از آن خود کند.

اعالم بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا
در خصوص دعوی :آقای جعفر صادق دادگر فرزند س��لطانعلی به
طرفی��ت خوانده خانم مینا فاخر بخواس��ته تقاضای رس��یدگی و
مطالبه مبلغ  38/435/617ريال از بابت ضمانت بانکی و پرداخت
تس��هیالت خوانده محترم به انضمام کلیه خسارت قانونی،هزینه
دادرسی،تاخیر تادیه،صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از
اب�لاغ به خوانده با عنایت ب��ه مجموع اوراق پرونده و مس��تندات
خواه��ان و فیش پرداخت��ی وجه ضمانت و اینکه حس��ب جواب
استعالم بانک که اعالم داشته ضامن آقای جعفر صادق دادگر مبلغ
وام را ب��ه میزان 25/715/617/000ريال پرداخت نموده اس��ت و
خوانده علیرغم اب�لاغ اخطاریه دفاعی در قبال دعوی مطروحه به
عمل نیاورده است لذا مستندا به مواد  519-515-198قانون آئین
دادرس��ی مدن��ی حکم بر محکومی��ت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ
25/715/617/000ري��ال و هزینه ابطال تمبر و خس��ارات تاخیر
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق خواهان صادر و اعالم می
دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل
تجدید نظر در دادگستری محترم خوی می باشد
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی-رحمانی
�����������������������������������
آگهی خوی
دادنامه
مرجع رسیدگی :ش��ورای حل اختالف شعبه  16به نشانی :خوی
جنب پادگان شرفخانلو
خواهان:علی حسین اکبر آقالو فرزند حسین آدرس:خوی-خیابان
جانبازان گلستان 3
خوانده:عباسعلی نجفیان فرزند ایمانعلی آدرس :مجهول المکان
خواسته:مطالبه
رای شورا
در خصوص دادخواس��ت تقدیمی آقای علی حسین اکبر آقالو به
طرفی��ت آقای عباس��علی نجفی��ان به خواس��ته مطالب��ه مبلغ
 30/000/000ريال از بابت چک بشماره  236822به عهده بانک
کشاورزی شعبه بیجار باحتساب کلیه خسارات دادرسی با توجه به
محتوی��ات پرونده و نظر به اینکه وجود الش��ه چک/س��فته در ید
خواهان دال بر بقاء دین و اش��تغال ذمه خوانده می باشد و خوانده
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده دلیل و مدرکی
دال بر پرداخت دین و عدم اش��تغال ذمه اش ارائه نکرده اس��ت لذا
دادگاه خواس��ته خواهان را محمول بر صحت تش��خیص داده به
استناد مواد  249و  310و  413قانون تجارت و مواد  198و  519و
 522آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ30/000/000
ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ  425/000ريال از بابت پول تمبر
و خس��ارات تاخیر تادیه از س��ر رس��ید چک تا یوم الوصول طبق
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره
غیابی بوده و ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این
شورا و پس از انقضا آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در
دادگاه محترم عمومی و حقوقی شهرستان خوی می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه  6ایثار گران شهرستان خوی
�����������������������������������
مفقودی خوی
برگ اعالم وضعیت س��واری پراید مدل  1384به شماره شهربانی
62-27س 972و ش��ماره موتور  01367999و ش��ماره شاس��ی
 S1412284708635بنام آرش فرش��اد مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
�����������������������������������
آگهی خوی
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای حیدر
علی جلیل زاده فرزند هدایت
خواهان خانم سوسن فتاحی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای
حیدر علی جلیل زاده به خواتس��ه الزام تنظیم س��ند رسمی ملک
مط��رح که ب��ه این ش��عبه ارج��اع و به ش��ماره پرونده کالس��ه
 9609984435201082ش��عبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی)
دادگس��تری شهرس��تان خ��وی ثب��ت و وقت رس��یدگی مورخ
 1397/2/3س��اعت  12/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب ی��ک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از
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تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی
کامل خود،نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی ) دادگستری شهرستان
خوی
�����������������������������������
آگهی سلماس
آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی و ضمائم
بدین وسیله به خوانده اکرام خلیلی سوسن آباد فعال مجهول المکان
ابالغ می شود که خواهان رامین اقازاده با وکالت معصومه رحیمی
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت خوانده به شعبه 5
شورای حل اختالف سلماس ارائه و به کالسه  313-96ثبت و برای
روز یکش��نبه مورخ  1397/2/2ساعت  10وقت رسیدگی تعیین
شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و
دستور شورا و به تجویز ماده  23ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین
آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
مقرر جهت رسیدگی حضور بهم برساند.در صورت عدم حضور غیابا
رسیدگی به عمل خواهد آمد.
دفترشعبه سوم شورای حل اختالف سلماس
�����������������������������������
آگهی سلماس
آگهی ثبتی
آگهی انحالل شرکت شفق سلماس سهامی خاص به شماره ثبت
 128و شناسه ملی 14005235263
به استناد نامه شماره  1396035001335618-1396/11/15و
 1396035001387608-1396/11/28شعبه  3دادگاه عمومی
ارومی��ه و مس��تندا ب��ه دادنام��ه ش��ماره -1394/8/30
 9409974439800939ش��رکت مذکور منحل اعالم گردید و
آقای سید حمید قندیلی به کد ملی  2754238816بسمت مدیر
تصفیه و آقای داود حسن زاده بسمت ناظر انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلماس
�����������������������������������
آگهی سلماس
در خص��وص دعوی اداره اوقاف و امور خیریه س��لماس به طرفیت
(هدایت-زری��ن تاج-هرس��ه ش��هرت کریمخان��ی و خانم رباب
محمدزاده) با توجه به وصول نظریه کارشناس��ی به ش��عبه ظرف
مهلت  7روز جهت مالحظه نظریه کارش��ناس و اظهار هر مطلبی
ثبتا یا اثباتا در این شعبه حاضر شوند.
با توجه به علت حضور در مندرج در این ابالغیه به ش��ما ابالغ می
گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
منش��ی دادگاه حقوقی شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
سلماس-عبدالهی
�����������������������������������
پرونده کالسه  9609982640400797شعبه  4دادگاه خانواده
شهرس��تان ش��هریار تصمی��م نهای��ی ش��ماره
9609972640401572
خواه��ان :خانم زهرا آریان خواه فرزند محمد به نش��انی تهران –
ش��هریار یوسف آباد صیرفی شهرک ثامن االئمه بلوک  33ط  4پ
 13بلوک 4
خواندگان -1:ریاست محترم دادگستری شهریار  -2آقای محمد
کالته سیفری فرزند غالمحسین همگی به نشانی
خواسته  :اذن در ازدواج
رای دادگاه
در خص��وص دعوی خواهان خانم زهرا آری��ان خواه فرزند محمد
بطرفیت آقای محمد کالته س��یفری فرزند غالمحسین بخواسته
اجازه ازدواج با این توضیح که خواهان بشرح دادخواست تقدیمی و
توضیحاتش در جلس��ه دادرسی اختصارا ً بیان داشته :خوانده پدر
من است و مادر و پدرم از هم جدا شده اند و حدود  15سال که هیچ
اطالعی از پدرم ندارم 26 .س��ال سن دارم و قصد ازدواج با فردی به
نام آقای پیام فرهان فرزند جالل  24س��اله را دارم .تقاضای صدور
حک��م مبنی بر اجازه ازدواج را دارم .خوانده علیرغم ابالغ قانونی در
جلس��ه دادگاه حضور نیافته و در مقابل دع��وی خواهان ایراد و یا
دفاعی بعمل نیاورده است .علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و

بهبود کیفیت خودروها هزینه نیست،
سرمایه گذاری است

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت :بهبود کیفیت خودروها و ارتقای
تع�داد اس�تاندارد خودروهای تولید داخل به  85م�ورد نه تنها هزینه
نیست،که سرمایه گذاری است.
ب��ه گزارش ثروت به نق��ل از خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،نی��ره پیروزبخت» در
مراس��م تحویل  200دس��تگاه خودروی تجاری از سوی شرکت سایپا دیزل در
محل این ش��رکت ،افزود :سازمان ملی استاندارد از سال  82وارد بحث خودرو
ش��د ،پیش از آن نیز بیش��تر قطعات خودرو مشمول اس��تاندارد بودند .معاون
رئی��س جمهوری افزود :تعداد اس��تانداردهای خودرویی در نهایت به  52مورد
رسید ،اما با توجه به خواست مردم برای تولید خودروهای با کیفیت ،چاره ای
جز افزایش تعداد اس��تانداردها و تطابق آنها با استانداردهای روز اروپا نداشتیم.
وی بیان داش��ت :براین اس��اس ،اس��تانداردهای  52گانه موجود تجدید نظر و
بازنگری و با استانداردهای روز اتحادیه اروپا تطابق داده شد.
پیروزبخت یادآور شد :پس از آن ،استانداردهای جدید تعریف شد که تا دی
ماه  ،97به  85اس��تاندارد افزایش یافت .وی با تاکید بر اینکه خودروس��ازان و
مردم نباید نگران افزایش قیمتها در نتیجه اعمال استانداردهای جدید باشند،
افزود :این س��ازمان به دنبال بهبود کیفیت و ارتقای امنیت مردم در اس��تفاده
از خودروهاس��ت و اگر این اتفاق رخ دهد ،ورود خودروهای خارجی به کش��ور
کاهش خواهد یافت.
معاون رئیس جمهوری در ادامه با اش��اره به س��فر اخیر خود به عراق گفت:
در این کشور مردم با وجود وضع بد مالی ،سوار خودروهای باکیفیت میشوند.
وی تصریح کرد :یکی از خودروهای ساخت داخل ،اکنون  85استاندارد مدنظر
س��ازمان ملی اس��تاندارد را پاس کرده که در روزهای آینده اعالم خواهد شد .وی
گفت :تعیین زمان برای پاس کردن استانداردها به معنای توقف تولید از فردای آن
روز نیست ،بلکه بازرسی های سازمان ملی استاندارد از آن پس آغاز می شود.

ایران دومین تولیدکننده سنگ تزیینی
و نما در جهان است

رییس خانه معدن ای�ران با اعالم اینکه امروز ایران به عنوان دومین
تولیدکننده س�نگ تزیینی و نما در س�طح جهان محس�وب می شود،
گف�ت :حمایت های دول�ت و برنامه ریزی هدفمن�د در این عرصه می
تواند در یک دوره پنج س�اله ارزش صادرات این بخش را به  2میلیارد
دالر برساند.
به گزارش ثروت به نقل از ایرنا؛«محمدرضا بهرامن» افزود :آمارهای منتش��ر
ش��ده نش��ان می دهد اکنون تولید س��نگ تزیینی و نمای کشور به حدود 12
میلیون تن رس��یده که نشانه توانمندی این بخش است؛ اما در عرصه صادرات
بدلیل ش��رایط نوس��ان نرخها و در مقطعی رونق بازار داخلی ،توجه به صادرات
به عنوان یک اصل جدی مورد کم توجهی ش��د.وی خاطرنشان ساخت :حضور
در بازارهای جهانی س��نگ ،نیاز به یک سیاست مدون و بلندمدت دارد که در
این ارتباط ضعف داش��تیم؛ انتظار می رود دولت دوازدهم با پشتیبانی جدی از
این بخش ،موجب حرکت رو به جلو در عرصه صادرات شود.رییس خانه معدن
در ادامه از توافقنامه برجام به عنوان سنگ بنای جلب و جذب سرمایه گذاری
خارج��ی یاد کرد و افزود :مدتها موضوع س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور با
ک��م توجهی و ب��ی برنامگی روبرو بود ،اما دولت یازدهم توانس��ت در چارچوب
توافق برجام ،زمینه تعامالت بین المللی را فراهم س��ازد و گامی مهم در عرصه
اقتصادی بردارد.

اوراق و محتویات پرونده و متن تحریر شده دادخواست و اظهارات
خواهان و تحقیقات معموله و نظر به اینکه مطابق قانون در صورتی
که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباش��ند واس��تیذان از آنها نیز
عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ،می
توان��د اقدام ب��ه ازدواج نماید و در ما نحن فیه بلحاظ مصون ماندن
دعوی و مس��تندات از تعرض و تکذیب دع��وی خواهان را مطابق
موازین قانونی تشخیص ،دادگاه مستندا ًبه ماده  1044قانون مدنی
به خواهان اجازه داده می شود تا نسبت به ازدواج اقدام نماید و این
ازدواج را در یک��ی از دفاتر رس��می ازدواج به ثبت برس��اند و دفاتر
رس��می ازدواج مکلف هستند این واقعه ازدواج را به ثبت برسانند.
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در
این دادگاه و ظرف بیس��ت روز دیگر پس از انقضاء مهلت یاد ش��ده
قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می
باشد .م الف 31464
رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهریار -سفید بر
�����������������������������������
پرونده کالسه  9609982640401371شعبه  4دادگاه خانواده
شهرس��تان ش��هریار تصمی��م نهای��ی ش��ماره
9609972640402494
خواهان :خانم زیبا آزادی فرزند ولی به نش��انی تهران – ش��هریار
باباسلیمان خ کلهر خ رستمی ک عباسی غفارپور پ 9
خوانده :آقای حبیب حیدرپور نادر گلی فرزند حاتم به نشانی
خواسته :طالق به درخواست زوجه
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خان��م زیبا آزادی فرزند ولی بطرفیت
خوانده آقای حبیب حیدرپور نادرگلی فرزند حاتم به خواسته صدور
گواه��ی عدم امکان س��ازش به منظور اج��رای صیغه طالق با این
توضیح که وکیل خواهان با ارائه س��ند نکاحیه مضبوط در پرونده
اظهار داش��ته موکله همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد و از او
دارای یک فرزند بنام اس��ماء  4س��اله هستم چون خوانده مدت 2
سال و نیم است مرا بالتکلیف رها کرده و اطالعی از حیات و ممات
او ندارم و در عس��ر و حرج بس��ر می برم و کلیه حق و حقوقم را بذل
می نمایم و آدرس��ی از خوانده ندارم و خوانده دعوی از طریق نشر
آگهی در روزنامه دعوت لیکن پاسخی به دعوی خواهان نداده است
و خوانده آدرسی از خود اعالم ننموده است دادگاه با جری تشریفات
رس��یدگی و بع��د از کس��ب نظری��ه داوران که انص��راف زوجه از
درخواستش ممکن نگردید و خبری از همسر او در دسترس نیست.
دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت و قانونی تشخیص و مستندا ً به
بند  8عقدنامه و ماده  1130قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش
ص��ادر و مقرر م��ی دارد که خواهان ب��ا مراجعه به یک��ی از دفاتر
مخصوص ثبت طالق با داشتن اختیار وکالت با حق توکیل به غیر
ب��ا بذل کلیه حق و حق��وق خود به طالق خلع نوب��ت اول خود را
مطلق��ه نماید و از جانب زوج قبول بذل نماید و حضانت فرزند بنام
اس��ماء  4س��اله تا حضور بعدی پدر با خواهان دعوی خواهد بود.
زوجه حسب نظریه پزشکی قانونی بشماره /20115/96م -1/17/
 96/12/5حامله نیس��ت .رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز از
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز دیگر
پس از انقضاء مهلت یاد شده قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در
محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .م الف 31439
رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهریار -سفید بر
�����������������������������������
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای علی
خزائی
خواه��ان آقای مرتضی کدخدامحمدی دادخواس��تی به طرفیت
خوانده آقای علی خزائی به خواس��ته استرداد الشه چک و مطالبه
وجه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه
 9509982640300990ش��عبه  3دادگاه عموم��ی حقوق��ی
شهرس��تان شهریار ثبت و وقت رس��یدگی مورخ  97/5/8ساعت
 9:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آئین دادرس��ی مدنی به علت مجهول الم��کان بودن خوانده علی
خزائی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار
آگه��ی به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود،
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .م الف 31442
متصدی ام��ور دفت��ری دادگاه ش��عبه  3دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان شهریار -معصومه امیدی

�������������������������������������
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا طاهر پور دارای شناسنامه شماره 4120180603به
شرح دادخواست به کالسه 4553از این شورا درخواست گواهی حصر
وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ش��یدا س��یدی به
شناس��نامه 1820215652در تاریخ 96/9/13اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
-1پانیا طاهر پور به شماره شناسنامه 4121575148متولد 1395
دختر
-2محمدرضا طاهر پور به شماره شناسنامه  4120180603متولد
 1369همسر
-3زهرا میرزائی به شماره شناسنامه 946متولد  1349مادر
-4عبدالعباس سیدی به شماره شناسنامه 4متولد  1342پدر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی ،در خواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد
آن باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و
االگواهی صادر خواهد شد .م الف 31443
دبیرشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
�������������������������������������
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم نس��رین دخت ناصری دارای شناسنامه ش��ماره  761به شرح
دادخواس��ت به کالسه  4813از این ش��ورا درخواست گواهی حصر
وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ضرغام طاهری به
شناسنامه 853در تاریخ 96/12/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
-1علیرضاطاهری بهشمارهشناسنامه 0019519885متولد 1375
پسر
-2زینت طاهری به شماره شناسنامه  0010757406متولد 1368
دختر
-3فاطمه طاهری به شماره شناسنامه 0020937504متولد 1377
دختر
-4نس��رین دخت ناصری به شماره شناس��نامه  761متولد 1348
همسر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی ،در خواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد
آن باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و
االگواهی صادر خواهد شد .م الف 31444
دبیرشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
�������������������������������������
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه قاسمی ورجانی دارای شناسنامه شماره 70285به شرح
دادخواس��ت به کالسه  4827از این ش��ورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین شکری به
شناس��نامه  2در تاریخ  96/8/19اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
-1علیرضا شکری به شماره شناسنامه 916متولد  1346پسر
-2فاطمه قاسمی ورجانی به شماره شناسنامه 70285متولد 1321
همسر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی ،در خواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد
آن باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و
االگواهی صادر خواهد شد .م الف 31446
دبیرشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
�������������������������������������
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم زهرا سالمت دارای شناسنامه شماره 5101به شرح دادخواست
به کالس��ه  4842از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که ش��ادروان امیرحس��ین سالمت به شناسنامه
 4902452121در تاری��خ  94/12/11اقامت��گاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
-1زهرا سالمت به شماره شناسنامه 5101متولد  1357مادر
-2حسن سالمت به شماره شناسنامه 2705متولد  1354پدر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی ،در خواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد
آن باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و
االگواهی صادر خواهد شد .م الف 31449
دبیرشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

