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پولتیک

پالس های مذاکره با کرهشمالی مخابره میشود

صفبندیهای جدید انتخاباتی عراق

به گفته یــک منبع نزدیک به دبیرکل حزب «الدعوة االســامیة» ،نوری
مالکی ،رئیس ائتالف دولت قانون قصد دارد سلســله توافقها و گفتوگوهایی
را با گروههای سیاسی اهل تسنن و کرد با هدف ائتالف با آنها پس از انتخاباتی
که قرار است  ۱۲مه آتی برگزار شود ،انجام دهد.
به گزارش ایســنا ،این منبع که نخواست هویتش افشــا شود ،به روزنامه
فرامنطقهای القدس العربی گفت :ائتالفها با تشــکیل سه ائتالف اصلی شیعه
(ائتالف النصر به رهبری حیدر العبادی ،ائتالف الفتح به رهبری هادی العامری
و دولت قانون به رهبری نوری مالکی) به پایان رسیدند و البته توافقهایی در
مورد یک ائتالف پس از انتخابات هم ادامه دارد.
به گفته این منبع ،مالکی با گروههای سیاسی اهل تسنن و کرد توافقهایی
دارد اما این توافقها به صورت محرمانه و بدون علنی سازی آنها برای اعضای
ائتالف در دست انجام هســتند و مالکی به دلیل اینکه میترسد این توافقها
از دســت بروند ،تالشهایی که در این راستا انجام میشود را علنی نمیکند.
طبق اظهارات منبع یاد شــده ،این توافقها به شکل تدریجی روشن خواهند
شد و این احتمال وجود دارد که عالوه بر حزب دموکرات کردستان به رهبری
مســعود بارزانی ،همگرایی میان ائتالف دولت قانون و ســلیم جبوری ،رئیس
پارلمان عراق حاصل شــود.برخی اطالعات به دست آمده نیز از قصد مقتدی
صدر ،رهبر جریان صدر عراق برای ائتالف با عمار حکیم ،رهبر جریان حکمت
پس از انتخابات خبر میدهند.طبق اظهــارات منابعی آگاه ،به تازگی جریان
حکمت به دلیل برخی مســایل فنی در ارتباط با شرط العبادی برای انتخاب
دو کاندیدای ائتالف ،از ائتالف النصر خارج شــد و حکیم تصمیم گرفت که به
صورت مستقل در انتخابات شرکت کند.
حقوق بشر

مصیبت دختر فلسطین برای اسرائیل

گروه بینالملل ،مانیاشوبیری:
محاکمــه «عهد التمیمــی» ،دختر
نوجــوان معترض فلســطینی امروز
(سهشــنبه) در دادگاه نظامــی این
رژیم اشــغالگر آغاز میشود .دختر
فلسطین متهم اســت که دو سرباز
اسرائیلی را کتکزده تا آنها را از حیاط خانه خود در روستای النبی صالح در
شمال راماهلل بیرون کند .رژیم صهیونیستی این اقدامات التمیمی را مجرمانه
خوانده و او را به اتهام دســت زدن به حملــه و تحریک به زندان انداخته که
میتواند برای او در اسرائیل چندین سال مجازات حبس داشته باشد .بار دیگر
و اینبار در گوشهای دیگر از خاورمیانه دختری نوجوان به نماد مقاومت تبدیل
شــده است .عهد نیز همچون مالله با دستان خالی توانسته است توجه جامعه
جهانی را به خود جلب کند .عهد التمیمی در جریان دادرســی ظاهری آرام و
بیتفاوت داشــته و تاکید کرده که از رفتارش با سرباز اسرائیلی خشنود است
و به آن افتخار میکند.
 ۱۹دســامبر نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیســتی با یورش به منزل عهد
التمیمی این نوجوان فلسطینی را بازداشت کردهاند .دادستان نظامی اسرائیل
 ۱۲اتهام را علیه او در اوایل ماه میالدی جاری مطرح ســاخت .ماه گذشــته
میالدی عهد در زندان  ۱۷ساله شد .به گزارش آسوشیتدپرس ،عهد التمیمی
یکی از حدود  ۳۰۰کودک فلسطینی زندانی در زندانهای اسرائیل است.
پدر عهد در گفتگو با المیادین گفته است که مسووالن اسرائیلی به نحوی
از دختــرم بازجویی میکنند کــه گویا در حال بازجویــی از یکی از رهبران
گروههای نظامی هســتند ،آنها تمامی شیوههای بازجویی خشن را علیه یک
نوجوان  17ساله به کار میگیرند.
باسم التمیمی معتقد است که عهد ساختار ذهنی اشغالگران اسرائیل را که
در توهمات توراتی و عقده خودبرتر بینی غرق شدهاند را به لرزه درآورده .این
نوجوان فلســطینی به روایت پدرش افسران اسرائیلی را به تمسخر گرفته و با
احساس پیروزی ،خود را در برابر آنها شکست ناپذیر نشان میدهد.
چندی پیش یک مقام بلندپایه اســرائیل در صحبتهایی تعجبآور فاش
کرد که او زمانی از پارلمان اسرائیل خواسته بود تحقیق کند آیا خانواده بلوند
و چشم آبی عهد التمیمی فلسطینی واقعی محسوب میشوند یا خیر!

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

لبخندهای عجیب خاوردور

گروه بینالملل :کرهجنوبی دیروز(دوشنبه) اعالم کرد
که به دنبال برقرار کــردن دیدارهای مجدد خانوادههای
دور افتاده دو کره و کاهش تنشها با پیونگ یانگ اســت
و آن را گام نخســت برای ایجاد زمینه برگزاری نشســت
بیسابقه مقامات دو کشور میداند .این اظهارنظر از سوی
وزارت اتحاد مجدد دو کره در ســئول پس از پایان سفر
سه روزه هیات کره شمالی مطرح شد که نتیجهاش دعوت
از مون جائه-این ،رئیس جمهوری کرهجنوبی برای ســفر
به پیونگ یانگ با هدف گفتوگو با مقامهای کرهشــمالی
است.
این وزارتخانه همچنین اعالم کرد :این ســفر نشــان
دهنده تمایل زیاد کرهشــمالی برای بهبود روابط بین دو
کره اســت و اگر پیونگ یانگ چنین تمایلی داشته باشد،
باید اقدامات غیرمنتظرهای را برای انجام آن صورت دهد.
همزمــان با تمایل ســئول بــرای مذاکره بــا پیونگ
یانگ«،مایــک پنــس» میگوید که آمریکا آماده اســت
مذاکراتی مســتقیم با کره شــمالی انجــام دهد .معاون
رئيسجمهور آمریکا در راه بازگشــت از ســئول پایتخت
کرهجنوبی در گفتوگو با روزنامه «واشــنگتن پســت»
در عین حال گفت که ایاالت متحده همچنان سیاســت
حداکثر فشــار بر کره شمالی از طریق تشدید تحریمها را
ادامه خواهد داد.
پنس گفت ،در صورتی که کره شــمالی مایل به انجام
گفتوگو باشد آمریکا نیز برای آن آمادگی دارد .او افزود،

یگانهای مدافع خلق کرد از انهدام دستکم  ۵تانک ارتش ترکیه و کشته
و زخمی شــدن دهها نظامی ترک و همپیمان عرب آنها در دو روز گذشــته
در عفریــن خبر دادند .کردها همچنیــن تاکید دارند که در هفته اول فوریه
نزدیک به  ۲۰۰نظامی ترک را کشــتهاند .به گزارش ایســنا ،به نقل از الیوم
الســابع ،یگانهای مدافع خلق ســوریه همچنین اعالم کردند ،در عملیاتی
علیه یکی از پایگاههای نیروهای عرب «ارتش آزاد سوریه» ،وابسته به ارتش
ترکیه در شــهر «اعزاز» ،در  ۲۰کیلومتری عفرین ،چهار تانک ،انبار مهمات
و چندین سالحها سنگین ارتش ترکیه که برای پشتیبانی از نیروهای ارتش
آزاد در این منطقه مســتقر شده بودند را منهدم و  ۵نظامی ترک را کشتند.
از سوی دیگر ،نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در بیانیهای نتایج درگیری
کردها با ارتش ترکیه و گروههــای عرب همپیمان آنکارا در عملیات نظامی
«شاخه زیتون» را در بازه زمانی یکم تا هشتم فوریه اعالم کردند.
بنــا بر این بیانیه ،نتیجه این درگیریهــا در  ۱۲محور در طول مرزهای
سوریه با ترکیه کشته شدن نزدیک به  ۲۰۰نظامی ترک بوده است.

شماره مجوز 1396/5301 :

شرکت توزیع نیروی برق اهواز(سهامیخاص)

یکی از مقامهای دولــت میانمار به آوارگان روهینجایی که در اردوگاهی
موقت در مرز با بنگالدش ســاکن شــدهاند ،دســتور داده تا به کشورشان
بازگردند و هشــدار داده اگر این کار را انجــام ندهند ،با پیامدهایش مواجه
میشوند .به گزارش خبرگزاری فرانســه ،فیلمی از «آنگ سو» ،معاون وزیر
امور داخلی میانمار در شــبکههای اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد
وی بــرای گروهــی از آوارگان در آن طــرف مرز بین میانمــار با بنگالدش
ســخنرانی میکند .قریب به  ۷۰۰هزار آواره روهینجایی از زمان ســرکوب
ارتش میانمار در راخین به بنگالدش گریختهاند .با وجود این کمپین نظامی
که سازمان ملل آن را پاکسازی قومی میداند ،دولتهای میانمار و بنگالدش
ســال گذشته میالدی توافق کردند تا تمامی آوارگان روهینجایی به میانمار
بازگردند.اما بســیاری میگویند ،تا زمانی که میانمار به آنها شهروندی ندهد
و امنیتشــان تضمین نشــود ،این کار را انجام نمیدهنــد .میانمار ،آوارگان
روهینجایی را مهاجرانی از بنگالدش میداند و از اعطای حق شــهروندی به
آنها امتناع میکند.

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت سهامی آب منطقهای سیستان و بلوچستان

شــرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد از طریق فراخوان نســبت به شناسایی مشاوران واجد شرایط و صالحیتدار ،جهت انجام خدمات تهیه طرح جامع توسعه
شبکههای توزیع نیروی برق در محدوده غرب شرکت اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتهای دارای تخصص و تجربه کافی در این زمینه ،دعوت میشود فرم ارزیابی کیفی
خود را همراه با مدارک الزم جهت شرکت در فراخوان ارزیابی ارسال دارند.
 زمان ،محل و نحوه دریافت اسناد فراخوان :اسناد فراخوان بصورت الکترونیکی و از طریق آدرسهای زیر قابل دریافت میباشد: پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز www.AEPDCO.IR : پایگاه اینترنتی توانیرWWW.TAVANIR.ORG.IR : پایگاه اینترنتی ملی اطالعرسانی مناقصاتWWW.iets.mporg.ir : تلفن تماس 06134490700 :داخلی 3245تاریخ دریافت اسناد فراخوان  :مهلت دریافت اسناد از تاریخ  96/11/18لغایت مورخ 96/12/5میباشد.
مهلت تحویل مدارک ارزیابی فنی  :حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ  96/12/5میباشد.
محل تحویل اسناد  :اهواز -بلوار پاسداران – جنب شهرک صنعتی شماره یک – دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق اهواز-کدپستنی  6165693173تسلیم گردد.
 -سایر اطالعات و جزییات در اسناد فراخوان مندرج است.

امور تدارکات

تلآویو نگران برتری نیروی هوایی اسرائیل

در پی سرنگونی یک فروند جنگنده اسرائیلی از سوی سامانه دفاع هوایی
سوریه ،برخی رسانههای عبری زبان به انعکاس نگرانیهای موجود در مورد
«برتری» نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه پرداختند.
به گزارش ایسنا ،سایت « »the times of Israelنوشت ،نیروی هوایی
این رژیم به تبلیغ دربــاره برتری خود در منطقه پرداخته بود اما اتفاقی که
روز شــنبه رخ داد ،در واقع هشدار کارشناسان اســرائیلی در زمینه مسایل
جنگی را در پی داشــت که هیچ ســاختار نظامی ایدهآلــی که نتوان آن را
شکست داد ،وجود ندارد.
این ســایت خبری عبری زبان در ادامه افزود ،جنگندههای پیشرفته اف
 ۱۶و اف  ۱۵و نیــز اف  ۳۵که از دســامبر به کار گرفته شــدهاند ،کامال بر
سامانههای دفاع هوایی قدیمی روسیه برتری دارند اما این برتری به صورت
مطلق نیســت .در مقابل آموس یادلین ،ژنرال بازنشســته اسرائیلی و رئیس
مرکز اطالعات نظامی این رژیم با انتشــار توئیتی اظهارات مطرح شده مبنی
بر اینکه اسرائیل برتری نیروی هوایی خود را از دست داده ،تکذیب کرد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
«نوبت اول»

حفاظتی حوزه شهرستان ایرانشهر (ملکآباد بمپور)» به شماره  200963632000019را از طریق سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنها د مناقصهگران
و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  96/11/24میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  14روز دوشنبه تاریخ 96/11/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  9صبح روز دوشنبه تاریخ 96/12/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10صبح روز دوشنبه تاریخ 96/12/14

اطالعات تماس دســتگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه

پاکت الف :آدرس زاهدان خیابان دانشــگاه ،دانشگاه  39کد پستی  9816843141دفتر حراست و امور محرمانه

شرکت و تلفن 054-33429410-20

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 021-85193768
م الف 3588
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/25 :

روابطعمومی شرکت سهامی آب منطقهای سیستان و بلوچستان

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

( نوبت دوم )

ابراهیم احتماال سهام خود در شبکه امبیسی ،بزرگترین
شــرکت رسانهای در خاورمیانه را نیز در این معامله برای
آزادی از دســت داده باشــد .در همین حــال ،یک مقام
ارشد عربســتان گفت که مقامهای سعودی انتظار دارند
 ۱۳میلیــارد دالر ( ۵۰میلیارد ریال عربســتان) تا پایان
ســال جاری میالدی از پاکسازی ضد فســاد و توافق با
شــاهزادهها و تجار و مقامات عربســتان به دست آورند.
بنا به گزارش روزنامه فایننشــال تایمــز ،مقداری از این
پول اکنون طبــق توافق مظنونان برای تضمین آزادی به
حساب دولت عربستان منتقل شده است و انتظار میرود
توافقهای بیشتری هم نهایی شــود .این توافقها شامل
واگذاری حســابها ،اموال و داراییها به دولت میشود.
یک مقام مطلع ســعودی گفت :تا پایان سال  ۵۰میلیارد
ریال عربســتان منتقل میشود .این ســرکوب به فرمان
محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان در ماه نوامبر موجب
شد تا صدها شــاهزاده و تاجر عربستانی راهی هتل ریتز
کارلتون شوند که حکم زندان آنها را داشت .در میان آنها
افراد سرشناســی چون ولید بن طالل ،شاهزاده میلیاردر
ســعودی به چشم میخورد که آزاد شــد اما جزئیاتی از
توافق آزادی او منتشر نشده است .دادستانی کل عربستان
میگویــد ،دولت ریاض با دریافت کل داراییها در نهایت
بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر به دســت میآورد .ریاض قصد
دارد تا از این اعتبارات برای مقابله با کســری بودجه که
برای امسال  ۵۲میلیارد دالر پیشبینی میشود.

شرکت ســهامی آب منطقهای سیســتان و بلوچســتان در نظر دارد مناقصه عمومی «عملیات اجرایی دیوارهای
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آگهی فراخوان شناسایی مشاوران شماره 96/66

گروه بینالملل :هتل پنج ســتاره ریتز کارلتون در
شــهر ریاض ،پایتخت عربستان سعودی پس از سه ماه به
روی عموم باز شد .بیش از دویست شاهزاده ،سیاستمدار
و تاجر ســعودی در جریان «طرح مقابله با فساد» در این
هتل زندانی شده بودند .اوایل ماه نوامبر شماری از اعضای
خاندان ســلطنتی ،مقامات ارشد و تجار بزرگ سعودی به
اتهام فساد مالی دستگیر و در این هتل نگهداری شدند و
فعالیت عادی هتل به حال تعلیق درآمد.
دفتر دادســتانی ســعودی اواخر ژانویه اعالم کرد که
بیش از صد میلیارد دالر در جریان طرح مقابله با فســاد
از بازداشت شدگان دریافت شده است .به نوشته روزنامه
عکاظ ،چاپ ریاض شــماری از دســتگیر شدگان صاحب
نام  ۴۸ســاعت پــس از توافق برای پرداخــت وجه آزاد
شــدند.هنوز تعدادی از بازداشت شــدگان آزاد نشدهاند،
اما به گفته دادســتانی این افراد از هتل ریتز کارلتون به
زندان منتقل شدهاند .به گفته مقامهای عربستان ،متعب
بن عبداهلل ،پســر  ۶۴ســاله ملک عبداهلل ،پادشــاه فقید
عربســتان با پرداخت بیش از یک میلیارد دالر سه هفته
پس از بازداشت آزاد شده است .از دیگر بازداشتشدگان
سرشــناس ،ولید بن طــال از ثروتمند ترین افراد جهان
و نوه عبدالعزیز آل ســعود ،بنیانگذار عربستان سعودی،
ولید ابراهیم ،رییس شــبکه تلویزیونی امبیســی و خالد
التویجری ،رییس ســابق دادگاه ســلطنتی بودند که آزاد
شــدهاند .گزارش رســانهها حاکی از آن اســت که آقای

تهدید مسلمانان روهینگیا

«نوب
ت اول»

الف – شرح مختصر خدمات:
انجام عملیات خاکی ،احداث جوی خاکی ،تســطیح و شــیببندی ،اجرای شن مخلوط رودخانهای با آهک ساختمان پی دستگاه حفاری ،شن ریزی ،محل استقرار
مخازن سوخت ،لولهکشی آب و گاز ،سنگ کاری ،ساخت و نصب معمارهای لوله سوخت ،احداث آبرو بتنی مسلح ،حوضچه بتنی آبگل مدنظر است.
ب – محل اجرای خدمات و مدت انجام کار :
محل اجرای خدمات در چاه شرق 043کوپال و مدت انجام آن  4ماه میباشد.
ج -برآورد کارفرما :
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات  8/566/188/153ریال و تعدیلپذیر میباشد.
د  -شرایط مناقصهگران متقاضی:
 مناقصهگران دارای حداقل پایه  5رشته راه و ترابری از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ،اولویت با شرکتهای بومی استانی میباشد. توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  428/309/408ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد:الف :ارائه رســید وجه صادره از ســوی حســابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوقلذکر به شماره حســاب  2174652213002نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان
اسالم  -اهواز کد  6518حساب سیبا بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب:ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت ( 90روز ) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت ( 30روز )
دیگر قابل تمدید باشد.همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است.
 توانایی ارائه  %5مبلغ پیمان (درصورت برنده شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار به آدرس http :// sajar . mporg . irه -محل و مهلت دریافت اسناد :
از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل میآید ظرف مهلت مقرردر این فراخوان ،ضمن اعالم آمادگی به صورت کتبی جهت دریافت اســناد با ارائه اصل فیش
بانکــی و معرفــی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به یکی از آد رسهای ذیلالذکر مراجعه نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده
 12قانون برگزاری مناقصات (ارزیابی ساده) به عمل آید.
-1مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  1396/12/5لغایت 1396/12/15
-2محل دریافت اســناد :واقع در اهواز ،کوی فدائیان اســام ،خیابان پارک( 4روبروی امور مسافرت) ،مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها ،اتاق کنترل و توزیع
اســناد قراردادها (اتاق شــماره  ) 1و یا تهران ،میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان بیهقی ،پالک  ،28ســاختمان مرکزی یازدهم ،شرکت ملی نفت ایران ،طبقه دوم ،دفتر
هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب.
 -3مبلغ خرید اسناد و شماره حساب :واریز مبلغ  1/400/000ریال به حساب سیبا شماره  2174652213002نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسالم  -اهواز
کد  6518و ارائه فیش مربوطه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
و -محل ،زمان تحویل و گشایش پیشنهادها :
متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:30روز یکشنبه مورخ 1397/1/19به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ،کوی فدائیان اسالم ،خیابان نفت
ساختمان پنج طبقه بلوک  1طبقه دوم اتاق ج  ،251تسلیم نمایند .ضمنا پیشنهادات در ساعت  8:30روز دوشنبه مورخ  1397/1/20گشایش و قرائت خواهد شد و
حضور نماینده مناقصهگران با معرفینامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است .
همزمان ارائه معرفینامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری میباشد.
تذکر :حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ،شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی میباشد.
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آرامش پس از باجوخراج ریاض

مادامی که کرهشــمالی «کاری انجام ندهد که از ســوی
ائتــاف گامیجــدی در جهت توقف فعالیت هســتهای
ارزیابی شود» فشار بر کرهشمالی کاهش نخواهد یافت.
پنس در این گفتوگو روشن ساخت« :سیاست حداکثر
فشــار باقی خواهد ماند و افزایش نیز خواهد یافت .اما در
صورت تمایل آنها برای گفتوگو ما نیز صحبت خواهیم
کرد ».این اظهارات چرخشــی در سیاست معمول آمریکا
محسوب میشود که همواره تنها زمانی از گفتوگو سخن
رانده است که کرهشــمالی حاضر به کنار گذاشتن برنامه
اتمیخود باشد.
معاون رئيسجمهور آمریــکا تأکید کرد که بر مبنای
ایــن توافــق از دیداری میان رؤســای جمهــور دو کره
پشــتیبانی خواهد کرد .بعــد از آن نیز میتواند گفتوگو
میان کرهشمالی و آمریکا انجام شود.
کیم جونگ اون ،رهبر کرهشــمالی روز شــنبه از مون
بــرای دیداری دعــوت کرد و گفت ،این دیــدار میتواند
«در اولین فرصت ممکن» انجام گیرد .این دعوت را کیم
یو جونــگ ،خواهر پرنفوذ رهبر کرهشــمالی در دیداری
سهســاعته از ســئول به اطالع رئيسجمهور کره جنوبی
رســاند .کارشناسان مســائل سیاســی بر این باورند که
کرهشــمالی با اقدامات اخیر دو هــدف را دنبال میکند:
نخست ،کاهش فشار تحریمها و خروج از انزوای سیاسی و
دوم تالش برای تضعیف روابط کرهجنوبی با ایاالت متحده
آمریکا که شاید به موفقیت دست پیدا کند.

تلفات سنگین ترکیه در عملیات عفرین

فراخوان مناقصه عمومی
مناقصه عمومی یک مرحلهای شماره م م  96/0458/مربوط
به احداث جاده و محل چاه شرق  043جنوب کوپال
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هتل پنج ستاره «ریتز کارلتون» بازگشایی شد

آگهــی موضوع ماده  3قانون ومــاده 13آئیننامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرســمی برابررای شماره ،139660318012003746

 96/11/16هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسند

رسمی مســتقردرواحدثبتی ،تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای مهدی یوسفیزاده
چوبری فرزند کوچک به شــماره شناســنامه  17صادره از شفت درششدانگ یک قطعه

زمین مشتمل بریک باب خانه و محوطه و انباری به مساحت  775مترمربع به شماره پالک

فرعی  1137از  52اصلی مفروز و مجزی شــده ازپالک  425فرعی واقع در چوبرشفت ،
خیابان ولی عصربخش 21گیالن ازمالکیت رسمی آقای کوچک یوسفی زاده چوبری محرز
گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دراجرای مــاده فوق ،دردونوبت به فاصله 15روز آگهی

میشود ،اشخاصی که نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا کتبا به این اداره تسلیم وپس

از اخذ رســید حداکثر ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضایی (دادگستری شهرستان
شفت) مراجعه ودادخواست مقتضی تقدیم وگواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی

تقدیم دادخواست وفق مقررات نســبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سندمالکیت اقدام

خواهد شد.م الف 1402

تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8:

رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان شفت-حسن عباس زاده

شــاکی آقای محمود پقه شکوائیهای علیه متهم آقای احسان اصغری دائر بر
توهین تقدیم دادگاه عمومیبخش چهاردانگه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103
دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه شماره
 960405ثبت گردیده اســت .به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت
دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تامتهم پس از نشر آگهی واطالع از مفاد
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود دروقت مقرر جهت دفاع از
اتهام انتســابی حاضرگردد عدم حضور بدون عذر موجه قانونی موجب جلب متهم
خواهد بود .ضمنا حق معرفی و استفاده از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است
و نامبرده میتواند جهت دفاع از اتهام انتســابی درمعیت یک نفر وکیل دادگســتری
درروز دادرسی درمحکمه حضوریابد  .م/الف 2006
محسن اعراب – رییس شعبه  103دادگاه عمومیبخش چهاردانگه
احضار متهم
نظربه اینکه آقای مجتبی محمدی به اتهام تخلف بهداشتی در پرونده کالسه 960149
از طرف دادیاری شــعبه دوم تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله دراجرای ماده  110قانون آیین
دادرسی مدنی درامور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
ی و انقالب اسالمشهر جهت پاسخگویی
آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عموم 
به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار
اقدام قانونی معمول خواهد شد.م/الف 2120
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومیوانقالب اسالمشهر –فاطمه محمد قلیها

