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 اتصال بیمه پاسارگاد 
به پنجره واحد تجاری فرامرزی

در راس��تای توس��عه خدم��ات الکترونیکی 
گمرک و به منظور تسهیل فرآیند ترانزیت 
برای ش��رکت های حمل و نقل بین المللی، 
ف��از اول اتصال س��امانه های بیمه با پنجره 

واحد تجارت فرامرزی به بهره برداری رسید.
براس��اس این طرح در فاز اول و در نخس��تین گام 
ارتباط ش��رکت بیمه پاس��ارگاد با پنجره واحد تجارت 
فرام��رزی به عنوان نخس��تین ش��رکت بیمه به صورت 
الکترونیک��ی برقرار ش��د. بر این اس��اس، کلیه خدمات 
ص��دور بیم��ه نام��ه در رویه ه��ای مربوط ب��ه صورت 

الکترونیک و غیرحضوری انجام خواهد پذیرفت. 

یال شد پرداخت خسارت بیمه کوثر 8 میلیارد ر
 درپ��ی حادثه رانندگ��ی، 8 میلیارد و 400 
میلی��ون ریال خس��ارت باب��ت دیه فوت 
س��ه نفر در ماه حرام به ذی نفعان پرداخت 
ش��د. مدیر سرپرس��تی بیمه کوثر اس��تان 
کرمانش��اه؛ در این پرونده یک نفر زیان دیده جرحی نیز 
وجود دارد که به محض اتمام طول درمان و رای دادگاه 

مبلغ خسارت پرداخت خواهد شد.

یال خسارت داد بیمه البرز ۲۰ میلیارد ر
در خسارت های بیش از یک میلیارد ریالی، 
بیمه البرز ۲0 میلیارد و 400 میلیون ریال 
خس��ارت آتش س��وزی پرداخ��ت کرد. به 
گزارش روابط عمومی بیمه البرز در پنج ماه 
ابتدای س��ال جاری در خسارت های بیش از یک میلیارد 
ریالی در رش��ته بیمه آتش س��وزی ۲0 میلیارد و 400 
میلیون ریال به بیمه  گزاران خسارت دیده خود خسارت 
 پرداخت کرد.براساس این گزارش: پرداخت خسارت های 
مذکور درپی وقوع ۹ فقره حادثه آتش سوزی انجام شد

وهشکده بیمه مرکزی   تفاهم نامه پژ
و شرکت بیمه دی

مجید بختیاری، مدیرعامل شرکت بیمه دی 
و امیر صفری رئیس پژوهش��کده بیمه طی 
موض��وع  ب��ا  نام��ه ای  تفاه��م  نشس��تی 
همکاری های مشترک تحقیقاتی و پژوهشی، 
تبادل اطالعات و تجربیات، مشاوره علمی و اطالع رسانی 

آموزشی امضاء کردند.
بختی��اری با تأکید بر اهمیت نقش پژوهش و تحقیق 
در برنامه های شرکت بیان داشت: خوشبختانه بیمه دی در 
این چند سال اخیر اقدامات ارزنده ای در بخش های مختلف 
انجام داده است که نتایج آن در حال به ثمر رسیدن است.

صفری نیز گفت: پژوهشکده بیمه آماده انتقال تجارب 
خود به شرکت های بیمه از جمله بیمه دی می باشد. وی 
اظهار داشت: ما آمادگی طراحی محصوالت جدید و ارائه 

پژوهش های علمی با رویکرد کاربردی را داریم.

  صدور نخستین بیمه نامه بیمه سرمد 
در شعبه اترک

به دنبال افتتاح ش��عبه خراسان شمالی این 
شرکت در مردادماه سال جاری، در مراسمی 
به همین مناسبت که با حضور موسی الرضا 
نداف، رئیس این شعبه برگزار شد، نخستین 
بیمه نامه ش��عبه اترک در رش��ته عمر و س��رمایه گذاری 
صادر و به بیمه گذار محترم س��رکار خانم رها عباس زاده 

تقدیم شد.
نداف در این مراس��م گفت: ضرورت حفظ انس��جام 
اقتص��ادی و عزتمندی بنیان خان��واده در صورت فقدان 
سرپرس��ت خانوار، داش��تن پش��توانه های قوی مالی در 
صورت بروز تنگنا های اقتصادی خانوار، امکان بهره مندی 
تمامی اعضا خانواده از یک سرمایه گذاری مطمئن و امکان 
دریاف��ت وام ب��دون توجه به انگی��زه دریافت آن و بدون 
ضامن و نوبت و... از جمله مزیتهای داشتن بیم  نامه عمر 

و سرمایه گذاری است.

بررسی عملکرد مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا
و ناجیان »دهه 9۰« در صنعت خودر

این روزها س��خن از کرده و ک��ردار جمالی، مدیر عامل گروه 
خودرو سازی سایپا بسیار است. عده ای او را »ناجی سایپا« می دانند 
و تعدادی هم نقدهایی بر کارنامه ایشان وارد می کنند. اما براستی 

چگونه می توان کارنامه جمالی را بررسی و سنجش کرد؟ 
 برای دریافت پاسخ این سوال سعی می کنیم تا مروری کنیم 
ب��ر کارنامه جمالی و آن را با یک��ی از قوی ترین مدیران صنعت 

خودروسازی جهان یعنی کارلوس غصن مقایسه نماییم.
گاهی درک و دریافت مشابهت ها و اختالف ها بین پدیده های 
مختل��ف می تواند عبرت آموز باش��د. با نگاهی به مش��کالت دو 
شرکتی که از قضا هر دو هم نام های 5 حرفی دارند یعنی شرکت 
»سایپا« و شرکت »نیسان« می توانیم وجوه مشابه بسیاری بین 
آنها بیابی��م؛ به عنوان مثال کمبود نقدینگی مش��کل عمده هر 
دو ش��رکت اس��ت، یا عدم تنوع محصول و ع��دم تمرکز بر روی 
مش��تری، رقابت سخت و ... از مسائلی است که در میان این دو 
شرکت به صورت مشابه وجود داشت. البته این تشابه نه در یک 
دوره زمانی مشترک بلکه در دو دوره زمانی؛ یعنی اوایل دهه ۹0 

شمسی برای سایپا و دهه ۹0 میالدی برای نیسان.
مش��ابهت دیگر این دو راه حل برون رفت از این مشکالت 
است به نظر می رسد که دو ناجی در این دو شرکت نقش بسیار 
کلیدی داشتند از یک سو کارلوس غصن به عنوان ناجی نیسان 

و از سوی دیگر مهدی جمالی به عنوان ناجی سایپا؛
ناجی نیسان:

شرکت نیسان در سال 1۹33 وارد عرصه خودروسازی شد و 
در طول 60 دهه با استفاده از تکنیک های مدیریت ژاپنی توانست 
به باالترین رتبه های تولیدی دس��ت بیابد. اما این رشد در خالل 
دهه 1۹۹0 متوقف ش��د به نوعی که در این دهه هر ساله نیسان 
ضرر می داد. در چنان وضعیت نابسامانی، نیسان برای نجات خود 

از این مسائل و مشکالت به دنبال یک ناجی می گشت.
کارلوس غصن دانش آموخته مدرس��ه پلی تکنیک پاریس و 
مدرس��ه عالی معدن اس��ت. گرچه این مطالب این دو رش��ته با 
صنعت خودرو مرتبط نیس��ت اما نام او به عنوان ناجی نیس��ان 
در صنعت خودرو پیچیده اس��ت. امروزه کمتر کس��ی است که 
در صنعت خودرو باش��د و نام غصن را نشنیده باشد. او در ژوئیه 
1۹۹۹ به عنوان مدیر عملیات نیسان، فعالیتش را در این شرکت 
آغ��از نم��ود. در ابتدای س��ال ۲000 به ریاس��ت هیئت مدیره 
شرکت و در ژوئیه ۲001 به مدیرعاملی نیسان منصوب گردید. 

هنگامی که غصن س��کان هدایت این شرکت ژاپنی را در دست 
گرفت، نیسان بالغ بر ۲0 میلیارد دالر بدهی داشت و از 48 مدل 

خودرویی که تولید می کرد، تنها 3 مدل سود دهی داشت.
غصن معتقد اس��ت آنچه انس��ان از مش��اهدة تفاوت های 
دیگران می آموزد و به وی کمک می کند تا از روش های گوناگون 
به ثروت دس��ت یابد. یکی از دوستان و همکاران قدیمی غصن 
می گوی��د او از ه��ر فرهنگی ک��ه در معرض آن ق��رار بگیرد به 
س��رعت چیزهای فراوانی یاد می گیرد. اولین ش��غل غصن کار 
کردن در میش��لن فرانس��ه و از پایین ترین سطح ممکن، یعنی 
ش��غلی صنفی در یک کارگاه تولیدی بود. نخستین چیزی که 
غصن در کارگاه مشاهده کرد، تنفر و بیزاری کارگران کارخانه از 
مدیریت بود به ویژه مدیرانی که از کارهای روزانه و چالش های 
مربوط به شغل کارگران بی اطالع و یا به آن بی توجه بودند. وی 
آنجا درس ارزش��مندی آموخت که بعدها به عنوان مدیر ارشد 
می توانس��ت آن را ب��ه کار گیرد. "کارکنان در هر س��طحی در 

سازمان برای مشکالت راه حلی دارند".
مهم ترین نکات طرح احیای نیسان عبارت بودند از:

 کاهش هزینه های عملیاتی به میزان یک تریلیون ین ژاپن
• کاهش تعداد تأمین کنندگان قطعات و مواد به نصف

 کاه��ش بدهی های خال��ص از 1/4 تریلیون ین به کمتر از 
٧00 میلیارد ین تا سال مالی ۲00۲ )کاهش 6 میلیارد دالری 

پس از تزریق سرمایه توسط رنو
ایجاد س��رمایه گذاری و تدارکات محصوالت، شامل عرضة 

۲۲ مدل جدید تا سال ۲00۲
 کاهش تعداد کارکنان در سطح جهان به میزان ۲1 هزار نفر

 کاه��ش تع��داد کارخانه های مونتاژ خ��ودرو در ژاپن از ٧ 
کارخانه به 4 کارخانه

او  گفت نیسان در کوتاه مدت از طریق اصل کاهش هزینه ها 
در طرح احیای نیس��ان، جان سالم به در خواهد برد. اقدامی که 
وی می دانس��ت بس��یاری در ژاپن به آن عالقه مند نبودند، اما 
چاره ای جز پذیرفتن آن نداشتند. او به این موضوع نیز واقف بود 
که رش��د و ترقی بلندمدت نیسان )احیای واقعی آن( به توانایی 
ش��رکت در ایجاد شور و ش��وق و وفاداری در مشتریان بستگی 
دارد و می گف��ت توس��عة محصوالت، اصلی تری��ن عامل احیای 
نیس��ان خواهد بود و شکی در آن نیست. نیسان چنان جسورانه 
از پس اهداف طرح احیای خود برآمد که کلیة تعهدات اداری را 
یکسال زودتر از برنامه، جامة عمل پوشاند و در نتیجه غصن در 
ماه مه ۲00۲ به دنیا اعالم کرد که طرح احیای سه سالة نیسان 

در مدت دو سال به پایان رسیده است.
اگر بخواهیم بدانیم غصن چگونه نیس��ان را س��ودده کرد، 
تمام پاسخ ها را در روش مدیریتی او خواهیم یافت. غصن ذهن 
اف��راد درون س��ازمان را تغییر داد. افتخار غصن این اس��ت که 
موارد پیچیده را برای اطرافیانش روشن و ساده می کند و در هر 
جلسه ای معموالً از میان انبوهی اطالعات به دنبال نکته یا نکاتی 

می گردد که احتمال درک آن توسط دیگران بیشتر باشد.
ناجی سایپا:

شرکت سایپا در سال 1345 تاسیس شد، از آن تاریخ این 
ش��رکت در طول حیات خود ف��راز و فرودهای زیادی را تجربه 
کرده اس��ت. بی گم��ان یکی از بدترین دوران حیات س��ایپا در 
اوایل دهه ۹0 برای این ش��رکت رقم خورد در این دوره شرایط 
آنچن��ان گریبان س��ایپا را گرفته بود که ع��ده ای در فکر خرید 
این شرکت و تعدادی هم در انتظار خاموشی آن بودند. در این 

شرایط سایپا هم به دنبال یک ناجی می گشت.
مهدی جمالی دانش آموخته اقتصاد اس��ت او نیز در شرایط 
بسیار نامناسبی سکان مدیریت سایپا را به دست گرفت. جمالی، 
کار حرف��ه ای خ��ود را از معاونت طرح و برنامه س��ازمان اتکا از 
سال های ابتدایی دهه 80 آغاز کرد. وی بعد از چند سال حضور 
در اتکا به سازمان بازنشستگی کل کشور رفت تا چند سال هم 
به عنوان مدیر کل اقتصادی این س��ازمان به فعالیت خود ادامه 
دهد. در مراحل بعدی وی به شرکت های پشتیبان سرمایه گذاری 
بانک صنعت و معدن نقل مکان می کند. شرکت سرمایه گذاری 
آتیه دماوند، شرکت س��رمایه گذاری صنایع شیمیایی و شرکت 
لیزینگ صنعت و معدن از جمله ش��رکت هایی است که جمالی 
س��ابقه حضور در آن را دارند. در س��ابقه وی مشاور مدیرعامل 
منطق��ه آزاد چابهار، مدیرعاملی ش��رکت س��رمایه گذاری ایران 
خ��ودرو و عضویت در هیات مدیره ش��رکت تهیه و توزیع لوازم 

و قطعات یدک ایران خودرو هم دیده می شود.
سایپا در سال های ابتدایی دهه ۹0 روزگار خوشی را سپری 
نمی کرد به نحوی که تولید آن از 800 هزار دستگاه در سال ۹0 
به 400 هزار دس��تگاه در سال ۹3 کاهش یافته بود. همچنین 
زیان انباشته در ابتدای ورود مدیر عامل جدید، 3۲00 میلیارد 
توم��ان بود . ش��رکتهای اصلی گروه در مرز ورشکس��تگی قرار 
گرفته بودند و مش��مول ماده 141 قانون تجارت بودند و حتی 
ام��کان تامین هیچ گون��ه اعتباری را از بانکها نداش��تند. بدین 

ترتیب شرکت با بحرانی الینحل مواجه بود.
در چنین شرایط تلخی جمالی سکان مدیریت گروه سایپا 

را به دست می گیرد. ش��یوه مدیریتش چنان حکم می کند که 
راه حل ها را از دورن بنگاه بیابد. درس��ت است که تغییر نگاه و 
نگرش دشوار است اما باید بدانیم که شدنی هم است. در اولین 
گفته هایش می توان ذهنیت��ش را خواند، می گوید به توانایی و 
پتانسیل کارکنان سایپا اعتقاد دارد و راه حل را به کمک همین 

کارکنان خواهد یافت. او حرکتش را در دو حوزه آغاز کرد:
• ح��وزه مالی ب��ا طرح اصالح س��اختار س��رمایه، کاهش 

هزینه ها و حذف فعالیتهای موازی
 حوزه تولید با نگاه به توسعه محصول

اصالح ساختار سرمایه توانست شرایط مالی شرکتها را بهبود 
بخش��د و شرکتها را از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت نجات 
دهد. بدین ترتیب مجددا ش��رکتها به جریان داد و ستد تجاری 
بازگشتند و امکان دریافت تسهیالت برای آنها ایجاد شد. متعاقبا 
طراحی روش��های جدید فروش همچون ف��روش اعتباری بدون 
بهره و کم بهره و ..، انتش��ار اوراق بهادار ) مرابحه، صکوک، اوراق 
سلف موازی( و استفاده از خطوط اعتباری بین المللی به عنوان 

راهکارهایی جهت تامین نقدینگی مورد استفاده قرار گرفت.
توس��عه محصول در نگاه جمالی اهمیت زیادی داش��ت او 
معتقد بود که یک بنگاه تولیدی برای تامین ذائقه مش��تریانش 
بای��د بتواند تنوع محصولی خود را افزایش دهد. جمالی تحقیق 
و توسعه برای توسعه محصوالت را به عنوان هزینه نمی شناخت 
بلکه به عنوان سرمایه گذاری تلقی می کرد. حاصل این رویکرد 
ارائه محصوالت متنوعی در س��الهای اخیر بوده است که از آن 
جمله می توان به س��اندرو، استپ وی، س��اینا اتوماتیک، آریو، 
چانگان و برلیانس در مدلهای مختلف اشاره نمود . همچنین به 
زودی محصوالت پلتفرم SP1 و SP0 و کوییک به بازار عرضه 
خواهد ش��د. تمام این اتفاقات نشان از رویکرد جدید مدیریت 
ارش��د گروه س��ایپا ست که احترام به خواس��ته مشتریان را به 

عنوان مهمترین اصل جاری کرده است.
تاسیس مرکز ارتباط با مش��تریان در منطقه مرکزی شهر 
و رویکردهای جدید در ارتباط با درخواس��تهای مشتریان نیز، 
گواهی دیگر بر نگاه مش��تری مداری در این گروه است. اجرای 
سیاس��تهای جدی به گونه ای بوده اس��ت ک��ه افزایش رضایت 
مش��تریان این گروه را در گزارش��ات ش��رکت بازرسی کیفیت 
و اس��تاندارد نیز به ارمغان آورده اس��ت. در انتها اگرچه برخی 
افراد س��عی دارند به عملکرد مدیریتی گروه سایپا انتقاداتی را 
وارد کنن��د، ولی نمی توان از دس��تاوردهای این گروه و کارنامه 

درخشان جمالی در گروه سایپا چشم پوشید.

اتول

  
 حصر واثت  خواهان رونوشت حصر وراثت عزيزه على محمدى   به شرح دادخواست به 
كالسه 9609981010400217  از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان عزيزه على محمدى  به شماره شناسنامه 913  در تاريخ 
95/9/4  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  فريبرز تقى پور پايدار ش ش 5867 ت ت 1351 صادره از تهران پسرمتوفى 
فرزاد تقى پور پايدار ش  ش9106 ت ت 1353 صادره از تهران پسرمتوفى آيدا تقى 
پور پايدار ش ش 3629 ت ت 1363 صادره ا زتهران دخترمتوفى عزيزه على محمدى 
انجام تشريفات  با  اينك  تهران همسر متوفى     از  ش  ش405 ت ت 1332 صادره 
مقدماتى درخواست مزبور را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  110/73481         دبير  شعبه    54   شوراى حل اختالف مجتمع شماره2    تهران

خواهان  برنا پرورى    دادخواستى به طرفيت  خوانده  محسن فالح و مجيد بحرى   به 
خواسته  الزام به تنظيم سند خودرو    تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه  58  مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف تهران واقع در 
تهران بزرگراه جالل آل احمد نرسيده به پل آزمايش خ ناظريان قمى جنب ايستگاه آتش 
نشانى طبقه فوقانى ميدان تره بار نصر  ارجاع و به كالسه 9609981010800505  
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن   96/7/24   و ساعت   15:30 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
تهران  اختالف  حل  شوراى  شماره2   مجتمع    58 شعبه   دبير      110/73479    

حصر واثت  عباس احمدى  به شماره شناسنامه   567 به شرح دادخواست به كالسه 
438/59/96      از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان قمر نقى زاده جاويد قلعه جوقى  به شماره شناسنامه 617  در تاريخ   
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه     96/5/12
از  صادره   1370 ت  ت   0013323865 ش  ش  احمدى  مصطفى  به:   است  منحصر 
تهران پسرمتوفى ليال احمدى ش ش 1345 ت ت 1351 صادره ا زتهران دخترمتوفى 
الدن احمدى ش ش 7299 ت ت 1358 صادره از تهران دخترمتوفى ژاله احمدى ش 
ش 45383 ت ت 1367 صادره از تهران دخترمتوفى عباس احمدى ش ش 567 ت 
با انجام  ت 1336 صادره از ساوه همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.
  110/73476         دبير  شعبه   59  شوراى حل اختالف مجتمع شماره 2  تهران

 25 شماره  مجتمع   2408 شعبه   9609980340800086 كالسه  پرونده  دادنامه 
شوراى حل اختالف تهران  خواهان-اصغر آقامعلى زاده فرزند آقا بابا  خواندگان-نادر 
آژدرى طالش ميكائيل ف مالك-بهرام محمدى  خواسته –صدور حكم مبنى بر محكوميت 
بابت صدور دو فقره چك به شرح متن  خوانده به پرداخت مبلغ 100000000 ريال 
دادخواست به انضمام كليه هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخير تاديه و ضررو زيان 
–خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت  وارده تا زمان وصول آن  گردشكار 
خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى 
تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و 
با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى شورا-در خصوص دادخواست اصغر معلى زاده 
به طرفيت نادر اژدرى طالشميكائيل محمدى و بهرام محمدى به خواسته مطالبه وجه به 
مبلغ 100000000 ريال باستناد دو فقره چك به شماره هاى 901/14133848 مورخ 
94/12/28 و 901/14133847 مورخ 94/12/22 و كپى گواهى عدم پرداخت از 
بانك محال عليه بانضمام و خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسى با عنايت به محتويات 
پرونده و تشكيل جلسه رسيدگى و استماع اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسيدگى عليرغم ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى و عدم ارسال هر 
گونه اليحه دفاعيه اى نيز پيرامون دعوى مطروحه و نتيجتا مصون ماندن دعوى از هر 
نوع تعرضى با اثبات ادعاى خواهان مستندا به ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى و 
249-310-311-312 قانون تجارت حكم به محكوميت متضامنا خواندگان به پرداخت 
مبلغ 100000000 ريال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخير تاديه از زمان سر 
رسيد چك لغايت رو ز اجراى حكم بانضمام مبلغ 1900000 ريال بابت هزينه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و متعاقبا پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در شعب دادگاه عمومى حقوقى تهران مى باشد.
تهران  اختالف  حل  شوراى   25 مجتمع   2408 شعبه  قاضى    110/73474  

  
 حصر واثت  خواهان رونوشت حصر وراثت عزيزه على محمدى   به شرح دادخواست به 
كالسه 9609981010400217  از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان عزيزه على محمدى  به شماره شناسنامه 913  در تاريخ 
95/9/4  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  فريبرز تقى پور پايدار ش ش 5867 ت ت 1351 صادره از تهران پسرمتوفى 
فرزاد تقى پور پايدار ش  ش9106 ت ت 1353 صادره از تهران پسرمتوفى آيدا تقى 
پور پايدار ش ش 3629 ت ت 1363 صادره ا زتهران دخترمتوفى عزيزه على محمدى 
انجام تشريفات  با  اينك  تهران همسر متوفى     از  ش  ش405 ت ت 1332 صادره 
مقدماتى درخواست مزبور را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  110/73481         دبير  شعبه    54   شوراى حل اختالف مجتمع شماره2    تهران

خواهان  برنا پرورى    دادخواستى به طرفيت  خوانده  محسن فالح و مجيد بحرى   به 
خواسته  الزام به تنظيم سند خودرو    تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه  58  مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف تهران واقع در 
تهران بزرگراه جالل آل احمد نرسيده به پل آزمايش خ ناظريان قمى جنب ايستگاه آتش 
نشانى طبقه فوقانى ميدان تره بار نصر  ارجاع و به كالسه 9609981010800505  
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن   96/7/24   و ساعت   15:30 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
تهران  اختالف  حل  شوراى  شماره2   مجتمع    58 شعبه   دبير      110/73479    

حصر واثت  عباس احمدى  به شماره شناسنامه   567 به شرح دادخواست به كالسه 
438/59/96      از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان قمر نقى زاده جاويد قلعه جوقى  به شماره شناسنامه 617  در تاريخ   
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه     96/5/12
از  صادره   1370 ت  ت   0013323865 ش  ش  احمدى  مصطفى  به:   است  منحصر 
تهران پسرمتوفى ليال احمدى ش ش 1345 ت ت 1351 صادره ا زتهران دخترمتوفى 
الدن احمدى ش ش 7299 ت ت 1358 صادره از تهران دخترمتوفى ژاله احمدى ش 
ش 45383 ت ت 1367 صادره از تهران دخترمتوفى عباس احمدى ش ش 567 ت 
با انجام  ت 1336 صادره از ساوه همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.
  110/73476         دبير  شعبه   59  شوراى حل اختالف مجتمع شماره 2  تهران

 25 شماره  مجتمع   2408 شعبه   9609980340800086 كالسه  پرونده  دادنامه 
شوراى حل اختالف تهران  خواهان-اصغر آقامعلى زاده فرزند آقا بابا  خواندگان-نادر 
آژدرى طالش ميكائيل ف مالك-بهرام محمدى  خواسته –صدور حكم مبنى بر محكوميت 
بابت صدور دو فقره چك به شرح متن  خوانده به پرداخت مبلغ 100000000 ريال 
دادخواست به انضمام كليه هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخير تاديه و ضررو زيان 
–خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت  وارده تا زمان وصول آن  گردشكار 
خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى 
تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و 
با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى شورا-در خصوص دادخواست اصغر معلى زاده 
به طرفيت نادر اژدرى طالشميكائيل محمدى و بهرام محمدى به خواسته مطالبه وجه به 
مبلغ 100000000 ريال باستناد دو فقره چك به شماره هاى 901/14133848 مورخ 
94/12/28 و 901/14133847 مورخ 94/12/22 و كپى گواهى عدم پرداخت از 
بانك محال عليه بانضمام و خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسى با عنايت به محتويات 
پرونده و تشكيل جلسه رسيدگى و استماع اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسيدگى عليرغم ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى و عدم ارسال هر 
گونه اليحه دفاعيه اى نيز پيرامون دعوى مطروحه و نتيجتا مصون ماندن دعوى از هر 
نوع تعرضى با اثبات ادعاى خواهان مستندا به ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى و 
249-310-311-312 قانون تجارت حكم به محكوميت متضامنا خواندگان به پرداخت 
مبلغ 100000000 ريال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخير تاديه از زمان سر 
رسيد چك لغايت رو ز اجراى حكم بانضمام مبلغ 1900000 ريال بابت هزينه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و متعاقبا پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در شعب دادگاه عمومى حقوقى تهران مى باشد.
تهران  اختالف  حل  شوراى   25 مجتمع   2408 شعبه  قاضى    110/73474  

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139660301078001000 مورخ 96/4/20 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك يافت آباد تهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا 
زواري سلمي فرزند علي بشماره شناسنامه394 صادره از رزن در ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي در آن به مساحت 98/80 مترمربع در قسمتي از پالك 12914 فرعي از 2 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالك1191 فرعي از 2 اصلي واقع در بخش12 تهران خريداري از مالك 
رسمي آقاي محمد كاظم زنديه محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عمومي مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
تسليم و به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مديت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 
و  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار نوبت اول 

96/6/5 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/6/20. 
آباد تهران - غالمرضا غضنفري يافت  الف     رئيس ثبت اسناد و امالك   14671/م 

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139660301078000990 
مورخ 96/4/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي 
تصرفات  تهران  آباد  يافت  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
ياور بشماره شناسنامه67 صادره  مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي مرادلو فرزند 
از تاكستان در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به 
مجزي  و  مفروز  اصلي   2 از  فرعي  پالك 1334  از  در قسمتي  مترمربع  مساحت 126 
شده از پالك اصلي واقع در بخش12 تهران خريداري از ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام ره شهرستان تهران محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عمومي مراتب در دو 
به صدور سند  آگهي مي شود در صورتيكه اشخاص نسبت  به فاصله 15 روز  نوبت 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را تسليم و به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مديت 
نمايند  به مراجع قضايي تقديم  را  اعتراض دادخواست خود  تاريخ تسليم  از  ماه  يك 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول 96/6/5 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/6/20. 

آباد تهران - غالمرضا غضنفري يافت  الف     رئيس ثبت اسناد و امالك   14662/م 

يك  ششدانگ  كالسه9500956  پرونده  غيرمنقول  اموال  مزايده  آگهي 
مترمربع  به مساحت14/85  واقع در سمت شمالشرقي همكف  تجاري  واحد 
پالك46406 فرعي از 2398 اصلي قطعه7 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 
ثبت45428 صفحه109  ذيل  تهران  بخش10  در  واقع  فرعي  پالك45484 
درز  به  متر  (5/00)پنج  بطول  ديواريست  شماًال  حدود  با  امالك282  دفتر 
انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن قطعه 1تفكيكي قرار دارد.  شرقا ديوار و 
پنجره است بطول(2/98 ) دو متر و نود و هشت سانتيمتر به خيابان 8 متري 
موجود جنوبا درب وديوار و پنجره اي است بطول(5/00) متر به راهرو غربًا: 
واحد  به  و هفت سانتيمتر  نود  و  متر  دو   ( بطول(2/97  ديواريست مشترك 
تجاري قطعه 6 كف با سقف زيرزمين يك اشتراكي است سقف با كف پشت بام 
مشاعي اشتراكي است حقوق ارتفاقي با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات 
و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن متعلق به آقاي 
علي مهاجري بدهكار پرونده اجرايي كالسه9500956 كه در قبال بدهي وي 
بازداشت گرديده بنشاني خيابان امين الملك خيابان فريدون احمدي پاساژ دالون 
طبقه همكف واحد تجاري دو نبش سمت راست در ورودي پاساژ كه طبق نظريه 
كارشناس رسمي دادگستري طبقه همكف و اول ساختمان به صورت پاساژ تجاري 
و كيفيت مصالح به كار رفته متوسط بوده و موقعيت قرارگيري ساختمان غربي 
است فاقد انباري و پاركينگ است اسكلت ساختمان به صورت فلزي است و 
نماي ساختمان از كامپوزيت (ورق آلومينيوم) كف واحد تجاري از سراميك و نما 
شيشه ميرال مي باشد به مبلغ 2/400/000/000ريال (دو ميليارد و چهارصد 
ميليون ريال) ارزيابي گرديده در روز دوشنبه مورخ 96/7/17 از ساعت9 صبح 
الي12 ظهر در ميدان ونك چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراي اسناد 
رسمي پ34 سالن مزايده از طريق مزايده نقدا بفروش مي رسد و مزايده از به 
مبلغ2/400/000/000ريال (دو ميليارد و چهارصد ميليون ريال) شروع و به 
باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد و هزينه هاي قانوني 
طبق مقررات وصول مي گردد و بدهيهاي مربوط به اب لوله كشي و برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آنها معلوم شده يا نشده باشد بعهده 
خريدار است ضمنا چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمي غيرمترقبه گردد 
روز اداري بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان زمان و مكان برگزار خواهد شد. 

تاريخ انتشار آگهي96/6/20.  
نژاد  علي  رسمي-  اسناد  اجراي  پنجم  اداره  رئيس  الف       15044/م 

در 5 ماه ابتدایی سال ۹6 به 
ط��ور متوس��ط روزان��ه 35 پت�����رول

میلی��ون متر مکع��ب گاز به 
کشورهای عراق و ترکیه صادر شده است،اما هنوز 
خبری از تعیین تکلیف شدن قرارداد صادرات گاز 

به پاکستان نیست.
به گ��زارش فارس نزدیک به س��ه ماه اس��ت 
ک��ه صادرات گاز ایران به ع��راق با روزانه تقریبا ٧ 
میلیون متر مکعب آغاز شده است که تا پایان سال 
این میزان ب��ه ۲5 میلیون متر مکعب نیز خواهید 
رسید. در حال حاضر گاز ایران به دو کشور ترکیه 
و عراق صادر می شود که ترکیه با واردات میانگین 
۲8 میلی��ون متر مکع��ب در روز و عراق با واردات 
روزانه ٧ میلیون متر مکعب در روز در جایگاه دوم 

قرار دارد.
مهدی جمشیدی دانا مدیر دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز ایران درباره آخرین وضعیت صادرات گاز 
ایران می گوید صادارت گاز ایران در طول پنج ماه 

نخس��ت س��ال گذش��ته به صورت میانگین ۲1.3 
میلیون مترمکعب در روز بوده اس��ت در حالی که 
این رقم در مدت مش��ابه امسال به 34.8 میلیون 
مترمکعب رس��یده که رش��د 64 درصدی مجموع 

صادرات را نشان می دهد.
این میزان صادرات گاز به کشورهای همسایه 
در حالی طی 5 ماه ابتدایی سال جاری رقم خورده 
اس��ت که براساس برنامه شش��م توسعه ایران باید 
س��االنه 10 درص��د از گاز تولیدی خ��ود را صادر 
کند،اما هنوز نتوانسته مقدمات اجرایی این کار را 

انجام دهد و براس��اس گفته های مسئوالن صنعت 
نفت صادرات گاز ایران به عمان نیز برای تبدیل به 

ال ان جی تا سال ۲0۲0 محقق نخواهد شد.
از ط��رف دیگر پاکس��تان که یک��ی از مقاصد 
صادرات گاز ایران است هنوز نتوانسته خط انتقال 
گاز ایران را احداث کند و به دالیل مختلف از جمله 
عدم اح��داث 100 کیلومتر باق��ی مانده خط لوله 
صادراتی در خاک ایران ما نیز نتوانس��تیم از طریق 
حقوقی فشار های الزم را به این کشور وارد کنیم تا 

به تعهداتش در قرارداد با ایران عمل کند.
در این میان پاکس��تانی ها اخی��را در روزنامه 
»اکس��پرس تریبیون« اع��الم کردن��د دولت این 

کشور به وزارت نفت و منابع طبیعی اجازه داده تا 
مذاکراتی را با نیجریه برای امکان سنجی همکاری 
با این کش��ور در حوزه نفت و گاز از جمله وادارت 

گاز مایع)ال-ان-جی( از نیجریه آغاز کند.
بر همین اساس وزارت نفت پاکستان در حال 
ایج��اد کانال ارتباط��ی با نیجریه ب��ا هدف فراهم 
کردن فضای س��رمایه گذاری متقاب��ل در صنایع 

نفت دو کشور است.
این خبرها در حالی روز به روز در رس��انه های 
پاکستان منتش��ر می ش��ود که همواره علت عدم 
واردات گاز از ای��ران را مش��کالت مال��ی عن��وان 
کرده اند اما با این ش��رایط ظاه��را باید گفت هنوز 
کشورهایی هس��تند که نمی خواهند پاکستان به 
گاز ای��ران نیازمند ش��ود، موضوعی که باید هرچه 
سریعتر توسط معاونت اموربین الملل وزارت نفت 
و یا حتی وزارت امور خارجه پیگیری شود تا شاهد 
به نتیجه رسیدن قرارداد صادرات گاز به پاکستان 

در دولت دوازدهم باشیم.

رشد 64 درصدی صادرات گاز ایران در 5 ماهه سال

 صادرات گاز به پاکستان
همچنان بالتکلیف است

عرضه گازوئیل یورو 4 کم است
معاون س��ازمان مل��ی اس��تاندارد با بیان 

اینک��ه فعال به همه جایگاه های س��وخت، ط�اي س�یاه
گازوئی��ل ی��ورو4 داده نمی ش��ود، گفت: 
وزارت نفت موظف اس��ت طی برنامه زمانی مش��خص، سوخت 

مورد نیاز بخش حمل و نقل را تامین کند.
وحید مرندی مقدم در گفت وگو با مهر اظهار کرد: سازمان ملی 
استاندارد ایران براساس ماده 4 قانون استاندارد از گازوئیل)نفت گاز( 
هم در طول س��ال های گذشته و هم در حال حاضر نمونه برداری 

کرده و براس��اس استانداردهای ملی، آن را ارزیابی و انطباق داده و 
گزارش آنرا به مقامات ذی ربط ارسال می کند. بنابراین برنامه های 
نظارتی س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران محدود به اس��تانداردهای 
اجباری نیست. اما این سازمان درخصوص استانداردهای اجباری، 

عالوه بر نظارت، اقدامات حقوقی مرتبط را نیز انجام می دهد.
وی ادامه داد: اس��تاندارد ملی ایران برای نفت گاز در حال 
حاضر براساس مشخصات فنی نفت گاز اروپا با معیار آالیندگی 
یورو 4 است که با شماره 4۹03 به تصویب کمیته ملی مربوطه 
رس��یده و در آن حداکثر مقدار مج��از گوگرد 50 میلی گرم در 
یک کیلو گرم یا 50 پی پی ام اس��ت. البته ش��اخه های دیگری 

نظیر هیدروکربن های آروماتیک نیز باید ارزیابی شود.
مرندی مقدم استاندارد افزود: اجرای استانداردها زمانی اجباری 
می شود که توسط نهاد ذی صالح همچون مجلس یا شورای عالی 
استاندارد تصویب و ابالغ شود. بنابراین از آنجایی که قانون هوای پاک 
در 11 مرداد ۹6 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده 
و توس��ط رئیس جمهور ابالغ شده است، می بایست سیاست های 

اجرایی آن از سوی شورای عالی استاندارد تدوین و ابالغ شود.
وی با بیان اینکه نتایج آزمایش های سازمان ملی استاندارد 
نشان می دهد نفت گاز با معیارهای آالیندگی یورو 4 در کشور 
توزیع می ش��ده اما نه به صورت کامل در تمام جایگاه ها، اظهار 

داشت: بدیهی است توزیع سوخت باید متناسب با انواع مصرف 
و تعداد خودروهای موجود باشد نه فقط خودروهای تولیدی. 

وی با اش��اره به مهلت س��ه س��اله به وزارت نفت مبنی بر 
انطباق س��وخت تولیدی با استاندارد ملی ایران که در ماده 18 
قان��ون هوای پ��اک مصوب 11 مرداد ۹6 مجل��س، تأکید کرد: 
وزارت نف��ت نیز فعالیت های خود در ای��ن زمینه را به ویژه در 
پاالیش��گاه های تبریز و س��تاره خلیج فارس افزایش داده است. 
بنابراین وجود یک برنامه زمان بندی س��ه س��اله که به تصویب 
شورای عالی استاندارد برسد در بخش حمل و نقل و جایگاه های 

عرضه سوخت ضروری است.

 قدردانی ایکائو از ایران 
برای حل بحران های هوانوردی منطقه

مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از قدردانی 
رسمی رییس دفتر منطقه ای ایکائو از ایران برای مدیریت ترافیک 

هوایی و ناوبری منطقه خاورمیانه در هفته های اخیر خبر داد.
رضا جعف��رزاده در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: محمد 

خلیفه رحمان به طور رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری و 
ش��رکت فرودگاه های ایران تقدیر کرد.به گفته وی اصلی ترین 
دلیل این تقدیر اقدام ایران در حل بحران های هوانوردی اخیر 
در منطقه بوده است. وی با اشاره به پشتیبانی ایران از انتقال 

ایمن مسیر مجدد هواپیماهای قطر در طول هفته های گذشته، 
اظهار کرد: در کنار این موضوع انطباق ایران با مقررات برنامه 
اضطراری مدیریت ترافیک هوایی ایکائو در خاورمیانه ازسوی 

ایکائو شایسته تقدیر دانسته شده است.


