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محمد جواد ظریف:

وزارت خارجه
مسئول رسمی
سیاستهای
خارجه ایران است

»

»

ایس�نا :محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران در گفتگو با بیبیس��ی عربی که بخ��ش کوتاهی از آن روز
دوشنبه منتشر شد ،گفت :منطقه خاورمیانه نیازمند همکاری میان تمام طرفها است و ما راهبردی منطقهای
داریم و هدف آن منطقهای قویتر اس��ت نه کش��وری قوی و یا مردانی قوی .وی افزود :ما به اندازه کافی مردان
قوی داریم و اکنون نیازمند منطقهای قوی هستیم .ما به دنبال اتخاذ موضع علیه هیچ کشوری نیستیم و مواضع
ما کام ً
ال واضح هستند ،ما خواس��تار گفتگو هس��تیم .وی افزود :نادیده گرفتن وزارت خارجه در این سفر باعث
ش��د تا من برای حفظ اعتبار این وزارت این اقدام را اتخاذ کنم .مطمئن باشد که وزارت خارجه مسئول رسمی
سیاستهای خارجه ایران است و جامعه بینالمللی باید به این مسئله پی ببرد و این پیام به آنها رسید ،من امروز
بسیار خوشحال هستم که در خدمت ملت ایرانم.

دونالد ترامپ:

انتخابات ۲۰۲۰
رفراندومی میان
سوسیالیسم و
کاپیتالیسماست

»
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ایلنا« :دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا ،روز دوشنبه تایید کرد که آغاز کردن کارزار انتخاباتی بر اساس
ایدههای سوسیالیستی «آسان» و «وسوسهانگیز» است ،اما هش��دار داد که عملی کردن آن در حکومتداری به
فاجعه خواهد انجامید .وی در گفتگو با ش��بکه محافظهکار «بریبارت نیوز» گفت« :بای��د خیلی مراقب بود .آغاز
کارزار انتخاباتی با سوسیالیسم آسان اس��ت ،اما حکمرانی براساس آن سخت اس��ت و در اینصورت کشور نابود
میش��ود .».وی افزود« :حقیقت این اس��ت که در مناظرهها از تحصیل و بیمه س�لامت رایگان حرف میزنند و
میگویند که به همه همهچیز میدهند و به هر کس یک رویسرویس رایگان اهدا میکنند .به این آسانی نیست.
اما مشکل اینجاس��ت که  ۱۰س��ال بعد همهچیز به فنا میرود ،چه این کشور باش��د چه دیگر کشورها ».ترامپ
همچنین گفت که انتخابات سال  ۲۰۲۰میتواند رفراندومی میان سوسیالیسم و سرمایهداری در آمریکا باشد.

گزارش «روزان» از ابعاد و نشستهای دومین روز سفر روحانی به عراق

خبر

گامهای محکم تهران و بغداد در گذار از تحریمها

میشل عون:

تعرض اسرائیل به حاکمیت لبنان
باید متوقف شود

فارس :یک هیأت پارلمانی فرانس��ه دیروز (س��ه ش��نبه) با
«میشل عون» رئیسجمهور لبنان دیدار کرد .بر اساس گزارش
وبگاه «النشره» ،عون در این دیدار اعالم کرد :تمایل داریم فرانسه
و اروپا به ما در بازگرداندن آوارگان (سوری) کمک کنند ،خصوصا
اینکه گزارشهایی حاکی از آن اس��ت که آوارگان بازگش��ته به
کشورشان ،در ش��رایطی آرام و مطمئن زندگی میکنند« .جان
پییر الکروا» معاون دبیر کل س��ازمان مل��ل در روند صلح نیز با
رئیسجمهور لبنان دیدار و عون در این دیدار اعالم کرد ،علیرغم
پیشنهادهای داده شده« ،اسرائیل» همچنان با ترسیم مرزهای
دریایی مخالفت میکن��د .وی همچنین تأکید کرد ،تعرضهای
رژیم صهیونیس��تی به حاکمیت زمینی ،دریایی و هوایی لبنان
باید متوقف ش��ود .الکروا هم در این دیدار بر اهمیت همکاری با
دولت لبن��ان در زمینههای مختلف بهوی��ژه عملکرد «یونیفل»
(نیروهای حافظ صالح س��ازمان ملل) تأکید ک��رد گفت ،امید
میرود با تشکیل دولت جدید این همکاری بیشتر شود.

انگلیس سفر مدیر اینستکس به تهران را
گامی مهم خواند

ایرنا :س��فارت انگلیس در تهران روز س��هش��نبه سفر مدیر
س��ازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا (اینس��تکس -
 )INSTEXبه ایران را گامی مهم در راستای گفتگو در خصوص
ب رس��می توئیتر سفارت
نحوه اجرای این س��ازوکار خواند.حسا 
انگلیس در تهران با انتشار تصویری از دیدار « پر فیشر» با روسای
نمایندگیهای سه کشور آلمان ،فرانس��ه و انگلیس نوشته است:
استقبال از رئیس تازه منصوبش��ده اینستکس در سفر به تهران
توسط نمایندگیهای دیپلماتیک سه کش��ور اروپایی  E3گامی
مهم جه��ت گفتگو با همتای��ان ایرانی در خصوص نح��وه اجرای
سازوکار تجاری ایران و اتحادیه اروپا! وزیران امور خارجه سه کشور
اروپایی آلمان ،فرانس��ه و انگلیس یازدهم بهمنماه گذشته اعالم
کردند کانال ویژه پرداخ��ت اروپا و ایران تحت عنوان «س��ازوکار
حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا’ (اینستکس )INSTEX-
به ثبت رسمی رسیده است.

سرگئی الوروف:

آمریکا درصدد خرید متحدانش است

ایس�نا :مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا اوایل دیروز ،کمپانی
روسنفتومدیریتآندرخریدنفتازونزوئالرادورزدنتحریمهای
آمریکایی خوانده بود .س��رگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه در یک
کنفرانس خبری پس از گفتگو با کارین کنی��س ،وزیر امور خارجه
اتریش گفت :این اظهارات بر اساس قوانین بین المللی است؟ به هیچ
وجه .الوروف همچنین درباره برنامه دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا در کمک به سایر کشورها برای مقابله با روسیه گفت :آمریکا
تالش میکند تا متحدان را بخرد .پیشنهاد ترامپ برای کمک ۵۰۰
میلیون دالری به س��ایر کش��ورها در مقابله با نفوذ ادعایی روسیه،
دیپلماسینیستوآمریکاتالشمیکندتامتحدانرابخرد.

انتقاد دیک چنی
از سیاست خارجی دونالد ترامپ

ایلنا« :دیک چنی» چهل و ششمین معاون رئیسجمهوری
ایاالت متحده ،در جلس��ه خصوصی قانونگ��ذاران آمریکایی به
«مایک پنس» معاون رئیسجمهوری این کشور و دولت «دونالد
ترامپ» ،رئیس فعلی کاخ سفید حمله کرد .این خبر را مقامهای
کاخ س��فید و حامیان حزب جمهوریخواه روز دوش��نبه اعالم
کرد .دیک چنی ک��ه خود نیز به خاطر سیاس��تهایش در زمان
صدارت «جورج بوش» ،رئیسجمهوری پیشین ایاالت متحده،
بس��یار مورد انتقاد قرار گرفت��ه بود ،در نشس��تی خصوصی که
حدود  ۲۰۰نفر در آن حضور داشتند از سیاستهای جانشینان
جمهوریخواهش اظهار ناامیدی کرد.

تحلیل روز

گروه دیپلماسی :سفر تاریخی حسن روحانی
رئیس جمه��ور کش��ورمان در دومی��ن روز خود با
سطحی بیشتر از توجهات مواجه شد و استقبال گرم
مقامهای سیاس��ی عراقی از روحانی ،نش��انگر عمق
مناسبات میان تهران و بغداد اس��ت .در دومین روز
سفر رئیس جمهور کشورمان ،هیاتهای عالیرتبه
دو کش��ور در نشس��ت هایی مش��ترک و همچنین
جداگانه با همتایان خود دیدار و ضمن بررسی آخرین
وضعیت توافقات و س��طح همکاریها و فرصتهای
جدید برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور دوست و
همسایه ،در حضور دکتر روحانی و نخست وزیر عراق،
پنج سند و یادداشت همکاری امضا و بین مقامات دو
کشورتبادلشد.
از جمله مهمترین دس��تاوردهای سفر و مذاکره
می��ان هیات دیپلماس��ی ایران به ریاس��ت حس��ن
روحانی با عراقیه��ا میتوان به توافقات��ی در زمینه
امنی��ت منطق��های فراگی��ر ،فراهم ک��ردن روادید
رایگان ،ایج��اد ارتباطات ریلی،الیروب��ی رود مرزی
«اروند رود» پس از  ۴۳س��ال ،ایجاد منطقه صنعتی
مش��ترک ،افزایش همکاری در زمینه انرژی ،تالش
برای رس��اندن مبادالت تج��اری  ۲۰میلیارد دالری
و امض��ای موافقتنامه تعرفه ترجیحی اش��اره کرد.
بر اس��اس گزارشها روحانی امروز چهارش��نبه در
ادام��ه دیدارهای خ��ود ،ع��ازم نجف میش��ود و با
آیتاهلل سیس��تانی دیدار میکند .در مجموع ،نتایج
و دستاوردهای روز دوم سفر حسن روحانی به عراق
را میتوان برداش��ته ش��دن گامه��ای محکم تهران
و بغداد برای گ��ذار از تحریمهای آمری��کا و مقابله با
خواس��تهای نامعقول واش��نگتن از عراقیها برای
ت کردن به ایران ارزیابی کرد.
پش 
تاکیدروحانیبرگسترشفزایندهمناسبات
عراق و ایران
رئی��س جمه��وری کش��ورمان در روز دوم از
نشستهای خود با سیاستمداران عراقی ،با اشخاصی
همچون نوری المالکی ،عم��ار حکیم ،حیدر عبادی
و ...دیدار کرد .حس��ن روحانی در دیدار با سید عمار
حکیم ،رئیس جریان حکمت وطنی عراق با اش��اره
به اینکه امروز منطقه و جهان به واسطه توسعه علم،
فناوری و ارتباطات شاهد تحوالت گستردهای است،
خاطر نش��ان کرد :باید تالش کنیم تا به وظایف خود
در برابر ملتهای دو کش��ور به خوب��ی عمل کنیم.
رئیس جمهوری با بی��ان اینکه ای��ران و عراق نقش
مهم و تأثیرگذاری در منطقه ایف��ا میکنند ،گفت:
باید متناس��ب با ش��رایط ،آرمانها و اهداف دو ملت
و دو کش��ور برنامهریزی کرده و در راس��تای توسعه
همه جانبه همکاریها و مناس��بات ته��ران – بغداد
گام برداریم .همچنین ،در س��طحی دیگر ،بر اساس
گزارش ایرنا حس��ن روحانی دیروز -سهش��نبه -در
دیدار ب��ا حیدر العبادی نخس��توزیر س��ابق عراق،
با بیان اینکه ایران و عراق در کنار دیگر کش��ورهای
دیگر منطقه مانند ترکیه نقش تأثیرگذاری در منطقه
ایفا میکنند ،خاطرنش��ان کرد :باید تالش کنیم تا
عالوه بر روابط دوجانبه ،همکاریهای چندجانبه در
زمینههای گوناگون مانند ترانزیت ،راهآهن و مبارزه با
تروریسم را میان کشورهای منطقه گسترش دهیم.
وی تصریح کرد :ام��روز باید با گس��ترش ارتباطات
میان فعاالن سیاس��ی و احزاب و روابط علمی میان
دانشگاههای دو کش��ور و توس��عه روابط دو ملت در
جهت گسترش بیش از پیش همکاریهای دو کشور

»

نتای�ج و دس�تاوردهای روز دوم س�فر حس�ن روحانی به ع�راق را
میت�وان برداش�ته ش�دن گامه�ای محک�م ته�ران و بغ�داد برای
گ�ذار از تحریمه�ای آمری�کا و مقابل�ه ب�ا خواس�تهای نامعق�ول
واش�نگتن از عراقیها برای پش�ت ک�ردن به ای�ران ارزیاب�ی کرد.

در بخشهای مختلف از جمله تج��اری ،اقتصادی و
آموزشهایعالیمشترکتالشکنیم.
در س��طحی دیگ��ر ،حس��ن روحان��ی رئی��س
جمهوری اسالمی طی سخنانی در نشست صمیمی
با س��ران ادیان ،مذاهب ،قومیتها و عش��ایر عراق
گفت :دشمنان با ایجاد داعش میخواستند منطقه
را به آتش بکش��ند و میان ملتهای آن دش��منی و
جنگ و خونریزی بهراه بیندازند .وی گفت :ملتهای
منطقه و در راس آن مل��ت قهرمان عراق با پایمردی
و ایس��تادگی موفق ش��دند این توطئ��ه را خنثی و
تروریسم را شکس��ت دهند و جمهوری اسالمی نیز
مفتخر اس��ت که در کنار ملت و دولت عراق ایستاد.
روحانی افزود :بهرغم تبلیغاتی که میشود آمریکا و
غرب در شکست تروریسم ناکام بودهاند .همچنین،
حس��ن روحانی ،در دیدار ب��ا فالح الفی��اض رئیس
حشدالشعبی و مش��اور امنیت ملی عراق با تجلیل
از مجاهدته��ا ،فداکاریه��ا و افتخارآفرینیهای
حشدالشعبی در مس��یر مبارزه با تروریسم و ایجاد
ثبات و امنیت در عراق ،گفت :مبارزه با تروریستها
در عراق با مجاهدتهای مردم عراق به دست آمد و
افتخاری برای مسلمانان و جهان اسالم بود.
اظهارحمایتقاطعانهعراقیهاازایران
در دومین روز از سفر سه روزه هیات دیپلماسی
ایران به عراق ،به رهبری حس��ن روحانی ،مقا مهای
سیاسی عراقی به گرمی از رئیس جمهور کشورمان
اس��تقبال و بر حمایت ایران از عراق تحت هر شرایط
تاکید کردند .در همین زمینه ،نوری المالکی نخست
وزیر اس��بق و دبیرکل حزب الدعوه عراق در دیدار با
روحانی ،بر اهمیت نقش ایران و عراق در تقویت ثبات
و امنیت منطقه تاکید کرد .رئیس ائتالف دولت قانون
در این دیدار همچنین خواستار افزایش همکاریها و
هماهنگیهای موجود میان دو کشور در حوزههای
مختلف بهویژه سیاست و اقتصاد شد .وی همچنین از
مواضع جمهوری اسالمی ایران در حمایت از عراق در
جریان مبارزه با تروریسم قدردانی کرد.
همچنین ،س��ید عمار حکی��م نیز در دی��دار با
روحانی ،ضمن ارائه گزارش��ی از اوض��اع اجتماعی،

سیاسی و فضای عمومی در عراق ،گفت :امروز عراق
توانس��ته اس��ت از چالشهای بزرگ عبور کند و در
مسیر بازسازی و توسعه قرار بگیرد و مطمئناً توسعه
بیش از پیش روابط و همکاریها با ایران میتواند در
تسریع این روند ،مؤثر باش��د .رئیس جریان حکمت
وطنی عراق با اش��اره به ضرورت تالش در راس��تای
حفظ وحدت و انس��جام گروههای مختلف در عراق،
گفت :وظیفه خود میدانیم تا در برابر فضاس��ازیها،
زیادهخواهیها و تبلیغات گس��ترده مس��تکبران و
قدرته��ای بزرگ علی��ه جمهوری اس�لامی ایران
ایستادگیکنیم.
در س��طحی دیگر ،حیدر العبادی ،نخست وزیر
س��ابق عراق هم در این دیدار با مهم توصیف کردن
سفر رئیس جمهوری اس�لامی ایران به عراق ،گفت:
دو کشور در سالهای گذشته روابط و همکاریهای
بسیار نزدیکی بهویژه در مبارزه با تروریسم در منطقه
داشتهاندوامروزبایدتالشکنیمتامناسباتفیمابین
در زمینههای مختلف اقتص��ادی ،فرهنگی و تجاری
بیش از پیش گسترش یافته و استمرار داشته باشد.

کشمکش آمریکا با چین
در میدان اعتراضات آرام الجزایر

حیدر العبادی افزود :همه احزاب و سیاس��یون عراق
از گسترش همکاریها و روابط با جمهوری اسالمی
ایران حمایت میکنند و هیچ عاملی نمیتواند در این
روابط استراتژیک خدشهای وارد کند.
سرگشتگیآمریکاازابعادسفرروحانیبهعراق
اس��تقبال ویژه عراقیها از هی��ات ایرانی و توجه
فوقالعاده رس��انهها در س��طح جهانی به این سفر،
واکنش هیس��تریک آمریکاییهای را در پی داشته
است.در همین زمینه بر اساس گزارش ایسنا ،برایان
هوک در گفتگو با شبکه عربی الحره در پاسخ به این
سوال که هم پیمانان عراقی ش��ما از حسن روحانی،
رئیس جمهور ایران اس��تقبال کردند ،نظر ش��ما در
این رابطه چیس��ت ،گفت :عراقیها بای��د در رابطه
با انگیزههای س��فر رئیس جمهور ایران ب��ه بغداد از
خود س��وال کنند ،هیچ چیزی وجود ندارد که نشان
دهد مل��ت ای��ران در اولویتهای دولت باش��د پس
چرا روحانی بای��د رفاه ملت ع��راق را در اولویتهای
خود قرار دهد ،اگر س��وال در رابطه با تقویت امنیت،
حاکمیت و ثبات عراق است ایران پاسخ خوبی برای
آن نخواهد بود .وی مدعی ش��د که ایران به دنبال آن
اس��ت که عراق را به یکی از اس��تانهای خود تبدیل
کند تا بتواند یک راه نظامی در شمال خاورمیانه ایجاد
کنند و س��پاه ایران بتواند از این راه موشک ،سالح و
مبارز جابه جا کند .سفر روحانی به عراق به سود ملت
عراق نیست .هوک در پاسخ به این س��وال که ایران
میخواهد عراق را به بازاری برای فروش کاالهای خود
و عبور از تحریمها تبدیل کند ،اقدامات ش��ما در این
راس��تا چه خواهد بود گفت :آمریکا در مقابل هرنوع
فعالیتی و در هرجای جه��ان که در تضاد با تحریمها
باش��د تحریمهایی ایجاد خواهد کرد ،به کشور عراق
معافیتهایی برای خرید ب��رق از ای��ران دادیم تا به
مردم جنوب این کش��ور کمک کنیم زی��را آنها نیاز
مبرم به برق دارند .نماینده ویژه امور ایران در وزارت
امور خارجه آمریکا در پاس��خ به این س��وال که این
معافیتها تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود گفت :این
مسئله را بر اس��اس یک قاعده و وضعیت در آن زمان
اعمال میکنیم ،مایک پمپئو در مرحله اول معافیت
 ۴۵روزه به آنه��ا داد ،او میخواهد ببیند که عراقیها
تا چه مقدار تکیه بر برق ایران را کاهش دادهاند ،این
مسئله برای ما مهم است و در این راستا پیشرفتهایی
داشتیموبهدنبالپیشرفتهایبیشترهستیم.

یک وب��گاه خبری الجزایری نوش��ت :تغییر نظ��ام در الجزایر
میتواند به اتفاقی غم انگیز منجر شود ،چون یک شهروند ساده و
معمولی خیلی وقتها نمیفهمد که ناخواسته مجری توطئههای
بزرگ بیگانگان علیه کش��ورش میش��ود .به گزارش خبرگزاری
فارس ،وبگاه خبری «الجزائریه لالخبار» در سرمقاله دیروز خود با
عنوان «آیا نظام بوتفلیقه به سرنوش��ت قذافی دچار میشود و آیا
الجزایر به صحنه کشمکش آمریکا و چین مبدل میشود» درباره
توطئهها برای منحرف کردن روند اعتراضات در الجزایر هشدار داد.
در مقدمه این یادداشت آمده است :رفتار الجزایریها از هر نظر
عالی بوده وقتی که به اتفاق هر ن��وع دخالت خارجی را در بحران
کنونی کشورشان رد کردند ،چون متوجه هستند که در این دنیا
همه علیه هم توطئه میکنند و مس��ائل الجزایریها و اختالفات
بین آنها باید توسط خود الجزایریها حل ش��ود ،اما صرف نظر از
این رفتار متمدنانه و صرف نظر از خواس��تههای مش��روع و ساده
میلیونها الجزایری از حکومتی که مخالفت تغییر اس��ت و اصرار
دارد بازی خطرناکی را به س��رانجام برس��اند ،آیا بیگانگان از کنار
بحران کنونی الجزایر به سادگی عبور خواهند کرد؟
به باور نویسنده بعضی از الجزایریها حتی روشنفکران آنها
معتقدند که الجزایر یک کشور وابسته به ایاالت متحده و فرانسه
اس��ت ،این اعتقاد با نقش اقتصادی آمریکا در الجزایر به ویژه در
حوزه نفتی و حمایتی که حکومت بوتفلیقه در سالهای گذشته
از آمریکا دریافت کرده تقویت شده است .این وبگاه خبری افزود:
اما واقعیت خ��وب در الجزایر در نفوذ بزرگ چین اس��ت که طی
پانزده سال اخیر به طرز قابل توجهی افزایش یافته است تا جایی
که بسیاری از تحلیلگران معتقدند یکی از مهم ترین دالیل بدتر
شدن رابطه میان فرانس��ه و الجزایر در حال حاضر این است که
ش��رکتهای چینی بیش��ترین قراردادها بهخصوص در زمینه
ساخت و ساز را به دست آوردند.
الجزائریه لالخبار نوشت :در آغاز س��پتامبر  ،2018رهبری
سیاس��ی در الجزایر تصمی��م ج��دی و قاطعی اتخ��اذ کرد که
از س��وی خیلیها م��ورد توجه ق��رار نگرفت و آن ه��م تصمیم
پیوستن رس��می به طرح اقتصادی چین به نام «جاده ابریشم»
است؛ در آغاز ماه س��پتامبر  ،2018احمد اویحیی ،نخست وزیر
الجزایر برای ش��رکت در هفتمی��ن کنفرانس هم��کاری چین
و آفریقا در پکن به چین س��فر کرد و در آنجا به طور رس��می از
پیوس��تن الجزایر به ط��رح اقتص��ادی چین با نام ج��اده جدید
ابریش��م خبر داد که ب��ه موج��ب آن الجزایر ،متح��د اقتصادی
کشور چین میشود.

دبیر دیپلماسی :آرمان سلیمی
Diplomacy@Roozannews.ir

مناقصه عمومی شماره 97/75

»

ش��رکت پتروش��یمی آبادان در نظر دارد ،ارائه خدمات درمانیو اورژانسی به کارکنان
ش��اغل خود را در کلیه اوقات ش��بانه روزی را از طری��ق مناقصه عمومی به ش��رکتهای
شرکت پتروشیمی آبادان
خدمات درمانی واجد ش��رایط واگذار نماید .از ش��رکتهای دارای مجوز با س��وابق کاری
(سهامی عام)
معتبر دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت  7روز پس از تاریخ درج آگهی جهت مصاحبه
و کسب اطالعات بیشتر با در دست داشتن اسناد و مدارک شرکت به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
نشانی :آبادان ،کوی مطهری ،مجتمع پتروشیمی آبادان ،امور پیمانها
ـ هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تلفن9 :ـ53260021ـ 061و 53260431ـ061
روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 1839ـ 3ـ97

نشر آگهی متهم

در پرونده کالسه  9709986128300777شعبه دوم بازپرس��ی این دادسرا آقای مهرزاد دانیالی فرزند فریدون به اتهام برداش��ت غیرمجاز از حساب به میزان هفتصد هزار
تومان موضوع شکایت آقای حمید مرادی فرزند امامقلی تحت تعقیب این مرجع واقع و آخرین آدرس وی حسب محتویات پرونده اهواز ـ ملی راه ـ خیابان فردوس ـ پالک 198
می باشد و آدرس دیگری از وی در پرونده وجود ندارد به استناد ماده  174آ.د.ک با درج مراتب در روزنامه کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر
آگهی جهت رسیدگی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان باغملک حاضر شود بدیهی است در صورت عدم حضور به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می
گردد در ضمن تاریخ نشرآگهی تا روز دادرسی نباید کمتر از یکماه باشد و هزینه نشر آگهی برعهده شاکی می باشد.

»

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوبت اول

شرکتملیمناطقنفتخیزجنوبدرنظرداردکاالیموردنیازخودرامطابقجدولزیرازطریقبرگزاریمناقصهعمومیتامیننماید.

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان باغملک

7/97/424م/الف

فراخوان مزایده عمومی
یک مرحله ای شماره ()97/8
فروش خودرو
مرکز تحقیقات و آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی خوزستان
در نظر دارد یک دستگاه خودرو پژو  405به شماره پالک 22ـ628
الف  31و مدل  1382در اختیار خ��ود را از طریق مزایده عمومی به
فروش برساند .لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت
 3روز کاری جهت دریافت اس��ناد مزایده و بازدید خودرو در ساعات
اداری به واحد امور قراردادهای مرکز مراجعه نمایند.
تلفن های تماس33737247 ( :ـ)061

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ابالغ اجرائیه

ش�ماره پرون�ده 139604017087000031/1 :ش�ماره بایگانی پرونده 9600039 :ش�ماره
ابالغیه139605117087001062 :
بدینوسیله به1 :ـ خانم مریم حیدری فرزند مهدی به ش��ماره ملی  1741927201به نشانی :اهواز ـ
سه راهی خرمشهر ـ جنب آرد خوزس��تان (متعهد) فع ً
ال مجهول المکان 2ـ سامر بحرانی فرزند :طالب به
شماره ملی  1810615291به نشانی :آبادان ـ احمدآباد ـ لین  13بین  12و  11فرعی پالک (44متعهد)
3ـ جاسم هاللی فرزند لفته به ش��ماره ملی  1829656724به نش��انی :آبادان ـ خ درمانگاه اقبال کوچه
سعدی پالک ( 13ضامن) 4ـ حمید موسوی فرزند سیدمحمد به شماره ملی  3521161854به نشانی:
آبادان ـ ذوالفقاری ـ  53پ�لاک ( 21ضامن) ابالغ می گردد :بانک تجارت ش��عبه طالقانی آبادان بموجب
قرارداد بانکی به شماره  91/6100001مورخ  91/1/23نس��بت به وصول مبلغ  66/400/192ریال اصل
طلب و سود و خسارت روزانه از تاریخ  96/2/18به مبلغ  18/190ریال به انضمام حقوق دولتی علیه شما
تقاضای صدور اجرائیه نموده که منجر به تشکیل پرونده به کالسه  9600039در شعبه اجرای ثبت آبادان
گردیده و جهت ابالغ به مأمور مربوطه تسلیم ،و طبق گزارش مأمور بعلت عدم شناسائی ،اوراق اجرائیه به
مرحله ابالغ نرسیده و بستانکار هم نتوانسته نشانی ش��ما را معرفی نماید لذا بدرخواست بستانکار و ماده
 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با درج یک نوبت بش��رح فوق در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
بنامبرده باال ابالغ می شود که چنانچه ظرف مدت  10روز از تاریخ درج این آگهی که روز ابالغ محسوب می
شود بدهی خود را اعم از اصل و خسارت به بستانکار یا در صندوق اداره ثبت آبادان تودیع ننمائید عملیات
اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب و غیر از این آگهی ،آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

5/3410م/الف

رئیس ثبت اسناد و امالک آبادان ـ ناصر ایزدمهر

ل��ذا کلیه ش��رکتهای تولید کنن��ده که فعالی��ت آنها مرتب��ط با ش��رح کاالی مورد
درخواست می باش��د می بایس��ت ظرف مدت  14روز از تاریخ درج آگهی فرخوان با
مراجعه به س��ایت اینترنتی ذیل الذکر ،نسبت به اس��تخراج و تکمیل « فرم تعهد نامه ارائه
کاال مطابق با اس��تانداردهای ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» و ارس��ال آن به همراه
مدارک و مس��تندات الزم منطبق با م��وادرد من��درج در جدول ارزیاب��ی کیفی ( برای
معامالت کمتر از بیس��ت براب��ر نصاب معامالت متوس��ط) به آدرس پس��تی مندرج در
فراخوان اقدام نمایند.
ف��رم پرس��ش نام��ه ارزیاب��ی → مدیری��ت ت��دارکات و ام��ور کاال→ مزای��ده

تاریخ انتشار نوبت اول 97/12/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/25 :
شماره مجوز 1397 . 6856

و مناقص��ه→ WWW.NISOC.IRکس��ب حداق��ل نم��ره  60در
ارزیاب��ی کیف��ی جه��ت تحوی��ل اس��ناد مناقص��ه ب��ه فروشندگان/س��ازندگان
الزامی است.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  279/874/958ریال می باشند.
آدرس پس��تی :اهواز -کوی فدائیان اسالم(نیوس��اید) -خیابان ش��هریور -مجتمع
تدارکات و امور کاال -ساختمان -102اداره تدارکات خرید کاالی داخلی -واحد برق
و ابزار دقیق – اتاق - 14کد پستی 54579ـ 61138تلفن 24018 :ـ 341ـ061
درگاههای اینترنتی مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه فنی و مقادیر کاال:

WWW.SHANA.IR / WWW.NISOC.IR / WWW.IETS.MPORG.IR

روابطعمومیشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

