
فرادیـد6 یک شنبه  27 خرداد 1397  شماره 4767 

لبنان: »سعد الحریری« نخست وزیر دولت پیشبرد 
امور لبنان نماز عید فطر امسال خود را در کنار »سلمان 
بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان اقامه کرد. وبگاه »النشره« 
اعالم کرد این نماز با حضور بسیاری از مقامات و مسئوالن 
عربستانی در مسجدالحرام در مکه مکرمه و صحن های 
آن اقامه ش��د. الحریری هفته ج��اری در گفت وگویی با 
خبرگزاری رسمی عربستان »واس« به تعریف و تمجید 

از »محمد بن سلمان« ولیعهد این کشور پرداخت.

مغرب : دولت مغرب در اقدامی غافلگیرکننده عدم 
مشارکت در نشست وزرای اطالع رسانی کشورهای عضو 
ائتالف عربی علیه یمن به رهبری عربستان سعودی را 
اع��الم ک��رد. وزارت فرهنگ و ارتباط��ات مغرب اعالم 
کرد که »محمد األعرج« وزیر فرهنگ و ارتباطات این 
کشور در نشس��ت وزرای اطالع رسانی کشورهای عضو 
ائتالف عربی علیه یمن که قرار است روز ۲۳ ژوئن )۲ 

تیر( در جده برگزار شود، شرکت نمی کند.

قط�ر: دیوان امیر قطر در بیانی��ه ای اعالم کرد که 
تمیم بن حمد ب��ا »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
تلفنی گفت  وگ��و کرد. در این تم��اس تلفنی روابط دو 
کش��ور و همکاری اس��تراتژیک دو طرف و چش��م انداز 
توس��عه روابط به گونه ای که منافع مش��ترک دو کشور 

محقق شود، مورد بررسی قرار گرفت.

کره ش�مالی: در ادامه ت��الش برای کاهش تنش 
در شبه جزیره کره و برای اولین بار در بیش از یک دهه 
گذشته، فرماندهان نظامی ارشد دو کره با یکدیگر دیدار 
کردند. این دیدار در راس��تای دیدارهای »کیم جونگ 
اون« رهبر کره شمالی و »مون جائه این« رئیس جمهور 
ک��ره جنوبی بود که پیش از این برای کاهش تنش ها و 

اقدامات خصمانه میان دو کره توافق کرده بودند.

ذرهبین

سفارتاسترالیابهقدسنمیرود
علی رغم درخواس��ت یک حزب در اس��ترالیا برای انتقال سفارت این کشور 
از تل آویو به قدس اش��غالی، وزیر خارجه استرالیا اعالم کرد دولت دست به این 

اقدام نمی زند.
جولی بیش��اپ، وزیر خارجه استرالیا، گفت کشورش در انتقال سفارت خود 
از تل آویو به قدس اش��غالی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیروی نخواهد 
کرد. اظهارات بیش��اپ در حالی اس��ت که اعضای حزب او حامی این انتقال سفارت 
هس��تند. ش��اخه ای از حزب لیبرال استرالیا از دولت این کش��ور درخواست کرده است 

سفارت خود را از تل آویو به قدس اشغالی انتقال دهد.
این الیحه پیشنهادی که الزام آور نیز نیست، با 4۳ رای موافق و ۳1 رای مخالف به 
تایید اعضای این حزب رس��ید. با این حال، وزیر خارجه استرالیا اعالم کرده است دولت 

هرگز آن را به عنوان سیاست خود اتخاذ نخواهد کرد.

غرب آسیا
فرانسهمتهمبهآزارپناهجویان

یک موسس��ه خیریه که مقر آن در انگلیس اس��ت، فرانسه را متهم کرد که 
ضمن آزار پناه جویان کم س��ن و س��ال، آنها را وادار کرده است که به ایتالیا باز 

گردند. 
آکسفام مدعی شده است که در فرانسه کف کفش پناه جویان کم سن کنده 
ش��ده است، س��ن آنها در مدارک تغییر داده شده و آنها وادار شده اند تا به ایتالیا 
باز گردند. این گزارش در شرایطی منتشر شد که روابط میان پاریس و رم در زمینه 

پذیرش یک کشتی حامل پناهجویان متشنج شده است.
»نیروهای گارد مرزی فرانسه ضمن آزار و دستگیری پناه جویان کم سن و سال، این 
اف��راد را وادار کرده ب��ه ایتالیا باز گردند و این اقدام بر خالف قوانین فرانس��ه و اتحادیه 
اروپاس��ت.« این گزارش به وضعیت وخیم حدود 1۶ هزار و ۵۰۰ پناهجو که یک چهارم 

آنها را کودکان بی سرپرست تشکیل می دهند پرداخته است

قاره سبز
ترامپعلیهحقوقبشر

آمارها نشان می دهند دولت آمریکا به دلیل اعمال سیاست های سخت گیرانه 
مهاجرت��ی ظرف تنها چند هفته گذش��ته ح��دود ۲۰۰۰ ک��ودک مهاجر را از 

والدینشان جدا کرده  است.
ای��ن آمارها ک��ه »وزارت امنی��ت داخلی آمری��کا« در اختی��ار خبرگزاری 
آسوشیتدپرس قرار داده نش��ان می دهد بین 19 آوریل تا ۳1 مه، 199۵ کودک 
خردس��ال از والدی��ن خود جدا ش��ده اند. برخی از فعاالن حق��وق مهاجران گفته اند 
مقام های آمریکایی زنان را هم از نوزادهایش��ان جدا می کنن��د اما وزارت امنیت داخلی 

آمریکا آن را انکار کرده است. 
دول��ت آمریکا والدین این کودکان را به تالش برای ورود غیرقانونی به آمریکا، نقض 
قوانین مهاجرتی متهم و آنها را بازداش��ت کرده اس��ت. از آنجا که در آمریکا بازداش��ت 

کودکان به همراه والدینشان ممنوع است، این کودکان از والدین خود جدا می شوند. 

حقوق بشر

امیدهای عراق 
فرامرز اصغری

ع��راق در حالی انتخابات پارلمان��ی را با حضور قابل توجه 
مردم و البته در شرایط مطلوب امنیتی برگزار کرد که همچنان 
چگونگی شکل گیری دولت از محورهای اصلی روند سیاسی آن 
است. براساس قانون عراق جریان هایی می توانند تشکیل دهنده 
دولت باشند که بیش از نیمی از اعضا پارلمان را تشکیل دهند. با 
توجه به نتایج انتخابات هیچ جریانی به تنهایی توان اجرای این 

مهم را ندارد و حتما باید میان جریان ها ائتالف صورت گیرد. 
آنچه در این فرآیند مش��اهده می شود رویکرد جریان های 

اصلی و بزرگ عراقی برای تحقق این ائتالف است. ائتالف فتح 
اعالم کرد »کفاءات للتغییر« )ائتالف شایستگی ها برای تغییر( و 
»حرکة اراده« )جنبش اراده( به این ائتالف )الفتح( پیوسته اند. 
در همین راس��تا، تلویزیون عراق گزارش داد »مقتدی الصدر« 
رهبر جریان صدر و »ه��ادی العامری« رهبر ائتالف انتخاباتی 
الفتح در نشست خبری مشترک تأکید کردند که برای تشکیل 

»ائتالف بزرگتر« در پارلمان عراق به توافق رسیده اند. 
از س��وی دیگر منابع خبری اعالم کردند احتماال بزودی 
ائتالف ه��ای النصر و دولة القانون به ائتالف س��ائرون و الفتح 
ملحق می ش��وند و در این راس��تا گفت وگوه��ای جدی برای 
جلب اعتماد و رفع موانع در مس��یر پیوس��تن این گروه ها به 
منظور تشکیل ائتالف بزرگ تر جریان دارد تا نسخه جدیدی 

از همپیمانی شیعی شکل بگیرد.
یکی از رهبران مطرح جریان صدر اظهار داش��ت: ائتالف 

س��ائرون - فت��ح به گفت وگوه��ای خود در تکمیل تش��کیل 
فراکسیون بزرگ تر برای تشکیل دولت پیش رو ادامه می دهند 
و گفت وگوهای فشرده ای برای جذب ائتالف النصر به رهبری 
حی��در العبادی، نخس��ت وزیر عراق و همچنی��ن ائتالف دولة 
القانون به رهبری نوری المالکی جریان دارد. این همگرایی ها 
در حالی صورت می گیرد که در انتخابات پارلمانی اخیر ائتالف 
سائرون ۵4 کرسی، ائتالف الفتح 4۷، ائتالف النصر، 4۲، دولت 

قانون ۲۵ و الحکمه هم 19 کرسی را تصاحب کردند. 
با توجه به رقابت ش��دید و حتی برخی اختالف دیدگاه ها 
در عملکرد این جریان ها این سوال مطرح می شود که چرا آنها 
به س��مت همگرایی و تش��کیل ائتالف گرایش یافته اند و چه 
نتایجی به همراه خواهد داشت؟ آنچه در برآیند تحوالت امنیتی 
و سیاس��ی عراق مشاهده می ش��ود تالش برخی جریان های 
داخلی و بیرونی عراق برای برهم زدن مردم ساالری جاری در 

این کشور و ایجاد فضای یاس در میان مردم و کشاندن عراق 
در ورطه جنگ داخلی و نزاع های سیاس��ی و امنیتی است که 
قطعا پیروز این روند گروه های تروریس��تی و حامیان خارجی 
آنها خواهند بود که نمونه این تحرکات منفی آتش زدن محل 

نگهداری صندوق های رای در بغداد بوده است. 
جریان های سیاسی نامبرده در سطور باال هر چند در روند 
اداره کشور دارای اختالف نظرهایی هستند اما تحقق مطالبات 
مردم��ی و مقابله با طراحی های ضد امنیت و منافع ملی عراق 
برایش��ان نقطه مشترک اس��ت و راهکار تحقق این مهم را نیز 
تشکیل هر چه سریع تر پارلمان و دولت جدید می دانند. بر این 
اساس است که تمام این جریان ها با نگاهی واحد برای تحقق 
این مهم گام برداش��ته و تالش دارند تا روندی آرام بر ساختار 
سیاس��ی کش��ور حاکم و در کنار حفظ اصول دیدگاهی خود 

برای مقابله با تهدیدات همگرایی واحدی را اجرایی سازند. 

یادداشت

فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه خريد ( دو مرحله اى ) 
به شماره در خواست ( 9700020و9600246) شماره مناقصه (1205/ج الف/97 )

شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران درنظردارد 13583 دست البسه حراست شامل پيراهن وشلوار وكاله وغيره موردنيازخود رااز طريق مناقصه عمومى خريدارى 
 نمايد .لذا مناقصه گران مى توانند با رعايت نكات درج شده در سايت هاى  gsogpc.nisoc.ir (شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران – بخش مزايده و مناقصه ) و
  HTTP//IETS.MPORG.IR ( پايگاه ملى مناقصات ) نسبت به دريافت و تكميل اسناد ارزيابى كيفى ، مطابق برنامه زمانبندى شده ذيل اقدام و مدارك مربوطه را به 

آدرس . گچساران- شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران دبير خانه كميسيون مناقصات اتاق 24 ارسال نمايند .
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 97/04/20

تاريخ گشايش پاكات ارزيابى كيفى 97/04/24
الزم به ذكر است بر نامه زمانبندى و تحويل اسناد مناقصه پس از ارزيابى كيفى براى شركتهائى كه حداقل نمره اعالم شده را كسب نمايند طى دعوت نامه اطالع رسانى 
 خواهد شد در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل آخرين تغييرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمى الزامى بوده و امكان ارائه 25 درصد پيش پرداخت مقدور

 نمى باشد. 
(طبق قانون حمايت از توليد كنندگان داخلى ،در صورت وجود سازندگان /توليد كنندگان داخلى ،مشروط به تاييد فنى كاال ى پيشنهادى اولويت خريد با آنها مى باشد .)

شماره مجوز 1170، 1397

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران

 دوم
نوبت

شركت ملى نفت ايران 
شركت ملى مناطق  نفت خيز جنوب 

شركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران 
«سهامى خاص»

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهي موضوع 
وضعيت اراضي زراعي باغات و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660301147002058 مورخ96/10/17 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي زراعي باغات و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك زيبادشت تصرفات 
علي  عين  فرزند  غياثوند  محرم صوري  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه 
شماره شناسنامه708 صادره از قزوين به شماره ملي5889324543 
در ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت71/78 
مترمربع از پالك12117 فرعي از 3 اصلي قسمتي از پالك شماره955 
فرعي از اصلي با حدود شماال بطول 5/85 متر ديواريست به ملك آقاي 
علي الوندي 3/5802 شرقا بطول12/50 متر ديواريست به قطعه 193 
تفكيكي جنوبا اول بطول4/71 متر ديواريست به ملك اقاي محمدحسين 
بن  كوچه  به  وديواريست  درب  متر  بطول1/12  دوم  آزادي3/5933 
الوندي  حمداله  آقاي  ملك  به  ديواريست  متر  بطول12/46  غربا  بست 
از  خريداري  تهران  بخش10  در  واقع  پالك 3/955  باقيمانده  غياثوند 
مالك رسمي ( آقاي ابوالقاسم كاهه ) محرز گرديده است. لذا به منظور 
در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتيكه 
ماه اعتراض  انتشار آگهي به مدت دو  تاريخ  از  باشند ميتوانند  داشته 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
به مراجع قضايي تقديم  و  را  اعتراض، دادخواست خود  تاريخ تسليم 
گواهي طرح دعوي را به اين اداره ارائه نمايند. بديهي است  در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/3/27 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/4/11
شكوري  - زيباشت  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رئيس  الف             12433/م 

تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
باغات و ساختمانهاي فاقد سند رسمي  تكليف وضعيت اراضي زراعي 
مورخ96/12/22   139660301147002936 شماره  راي  برابر 
و  باغات  زراعي  اراضي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 
وامالك  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
منصوري  رسول  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  زيبادشت 
شماره   ) به   زنجان  از  صادره  شناسنامه12  شماره  محرمعلي  فرزند 
بناي احداثي  با  ملي 4285154145 )در ششدانگ يك قطعه زمين 
اصلي   3 از  فرعي  پالك12295  به  مساحت100مترمربع  به  آن  در 
بطول5  شماال  حدود  با  اصلي  از  فرعي  شماره678  پالك  از  قسمتي 
متر  بطول20  شرقا  تفكيكي  قطعه44  ديوار  به  ديواريست  متر 
جنوبا  اصلي   3 از  فرعي  پالك678  باقيمانده  ديوار  به  ديواريست 
دو  غربادر  موجود  متري   9 كوچه  به  وديواريست  درب  متر   5 بطول 
بطول17  دوم  مزبور  كوچه  به  ديواريست  متر  بطول3  اول  قست 
تهران  بخش10  در  واقع  تفكيكي   31 قطعه  بديوار  ديواريست  متر 
گرديده  محرز   ( غياثوند  اشرفعلي  ( آقاي  رسمي   مالك  از  خريداري 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتيكه  در  شود  مي  آگهي 
به  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ميتوانند  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي 
اخذ  از  پس  و  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم و گواهي طرح دعوي را به اين اداره ارائه 
و عدم وصول  انقضاي مدت مذكور  بديهي است  در صورت  نمايند. 
انتشار  تاريخ   مالكيت صادر خواهد شد.  مقررات سند  اعتراض طبق 

نوبت اول: 1397/3/27 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/11
شكوري  - زيباشت  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رئيس  الف             12434/م 

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهي موضوع 
وضعيت اراضي زراعي باغات و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660301147002058 مورخ96/10/17 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي زراعي باغات و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك زيبادشت تصرفات 
علي  عين  فرزند  غياثوند  محرم صوري  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه 
شماره شناسنامه708 صادره از قزوين به شماره ملي5889324543 
در ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت71/78 
مترمربع از پالك12117 فرعي از 3 اصلي قسمتي از پالك شماره955 
فرعي از اصلي با حدود شماال بطول 5/85 متر ديواريست به ملك آقاي 
علي الوندي 3/5802 شرقا بطول12/50 متر ديواريست به قطعه 193 
تفكيكي جنوبا اول بطول4/71 متر ديواريست به ملك اقاي محمدحسين 
بن  كوچه  به  وديواريست  درب  متر  بطول1/12  دوم  آزادي3/5933 
الوندي  حمداله  آقاي  ملك  به  ديواريست  متر  بطول12/46  غربا  بست 
از  خريداري  تهران  بخش10  در  واقع  پالك 3/955  باقيمانده  غياثوند 
مالك رسمي ( آقاي ابوالقاسم كاهه ) محرز گرديده است. لذا به منظور 
در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اعتراضي  متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتيكه 
ماه اعتراض  انتشار آگهي به مدت دو  تاريخ  از  باشند ميتوانند  داشته 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
به مراجع قضايي تقديم  و  را  اعتراض، دادخواست خود  تاريخ تسليم 
گواهي طرح دعوي را به اين اداره ارائه نمايند. بديهي است  در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/3/27 تاريخ انتشار 
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تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
باغات و ساختمانهاي فاقد سند رسمي  تكليف وضعيت اراضي زراعي 
مورخ96/12/22   139660301147002936 شماره  راي  برابر 
و  باغات  زراعي  اراضي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 
وامالك  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
منصوري  رسول  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  زيبادشت 
شماره   ) به   زنجان  از  صادره  شناسنامه12  شماره  محرمعلي  فرزند 
بناي احداثي  با  ملي 4285154145 )در ششدانگ يك قطعه زمين 
اصلي   3 از  فرعي  پالك12295  به  مساحت100مترمربع  به  آن  در 
بطول5  شماال  حدود  با  اصلي  از  فرعي  شماره678  پالك  از  قسمتي 
متر  بطول20  شرقا  تفكيكي  قطعه44  ديوار  به  ديواريست  متر 
جنوبا  اصلي   3 از  فرعي  پالك678  باقيمانده  ديوار  به  ديواريست 
دو  غربادر  موجود  متري   9 كوچه  به  وديواريست  درب  متر   5 بطول 
بطول17  دوم  مزبور  كوچه  به  ديواريست  متر  بطول3  اول  قست 
تهران  بخش10  در  واقع  تفكيكي   31 قطعه  بديوار  ديواريست  متر 
گرديده  محرز   ( غياثوند  اشرفعلي  ( آقاي  رسمي   مالك  از  خريداري 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتيكه  در  شود  مي  آگهي 
به  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ميتوانند  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي 
اخذ  از  پس  و  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم و گواهي طرح دعوي را به اين اداره ارائه 
و عدم وصول  انقضاي مدت مذكور  بديهي است  در صورت  نمايند. 
انتشار  تاريخ   مالكيت صادر خواهد شد.  مقررات سند  اعتراض طبق 

نوبت اول: 1397/3/27 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/11
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آگهي عدم تسليم اسناد مالكيت نظر به اينكه خانم نازنين ميرحيدري وكيل خانم هاله اخوان فرزند حميد با شماره باركد19406000011104976080 
درخواست صدور سند مالكيت مشاعي سهم موكل خود را از پالك 47014 فرعي از 6933 اصلي واقع در بخش2 تهران به مساحت 169/05 مترمربع 
مورد ثبت 176444 صفحه 387 دفتر امالك جلد1174 به شماره چاپي 528423 كه بنام آقاي عليرضا سميعي ثبت و صادر و تسليم شده است 
سپس بموجب اسناد قطعي شماره61713 مورخ 80/4/23 و 66439 مورخ 85/4/11 دفترخانه 277 تهران به آقاي عليرضا جاويد روح بخش و خانم 
هاله اخوان بالسويه منتقل شده خانم هاله اخوان اعالم داشته كه اصل سند مالكيت فوق نزد آقاي عليرضا جاويد روح بخش مالك مشاعي (سه دانگ) 
مي باشد لذا باستناد تبصره 3 ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اين اداره طي اخطاريه حسن نيت به شماره 139685601025026308 مورخ 
96/5/16 به وي اخطار نموده است كه اصل سند مرقوم را جهت اقدام الزم قانوني به اين اداره ارائه نمايد كه نامبرده از چنين اقدامي خودداري 
نموده است لذا با انقضا مهلت ده روزه مقرر قانوني مراتب فقط يكبار در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار همين روزنامه منتشر مي شود تا چنانچه 
دارنده سند مالكيت پالك مرقوم بدون مجوز قانوني حداكثر ظرف مهلت 15 روز پس از انتشار اين آگهي سند مالكيت را به اين اداره تسليم ننمايد 

سند مالكيت مشاعي متقاضي باال صادر و به وي تسليم و متعاقبا ساير اقدامات الزم نيز مطابق ماده قانوني فوق الذكر خواهد شد. 
 12424/م الف                    شهميرزادي- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نارمك 
آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده  اجرايي كالسه ع/3-8048 و مكانيزه 8500285 ششدانگ يك 
دستگاه اپارتمان واقع در شمال غرب طبقه سوم به مساحت 102/10 مترمربع كه مقدار 1/28 مترمربع آن بصورت بالكن است قطعه13 تفكيكي به 
شماره45504 فرعي از 6933 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك6933/1327 واقع در بخش2 تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات طبق قانون 
تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن با حق استفاده ازپاركينگ مشاعي براي پارك يك دستگاه اتومبيل سواري محدود به حدود: شماالً به طول4/20 متر 
ديواريست بپالك 6933/1328 شرقا اول بطول 2 متر ديوار و پنجره بفضاي نورگير مشاعي دوم بطول 4/25 متر  سوم به طول1/20 متر شمالي است 
چهارم به طول 2متر اين سه قسمت ديواريست مشترك با آپارتمان مجاور پنجم به طول7/10 متر درب و ديواريست به راهرو مشاعي جنوبا: اول5/30 
متر ديواريست به راه پله مشاعي دوم غربي است 2/85 متر سوم به طول3/30 متر اين دو قسمت ديوار و پنجره و لبه بالكن است به فضاي نورگير 
مشاعي غربا: اول به طول8/90 متر ديواريست به پالك 6933/1326 دوم شمالي است3/10 متر سوم به طول3/50 متر اين دو قسمت ديوار و پنجره 
است به فضاي نورگير مشاعي كف با سقف طبقه تحتاني مشترك است و سقف آن پشت بام مشاعي است كه ذيل ثبت شماره171647 صفحه178 دفتر 
امالك 1151 ثبت و مع الواسطه به خانم رعنا ارونقي علمداري منتقل شده است و به موجب سند رهني شماره7660 مورخ 83/9/17 دفتر 765 تهران 
در رهن بانك سپه قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه ع/3-8048 و مكانيزه 8500285 گرديده و طبق نظريه 
مورخ 95/11/24كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از : ملك موصوف واقع در تهران خيابان قائم مقام فراهاني 
نرسيده به خ مطهري نبش كوچه عرفان پالك168 جديد واحد 34 مي باشد آپارتمان مورد نظر در زمان بازديد به صورت دفتر كار بود قدمت ساختمان در 
حدود 35 سال با كاربري مسكوني ( بصورت اداري در حال بهره برداري) است ساختمان داراي سيستم باربر بتني با سقف بتني مي باشد ملك در طبقه 
سوم يك ساختمان 5 طبقه است (3 طبقه و يك طبقه همكف با كاربري پاركينگ و يك طبقه زيرزمين) واقع شده است و فاقد آسانسور و داراي 15 واحد 
آپارتمان (در هر طبقه 5 واحد است وداراي انشعاب برق اختصاصي و برق و آب و گاز اشتراكي است و شامل 4 اتاق نماي سنگ كف سراميك پنجره ها 
آلومينيومي داراي سرويس ايراني و آبدارخانه با كابينت ام دي اف مي باشد سيستم گرمايش آپارتمان موتورخانه مركزي رادياتور و سيستم سرمايش 
آن با كولرآبي و كولرگازي است و به مبلغ5/000/000/000ريال (پنج ميليارد ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه 
فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ 97/4/12 از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي  واقع در چهارراه جهان كودك ساختمان 
معاونت اجراي ثبت استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 5/000/000/000ريال (پنج ميليارد ريال) 
شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه 
روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين و خريداران ميتوانند 
با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند. ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق 
انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و 

تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و... خواهد بود. تاريخ انتشار آگهي مزايده: 97/3/27
12436/م الف       رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي- نقيبي

ت اول
نوب

تجديد آگهى فراخوان ارزيابى كيفى
مناقصه عمومى و دو مرحله اى شماره 96/047/اف/ت1

تامين خدمات H2S در مناطق الوان، سيرى و قشم
شماره مجوز: 1178  1397

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه فوق الذكر از بين شركتهاى ايرانى اقدام نمايد:
H2S الف: شرح مختصر خدمات: تامين خدمات

ب: محل اجراى خدمات: مناطق عملياتى الوان، سيرى و قشم
ج: مدت انجام خدمات: 2 سال

ساير موارد كه مى بايست مدنظر قرار گيرد:
1ـ توانايى ارائه ضمانتنامه «شركت در مناقصه» به مبلغ 3/289/170/000 ريال

2ـ توانايى ارائه ضمانتنامه «انجام تعهدات» به ميزان 10درصد مبلغ كل قرارداد طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده شدن.
3ـ به تقاضاى مشــروط، مبهم، ناقص و با مشــاور با شرايط مندرج در اسناد و مدارك و تقاضاهايى كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد. ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
4ـ شرركت نفت فالت قاره ايران در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات در چهارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار خواهد بود.

5ـ پيشنهادات مالى مى بايستى حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران داراى اعتبار و قابل تمديد براى 
يك دوره ديگر باشند.

6ـ كسب حداقل امتياز تعيين شده و ارزيابى كيفى، جهت دعوت درمناقصه فوق الذكر الزامى است.
از كليه متقاضيان واجد شــرايط دعوت مى شــود تا حداكثر ظرف يك هفته پس از انتشــار آگهى نوبت دوم، با همراه داشــتن معرفى نامه معتبر به آدرس ذيل 

مراجعه و حضورا نسبت به دريافت مدارك ارزيابى كيفى اقدام نمايند.
ضمنا بايستى ظرف مدت 14 روز پس از آخرين مهلت دريافت مدارك ارزيابى كيفى اطالعات مورد درخواست به آدرس ذيل تحويل گردد. محل و زمان تحويل 

و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد مى گردد.
نشانى محل اعالم آمادگى و تحويل اسناد ارزيابى كيفى: تهران، خيابان ولى عصر، نرسيده به تقاطع مدرس، خيابان تورج، خيابان خاكزاد، شماره12، شركت نفت 

فالت قاره ايران، طبقه5، امور قراردادها، تلفن 23942510ـ021
تبصره: متقاضيان مى توانند جهت كســب اطالعات بيشــتر در روز آگهى نوبت دوم به ســايت اينترنتى اين شركت به نشــانى WWW.IOOC.CO.IR مراجعه 

نمايند.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت نفت فالت قاره ايران 
(سهامى خاص)

ویژه گروه فرادید   همزمان با ناکامی های گسترده گ�زارش 
متجاوزات در مقابله با مقاومت یمنی ها، س��خنگوی 
رسمی جنبش انصاراهلل یمن، با ارائه اطالعات جدید 
از نبرد با ائتالف سعودی در جبهه ساحل غربی، تاکید 
کرد که متجاوزان در این جبهه نیز مانند جبهه های 

دیگر در دام افتاده اند و به بن بست رسیده اند.
 »محم��د عبدالس��الم« عید فط��ر را به مردم 
و رزمن��دگان یمنی در جبهه ه��ای مختلف نبرد با 
ائتالف متجاوز س��عودی و نیز پیروزی های مستمر 
ارتش و کمیته های مردمی در جبهه های داخلی و 

مرزی کشور را تبریک گفت.
س��خنگوی رس��می جنبش انصاراهلل  یمن در 
گفت وگو با پایگاه خبری شبکه »المسیرة«، ارتش و 
کمیته های مردمی یمن، راهبرد دقیقی برای ریختن 
خون دش��منان در س��احل غربی دارن��د... عملیات 
اکن��ون در منطقه »الدریهم��ی« و چندین منطقه 

مش��خص دیگر، متمرکز اس��ت و نیروهای دشمن 
از جل��و و عقب محاصره ش��ده اند. دش��من متجاوز 
در نبرد س��احل غربی و س��ایر جبهه ها به بن بست 
رس��یده است و وجهه بین المللی آن در حال از بین 
رفتن است و تاکنون هیچ یک از اهدافش را محقق 
نکرده است. وی تصریح کرد: دشمن متجاوز در نبرد 
ساحل غربی، ارزش های اخالقی و بعد اجتماعی اش 
را از دس��ت داده و به همی��ن دلیل به نمایش های 

تبلیغاتی و جنگ روانی روی آورده است.
وی گفت که جنگ ساحل، یک نبرد آمریکایی 
- انگلیسی است و کشورهای عضو ائتالف سعودی به 

تنهایی نمی توانند به تنهایی وارد آن شوند. کشتی های 
آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی در سواحل یمن برای 

بمباران و عملیات های جنگی مختلف حضور دارند.
الزم به ذکر است جنگنده های سعودی مناطقی 
در اس��تان صع��ده یمن را با بمب ه��ای ممنوعه ی 
خوشه ای هدف قرار دادند. بمب های خوشه ای پس 
از شلیک به هزاران بمب کوچک تر تبدیل شده و در 
منطقه وس��یعی فرود می آیند که گاه به شکل مین 
عمل کرده و جان شهروندان را به خطر می اندازند.

در این میان »س��یدعبدالملک الحوثی« رهبر 
انصاراهلل در آخرین سخنرانی ویژه ماه مبارک رمضان 

خود وعده داد ساحل غربی استان »الحدیده« یمن 
ب��ه باتالقی بزرگ تبدیل خواهد که در متجاوزان و 
طمع ورزان در آن غرق خواهند شد. رهبر انصاراهلل 
در ادامه نبرد س��احل غربی را نبردی اصلی و مهم 
خواند و افزود: متجاوزان در طول تاریخ بر س��احل 
یمن و جزایر آن چش��م دوخت��ه بوده اند و همواره 

هدفی راهبردی برای آنها بوده است.
از س��وی دیگ��ر نی��روی دریای��ی ارتش یمن 
و کمیته ه��ای مردمی این کش��ور به کش��تی های 
غیرنظامی درباره نزدیک شدن به ساحل الحدیده 
به منظور در امان ماندن از موشک های شلیکی به 

سمت کش��تی های متجاوز ائتالف سعودی هشدار 
داد. در این بیانیه آمده است: »در پی اقدام دشمن 
در گس��یل نیروهای بیش��تر به منظ��ور حمله به 
ساحل غربی یمن و اشغال الحدیده، نیروی دریایی 

یمن آماده مقابله با هر چالشی است«.
بیانیه مذکور افزود: »دیروز یک کشتی اماراتی را 
با ۲ فروند موشک هدف گرفتیم که به انهدام کامل 
کش��تی منجر ش��د اما این اولین یا آخرین ناو نابود 
ش��ده دشمن نبوده و نخواهد بود«. منبعی در یگان 
موش��کی ارتش و کمیته های مردمی یمن از شلیک 
یک فروند موش��ک بالس��تیک به س��مت نیروهای 
متج��اوز ائتالف س��عودی در س��احل «الُحدیده« و 
اصابت آن به هدف خبر داد. همچنین »محمد علی 
الحوث��ی« رئیس کمیته عالی انق��الب یمن، ادعای 
کشورهای عضو ائتالف متجاوز به یمن به سرکردگی 
عربستان مبنی بر اینکه جنبش انصاراهلل، مانع ورود 

کمک ها به کشور می شود را تکذیب کرد.

ائتالف سعودی در باتالق حدیده گرفتار شد

محاصره متجاوزان در نبرد ساحل غربی


