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پنجشنبه 31 فروردین 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3063 

افزایش 7 درصدی تولید فروکروم 
سبزوار طی سال 95

می��زان تولید ش��رکت فروکروم س��بزوار 
طی س��ال گذش��ته، 7 درصد افزایش یافت. به 
گزارش تفاه��م، مجتمع فروکروم س��بزوار از 
 ابتدای فروردین تا پایان اس��فند 95، افزون بر 
8 هزار و 896 تن فروکروم تولید کرد. این رقم 
در مدت مشابه سال گذشته، 8 هزار و 286 تن 
بود. همچنین میزان تولید مجتمع مذکور نسبت 
ب��ه برنامه )6 ه��زار تن(، 71 درص��د افزایش 
یافت. مجتمع فروکروم س��بزوار در ماه اسفند 
770 تن محصول تولید کرد که نسبت به تولید 
مدت مشابه سال گذشته )347 تن(، 122 درصد 
 رشد نش��ان می دهد. این شرکت همچنین طی
 12 ماهه س��ال گذش��ته، 11 ه��زار و 548 تن 
فروک��روم ارس��ال کرد ک��ه در مقایس��ه با رقم 
مدت مشابه س��ال 94 )6 هزار و 748 تن(، 71 
درصد رش��د نش��ان می دهد. فروکروم پرکربن 
در فوالد سازی به منظور افزودن عنصر کروم به 
فوالد آلیاژی مصرف می شود. این محصول در 
صنایع ریخته گری و فوالدهای آلیاژی سخت و 
مقاوم در برابر حرارت و ضدزنگ و همچنین در 
صنایع آبکاری، عملیات حرارتی، تیغه های برش 
و ... کاربرد دارد و از محصوالت مهم و با ارزش 
در کش��ور است. گفتنی است، مجتمع فروکروم 
سبزوار در شهرستان جغتای از توابع شهرستان 

سبزوار، در استان خراسان رضوی واقع است.

 ارائه تسهیالت به کشاورزان 
سیل زده آذربایجانی

وزی��ر جه��اد کش��اورزی گفت: س��یل به 
تأسیس��ات زیربنایی، باغات و مزارع کشاورزی 
اس��تان آذربایجان شرقی آس��یب زده است، که 
حتماً دولت تس��هیالتی را برای س��یل زدگان در 
نظ��ر می گیرد و بعد از بررس��ی و برآورد هزینه، 
تخصیص اعتبار انجام می ش��ود. محمود حجتی 
در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: هدف از سفر 
به آذربایجان شرقی، بررسی مشکالت سیل زدگان 
است؛ چرا که سیل به تأسیسات زیربنایی، باغات، 
مزارع و ... خسارت زیادی وارد کرده است. وی 
افزود: همچنین در خصوص سیس��تم های نوین 
آبیاری و توسعه گلخانه ها بررسی هایی صورت 
گرفته اس��ت. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان 
کرد: ان شاءا... دولت به موقع خسارات سیل زدگان 
را پرداخت می کند. گفتنی است، سیل بزرگی در 
منطقه ش��مال غرب ایران رخ داد که  بر اس��اس 
اعالم سازمان هواشناسی، بارش متوسط در حدود 
40 میلی مت��ر بوده که طی 15 س��ال قب��ل از آن 

بی سابقه گزارش شده است.

خبرنامه

 گسترش مبادالت تجاری دو جانبه 
ایران و پاکستان

عبدالقادر بلوچ- وزیر ایالتی و مناطق مرزی 
پاکس��تان با رحمانی فضلی- وزیر کش��ورمان 
یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی امضا کرد. به 
گزارش فارس، این تفاهم نامه در پایان اجالس 
کمیس��یون مش��ترک همکاری ه��ای اقتصادی 
ایران و  پاکس��تان امضا ش��د؛ که تقویت روابط 
اقتص��ادی همچینن تجاری اس��الم آباد و تهران 
را ب��ه دنب��ال دارد. هدف از برگ��زاری اجالس 
اقتصادی، پیگیری مصوبات اجالس نوزدهم که 
در اسالم آباد برگزار شد و همچنین رایزنی برای 
اجرایی شدن تصمیمات مقامات دو کشور مبنی 
بر افزایش مب��ادالت تجاری و بازرگانی ایران و 
پاکستان تا سقف پنج میلیارد دالر بود. این اجالس 
در حالی برگزار می شود که بانک مرکزی پاکستان 
از امضای توافق نامه ب��ا بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران در زمین��ه همکاری های بانکی و 
مکانیزم پرداخت، خبر داد. یک مقام ارشد وزارت 
بازرگانی پاکستان عنوان کرد: موافقت نامه تجارت 
آزاد بین ایران و پاکستان پس از امضای توافق نامه 
همکاری بانکی، به زودی بین دو کشور به امضا 

خواهد رسید.

 هشدار درباره مصرف 
روغن زیتون های قاچاق

عضو ش��ورای مل��ی زیتون با بی��ان اینکه 
مصرف روغ��ن پومیس برای انس��ان خطرناک 
اس��ت، از م��ردم خواس��ت از خری��دن روغن 
زیتون های قاچاق خودداری کنند. نادر جاللت در 
گفتگو با مهر، با بی��ان اینکه روغن زیتون درجه  
بندی های مختلف از جمله: فرابکر، بک، معمولی، 
المپانت، تصفیه شده و پومیس دارد، اظهار کرد: 
فرابکر بهترین نوع روغن زیتون است، اما در ایران 
متاسفانه گاهی ما شاهد هستیم روغن پومیس به 
جای بکر یا فرابکر و با قیمت های باال به مصرف 
کنندگان عرضه می شود. وی افزود: با این حال هر 
روغنی که به این قیمت به فروش برس��د، حتما 
فرابکر نیست و مردم باید روش تشخیص روغن 
زیتون س��الم و خالص را بلد باشند؛ تا به راحتی 
متوجه شوند کدام روغن خالص و کدام پومیس 
است. وی همچنین روش تشخیص روغن زیتون 
اصل را مورد اش��اره قرار داد و گفت: یک قاشق 
غذا خوری روغن زیتون را در دهان می ریزیم، آن 
را در دهان می چرخانیم و با هوا قورتش می دهیم، 
اگر روغن س��الم باشد، چند لحظه بعد احساس 
تلخی، تندی و تیزی، گلو را می سوزاند و سپس 
این تلخی و تندی از بین رفته و طعم آن بس��یار 

مطلوب می شود. 

خبرنامه

ش درخواست : 9610464415800005– ش پرونده : 9409984415800994- ش 
بایگانی شعبه : 941149– تاریخ تنظیم : 1396/01/24

)) آگهی احضار متهم ((
به ش��رح محتویات پرونده کالسه 941149/ب/8 این بازپرسی واقع در ارومیه خ وحدت 
دادس��رای عمومی و انقالب ارومیه آقای نعمت قاس��می به اتهام استفاده از سند مجعول 
و س��یم کارت در یکی روزنامه های کثیراالنتش��ار آگهی و ابالغ میگردد تا متهم مزبور در 
م��دت یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در این بازپرس��ی جهت اخذ توضی��ح و تفهیم اتهام 
حاضر گردد که در صورت عدم حضور برابر مقررات به نحو غیابی به پرونده رس��یدگی 

خواهد شد  
محمدرضا غنی زاده- بازپرس شعبه هشت دادسرای ارومیه 

ش درخواس��ت : 9610464416400001- ش پرونده : 9509984416400929- ش 
بایگانی شعبه : 951304- تاریخ تنظیم : 1396/01/23 
آگهی احضار متهم

باتوج��ه به اینکه متهم به نام عبداله محمودی در پرونده 5/951304د از طرف این ش��عبه 
به اتهام تحت تعقیب قضائی اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت 
نامبرده ممکن نش��ده است، بدین وس��یله در اجرای ماده174 قانون آئین دادرسی کیفری، 
ب��ه نامبرده ابالغ میش��ود تا ظرف یکماه پس از تاریخ انتش��ار این آگهی در ش��عبه پنجم 
دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب ارومیه جهت پاس��خگوئی و دف��اع از اتهام خویش 
حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی، اقدامات قانونی 

معمول خواهد شد
حجت شاکری– دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب ارومیه

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139560301055005689 مورخ 95/12/21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد 
تصرفات مالکانه و بی معارض متقاضی آقای س��ید حس��ین اکبری کلور فرزند احمد بشماره شناسنامه 
3880 صادره خلخال در یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 140 مترمربع پالک 4130 فرعی از 
43 اصل��ی واق��ع در فردیس خیابان 17 غربی بعد از فضا خیابان میرزا خانی کوچه امامی پالک 11 که 
بصورت با واسطه از مالک رسمی آقای علی تاجیک قلعه خریداری نموده است. بنابراین بمنظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت بصدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از گرفتن رسید، در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت پایان مدت یادشده و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:   نوبت اول 96/1/16       نوبت دوم 96/1/31

منوچهر کاظم اصالنی- رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف 3540  

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139560301055005652 مورخ 95/12/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد 
تصرفات مالکانه و بی معارض متقاضی آقای علی حس��ین آبادی فرزند حس��ینقلی بش��ماره شناسنامه 
0011551021 صادره  تهران در شش��دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی بمس��احت 150/81 
مترمربع پالک 101 فرعی از 43 اصلی واقع در مالرد خیابان ش��هید رحیمی کوچه ش��هید کریمی راد 
پالک 12 که بصورت با واسطه از مالک رسمی آقای محمد علی بیات خریداری نموده است. بنابراین 
بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت بصدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از گرفتن رس��ید، در مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت پایان مدت 

یادشده و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:   نوبت اول 96/1/16       نوبت دوم 96/1/31

منوچهر کاظم اصالنی- رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف 3526/2 

ش دادنامه:9509974447801624   ت ت: 1395/12/24 ، ش پ: 9509984448700286 
، ش ب ش: 950846 . پرون��ده کالس��ه9509984448700286 ش��عبه 102 دادگاه کیفری دو 
ش��هر نقده )102 جزائی س��ابق( تصمیم نهایی شماره9509974447801624 . شاکی: خانم لیال 
پورکرمی فرزند ابراهیم با وکالت آقای یحیی برین فرزند س��لطان به نش��انی آذربایجان غربی – 
شهرس��تان نق��ده خ امام روبروی تاالر زرین جام. متهم: آقای ج��واد عبداللهی فرزند مصطفی ، 
مجهول المکان. اتهام: ترک انفاق. گردش��گر: موضوع پرونده پیرامون شکایت خانم لیالپورکرمی 
ب��ا وکالت آقای یحیی برین علیه همس��رش جواد عبداللهی فرزند مصطف��ی دایر بر ترک نفقه 
همسر مطرح شده پرونده با جلب دادرسی به لحاظ شکایت شاکی رونوشت برابر اصل عقدنامه 
ش��رعی مورخ 1395/12/5 که طبق آن ش��عبه 103 کیفری در مورخ 94/9/24 متهم الزام به ثبت 
واقعه نکاح و اظهارات شهود پرونده مواجه با جلب دادرسی شده متهم با نشر آگهی در دادگاه 
حاضر نبوده ش��اکی با پیگیری ش��کایت خود و استماع شهادت اظهارات گواه ابراهیم پورکرمی 
بیان داشت »دخترم حدود بیش از چهار سال است با هم ازدواج کرده اند همسرش دوبار دخترم 
را اخراج کرده من دخترم را به منزل ایشان فرستادم مجددا وی را اخراج کرده است و با دخترم 
بدرفتاری داشته و دخترم را اخراج کرده ...« و در جواب اینکه شغل دامادتان چیست بیان داشته 
نامبرده دارای مغازه بود موقعی که با دخترم زندگی می کرد و اظهارات گواه دوم آزاده پورکرمی 
بیان داشته » حدود چهار سال پیش خواهرم با جواد عقد کردند و نامبرده خرج ومخارج خواهرم 
را نمی داد نامبرده خواهرم را با آوردن به دم خانه مان اخراج کرده بود و پی خواهرم نیامده است 
و نامبرده هیچ خرج و مخارجی به خواهرم نداده است درآمد نامبرده قبال کافه قلیان داشت بعد 
جم��ع کرد االن بقالی در پیرانش��هر دارد. رای دادگاه: اتهام آقای جواد عبداللهی فرزند مصطفی 
دایر بر ترک نفقه همس��ر دائمی اش خانم لیال پورکرمی نظر به مالحظه به لحاظ شکایت شاکی 
رونوش��ت برابر اصل عقدنامه ش��رعی مورخ 1391/2/5 که طبق آن شعبه 103 کیفری در مورخ 
94/9/24 متهم الزام به ثبت واقعه نکاح و اظهارات شهود پرونده اظهارات گواهان و مطلعین در 
دادسرا و دادگاه مبنی بر عدم پرداخت مخارج شاکیه اتهام انتسابی را محرز دانسته لهذا مستندا به 
ماده 19 از قانون مجازات اسالمی 1392 و ماده 53 از قانون حمایت از خانواده 1391 حکم بر 
محکومیت وی به تحمل حبس به میزان شش ماه حبس تعزیری درجه 6 صادرو اعالم می دارد 
ک��ه رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده 
حکم بدوی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی و رسیدگی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان آذربایجان غربی خواهد بود. 
دادرس شعبه دوم دادگاه کیفری دو نقده- علی اکبر سبحانی 

ش   -8909984447700082 پرون��ده:  ش   -9309974414100503 دادنام��ه:  ش 
بایگانی شعبه: 900537- تاریخ تنظیم: 1393/5/22

دادنامه:
 تجدید نظرخواه س��لیمان پیروتی دهبکری با وکالت آقای علی علمی کش��تیبان به نشانی 
ارومیه- خ – حس��نی- س��اختمان 44- طبقه اول- واحد 2- واحد غالمی رضائی ارومیه 

بلوار رسالت پایین تر از دانشگاه علمی کاربردی.
تجدی��د نظرخوانده: 1- منیجه پیروتی 2- خانم خدیجه پیروتی دهبکری هر دو با وکالت 
آقای امیر محمدی نسب به نشانی مهاباد – چهار راه میدان آرد- پاساژ شریف زاده – طبقه 
آخر- دفتر وکالت 3- رحیم معروفی 4- کریم آقا معروفی 5- نشمیل معروفی 6- محمود 
معروفی 7- ابوالقاسم معروفی 8- سعادت معروفی 9- خالد معروفی 10- احمد معروفی 
11- فاطمه قادری 12- رس��ول معروفی همگی باوکالت آقای آس��و آریا به نشانی مهاباد 

خیابان صالح الدین ایوبی ساختمان جعفری جنب داروخانه 
رای دادگاه: 

تجدی��د نظرخواهی آقای س��لیمان پیروتی دهبکری با وکالت علی علمی کش��تیبان واحد 
غالمی رضائی از دادنامه 92/447701216 در پرونده کالس��ه 900622 شعبه 101 جزائی 
نق��ده که به موجب آن حکم به خلع ید از امالک موروثی ابوالقاس��م پیروتی دهبکری از 
مقدار یک دانگ و س��ه بیس��تم دانگ مشاع از ششدانگ امالک قریه گرده قیط پالک 108 
اصلی بخش 11 ارومیه 2- یک دانگ و دو بیستم دانگ مشاع از 6 دانگ امالک قریه تالت 
پ��الک 104 اصلی بخش 11 ارومیه و اجرات المثل ایام تصرف از تاریخ 58/10/5 لغایت 
زمان اجرای حکم حس��ب نظر کارش��ناس وهمچنین خلع ید از یک دانگ و س��ه بیستم 
دانگ از امالک قریه گرده قیط پالک 108 و یک دانگ و دو دهم دانگ مش��اع از امالک 
قریه قالت پالک 109 با اجرت المثل صادر گردیده اس��ت توجها به جامع اوراق پرونده 
نظر به مبانی اس��تدالل دادگاه محترم بدوی مستندات ابرازی نظر کارشناس مصون ماندن 
آن از ای��راد و اعت��راض موثر و اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مس��تدل 
در راستای نقض دادنامه ابراز نکرده دلیلی بر پرداخت اجرت المثل حسب نظر کارشناس 
ارائه ننموده لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی 
عین دادنامه بدوی در قسمت تجدید نظر خواسته تایید می گردد رای دادگاه قطعی است. 
شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139560301055005538 م��ورخ 95/12/7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد 
تصرف��ات مالکان��ه و بی معارض متقاضی آقای مالک آبادی نیا فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 3789 
صادره  ماهش��هر در یک قطع��ه زمین با بنای احداثی بمس��احت 138/93 مترمربع پالک 6728 فرعی 
از 43 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1898 فرعی از 43 اصلی واقع در فردیس بلوار امام رضا 
روبروی بازار روز بوس��تان کوچه شهید وحیدی پالک 51 که بصورت با واسطه از مالک رسمی خانم 
بانو عصمت وکیل محالتی خریداری نموده است. بنابراین بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت بصدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از گرفتن رسید، در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت پایان مدت یادش��ده و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:   نوبت اول 96/1/16       نوبت دوم 96/1/31

منوچهر کاظم اصالنی- رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف 3541  

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139560301055005697 مورخ 95/12/21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد 
تصرفات مالکانه و بی معارض متقاضی آقای کریم عبدلی چم کریمی فرزند اسدخان بشماره شناسنامه 
233 صادره دلفان در یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 128 مترمربع پالک 3127 فرعی از 43 
اصلی قطعه 43 تفکیکی واقع در شهرس��تان مالرد- قش��الق- شهرک شهید چمران- خیابان 16 متری 
ش��هید مطهری- بین کوچه اول و دوم- پ 95 که بصورت باواس��طه از مالک رسمی آقای محمد رضا 
هرات��ی خریداری نموده اس��ت. بنابرای��ن بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت بصدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از 
گرفتن رس��ید، در مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت پایان مدت یادشده و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:   نوبت اول 96/1/16       نوبت دوم 96/1/31

منوچهر کاظم اصالنی- رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف 3548   

نوبت اول 

1- موضوع پروژه: خرید )تهیه(، بس��ته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله فوالدی اسپیرال همراه با پوشش داخلی 
و خارجی جهت خط انتقال بن - بروجن با مشخصات زیر: 

ضخامت نوع ورق قطر )م.م( ردیف عنوان
مقدار )متر()م.م(

مبلغ برآورد 
)میلیارد 

ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه )میلیون 

ریال( 

مناقصه 
502200حدود 1300St 3711 . 13300 1 شماره 1 

مناقصه 
شماره 2 

1

1200

St 3711 . 1 13500 حدود

 365 8500 2St 4414 . 3 2300 حدود

3St 4411 . 1 7500 حدود

مناقصه 
شماره 3 

1
700

St 37 6 . 3 1800 حدود
 64 2420

2St 52 6 . 313000 حدود

2- محل تامین اعتبار: تملک دارایی های س��رمایه ای )عمومی، اوراق مش��ارکت، اسناد خزانه( موضوع بند ه� تبصره 5 
قانون بودجه 

3- مدت اجرای کار: 70 روز 
4- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور زیستاب و مشاور بازرسی فنی شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 

5- رشته و پایه مورد نیاز: تولید کنندگان و نمایندگی های رسمی کارخانجات داخلی ذیصالح. 
6- اسناد مناقصه از تاریخ 96/2/3 تا 96/2/6 از طریق سایت شرکت بنشانی www.cbrw.ir در اختیار واجدین شرایط 
قرار می گیرد. پیش��نهادات تنظیم  و حداکثر تا س��اعت 14/30 روز ش��نبه مورخ 96/2/16 به دفتر قراردادها این شرکت 

تسلیم گردد. 
شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری 

م الف 51/65 

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری پژو 405 مدل 
1390 بش��ماره انتظامی ایران 37- 131 ب 48 بشماره 
موتور 12490226903 بش��ماره ساش��ی 017370055 
وزارت نیرو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . خوی 

شرکت مدیریت منابع آب ایران 
شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه خرید لوله فوالدی

پایگاه خبری کمیسیون اروپا، حجم مبادالت 
تجاری اتحادیه اروپا با ایران در نخستین ماه سال 
جاری میالدی را 1.555 میلیارد یورو اعالم کرد. 
مب��ادالت تجاری ایران و 28 کش��ور اروپایی در 
ژانویه 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
171 درصدی داش��ته اس��ت. در ژانویه سال قبل 
تجارت دو طرف 572 میلیون یورو اعالم ش��ده 
بود. به گزارش تس��نیم، واردات اتحادیه اروپا از 
ایران در ژانویه امسال، نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 6.5 برابر شده اس��ت. واردات اروپا از ایران 
که در ژانویه سال 2016 برابر با 120 میلیون یورو 
گزارش شده بود در ژانویه امسال به 772 میلیون 
یورو افزایش یافته اس��ت. براساس این گزارش، 
ازس��رگیری خرید نفت ایران توس��ط کشورهای 
اروپایی، علت اصلی این افزایش بوده اس��ت. بر 
این اس��اس، واردات اس��پانیا از ای��ران در ژانویه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 برابر شده 

و به 115 میلیون یورو رسیده است.
 واردات فرانس��ه نیز با افزای��ش 37 برابری 
ب��ه 111 میلیون یورو، واردات یون��ان با افزایش 
42 براب��ری به 106 میلیون ی��ورو، واردات ایتالیا 
ب��ا افزای��ش 8.5 برابری به 257 میلی��ون یورو و 
واردات هلن��د با افزایش 17 برابری به 83 میلیون 
یورو رس��یده اس��ت. کل صادرات اروپا به ایران 
در ژانویه 2017 نیز با رش��د 73 درصدی نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل مواجه شده و به 783 
میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در ژانویه 

س��ال قبل 452 میلیون ی��ورو کاال به ایران صادر 
کرده بود. بر اس��اس این گزارش، صادرات آلمان 
ب��ه ای��ران در ژانویه 2017 با رش��د 31 درصدی 
نس��بت به مدت مشابه قبل مواجه شده و به 203 
میلیون یورو رس��یده اس��ت. صادرات بلژیک به 
ایران در همین ماه با رشد 2 برابری به 48 میلیون 
 یورو رس��یده، صادرات اس��پانیا 3 برابر شده و به 
38 میلیون یورو رس��یده و صادرات فرانسه نیز با 
رش��د 3.5 برابری به 147 میلیون یورو بالغ شده 
است. صادرات انگلیس به ایران در ژانویه 2017 
رشد 2.5 برابری داش��ته و 16 میلیون یورو شده 
اس��ت. صادرات ایتالیا به ایران نی��ز 126 میلیون 
یورو اعالم ش��ده؛ که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد 1.5 برابری داشته است.

رئی��س کنفدراس��یون ص��ادرات ای��ران از 
کلیدی ترین خواس��ته بخش خصوصی در حوزه 
صادرات از دولت دوازدهم رونمایی کرد و گفت: 
اصلی ترین و مهمتری��ن مطالبه بخش خصوصی 
از دولت های قبل و دول��ت فعلی و دولت آینده 
بهبود محیط کس��ب و کار است. محمد الهوتی 
در گفتگ��و با مهر، افزود: وقتی ما می گوییم بهبود 
محی��ط کس��ب و کار، یعنی موضوعات��ی مانند: 
شرایط تولید،  باال بردن بهره وری، کاهش فساد و 
رانت و همچنین امنیت در سرمایه گذاری را شامل 
می شود. وی ادامه داد: به همین دلیل هم است که 
»محیط کسب و کار« یکی از شاخص های اصلی 
اقتصاد محس��وب ش��ده و هر س��ال کشورهای 
مختلف بر مبنای رقم این ش��اخص امتیاز بندی 
می ش��وند. الهوتی با ی��ادآوری تهیه قانون بهبود 
مس��تمر فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی 
در زمان فعالیت دولت دهم گفت: علیرغم اینکه 
در دولت قبل این قانون توس��ط اتاق بازرگانی و 
مجلس تهیه و تصویب شد و به دولت دهم ابالغ 
شد؛ اما با مخالفت رئیس جمهور وقت روبرو شد 
و ب��ه مرحله اجرا نرس��ید. وی ادامه داد: یکی از 
شعارهای اصلی دولت یازدهم پیش ازآغاز به کار 
نیز بهبود محیط کسب و کار بود که بخشی از آن 
انجام شد و به اعتقاد من، باز هم در دولت دوازدهم 
همین توقع را داریم؛ چراکه اجرایی شدن واقعی 
ش��رایط کس��ب و کار، همچنان خواس��ته بخش 
خصوصی از دولت بعد اس��ت. وی در ادامه بیان 

کرد: در بحث صادرات با توجه به سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی که نقش��ه راه اصلی کشور است، 
موضوع اصلی تقویت صادرات غیر نفتی اس��ت. 
بنابراین برای مقاوم سازی اقتصاد کشور، تولیدی 
باید مورد حمایت قرار گیرد که قابلیت صادرات 
و ارزش افزوده باال داش��ته باشد. وی تاکید کرد: 
وقتی در مورد صادرات حرف می زنیم، ابتدا باید 
کم و کاستی های تولید را برطرف کرده و از همه 
نظر آن را به ش��رایط بهینه و مقاوم رسانده باشیم. 
این فعال اقتصادی اظهار کرد: اصلی ترین مسئله 
در تولید، باال بردن کیفیت در مقابل کاهش هزینه 
و قیمت است. ما در بخش قیمت تمام شده بسیار 
مشکل داریم و قیمت ها به هیچ عنوان با کاالهای 

وارداتی رقابتی نیست.

 کاهش ۳۰ درصدی 
قاچاق سیگار

به گفته رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، واردات سیگار در سال گذشته که 
به میزان چهار میلیارد نخ بوده است، نسبت به سال قبلش کاهش 76 درصدی دارد. علی اصغر رمزی 
در گفت وگو با ایس��نا، ضمن اعالم این آمار،علت کاهش ش��دید واردات س��یگار در س��ال 1395 را 
اجرایی کردن تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توس��عه عنوان و اظهار کرد: این تبصره دولت را 
مکلف کرد تا واردات سیگار را با همان برند اصلی به تولید داخلی تبدیل کند و از سال 1393 مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اجرای این تبصره را در دستور کار خود قرار داد. وی افزود: 
علی رغم مقاومت هایی که وجود داش��ت و علت آن س��ود آور بودن واردات بود، اما واردکنندگان را 
مل��زم به اجرای قانون کردیم تا با راه اندازی واحدهای تولیدی جدید یا پر کردن ظرفیت های خالی 
واحدهای تولیدی موجود، به افزایش 15 میلیارد نخی تولید داخل دس��ت یابیم. رمزی با بیان اینکه 
تولید س��یگار در س��ال 1394 به میزان 30 میلیارد نخ بود، که در س��ال 1395 به میزان 45 میلیارد نخ 
افزایش یافت. در همین راس��تا و طبق برنامه در نظر گرفته ش��ده در س��ال 1396 و در ادامه تکلیف 
قانونی یاد ش��ده 5 میلیارد نخ دیگر به تولید داخلی اضافه خواهد ش��د و امیدواریم که در پایان سال 
جاری به 50 میلیارد نخ تولید داخلی برسیم. رمزی ادامه داد: در سال 1394 تولیدات داخلی 52 درصد 

از مصرف سیگار کشور را تامین می کرد، که در سال 1395 این نسبت به 82 درصد افزایش یافت.

 امضاء یادداشت تفاهم همکاری 
صندوق ضمانت صادرات ایران و پرتغال

تفاهم- گروه اقتصادی: طی یادداشت تفاهم همکاری که میان صندوق ضمانت صادرات ایران 
)EGFI( با شرکت ضمانت صادرات پرتغال )COSEC( درحضور معاون وزیر امور خارجه پرتغال، 
سفیر آن کشور درتهران و مسئولین صندوق ضمانت صادرات ایران به امضاء رسید، دوطرف در زمینه 
پوش��ش بیمه ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطالعات اعتباری تجاری دوکشور 
وسایر حوزه های تسهیل کننده تجارت به توافق رسیدند. این یاداشت تفاهم توسط سیدکمال سیدعلی 
- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و خانم ماریاخوزه ملو- مدیرکل 
ش��رکت ضمانت صادرات پرتغال به امضاء رسید. گفتنی است، امضای این یاداشت تفاهم همکاری 
می تواند؛ نقش موثری در تسهیل وتوسعه روابط تجاری دوکشور ایفا نماید. با امضای این یاداشت 
تفاهم، طرفین درزمینه تبادل اطالعات اقتصادی، تجاری، بانکی و توسعه پوشش های بیمه به توافق 
رس��یدند. همچنین طرفین ابراز امیدواری کردند: این همکاری ها از طریق بیمه مشترک واتکایی در 
دوکشور و کشور ثالث، اعتبارسنجی تجار و بانک ها، جلوگیری از بروز خسارت و کمک به وصول 
مطالبات توس��عه یاب��د. اولیویرا- معاون وزیر امورخارجه پرتغال نیز با اش��اره به نقش صندوق های 
ضمانت صادرات دوکش��ور که می توانند در تس��هیل تجاری ایفا نمایند، از آمادگی این کشور برای 
ایفای نقش واسط درصدور محصوالت نفتی وگازی ایران به کشورهای آفریقایی واروپایی خبر داد.

 رشد حجم مبادالت تجاری 
اتحادیه اروپا با ایران

 بهبود فضای کسب و کار
مهم ترین مطالبه بخش خصوصی

    

    


