
قهرمانی  نفت  درنیم فصل لیگ نوجوانان
تی��م تکوان��دو نوجوانان  نفت جنوب با ثبت دو پیروزی قاطع دیگر، قهرمان دور 

رفت پیکارهای لیگ دسته یک کشور شد.
 دیدارهای هفته های هش��تم و نهم از دور رفت بیس��تمین دوره لیگ دسته یک 
نوجوانان کش��ور "جام آینده س��ازان المپیک"  با حضور 133 تکواندوکار و در 
رقابت 9 تیم در خانه تکواندو تهران برگزار شد.در یکی از دیدارهای هفته هشتم 
 پیکاره��ا،  تی��م نفت  جنوب به مصاف تیم هیات تکوان��دو مرند رفت که در پایان

 10 بر صفر این تیم را شکست داد.نماینده استان سپس در مسابقه هفته نهم خود، 
رو در روی تیم زرپخش جمش��ید توس خراس��ان رضوی قرار گرفت که در پایان 
این تیم را نیز با نتیجه 8 بر 2 از پیش رو برداشت.در پایان دور رفت این مسابقات، 
تیم  نفت جنوب با کسب 24 امتیاز صدرنشین باقی ماند، تیم پیشگامان حرفه ای 
نی��ز ب��ا 18 امتی��از جایگاه خود را در رده دوم حفظ کرد و تیم یاری با 15 امتیاز در 

جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفت.
تنیسور خوزستانی در تورهای جهانی 

 افش��ین نوروزی در تورهای جهانی تنیس روی میز اتریش و س��وئد ش��رکت
 می کند.از س��وی س��رمربی تیم ملی، افشین نوروزی به همراه پنج تنیسور دیگر 
برای حضور در این رقابت ها معرفی شد.نوروزی به همراه نیما و نوشاد عالمیان، 
پوریا عمرانی، محمدرضا اخالق پس��ند و میدیا لطف ا... نس��بی با هدایت جمیل 
لطف ا... نس��بی به تور جهانی اتریش که از 19 تا 23 آبان ماه برگزار می ش��ود، 
اعزام می ش��ود.این مس��ابقات که یکی از تورهای جهانی معتبر در س��طح اروپا 

است، دارای رنکینگ جهانی و جایزه 70 هزار دالری می باشد.
قرعه کشی لیگ برتر در اهواز   

مراسم قرعه کشی ششمین دوره رقابتهای قهرمانی لیگ برتر گلف باشگاه های 
کشور با حضور نمایندگان 8 تیم حاضر در فصل جدید در اهواز به میزبانی باشگاه 

ملی حفاری برگزار خواهد شد. 
در مسابقات فصل گذشته لیگ برتر، تیم های خوزستانی ملی حفاری اهواز و نفت 
 مس��جد س��لیمان عناوین اول و دوم  را کسب کردند. از سوی دیگر گودرز موالیی 
 سر مربی تیم ملی حفاری برای برگزاری مراسم قرعه کشی جام ششم  لحظه شماری 
می کند تا س��فره دلش را با کیکاوس س��عیدی رئیس فدراسیون گلف )مهمان ویژه 
مراسم( باز کند! این پیشکسوت ورزش خوزستان حرفهای شنیدنی برای گفتن دارد.

اهواز، میزبان بین المللی اسکواش
رقابت های بین المللی اسکواش به میزبانی اهواز برگزار می شود.این مسابقات 
آذرماه تحت عنوان یادبود شهید دقایقی با حضور اسکواش بازانی از کشورهای 
اسپانیا، عراق، اتریش، هنک کنگ و ایران که در دوره های قبلی این رقابت ها نیز 

شرکت داشتند، برگزار می شود.

پورموسوی تهدید به کناره گیری کرد
س��رمربی اس��تقالل خوزس��تان گفت: اگر تا 3 بازی آینده هیچ 
حرکتی برای تعیین مالکیت باشگاه انجام نشود، مجبورم از هدایت 

تیم کنار بروم.
سید سیروس پورموسوی اظهارکرد: پس از قهرمانی فصل گذشته 
دور و بر ما خیلی خالی شد و وقتی تیم مالکیت و حامی خاصی ندارد 
این مش��کالت روز به روز بیشتر می شود. مسئوالن شهر قول های 
زیادی داده اند که تاکنون عملی نشده است و بازیکنان ما با پی پولی 
روزهای شان را سپری می کنند.وی ادامه داد: تا این لحظه هیچ گونه 
 حرکتی برای تعیین مالکیت باشگاه انجام نشده و سعی می کنیم در
 3 بازی آینده با تمام وجود بجنگیم اما اگر باز هم حرکتی انجام نشود 
من مجبورم کناره گیری کنم. متاسفانه تمام بار مسوولیت ها بر دوش 
سرمربی افتاده و تا این لحظه 2۶ درصد از قراردادهای فصل قبل طلب 
داری��م و پاداش قهرمانی ه��م که برای مان در نظر گرفته بودند نه از 

سوی باشگاه و نه از سوی سازمان لیگ به ما پرداخت نشده است. 
مهربانی داوران مازنی با حریف 

سرمربی نفت آبادان کم تجربگی را عامل باخت تیمش برابر پیکان 
دانس��ت. نادر دست نش��ان اظهارکرد: جوانی تیم ما باعث شده در 
بیشتر بازی ها نتوانیم به پیروزی برسیم. بازیکنانم در اکثر دقایق 
تمرکز خود را از دس��ت می دهند و امس��ال با این مشکل روبه رو 
هستیم. کم تجربگی باعث می شود بیشتر گل بخوریم و امتیازهای 
زیادی را از دست بدهیم.وی درباره عملکرد داور بازی نیز گفت: 
درب��اره داوران ح��رف نمی زنم اما درباره چیدم��ان داوری حرف 
دارم. داوران مازندرانی چون خصلت مهربانی دارند، همیشه بیش 
از آنکه به تیم های من نگاه داشته باشند، به سمت تیم های حریف 
سوت می زنند. در این بازی داور می توانست برای ما پنالتی بگیرد 
و در صحنه گل سوم پیکان هم قبل از گل، مدافع این تیم خطا کرد 
ک��ه همان توپ در این س��مت میدان به گل تبدیل ش��د. از کمیته 
داوران می خواهم که درباره چیدمان داوری ها بیشتر بررسی کند. 

داور بازی قبلی ما هم مازندرانی بود.
شادکام: پنالتی بود

بازیکن صنعت نفت آبادان گفت: داور به درستی پنالتی برای من 
را اعالم کرد.محمد ش��ادکام درمورد اینکه به بازیکن پیکان گفته 
اس��ت پنالتی اعالم ش��ده درست نبود گفت: من در حرکت بودم که 
بازیکن پیکان پایم را از پشت زد و داور به درستی پنالتی گرفت. من 
با وجدان خودم حرف می زنم و حرفی هم به بازیکن پیکان نزدم این 
اولین پنالتی نیست که من گرفتم به نظر من پنالتی کامال درست بود. 
کارشناسان داوری هم می توانند درمورد این صحنه اظهارنظر کنند. 
مصاحبه نمی کنم از من انتقاد می شود       
مهاجم استقالل خوزستان از اینکه برخی اصحاب رسانه از عملکرد 
این فصل او انتقاد می کنند گالیه دارد.حس��ن بیت س��عید در این باره 
گفت: نمی دانم چرا در برخی رسانه ها عنوان می شود که من عملکرد 
خوب نداشته ام. من همیشه ارتباط خوبی با رسانه ها دارم. شاید برای 
شما جالب باشد وقتی با فالن رسانه مصاحبه نمی کنم فردای آن روز 
از من انتقاد می شود اما وقتی صحبت می کنم از من تعریف می کنند.

رضایت ازبازی با صبا 
س��رمربی فوالد خوزس��تان گفت:  بازی با صبا جاندار بود و در 
مصاحبه قبل از این دیدار نیز گفته بودم که با توجه به نوع نگرش 
 بازیکنان��م در تمرینات، این مس��اله این پی��ام را می دهد که آنها

 روز به روز در حال رشد هستند و به تفکرات فنی ما نیز در حال 
آش��نا ش��دن می باشند و تمام سعی و تالش آن ها این است که روز 
خوبی را رقم بزنند.س��رمربی فوالد عنوان کرد: بازیکنانم شرایط 
خاص این بازی را درک کرده بودند  و همین نوید روزهای خوب 
را به ما می داد و ان ش��اءا... این روند روز به روز ادامه داش��ته باشد 

تا بتوانیم روزهای خوبی را برای فوالد رقم بزنیم.
شیر آبادانی ها روی خط ناکامی 

کاپیتان صنعت نفتی ها که در ۶ هفته ابتدایی لیگ برتر تنها 4 بار 
دروازه خ��ود را ب��از ش��ده دیده ب��ود در دو بازی اخیر ۶ بار اس��یر 
مهاجمان حریف شد.حس��ن هوری که بدون تردید هفته ها پس از 
آغ��از بازی های لیگ برتر یکی از بهتری��ن دروازه بان های لیگ 
لق��ب گرفته بود دو هفته اخی��ر را روی خط ناکامی مطلق گذراند. 
هوری که در ۶ بازی ابتدایی لیگ شانزدهم تنها 4 بار دروازه خود 
را باز شده دیده بود و در 3 دیدار کلین شیت کرده بود در دو بازی 
اخیر و برابر تیم های پدیده و پیکان ۶ بار دروازه خود را باز ش��ده 

دید تا فعال نه خود و نه تیمش شرایط خوبی نداشته باشند.

تیم فوالد خوزس�تان در پایان هفته هشتم لیگ برتر 
توانست اتفاق جالب توجهی را رقم بزند.

فوالد یکی از اولین باشگاه هایی بود که به محض پایان لیگ 
پانزدهم، شروع به ایجاد تغییرات کرد و حاال به آرامی، نتایج 
آن تغییرات را می بیند اما موضوع اینجاست که محور حرکتی 
این تیم در لیگ شانزدهم از منفی ها به سمت مثبت ها سیر کرد.
فوالد لیگ را با اتفاقات عجیبی از جمله، مصدومیت اسماعیل 
شریفات،  جدایی ساسان انصاری و شنیدن جواب منفی از چند 
س��تاره لیگ برتری برای پیوس��تن به این تیم آغاز کرد ودر 
همان شروع کار، در خانه مقابل ماشین سازی تبریز با حساب 
2 بر یک باخت. ماشین س��ازی که به تازگی به لیگ صعود 
ک��رده بود. البت��ه در آن بازی، فوالدی ها یک پنالتی در دقایق 
پایانی بازی از دست دادند.هفته دوم، اتفاق خوبی برای این تیم 
رخ داد و ب��ا درخش��ش عب��دا... کرمی در تهران، موفق ش��د 
پرسپولیس را متوقف کند. یک اشتباه از مدافعان پرسپولیس و 
یک گل زیبا باعث شد سرخپوشان تا قبل از شروع هفته هشتم، 
تنها تساوی شان در لیگ را تجربه کنند. با این حال، فوالد در 
بازگش��ت به خانه، بار دیگر شکس��ت خورد و این بار مقابل 
ذوب آهن متوقف ش��د. ذوبی ها با استفاده از ضعف خط دفاع 
فوالد دو بار دروازه این تیم را باز کردند و به نظر می رس��ید 
فوالد بعد از این برد، دیگر نمی تواند خودش را از بحران نجات 
دهد.شاگردان نعیم سعداوی در هفته چهارم، با شانس و اقبال 
و به لطف پنالتی دقیقه 90 از سیاه جامگان در مشهد مساوی 
گرفتند اما این تساوی، نقطه عطف فوالد شد. از همان دیدار به 
بعد، سرخپوشان اهوازی، روزهای خوب را آغاز کردند. اولین 
اتفاق، بازگشت ساسان انصاری از پرسپولیس به فوالد بود و 
س��پس پایان یافتن دوران مصدومیت اسماعیل شریفات. آنها 
مقابل سایپا تن به تساوی 2 - 2 دادند که این اتفاق را می توان 
به حساب بدشانسی فوالد گذاشت وگرنه کمتر پیش می آید 
تیم میزبان در دقیقه 7+90 گل بخورد!از بازی با سایپا، روند 
گلزنی ساسان انصاری آغاز شد و او توانست مقابل پدیده نیز 
گلزن��ی کند اما در این بازی، س��عداوی نوبت بازی به وحید 
طالب ل��و داد ت��ا دروازه تیمش را بیمه کند. گس��ترش فوالد، 
رقیب قدرتمند دیگری بود که مقابل فوالد در خانه نتیجه ای 
بهت��ر از تس��اوی بدون گل نگرفت و ف��والدی که حاال دیگر 

شرایط بهتری پیدا کرده بود، موفق شد صبای قم را با حساب 
2 بر صفر از پیش رو بردارد تا سومین گل ساسان انصاری در 
کنار سومین کلین شیت وحید طالب لو برای فوالدی ها امتیاز 
به همراه بیاورد.تیمی که در هفته های ابتدایی لیگ، قعرنشین 
بود، حاال 10 امتیازی شده و نگاه مثبتی به آینده دارد. فوالد تا 
به حال، تنها تیمی بوده که پیشرفت فنی، تاکتیکی و امتیازیش 
ملموس و قابل توجه بوده اس��ت. این احیای مغزی، به خاطر 
بازگشت س��تاره هایی چون انصاری، شریفات و اضافه شدن 
طالب لو رقم خورد.آنها اما برای ادامه روند امتیازگیری، کار 
سختی دارند زیرا در سه هفته آینده باید برابر تراکتورسازی، 
اس��تقالل و سپاهان به میدان بروند و تا پایان نیم فصل با نفت 
تهران، استقالل خوزستان، صنعت نفت آبادان و پیکان پیکار 
خواهند کرد. آیا فوالد می تواند روند روبه رشد خود را تا پایان 
نی��م فص��ل ادامه دهد؟ برای پاس��خ به این س��ؤال باید منتظر 

گذشت زمان بود.
*درخشش طالب لو و انصاری 

وحید طالب لو و ساسان انصاری دو بازیکنی که مجبور به 
جدایی از اس��تقالل و پرسپولیس شدند و به فوالد خوزستان 
پیوس��تند در ترکیب این تیم عملکردی فوق العاده داشتند و 

این تیم را تا رده شش��م جدول باال کشیده اند.وحید طالب لو 
امسال در لیست مازاد علیرضا منصوریان قرار داشت، او پس 
از کش و قوس های فراوان سرانجام از استقالل جدا شد و راه 
اه��واز را در پیش گرفت. ساس��ان انصاری نی��ز با اینکه در 
پرسپولیس حضور داشت اما نیمکت نشینی در تیم سرخپوش 
پایتخت امانش را برید و درخواس��ت جدایی داد تا دوباره به 
 ف��والد برگ��ردد. ای��ن دو انتقال انجام ش��د و ح��اال طالب لو

 4کلین ش��یت متوالی انجام داده و انصاری 3 گل سرنوش��ت 
ساز برای تیمش به ثمر رسانده است.
*روز خوب الماس سیاه فوالد 

در روز برد فوالدی ها، ماتیاس چاگو از ماموریت جدیدش 
سربلند بیرون آمد.ماتیاس چاگو هافبک دفاعی فوالدی ها در 
ای��ن بازی پس��ت خود را ب��ه احمد عب��دا...زاده تحویل داد و 
خودش به عنوان هافبک نفوذی انجام وظیفه کرد.چاگو در این 
بازی توانست موفق عمل کند و باپاس های دقیق و مهم سعی 
در ب��کار انداخت��ن مهاجمین فوالد داش��ت و روی هر دو گل 
فوالدی ها موثر بود.الماس س��یاه ف��والد در میانه زمین قلب 
بازی را در اختیار می گیرد، البته در این بازی عبدا... زاده عالی 

عمل کرد و نشان داد به روزهای خوب خود باز می گردد.

نماینده اهواز هشدار داد

نمی گذاریم استقالل از دست برود
عضو فراکس�یون ورزش مجلس با بیان این که تیم فوتبال اس�تقالل خوزس�تان 
س�رمایه استان اس�ت و نمی گذاریم از دست برود، گفت:  اگر احساس کنیم موضوع 
این تیم در حال بی راهه رفتن است، از اهرم های نظارتی مان استفاده خواهیم کرد و 

هیچ تعارفی هم با کسی نداریم.
همایون یوس��فی اظهار کرد: بحث این تیم برای تمام خوزس��تانی ها مهم است. در 
کل فوتب��ال ب��رای خوزس��تان یک نی��از امنیتی و اجتماعی اس��ت و اگر در فوتبال 
هزین��ه نکنی��م بای��د در جاهای دیگر هزینه کنیم.وی با بی��ان این که در جهت حقوق 
م��ردم با کس��ی تعارف نداریم، گف��ت:  به هر حال اگر آق��ای محمودی، مدیرعامل 
گ��روه ملی فوالد و دیگر مس��ووالن مش��کالت را حل کردند ک��ه هیچ، در غیر این 
صورت باید پاس��خگوی مردم و  نمایندگان خوزس��تان باشند.یوس��فی در خصوص 
انتخ��اب اعض��ای هیات مدی��ره و مدیرعام��ل این باش��گاه نیز عنوان ک��رد:  اعضای 
هیات مدیره مش��خص شده اند و افرادی که آمده اند، ورزشی هستند.وی ادامه داد:  اگر 
دوس��تان به تعهدات خود عمل کردند که ما پای کار ایس��تاده ایم، در غیر این صورت 

مجبوریم اقدام دیگری انجام دهیم.

جذب چکیده هاو دفع چسبیده ها، باید با قدرت اجرا شود

چسبیده های بی هنر را ازگود خارج کنید
چندی قبل ابراهیم قاس�مپور بازیکن و مربی س�ابق تیم ملی ایران در بخش�ی از 
مصاحبه ای که بایکی از خبرگزاری ها داش�ته است)شایس�ته س�االری (راگمشده 

بزرگ فوتبال ایران دانسته است.
 اودرپاس��خ ای��ن س��وال )چراتخری��ب قهرمان��ان درای��ران ب��ه امری رای��ج تبدیل 
ش��ده اس��ت...(،به موضوع افراط وتفریط هم می پردازد و اینکه مابه همان سرعتی که 
قهرمان��ان خ��ودرا باد م��ی کنیم،بزرگ می کنیم و....به همان س��رعت هم آنها را ضایع 
کرده و زمین می زنیم و...یعنی بزرگ کردن وتحقیر وتخریب ورزشکاران نه براساس 
شایس��تگی ها بلکه براس��اس نگاه های افراط وتفریطی اس��ت که خود ریشه در مسائل 
دیگری داردکه در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست.به هرحال امیدواریم حاالکه 
 هم��ه ازکمبود یانبود)شایس��ته س��االری(در ورزش و به خصوص فوتب��ال می نالند و
  م��ی گویند،مس��ووالن ورزش ه��م که درای��ن راه گام هایی برداش��ته و درحال جذب

)چکیده ها(و دفع )چس��بیده ها(های ورزش هس��تند، اوال بیش��تر حساس��یت موضوع 
رادریابند و به این هش��دارها توجه عملی کنند وثانیا به فش��ارها و تهدیدهایی که علیه 
)شایسته ساالری(ازسوی چسبیده های بی هنربه پا شده توجه نکنند و مصمم وباقدرت 

مسیرصحیح خودرا ادامه دهند.

قدرت نمایی اهوازی ها با مغضوب های سرخابی

فوالد می تواند در جمع مدعیان باشد؟!

www.karoondai ly. i r

یکشنبه 25مهر 1395
 سال بیست و دوم

 شماره  3801

 پیکان و صنعت نفت، پرکار در دفاع و حمله

عجیب ترین تیم های لیگ برتر را بشناسید
دو تی�م پی�کان و صنع�ت نفت آب�ادان در بازی هفتم و هش�تم خود گل های 
زیادی را رد و بدل کرده اند. دو بازی با پنج گل و یک دیدار با ش�ش گل حاصل 

کار این دو تیم است.
ش��اگردان مجید جاللی در دو دیدار اخیر خود در لیگ برتر توانس��تند ۶ بار گلزنی 
کنند و البته در این میان 4 بار نیز دروازه خود را باز شده ببینند، پیکان در حالی در دو 
بازی اخیر به دو پیروزی مشابه سه بر دو در برابر نماینده های خوزستانی لیگ برتر 

دس��ت یافت که تا هفته شش��م تنها 4 بار گلزنی کرده بود و ۶ بار نیز دروازه خود را 
باز ش��ده دیده بود اما آنها این روزها عدد 10 را روبروی گل های زده و خورده خود 
می بینند.دیگر تیم عجیب لیگ برتری که این روزها هم در دفاع و هم در حمله بسیار 
پرکار ظاهر ش��ده اس��ت تیم صنعت نفت آبادان است، آبادانی ها نیز در بازی هفته هفتم 
خود در برابر پدیده مش��هد به تس��اوی س��ه بر س��ه و در بازی روز جمعه نیز در برابر 
پیکان به شکست سه بر دو دست یافتند تا آنها نیز در دو بازی اخیر ۶ بار دروازه خود 
را باز ش��ده ببینند و 5 بار نیز اقدام به باز کردن دروازه حریف کنند.بنابراین دو نتیجه 
سه بر دو و یک نتیجه سه بر سه حاصل بازی های اخیر شاگردان جاللی و دست نشان 

باشد که در هفته های هفتم و هشتم بود.

11 ورزشی

دیار کارون

خبر

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404017086000078/1
بدينوسـيله به آقاى مهدى سـودانى فرزند لفته داراى شماره ملى 1980037841 بدهكار پرونده كالسه 9400084 
كه برابر گزارش مامورين شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر چك شماره 059541 مورخ1392/06/06 بانك 
ملـى سوسـنگرد بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلـغ 75,000,000 ريال بعالوه حقـوق دولتى بدهكار 
مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسـناد رسـمى به شـما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشـار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسـوب اسـت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف 11/653 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404017086000081/1
بدينوسيله به آقاى حسين وشاحى فرزند بنات داراى شماره ملى 1987616308 بدهكار پرونده كالسه 9400087 
كه برابر گزارش مامورين شـناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرچك شـماره 110078مورخ1392/04/05 بانك 
سـپه سوسـنگرد بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلغ 60,000,000 ريال بعالوه حقوق دولتى بدهكار 
مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسـناد رسـمى به شـما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشـار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسـوب اسـت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.م/الف 11/652 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان  - حسن سداوى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9204017086000616/1
بدينوسـيله به قادر احسـانى نيا بدهكار پرونده كالسـه 9204017086000616/1كه برابر گزارش مامور شـناخته 
نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر سـند تعهدى شـماره 10811 بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد (صندوق مهر امام 

رضا(ع)سوسـنگرد مبلغ 60,000,000 ريال بدهكار مي باشـيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانكار درخواسـت صدور 
اجرائيه نموده پس از تشـريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 
آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
فقـط يـك نوبـت در روزنامـه درج و منتشـر مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقـدام و در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف11/650 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 13940401708600059/1
بدينوسيله به آقاى عريبى ياللى فرزند اجبارى داراى شماره ملى 1987797876 بدهكار پرونده كالسه 9400065 
كه برابر گزارش مامورين شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرچك شماره 206968 مورخ 1393/10/20 بانك 
ملى سوسـنگرد بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلـغ 96,000,000 ريال بعـالوه حقوق دولتى بدهكار 
مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسـناد رسـمى به شـما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشـار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسـوب اسـت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف 11/649 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان  

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404017086000186/1
بدينوسـيله به آقاى بهرام بوعذار فرزند ناصر داراى شـماره ملى 1988851971 بدهكار پرونده كالسـه 9400201 
كه برابر گزارش مامورين شـناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرقرارداد بانكى شـماره 6044-110-680375-1 
مـورخ 93/12/01 بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلـغ 59,967,560 ريال اصـل و6,040,000ريال 
خسارت تاخير تاديه و 7,360,000ريال كارمزد و3,660,000ريال حق الوكاله بعالوه حقوق دولتى بدهكار مي باشيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانكار درخواسـت صدور اجرائيه نموده پس از تشـريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسـه 
فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مي گردد از تاريخ 

انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مي گردد ظرف مدت ده 
روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف 11/648          
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان

آگهي مفقودى
كارت دانشـجويى اينجانب حميدرضا يزدى فرزند محمد حسـين به شـماره كارت دانشـجويى941206013 رشـته 

كارشناسى ارشد مكانيك – گرايش ساخت و توليد دانشگاه صنعتى اراك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آگهى ابالغ وقت به خوانده

شـماره پرونده كالسـه 9509982690200762 و شـماره بايگانى 950763 وقت رسـيدگى: 95/9/6 سـاعت 11 
صبح خواهان: الهه محمدى فرزند ايرج با وكالت مريم زرنوشه به نشانى كرج- كيانمهر شهرك نور گلستانك 10 ط 3 و 9. 
خوانده: محمدجواد دوستوندى فرزند كيومرث به نشانى مجهول المكان به خواسته مطالبه نفقه خواهان دادخواستى تسليم 
شـوراى حل اختالف كرج نموده كه پس از ارجاع به شـعبه 2 در اين شـعبه ثبت در حال رسـيدگى مي باشـد بنا به تقاضاى 
خواهان مبنى بر مجهول المكان بودن خوانده و حسب دستور شوراى حل اختالف وفق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مفاد دادخواسـت يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشـار به هزينه خواهان  آگهى مي شـود تا خوانده پس از آگهى ظرف 
مدت يك ماه در دفتر  دادگاه حاضرضمن اعالم نشـانى خودنسـخه ثانى دادخواسـت و ضمايم را دريافت و در زمان تعيين 
شده در دادگاه حاضر شود. در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م/الف 47058                                                     مدير 

دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف كرج
آگهى فقدان سندمالكيت خودرو

تاريخ تنظيم:1395/07/18 بدينوسـيله اعالم مى گردد برگ سـبز خودرو نيسـانـ  آبى رنگ-مدل1392- به شماره 
شهربانى683و72-ايران21 –شماره بدنه648019- شماره شاسىNAZPL140TD0313692—-شماره موتور 

654132 متعلق به آقاى سيدمهدى سادات فرزند سيدمحمد مفقودگرديده و ازدرجه اعتبارساقط است.
آگهى مزايده اموال منقول

شـماره درخواسـت: 9510462626600064 شـماره پرونـده: 95099826273000594 شـماره بايگانـى 

شـعبه:950370 به موجب پرونده كالسـه فوق صادره ازاين دادگاه له سـعيدصادقى سـياه كمروعليه شركت فوالدهما 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ72/052/000ريال درحق محكوم له و پرداخت مبلغ 1/500/000ريال نيم 
عشـردولتى درحق صندوق نامبرده در موعد مقرر قانونى مفادحكم را اجرا نكرده اسـت حسـب تقاضاى محكوم له اموال 
منقول محكوم عليه بشرح ذيل به وسيله اين اجرا توقيف و توسط كارشناس ارزيابى گرديده است و مقرر است از طريق 
مزايده در تاريخ 1395/08/09 از سـاعت 10الى11صبح در محل اجراى احكام مدنى دادگاه اشـتهارد به فروش برسـد 
مزايده از قيمت كارشناسـى شـروع و مال متعلق به كسـى اسـت كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.10درصد از قيمت 
مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكى (تضمين شده) فى المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقى وجه مزايده 
ظرف مهلتى كه از سـوى مدير اجرا تعيين مى گردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از خريدار اخذ و 
اموال به نامبرده تحويل خواهد شد. در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از 
كسـر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شـد در صورتى كه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل شـود 
مزايده فرداى ادارى همان روز در همان ساعت و مكان برگزار مى گردد. شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف 
يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مى شـود و قبل از انقضاى مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (درصورت 
وصول شـكايت) مال به خريدار تسـليم نخواهد شـد. ضمنا طالبين مي توانند ظرف هفت روز قبل از مزايده به دفتراجرا 
مراجعه و با هماهنگى اجرا از اموال بازديد نمايند. اموال مورد مزايده وبهاى آن طبق نظركارشـناس بدين شـرح اسـت: 
1-سـه دسـتگاه كولرگازى اسـپليت وگرمايش تك پنل منصورى روى ديوارسـالن كنفرانس ومديريت شـماره اموال 
5224و5225و5226 و رنگ بدنه سفيد، وضعيت سالم مارك lgداراىinverterمدلtv246stq ظرفيت برودتى 2تن
w6500 مجموعا به ارزش كارشناسى 69/000/000(شصت ونه ميليون ريال). 2-يك دستگاه پكيج گرمايش ديوارى 
ادارى گازسوز ماركtachiمدلstarمنصوب در آبدارخانه شماره اموال 5228رنگ بدنه نقره اى، وضعيت سالم به ارزش 
كارشناسى 9/000/000(نه ميليون ريال). 3-دو دستگاه مجموعه كامپيوتر روميزى داراى كدرايانهit008وit009 محل 
نصـب به ترتيب اتاق مديريت و نگهبانى داراى مانيتورهـاىs20b315bوcpu مدل هاى2,9gh-pentium g2020و
intel Celeron وضعيـت سـالم مجموعـا بـه ارزش كارشناسـى 9/000/000(نه ميليـون ريال). مجموعـا به ارزش 

كارشناسى اقالم فوق در وضعيت فعلى مبلغ87/000/000(هشتادوهفت ميليون ريال) برآورد مى گردد. 
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان اشتهارد-محمدى

آگهي ابالغ
ابالغ شونده: آقاى اميدپور سياح فرزند غالمعلى شناسنامه1597 اهواز كد 
ملى 1757243704 به نشانى پرديس خيابان ده مترى قطعه 92 مجتمع 4 
واحـدى پرند يك واحـد همكف نظر به اينكه پالك شـماره 1579/13608 
واقع در بخش 3 اهواز متعلق به آقاى اميد پور سياح مورد وثيقه پرونده اجرائى 
كالسـه فوق توسط كارشناس رسمى دادگسـترى به مبلغ 285/250/000 
ريال(دويسـت و هشـتاد و پنج ميليون و دويسـت و پنجاه هزار ريال) ارزيابى 
شـده و پـس از طـى مراحـل قانونـى برابـر صورتمجلـس مزايـده مـورخ 
1393/09/08 خريدارى در جلسه مزايده حضور نيافته و پيشنهاد خريد نيز 
واصل نشـده اسـت لذا مورد وثيقه در قبال طلب بسـتانكار نسبت به پرونده 
اجرائى فوق الذكر به بانك مسكن شعبه امانيه اهواز واگذار و با توجه به اينكه 
مزايده ملك پوشـش بدهى پرونده اجرايى(به مبلغ344/573/205 ريال تا 
تاريخ مزايده 93/9/8) و طلب بانك را ننموده است لذا ابالغيه 63002475-
94/4/13 كان لـم يكـن تلقـى ميگـردد و با توجـه به عدم وجـود خريدار و 
درخواسـت بسـتانكار پيش نويس سـند انتقال اجرائى به دفتر خانه اسـناد 

رسمى شماره 60اهواز ارسال گرديده است.
5/2858 م/الف - رئيس اداره اجراى اسناد رسمى  اهواز- مهدى بهمئى

    9400452آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده اجرايى

بدين وسـيله به اطالع عموم مى رسـاند: ششـدانگ پالك ثبتى 1129/811واقع در بخش 3 اهواز به مسـاحت105/70 مترمربع ملك 
طبق نظر كارشـناس رسـمى دادگسـترى داراى كاربرى مسـكونى در دو طبقه با اسـكلت آجرى طبقه همكف داراى دو اتاق خواب هال 
آشپزخانه و سرويس بهداشتى و طبقه اول داراى دو اتاق خواب با سرويس بهداشتى بوده كه نماى بيرونى سنگ و آجر و ملك بهره مند از 
خدمات آب و برق و گاز مي باشـد. موضوع سـند رهنى 101439-85/12/28 دفتر خانه اسـناد رسمى 39 اهواز در دفتر امالك 67 صفحه 
278 متعلق به خانم جميله سياحى فرزند ناصر شناسنامه 15603 اهواز در قبال بدهى شركت تعاونى توليدى صنايع نوآوران مورد وثيقه 
به نشـانى اهواز كوى نهضت آباد خيابان صدر ايمان روبروى خيابان خاقانى يك خيابان مسـجد العباد پالك 28 مي باشـد كه در اثر عدم 
پرداخت به بانك صادرات بدهى منجر به صدور پرونده اجرائى مكانيزه فوق گرديده است پس از ابالغ اجرائيه و قطعيت ارزيابى از طريق 
مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ پايه 1/100/000/000ريال(طبق نظريه كارشناس رسمى)بابت قسمتى از مطالبات در مورخ 
95/8/23 از ساعت9الى 12 در محل اجراى ثبت اهواز- به نشانى: خيابان آزادگان خيابان نظام وفا پشت باغ معين(پارك شهيد صباغان 
پالك 170) برگزار مى گردد مزايده از مبلغ اعالمى فوق شـروع و به باالترين قيمت پيشـنهادى نقداً فروخته مي شـود. الزم به ذكر اسـت 
پرداخت بدهى هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز 
بدهى هاي مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
اسـت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسـترد خواهد شـد و نيم عشـروحق 
مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر بر 
گزار خواهد شـد. حدود و مشـخصات ملك مورد وثيقه: طبق وضعيت ثبتى28319-95/5/31 اداره ثبت اسـناد و امالك اهواز منطقه 1 
شماال در دو قسمت اول به طول 7/55 متر ديواريست به ديوار پالك 249 دوم به طول7/45 متر ديوار به ديوار پالك 810 شرقا به طول 
7/15 متـر ديواريسـت بـه پـالك 248 جنوبا به طول14/90 متر ديوار به ديوار پـالك 282 غربا به طول 7 متر درب و ديوارى به خيابان ده 

مترى حقوق ارتفاقى ندارد. فروعات از 1129 اصلى مي باشند.

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى  اهواز- مهدى بهمئىم/الف 5/2869 تاريخ انتشار: 95/7/25

  (اسناد رهنى) آگهى مزايده اموال غير منقول

به موجب پرونده اجرائى كالسه 8300013و8700158 ششدانگ پالك ثبتى 5/6222 بخش 8 اهواز كه به صورت يك 
باب منزل مسكونى وياليى در يك طبقه مي باشد كه در دفاتر 9و 71 صفحات 271و468و471 به ثبت رسيده است محدود 
بـه حـدود شـماال بـه طول 7/35 متر ديوار به ديوار پالك5/1738 شـرقا بـه طول 34 متر يك ديوار به ديوار 2- ديواريسـت 
مشترك با پالك 5/1696 باقى مانده جنوبا به طول 7/05 متر در و ديواريست به خيابان 12 مترى دوازدهم غربا به طول 34 
متر ديوار به ديوار پالك 5/1695 حقوق ارتفاقى ندارد ملكى محمد حسـين چرخ آبى به نشـانى كيانپارس خيابان 12 غربى 
فاز دو پالك 45/1 به مسـاحت 245/56 مترمربع، طبق سـند رهنى شـماره 103885و8344 دفتر خانه 110اسـناد رسمى 
اهواز در رهن بانك صادرات قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 14/700/000/000 ريال ارزيابى شده و پالك 
فوق داراى 181 مترمربع اعيانى با قدمت حدوداً 32 سال، پالك فوق از ساعت9الى 12 روز دوشنبه مورخ 95/8/24دراداره 
اجراى اسـناد رسـمى اهواز واقع در كيانپارس خيابان 12 غربى فاز دو پالك 45/1 از طريق مزايده به فروش مي رسـد.مزايده 
از مبلغ 14/700/000/000 ريال شـروع و به باالترين قيمت پيشـنهادى نقداً فروخته مي شـود. الزم به ذكر اسـت پرداخت 
بدهى هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و 
نيز بدهى هاي مالياتى و عوارض شـهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شـده يا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزايده اسـت و نيـز در صورت وجود مازاد، وجـوه پرداختى بابت هزينه هاي فوق از محل مـازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد و نيم عشروحق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى 

بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر بر گزار خواهد شد. 

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى  اهواز- مهدى بهمئىم/الف 5/2868 تاريخ انتشار: 95/7/25

 فراخوان  مناقصه  عمومى نوبت دوم
مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره م م /95/0188 

مربوط به انجام خدمات مورد نياز ناجيان غريق استخرهاى شنا شهرك نفت بانوان/ آقايان
 و استخرهاى روباز و سرپوشيده كوى فدائيان اسالم

الف-  شرح مختصر خدمات:
انجـام خدمـات ناجيان غريق اسـتخرهاى شـنا شـهرك نفـت بانـوان/ آقايان و 

استخرهاى روباز و سرپوشيده كوى فدائيان اسالم
ب-  محل اجراى خدمات و مدت انجام كار

محل اجراى خدمات در اهواز، مجتمع اسـتخرهاى شـهرك نفت شـامل اسـتخر 
بانوان و آقايان و استخرهاى روباز و سرپوشيده كوى فدائيان اسالم و مدت انجام 

آن 12 ماه مى باشد.
ج-  برآورد كارفرما

بـرآورد كارفرمـا جهت انجام خدمات/ بدون درصد سـهم و هزينه مديريت معادل 
-/11/768/288/267 ريال مى باشد.

د-  شرايط مناقصه گران متقاضى
-  داراى گواهينامه تعيين صالحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى

-  توانايـى ارائـه تضمين شـركت در مناقصه به مبلـغ -/588/414/413 ريال كه 
بايستى به يكى از دو صورت زير ارائه گردد:

الـف-  ارائـه رسـيد وجه صـادره از سـوى حسـابدارى كارفرما مبنى بـر واريز مبلغ 
فوق الذكر به شماره حساب 2174652213002 نزد بانك ملى شعبه كوى فدائيان 

اسالم- اهواز كد 6518 حساب سيبا به نام شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب
ب-  ارائه ضمانت نامه بانكى به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براى 
مـدت (90 روز) معتبـر بـوده و پـس از آن نيز با اعالم كارفرما بـراى مدت (30 روز) 
ديگر قابل تمديد باشد. همچنين بدينوسيله تاكيد مى گردد كه قيد شماره و عنوان 

مناقصه روى رسيد وجه نقد و ضمانت نامه بانكى ضرورى و الزامى است.
-  توانايـى 10درصـد مبلغ پيمان (در صورت برنده شـدن) به عنوان تضمين انجام 

تعهدات
-  داشتن ظرفيت آزاد (تعدادى و ريالى) در رشته مربوطه

هـ -  محل و مهلت دريافت اسناد
از كليـه متقاضيـان واجدشـرايط دعوت به عمـل مى آيد ظرف مهلت مقـرر در اين 
فراخـوان، ضمـن اعـالم آمادگى به صورت كتبى جهت دريافت اسـناد با ارائه اصل 

فيش بانكى و معرفى نامه كتبى معتبر در يكى از روزهاى ادارى به يكى از آدرس هاى 
ذيل الذكـر مراجعـه نمايند تا ارزيابى هاى الزم وفق آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 

قانون برگزارى مناقصات (ارزيابى ساده) به عمل آيد.
1-  مهلت دريافت اسناد از تاريخ 1395/08/09 لغايت 1395/08/18

2-  محـل دريافـت اسـناد: واقـع در اهـواز، كوى فدائيان اسـالم، خيابـان پارك 4 
(روبـروى امور مسـافرت) مجتمـع ادارى امور حقوقـى و قراردادهـا، اتاق كنترل و 
توزيع اسـناد قراردادها (اتاق شـماره 1) و يا تهران، ميدان آرژانيتن، ابتداى خيابان 
بيهقى، پالك 28، سـاختمان مركزى يازدهم، شـركت ملى نفت ايران، طبقه دوم، 

دفتر هماهنگى امور حقوقى و قراردادهاى مناطق نفتخيز جنوب.
3-  مبلغ خريد اسـناد و شـماره حساب: واريز مبلغ 600/000 ريال به حساب سيبا 
شـماره 2174652213002 نزد بانك ملى شـعبه كوى فدائيان اسالم- اهواز كد 
6518 و ارائـه فيـش مربوطـه به امور حقوقـى و قراردادهاى شـركت ملى مناطق 

نفتخيز جنوب.
و-  محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها

متقاضيان مكلفند پيشـنهادات خود را حداكثر تا سـاعت 15/30 روز يكشـنبه مورخ 
1395/09/14 به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز، كوى فدائيان اسالم خيابان نفت 
سـاختمان پنج طبقه بلوك 1 طبقه دوم اتاق ج 251، تسـليم نمايند. ضمنا پيشنهادات 
در سـاعت 08/30 روز دوشـنبه مورخ 1395/09/15 گشـايش و قرائت خواهد شد و 

حضور نماينده مناقصه گران با معرفى نامه و كارت شناسايى معتبر بالمانع است.
همزمـان ارائـه معرفى نامـه و كارت ملـى بـراى متقاضيـان شـركت در مناقصه و 

نمايندگان شركت ها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.
تذكر: حسـب مورد ارائه يك نسـخه از اساسـنامه، شـركتنامه و آگهى تاسـيس و 

آخرين تغييرات ثبتى الزامى مى باشد.
WWW.NISOC.IR                          WWW.IETS.MPORG.IR
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روابط عمومى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

شماره مجوز: 1395/2973
شركت ملى نفت ايران 

شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

صفحه 10

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404017086000078/1
بدينوسـيله به آقاى مهدى سـودانى فرزند لفته داراى شماره ملى 1980037841 بدهكار پرونده كالسه 9400084 
كه برابر گزارش مامورين شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر چك شماره 059541 مورخ1392/06/06 بانك 
ملـى سوسـنگرد بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلـغ 75,000,000 ريال بعالوه حقـوق دولتى بدهكار 
مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسـناد رسـمى به شـما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشـار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسـوب اسـت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف 11/653 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404017086000081/1
بدينوسيله به آقاى حسين وشاحى فرزند بنات داراى شماره ملى 1987616308 بدهكار پرونده كالسه 9400087 
كه برابر گزارش مامورين شـناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرچك شـماره 110078مورخ1392/04/05 بانك 
سـپه سوسـنگرد بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلغ 60,000,000 ريال بعالوه حقوق دولتى بدهكار 
مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسـناد رسـمى به شـما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشـار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسـوب اسـت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.م/الف 11/652 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان  - حسن سداوى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9204017086000616/1
بدينوسـيله به قادر احسـانى نيا بدهكار پرونده كالسـه 9204017086000616/1كه برابر گزارش مامور شـناخته 
نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر سـند تعهدى شـماره 10811 بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد (صندوق مهر امام 

رضا(ع)سوسـنگرد مبلغ 60,000,000 ريال بدهكار مي باشـيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانكار درخواسـت صدور 
اجرائيه نموده پس از تشـريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 
آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
فقـط يـك نوبـت در روزنامـه درج و منتشـر مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقـدام و در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف11/650 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 13940401708600059/1
بدينوسيله به آقاى عريبى ياللى فرزند اجبارى داراى شماره ملى 1987797876 بدهكار پرونده كالسه 9400065 
كه برابر گزارش مامورين شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرچك شماره 206968 مورخ 1393/10/20 بانك 
ملى سوسـنگرد بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلـغ 96,000,000 ريال بعـالوه حقوق دولتى بدهكار 
مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسـناد رسـمى به شـما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشـار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسـوب اسـت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف 11/649 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان  

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404017086000186/1
بدينوسـيله به آقاى بهرام بوعذار فرزند ناصر داراى شـماره ملى 1988851971 بدهكار پرونده كالسـه 9400201 
كه برابر گزارش مامورين شـناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرقرارداد بانكى شـماره 6044-110-680375-1 
مـورخ 93/12/01 بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلـغ 59,967,560 ريال اصـل و6,040,000ريال 
خسارت تاخير تاديه و 7,360,000ريال كارمزد و3,660,000ريال حق الوكاله بعالوه حقوق دولتى بدهكار مي باشيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانكار درخواسـت صدور اجرائيه نموده پس از تشـريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسـه 
فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مي گردد از تاريخ 

انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مي گردد ظرف مدت ده 
روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف 11/648          
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان

آگهي مفقودى
كارت دانشـجويى اينجانب حميدرضا يزدى فرزند محمد حسـين به شـماره كارت دانشـجويى941206013 رشـته 

كارشناسى ارشد مكانيك – گرايش ساخت و توليد دانشگاه صنعتى اراك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آگهى ابالغ وقت به خوانده

شـماره پرونده كالسـه 9509982690200762 و شـماره بايگانى 950763 وقت رسـيدگى: 95/9/6 سـاعت 11 
صبح خواهان: الهه محمدى فرزند ايرج با وكالت مريم زرنوشه به نشانى كرج- كيانمهر شهرك نور گلستانك 10 ط 3 و 9. 
خوانده: محمدجواد دوستوندى فرزند كيومرث به نشانى مجهول المكان به خواسته مطالبه نفقه خواهان دادخواستى تسليم 
شـوراى حل اختالف كرج نموده كه پس از ارجاع به شـعبه 2 در اين شـعبه ثبت در حال رسـيدگى مي باشـد بنا به تقاضاى 
خواهان مبنى بر مجهول المكان بودن خوانده و حسب دستور شوراى حل اختالف وفق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مفاد دادخواسـت يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشـار به هزينه خواهان  آگهى مي شـود تا خوانده پس از آگهى ظرف 
مدت يك ماه در دفتر  دادگاه حاضرضمن اعالم نشـانى خودنسـخه ثانى دادخواسـت و ضمايم را دريافت و در زمان تعيين 
شده در دادگاه حاضر شود. در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م/الف 47058                                                     مدير 

دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف كرج
آگهى فقدان سندمالكيت خودرو

تاريخ تنظيم:1395/07/18 بدينوسـيله اعالم مى گردد برگ سـبز خودرو نيسـانـ  آبى رنگ-مدل1392- به شماره 
شهربانى683و72-ايران21 –شماره بدنه648019- شماره شاسىNAZPL140TD0313692—-شماره موتور 

654132 متعلق به آقاى سيدمهدى سادات فرزند سيدمحمد مفقودگرديده و ازدرجه اعتبارساقط است.
آگهى مزايده اموال منقول

شـماره درخواسـت: 9510462626600064 شـماره پرونـده: 95099826273000594 شـماره بايگانـى 

شـعبه:950370 به موجب پرونده كالسـه فوق صادره ازاين دادگاه له سـعيدصادقى سـياه كمروعليه شركت فوالدهما 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ72/052/000ريال درحق محكوم له و پرداخت مبلغ 1/500/000ريال نيم 
عشـردولتى درحق صندوق نامبرده در موعد مقرر قانونى مفادحكم را اجرا نكرده اسـت حسـب تقاضاى محكوم له اموال 
منقول محكوم عليه بشرح ذيل به وسيله اين اجرا توقيف و توسط كارشناس ارزيابى گرديده است و مقرر است از طريق 
مزايده در تاريخ 1395/08/09 از سـاعت 10الى11صبح در محل اجراى احكام مدنى دادگاه اشـتهارد به فروش برسـد 
مزايده از قيمت كارشناسـى شـروع و مال متعلق به كسـى اسـت كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.10درصد از قيمت 
مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكى (تضمين شده) فى المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقى وجه مزايده 
ظرف مهلتى كه از سـوى مدير اجرا تعيين مى گردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از خريدار اخذ و 
اموال به نامبرده تحويل خواهد شد. در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از 
كسـر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شـد در صورتى كه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل شـود 
مزايده فرداى ادارى همان روز در همان ساعت و مكان برگزار مى گردد. شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف 
يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مى شـود و قبل از انقضاى مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (درصورت 
وصول شـكايت) مال به خريدار تسـليم نخواهد شـد. ضمنا طالبين مي توانند ظرف هفت روز قبل از مزايده به دفتراجرا 
مراجعه و با هماهنگى اجرا از اموال بازديد نمايند. اموال مورد مزايده وبهاى آن طبق نظركارشـناس بدين شـرح اسـت: 
1-سـه دسـتگاه كولرگازى اسـپليت وگرمايش تك پنل منصورى روى ديوارسـالن كنفرانس ومديريت شـماره اموال 
5224و5225و5226 و رنگ بدنه سفيد، وضعيت سالم مارك lgداراىinverterمدلtv246stq ظرفيت برودتى 2تن
w6500 مجموعا به ارزش كارشناسى 69/000/000(شصت ونه ميليون ريال). 2-يك دستگاه پكيج گرمايش ديوارى 
ادارى گازسوز ماركtachiمدلstarمنصوب در آبدارخانه شماره اموال 5228رنگ بدنه نقره اى، وضعيت سالم به ارزش 
كارشناسى 9/000/000(نه ميليون ريال). 3-دو دستگاه مجموعه كامپيوتر روميزى داراى كدرايانهit008وit009 محل 
نصـب به ترتيب اتاق مديريت و نگهبانى داراى مانيتورهـاىs20b315bوcpu مدل هاى2,9gh-pentium g2020و

intel Celeron وضعيـت سـالم مجموعـا بـه ارزش كارشناسـى 9/000/000(نه ميليـون ريال). مجموعـا به ارزش 
كارشناسى اقالم فوق در وضعيت فعلى مبلغ87/000/000(هشتادوهفت ميليون ريال) برآورد مى گردد. 

دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان اشتهارد-محمدى

آگهي ابالغ
ابالغ شونده: آقاى اميدپور سياح فرزند غالمعلى شناسنامه1597 اهواز كد 
ملى 1757243704 به نشانى پرديس خيابان ده مترى قطعه 92 مجتمع 4 
واحـدى پرند يك واحـد همكف نظر به اينكه پالك شـماره 1579/13608 
واقع در بخش 3 اهواز متعلق به آقاى اميد پور سياح مورد وثيقه پرونده اجرائى 
كالسـه فوق توسط كارشناس رسمى دادگسـترى به مبلغ 285/250/000 
ريال(دويسـت و هشـتاد و پنج ميليون و دويسـت و پنجاه هزار ريال) ارزيابى 
شـده و پـس از طـى مراحـل قانونـى برابـر صورتمجلـس مزايـده مـورخ 
1393/09/08 خريدارى در جلسه مزايده حضور نيافته و پيشنهاد خريد نيز 
واصل نشـده اسـت لذا مورد وثيقه در قبال طلب بسـتانكار نسبت به پرونده 
اجرائى فوق الذكر به بانك مسكن شعبه امانيه اهواز واگذار و با توجه به اينكه 
مزايده ملك پوشـش بدهى پرونده اجرايى(به مبلغ344/573/205 ريال تا 
تاريخ مزايده 93/9/8) و طلب بانك را ننموده است لذا ابالغيه 63002475-
94/4/13 كان لـم يكـن تلقـى ميگـردد و با توجـه به عدم وجـود خريدار و 
درخواسـت بسـتانكار پيش نويس سـند انتقال اجرائى به دفتر خانه اسـناد 

رسمى شماره 60اهواز ارسال گرديده است.
5/2858 م/الف - رئيس اداره اجراى اسناد رسمى  اهواز- مهدى بهمئى

    9400452آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده اجرايى

بدين وسـيله به اطالع عموم مى رسـاند: ششـدانگ پالك ثبتى 1129/811واقع در بخش 3 اهواز به مسـاحت105/70 مترمربع ملك 
طبق نظر كارشـناس رسـمى دادگسـترى داراى كاربرى مسـكونى در دو طبقه با اسـكلت آجرى طبقه همكف داراى دو اتاق خواب هال 
آشپزخانه و سرويس بهداشتى و طبقه اول داراى دو اتاق خواب با سرويس بهداشتى بوده كه نماى بيرونى سنگ و آجر و ملك بهره مند از 
خدمات آب و برق و گاز مي باشـد. موضوع سـند رهنى 101439-85/12/28 دفتر خانه اسـناد رسمى 39 اهواز در دفتر امالك 67 صفحه 
278 متعلق به خانم جميله سياحى فرزند ناصر شناسنامه 15603 اهواز در قبال بدهى شركت تعاونى توليدى صنايع نوآوران مورد وثيقه 
به نشـانى اهواز كوى نهضت آباد خيابان صدر ايمان روبروى خيابان خاقانى يك خيابان مسـجد العباد پالك 28 مي باشـد كه در اثر عدم 
پرداخت به بانك صادرات بدهى منجر به صدور پرونده اجرائى مكانيزه فوق گرديده است پس از ابالغ اجرائيه و قطعيت ارزيابى از طريق 
مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ پايه 1/100/000/000ريال(طبق نظريه كارشناس رسمى)بابت قسمتى از مطالبات در مورخ 
95/8/23 از ساعت9الى 12 در محل اجراى ثبت اهواز- به نشانى: خيابان آزادگان خيابان نظام وفا پشت باغ معين(پارك شهيد صباغان 
پالك 170) برگزار مى گردد مزايده از مبلغ اعالمى فوق شـروع و به باالترين قيمت پيشـنهادى نقداً فروخته مي شـود. الزم به ذكر اسـت 
پرداخت بدهى هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز 
بدهى هاي مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
اسـت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسـترد خواهد شـد و نيم عشـروحق 
مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر بر 
گزار خواهد شـد. حدود و مشـخصات ملك مورد وثيقه: طبق وضعيت ثبتى28319-95/5/31 اداره ثبت اسـناد و امالك اهواز منطقه 1 
شماال در دو قسمت اول به طول 7/55 متر ديواريست به ديوار پالك 249 دوم به طول7/45 متر ديوار به ديوار پالك 810 شرقا به طول 
7/15 متـر ديواريسـت بـه پـالك 248 جنوبا به طول14/90 متر ديوار به ديوار پـالك 282 غربا به طول 7 متر درب و ديوارى به خيابان ده 

مترى حقوق ارتفاقى ندارد. فروعات از 1129 اصلى مي باشند.

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى  اهواز- مهدى بهمئىم/الف 5/2869 تاريخ انتشار: 95/7/25

  (اسناد رهنى) آگهى مزايده اموال غير منقول

به موجب پرونده اجرائى كالسه 8300013و8700158 ششدانگ پالك ثبتى 5/6222 بخش 8 اهواز كه به صورت يك 
باب منزل مسكونى وياليى در يك طبقه مي باشد كه در دفاتر 9و 71 صفحات 271و468و471 به ثبت رسيده است محدود 
بـه حـدود شـماال بـه طول 7/35 متر ديوار به ديوار پالك5/1738 شـرقا بـه طول 34 متر يك ديوار به ديوار 2- ديواريسـت 
مشترك با پالك 5/1696 باقى مانده جنوبا به طول 7/05 متر در و ديواريست به خيابان 12 مترى دوازدهم غربا به طول 34 
متر ديوار به ديوار پالك 5/1695 حقوق ارتفاقى ندارد ملكى محمد حسـين چرخ آبى به نشـانى كيانپارس خيابان 12 غربى 
فاز دو پالك 45/1 به مسـاحت 245/56 مترمربع، طبق سـند رهنى شـماره 103885و8344 دفتر خانه 110اسـناد رسمى 
اهواز در رهن بانك صادرات قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 14/700/000/000 ريال ارزيابى شده و پالك 
فوق داراى 181 مترمربع اعيانى با قدمت حدوداً 32 سال، پالك فوق از ساعت9الى 12 روز دوشنبه مورخ 95/8/24دراداره 
اجراى اسـناد رسـمى اهواز واقع در كيانپارس خيابان 12 غربى فاز دو پالك 45/1 از طريق مزايده به فروش مي رسـد.مزايده 
از مبلغ 14/700/000/000 ريال شـروع و به باالترين قيمت پيشـنهادى نقداً فروخته مي شـود. الزم به ذكر اسـت پرداخت 
بدهى هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و 
نيز بدهى هاي مالياتى و عوارض شـهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شـده يا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزايده اسـت و نيـز در صورت وجود مازاد، وجـوه پرداختى بابت هزينه هاي فوق از محل مـازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد و نيم عشروحق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى 

بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر بر گزار خواهد شد. 

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى  اهواز- مهدى بهمئىم/الف 5/2868 تاريخ انتشار: 95/7/25

 فراخوان  مناقصه  عمومى نوبت دوم
مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره م م /95/0188 

مربوط به انجام خدمات مورد نياز ناجيان غريق استخرهاى شنا شهرك نفت بانوان/ آقايان
 و استخرهاى روباز و سرپوشيده كوى فدائيان اسالم

الف-  شرح مختصر خدمات:
انجـام خدمـات ناجيان غريق اسـتخرهاى شـنا شـهرك نفـت بانـوان/ آقايان و 

استخرهاى روباز و سرپوشيده كوى فدائيان اسالم
ب-  محل اجراى خدمات و مدت انجام كار

محل اجراى خدمات در اهواز، مجتمع اسـتخرهاى شـهرك نفت شـامل اسـتخر 
بانوان و آقايان و استخرهاى روباز و سرپوشيده كوى فدائيان اسالم و مدت انجام 

آن 12 ماه مى باشد.
ج-  برآورد كارفرما

بـرآورد كارفرمـا جهت انجام خدمات/ بدون درصد سـهم و هزينه مديريت معادل 
-/11/768/288/267 ريال مى باشد.

د-  شرايط مناقصه گران متقاضى
-  داراى گواهينامه تعيين صالحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى

-  توانايـى ارائـه تضمين شـركت در مناقصه به مبلـغ -/588/414/413 ريال كه 
بايستى به يكى از دو صورت زير ارائه گردد:

الـف-  ارائـه رسـيد وجه صـادره از سـوى حسـابدارى كارفرما مبنى بـر واريز مبلغ 
فوق الذكر به شماره حساب 2174652213002 نزد بانك ملى شعبه كوى فدائيان 

اسالم- اهواز كد 6518 حساب سيبا به نام شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب
ب-  ارائه ضمانت نامه بانكى به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براى 
مـدت (90 روز) معتبـر بـوده و پـس از آن نيز با اعالم كارفرما بـراى مدت (30 روز) 
ديگر قابل تمديد باشد. همچنين بدينوسيله تاكيد مى گردد كه قيد شماره و عنوان 

مناقصه روى رسيد وجه نقد و ضمانت نامه بانكى ضرورى و الزامى است.
-  توانايـى 10درصـد مبلغ پيمان (در صورت برنده شـدن) به عنوان تضمين انجام 

تعهدات
-  داشتن ظرفيت آزاد (تعدادى و ريالى) در رشته مربوطه

هـ -  محل و مهلت دريافت اسناد
از كليـه متقاضيـان واجدشـرايط دعوت به عمـل مى آيد ظرف مهلت مقـرر در اين 
فراخـوان، ضمـن اعـالم آمادگى به صورت كتبى جهت دريافت اسـناد با ارائه اصل 

فيش بانكى و معرفى نامه كتبى معتبر در يكى از روزهاى ادارى به يكى از آدرس هاى 
ذيل الذكـر مراجعـه نمايند تا ارزيابى هاى الزم وفق آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 

قانون برگزارى مناقصات (ارزيابى ساده) به عمل آيد.
1-  مهلت دريافت اسناد از تاريخ 1395/08/09 لغايت 1395/08/18

2-  محـل دريافـت اسـناد: واقـع در اهـواز، كوى فدائيان اسـالم، خيابـان پارك 4 
(روبـروى امور مسـافرت) مجتمـع ادارى امور حقوقـى و قراردادهـا، اتاق كنترل و 
توزيع اسـناد قراردادها (اتاق شـماره 1) و يا تهران، ميدان آرژانيتن، ابتداى خيابان 
بيهقى، پالك 28، سـاختمان مركزى يازدهم، شـركت ملى نفت ايران، طبقه دوم، 

دفتر هماهنگى امور حقوقى و قراردادهاى مناطق نفتخيز جنوب.
3-  مبلغ خريد اسـناد و شـماره حساب: واريز مبلغ 600/000 ريال به حساب سيبا 
شـماره 2174652213002 نزد بانك ملى شـعبه كوى فدائيان اسالم- اهواز كد 
6518 و ارائـه فيـش مربوطـه به امور حقوقـى و قراردادهاى شـركت ملى مناطق 

نفتخيز جنوب.
و-  محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها

متقاضيان مكلفند پيشـنهادات خود را حداكثر تا سـاعت 15/30 روز يكشـنبه مورخ 
1395/09/14 به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز، كوى فدائيان اسالم خيابان نفت 
سـاختمان پنج طبقه بلوك 1 طبقه دوم اتاق ج 251، تسـليم نمايند. ضمنا پيشنهادات 
در سـاعت 08/30 روز دوشـنبه مورخ 1395/09/15 گشـايش و قرائت خواهد شد و 

حضور نماينده مناقصه گران با معرفى نامه و كارت شناسايى معتبر بالمانع است.
همزمـان ارائـه معرفى نامـه و كارت ملـى بـراى متقاضيـان شـركت در مناقصه و 

نمايندگان شركت ها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.
تذكر: حسـب مورد ارائه يك نسـخه از اساسـنامه، شـركتنامه و آگهى تاسـيس و 

آخرين تغييرات ثبتى الزامى مى باشد.
WWW.NISOC.IR                          WWW.IETS.MPORG.IR
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روابط عمومى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

شماره مجوز: 1395/2973
شركت ملى نفت ايران 

شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

صفحه 10

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404017086000078/1
بدينوسـيله به آقاى مهدى سـودانى فرزند لفته داراى شماره ملى 1980037841 بدهكار پرونده كالسه 9400084 
كه برابر گزارش مامورين شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر چك شماره 059541 مورخ1392/06/06 بانك 
ملـى سوسـنگرد بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلـغ 75,000,000 ريال بعالوه حقـوق دولتى بدهكار 
مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسـناد رسـمى به شـما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشـار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسـوب اسـت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف 11/653 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404017086000081/1
بدينوسيله به آقاى حسين وشاحى فرزند بنات داراى شماره ملى 1987616308 بدهكار پرونده كالسه 9400087 
كه برابر گزارش مامورين شـناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرچك شـماره 110078مورخ1392/04/05 بانك 
سـپه سوسـنگرد بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلغ 60,000,000 ريال بعالوه حقوق دولتى بدهكار 
مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسـناد رسـمى به شـما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشـار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسـوب اسـت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.م/الف 11/652 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان  - حسن سداوى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9204017086000616/1
بدينوسـيله به قادر احسـانى نيا بدهكار پرونده كالسـه 9204017086000616/1كه برابر گزارش مامور شـناخته 
نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر سـند تعهدى شـماره 10811 بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد (صندوق مهر امام 

رضا(ع)سوسـنگرد مبلغ 60,000,000 ريال بدهكار مي باشـيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانكار درخواسـت صدور 
اجرائيه نموده پس از تشـريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 
آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
فقـط يـك نوبـت در روزنامـه درج و منتشـر مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقـدام و در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف11/650 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 13940401708600059/1
بدينوسيله به آقاى عريبى ياللى فرزند اجبارى داراى شماره ملى 1987797876 بدهكار پرونده كالسه 9400065 
كه برابر گزارش مامورين شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرچك شماره 206968 مورخ 1393/10/20 بانك 
ملى سوسـنگرد بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلـغ 96,000,000 ريال بعـالوه حقوق دولتى بدهكار 
مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
به كالسـه فوق در اين اجراء مطرح مي باشـد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسـناد رسـمى به شـما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشـار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسـوب اسـت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف 11/649 
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان  

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404017086000186/1
بدينوسـيله به آقاى بهرام بوعذار فرزند ناصر داراى شـماره ملى 1988851971 بدهكار پرونده كالسـه 9400201 
كه برابر گزارش مامورين شـناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرقرارداد بانكى شـماره 6044-110-680375-1 
مـورخ 93/12/01 بين شـماو صندوق كار آفرينى اميد سوسـنگرد مبلـغ 59,967,560 ريال اصـل و6,040,000ريال 
خسارت تاخير تاديه و 7,360,000ريال كارمزد و3,660,000ريال حق الوكاله بعالوه حقوق دولتى بدهكار مي باشيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانكار درخواسـت صدور اجرائيه نموده پس از تشـريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسـه 
فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مي گردد از تاريخ 

انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مي گردد ظرف مدت ده 
روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد. م/الف 11/648          
مسوول واحد اجراى اسناد رسمى دشت آزادگان

آگهي مفقودى
كارت دانشـجويى اينجانب حميدرضا يزدى فرزند محمد حسـين به شـماره كارت دانشـجويى941206013 رشـته 

كارشناسى ارشد مكانيك – گرايش ساخت و توليد دانشگاه صنعتى اراك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آگهى ابالغ وقت به خوانده

شـماره پرونده كالسـه 9509982690200762 و شـماره بايگانى 950763 وقت رسـيدگى: 95/9/6 سـاعت 11 
صبح خواهان: الهه محمدى فرزند ايرج با وكالت مريم زرنوشه به نشانى كرج- كيانمهر شهرك نور گلستانك 10 ط 3 و 9. 
خوانده: محمدجواد دوستوندى فرزند كيومرث به نشانى مجهول المكان به خواسته مطالبه نفقه خواهان دادخواستى تسليم 
شـوراى حل اختالف كرج نموده كه پس از ارجاع به شـعبه 2 در اين شـعبه ثبت در حال رسـيدگى مي باشـد بنا به تقاضاى 
خواهان مبنى بر مجهول المكان بودن خوانده و حسب دستور شوراى حل اختالف وفق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مفاد دادخواسـت يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشـار به هزينه خواهان  آگهى مي شـود تا خوانده پس از آگهى ظرف 
مدت يك ماه در دفتر  دادگاه حاضرضمن اعالم نشـانى خودنسـخه ثانى دادخواسـت و ضمايم را دريافت و در زمان تعيين 
شده در دادگاه حاضر شود. در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م/الف 47058                                                     مدير 

دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف كرج
آگهى فقدان سندمالكيت خودرو

تاريخ تنظيم:1395/07/18 بدينوسـيله اعالم مى گردد برگ سـبز خودرو نيسـانـ  آبى رنگ-مدل1392- به شماره 
شهربانى683و72-ايران21 –شماره بدنه648019- شماره شاسىNAZPL140TD0313692—-شماره موتور 

654132 متعلق به آقاى سيدمهدى سادات فرزند سيدمحمد مفقودگرديده و ازدرجه اعتبارساقط است.
آگهى مزايده اموال منقول

شـماره درخواسـت: 9510462626600064 شـماره پرونـده: 95099826273000594 شـماره بايگانـى 

شـعبه:950370 به موجب پرونده كالسـه فوق صادره ازاين دادگاه له سـعيدصادقى سـياه كمروعليه شركت فوالدهما 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ72/052/000ريال درحق محكوم له و پرداخت مبلغ 1/500/000ريال نيم 
عشـردولتى درحق صندوق نامبرده در موعد مقرر قانونى مفادحكم را اجرا نكرده اسـت حسـب تقاضاى محكوم له اموال 
منقول محكوم عليه بشرح ذيل به وسيله اين اجرا توقيف و توسط كارشناس ارزيابى گرديده است و مقرر است از طريق 
مزايده در تاريخ 1395/08/09 از سـاعت 10الى11صبح در محل اجراى احكام مدنى دادگاه اشـتهارد به فروش برسـد 
مزايده از قيمت كارشناسـى شـروع و مال متعلق به كسـى اسـت كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.10درصد از قيمت 
مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكى (تضمين شده) فى المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقى وجه مزايده 
ظرف مهلتى كه از سـوى مدير اجرا تعيين مى گردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از خريدار اخذ و 
اموال به نامبرده تحويل خواهد شد. در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از 
كسـر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شـد در صورتى كه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل شـود 
مزايده فرداى ادارى همان روز در همان ساعت و مكان برگزار مى گردد. شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف 
يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مى شـود و قبل از انقضاى مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (درصورت 
وصول شـكايت) مال به خريدار تسـليم نخواهد شـد. ضمنا طالبين مي توانند ظرف هفت روز قبل از مزايده به دفتراجرا 
مراجعه و با هماهنگى اجرا از اموال بازديد نمايند. اموال مورد مزايده وبهاى آن طبق نظركارشـناس بدين شـرح اسـت: 
1-سـه دسـتگاه كولرگازى اسـپليت وگرمايش تك پنل منصورى روى ديوارسـالن كنفرانس ومديريت شـماره اموال 
5224و5225و5226 و رنگ بدنه سفيد، وضعيت سالم مارك lgداراىinverterمدلtv246stq ظرفيت برودتى 2تن
w6500 مجموعا به ارزش كارشناسى 69/000/000(شصت ونه ميليون ريال). 2-يك دستگاه پكيج گرمايش ديوارى 
ادارى گازسوز ماركtachiمدلstarمنصوب در آبدارخانه شماره اموال 5228رنگ بدنه نقره اى، وضعيت سالم به ارزش 
كارشناسى 9/000/000(نه ميليون ريال). 3-دو دستگاه مجموعه كامپيوتر روميزى داراى كدرايانهit008وit009 محل 
نصـب به ترتيب اتاق مديريت و نگهبانى داراى مانيتورهـاىs20b315bوcpu مدل هاى2,9gh-pentium g2020و

intel Celeron وضعيـت سـالم مجموعـا بـه ارزش كارشناسـى 9/000/000(نه ميليـون ريال). مجموعـا به ارزش 
كارشناسى اقالم فوق در وضعيت فعلى مبلغ87/000/000(هشتادوهفت ميليون ريال) برآورد مى گردد. 

دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان اشتهارد-محمدى

آگهي ابالغ
ابالغ شونده: آقاى اميدپور سياح فرزند غالمعلى شناسنامه1597 اهواز كد 
ملى 1757243704 به نشانى پرديس خيابان ده مترى قطعه 92 مجتمع 4 
واحـدى پرند يك واحـد همكف نظر به اينكه پالك شـماره 1579/13608 
واقع در بخش 3 اهواز متعلق به آقاى اميد پور سياح مورد وثيقه پرونده اجرائى 
كالسـه فوق توسط كارشناس رسمى دادگسـترى به مبلغ 285/250/000 
ريال(دويسـت و هشـتاد و پنج ميليون و دويسـت و پنجاه هزار ريال) ارزيابى 
شـده و پـس از طـى مراحـل قانونـى برابـر صورتمجلـس مزايـده مـورخ 
1393/09/08 خريدارى در جلسه مزايده حضور نيافته و پيشنهاد خريد نيز 
واصل نشـده اسـت لذا مورد وثيقه در قبال طلب بسـتانكار نسبت به پرونده 
اجرائى فوق الذكر به بانك مسكن شعبه امانيه اهواز واگذار و با توجه به اينكه 
مزايده ملك پوشـش بدهى پرونده اجرايى(به مبلغ344/573/205 ريال تا 
تاريخ مزايده 93/9/8) و طلب بانك را ننموده است لذا ابالغيه 63002475-
94/4/13 كان لـم يكـن تلقـى ميگـردد و با توجـه به عدم وجـود خريدار و 
درخواسـت بسـتانكار پيش نويس سـند انتقال اجرائى به دفتر خانه اسـناد 

رسمى شماره 60اهواز ارسال گرديده است.
5/2858 م/الف - رئيس اداره اجراى اسناد رسمى  اهواز- مهدى بهمئى

    9400452آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده اجرايى

بدين وسـيله به اطالع عموم مى رسـاند: ششـدانگ پالك ثبتى 1129/811واقع در بخش 3 اهواز به مسـاحت105/70 مترمربع ملك 
طبق نظر كارشـناس رسـمى دادگسـترى داراى كاربرى مسـكونى در دو طبقه با اسـكلت آجرى طبقه همكف داراى دو اتاق خواب هال 
آشپزخانه و سرويس بهداشتى و طبقه اول داراى دو اتاق خواب با سرويس بهداشتى بوده كه نماى بيرونى سنگ و آجر و ملك بهره مند از 
خدمات آب و برق و گاز مي باشـد. موضوع سـند رهنى 101439-85/12/28 دفتر خانه اسـناد رسمى 39 اهواز در دفتر امالك 67 صفحه 
278 متعلق به خانم جميله سياحى فرزند ناصر شناسنامه 15603 اهواز در قبال بدهى شركت تعاونى توليدى صنايع نوآوران مورد وثيقه 
به نشـانى اهواز كوى نهضت آباد خيابان صدر ايمان روبروى خيابان خاقانى يك خيابان مسـجد العباد پالك 28 مي باشـد كه در اثر عدم 
پرداخت به بانك صادرات بدهى منجر به صدور پرونده اجرائى مكانيزه فوق گرديده است پس از ابالغ اجرائيه و قطعيت ارزيابى از طريق 
مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ پايه 1/100/000/000ريال(طبق نظريه كارشناس رسمى)بابت قسمتى از مطالبات در مورخ 
95/8/23 از ساعت9الى 12 در محل اجراى ثبت اهواز- به نشانى: خيابان آزادگان خيابان نظام وفا پشت باغ معين(پارك شهيد صباغان 
پالك 170) برگزار مى گردد مزايده از مبلغ اعالمى فوق شـروع و به باالترين قيمت پيشـنهادى نقداً فروخته مي شـود. الزم به ذكر اسـت 
پرداخت بدهى هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز 
بدهى هاي مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
اسـت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسـترد خواهد شـد و نيم عشـروحق 
مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر بر 
گزار خواهد شـد. حدود و مشـخصات ملك مورد وثيقه: طبق وضعيت ثبتى28319-95/5/31 اداره ثبت اسـناد و امالك اهواز منطقه 1 
شماال در دو قسمت اول به طول 7/55 متر ديواريست به ديوار پالك 249 دوم به طول7/45 متر ديوار به ديوار پالك 810 شرقا به طول 
7/15 متـر ديواريسـت بـه پـالك 248 جنوبا به طول14/90 متر ديوار به ديوار پـالك 282 غربا به طول 7 متر درب و ديوارى به خيابان ده 

مترى حقوق ارتفاقى ندارد. فروعات از 1129 اصلى مي باشند.

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى  اهواز- مهدى بهمئىم/الف 5/2869 تاريخ انتشار: 95/7/25

  (اسناد رهنى) آگهى مزايده اموال غير منقول

به موجب پرونده اجرائى كالسه 8300013و8700158 ششدانگ پالك ثبتى 5/6222 بخش 8 اهواز كه به صورت يك 
باب منزل مسكونى وياليى در يك طبقه مي باشد كه در دفاتر 9و 71 صفحات 271و468و471 به ثبت رسيده است محدود 
بـه حـدود شـماال بـه طول 7/35 متر ديوار به ديوار پالك5/1738 شـرقا بـه طول 34 متر يك ديوار به ديوار 2- ديواريسـت 
مشترك با پالك 5/1696 باقى مانده جنوبا به طول 7/05 متر در و ديواريست به خيابان 12 مترى دوازدهم غربا به طول 34 
متر ديوار به ديوار پالك 5/1695 حقوق ارتفاقى ندارد ملكى محمد حسـين چرخ آبى به نشـانى كيانپارس خيابان 12 غربى 
فاز دو پالك 45/1 به مسـاحت 245/56 مترمربع، طبق سـند رهنى شـماره 103885و8344 دفتر خانه 110اسـناد رسمى 
اهواز در رهن بانك صادرات قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 14/700/000/000 ريال ارزيابى شده و پالك 
فوق داراى 181 مترمربع اعيانى با قدمت حدوداً 32 سال، پالك فوق از ساعت9الى 12 روز دوشنبه مورخ 95/8/24دراداره 
اجراى اسـناد رسـمى اهواز واقع در كيانپارس خيابان 12 غربى فاز دو پالك 45/1 از طريق مزايده به فروش مي رسـد.مزايده 
از مبلغ 14/700/000/000 ريال شـروع و به باالترين قيمت پيشـنهادى نقداً فروخته مي شـود. الزم به ذكر اسـت پرداخت 
بدهى هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و 
نيز بدهى هاي مالياتى و عوارض شـهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شـده يا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزايده اسـت و نيـز در صورت وجود مازاد، وجـوه پرداختى بابت هزينه هاي فوق از محل مـازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد و نيم عشروحق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى 

بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر بر گزار خواهد شد. 

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى  اهواز- مهدى بهمئىم/الف 5/2868 تاريخ انتشار: 95/7/25

 فراخوان  مناقصه  عمومى نوبت دوم
مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره م م /95/0188 

مربوط به انجام خدمات مورد نياز ناجيان غريق استخرهاى شنا شهرك نفت بانوان/ آقايان
 و استخرهاى روباز و سرپوشيده كوى فدائيان اسالم

الف-  شرح مختصر خدمات:
انجـام خدمـات ناجيان غريق اسـتخرهاى شـنا شـهرك نفـت بانـوان/ آقايان و 

استخرهاى روباز و سرپوشيده كوى فدائيان اسالم
ب-  محل اجراى خدمات و مدت انجام كار

محل اجراى خدمات در اهواز، مجتمع اسـتخرهاى شـهرك نفت شـامل اسـتخر 
بانوان و آقايان و استخرهاى روباز و سرپوشيده كوى فدائيان اسالم و مدت انجام 

آن 12 ماه مى باشد.
ج-  برآورد كارفرما

بـرآورد كارفرمـا جهت انجام خدمات/ بدون درصد سـهم و هزينه مديريت معادل 
-/11/768/288/267 ريال مى باشد.

د-  شرايط مناقصه گران متقاضى
-  داراى گواهينامه تعيين صالحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى

-  توانايـى ارائـه تضمين شـركت در مناقصه به مبلـغ -/588/414/413 ريال كه 
بايستى به يكى از دو صورت زير ارائه گردد:

الـف-  ارائـه رسـيد وجه صـادره از سـوى حسـابدارى كارفرما مبنى بـر واريز مبلغ 
فوق الذكر به شماره حساب 2174652213002 نزد بانك ملى شعبه كوى فدائيان 

اسالم- اهواز كد 6518 حساب سيبا به نام شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب
ب-  ارائه ضمانت نامه بانكى به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براى 
مـدت (90 روز) معتبـر بـوده و پـس از آن نيز با اعالم كارفرما بـراى مدت (30 روز) 
ديگر قابل تمديد باشد. همچنين بدينوسيله تاكيد مى گردد كه قيد شماره و عنوان 

مناقصه روى رسيد وجه نقد و ضمانت نامه بانكى ضرورى و الزامى است.
-  توانايـى 10درصـد مبلغ پيمان (در صورت برنده شـدن) به عنوان تضمين انجام 

تعهدات
-  داشتن ظرفيت آزاد (تعدادى و ريالى) در رشته مربوطه

هـ -  محل و مهلت دريافت اسناد
از كليـه متقاضيـان واجدشـرايط دعوت به عمـل مى آيد ظرف مهلت مقـرر در اين 
فراخـوان، ضمـن اعـالم آمادگى به صورت كتبى جهت دريافت اسـناد با ارائه اصل 

فيش بانكى و معرفى نامه كتبى معتبر در يكى از روزهاى ادارى به يكى از آدرس هاى 
ذيل الذكـر مراجعـه نمايند تا ارزيابى هاى الزم وفق آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 

قانون برگزارى مناقصات (ارزيابى ساده) به عمل آيد.
1-  مهلت دريافت اسناد از تاريخ 1395/08/09 لغايت 1395/08/18

2-  محـل دريافـت اسـناد: واقـع در اهـواز، كوى فدائيان اسـالم، خيابـان پارك 4 
(روبـروى امور مسـافرت) مجتمـع ادارى امور حقوقـى و قراردادهـا، اتاق كنترل و 
توزيع اسـناد قراردادها (اتاق شـماره 1) و يا تهران، ميدان آرژانيتن، ابتداى خيابان 
بيهقى، پالك 28، سـاختمان مركزى يازدهم، شـركت ملى نفت ايران، طبقه دوم، 

دفتر هماهنگى امور حقوقى و قراردادهاى مناطق نفتخيز جنوب.
3-  مبلغ خريد اسـناد و شـماره حساب: واريز مبلغ 600/000 ريال به حساب سيبا 
شـماره 2174652213002 نزد بانك ملى شـعبه كوى فدائيان اسالم- اهواز كد 
6518 و ارائـه فيـش مربوطـه به امور حقوقـى و قراردادهاى شـركت ملى مناطق 

نفتخيز جنوب.
و-  محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها

متقاضيان مكلفند پيشـنهادات خود را حداكثر تا سـاعت 15/30 روز يكشـنبه مورخ 
1395/09/14 به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز، كوى فدائيان اسالم خيابان نفت 
سـاختمان پنج طبقه بلوك 1 طبقه دوم اتاق ج 251، تسـليم نمايند. ضمنا پيشنهادات 
در سـاعت 08/30 روز دوشـنبه مورخ 1395/09/15 گشـايش و قرائت خواهد شد و 

حضور نماينده مناقصه گران با معرفى نامه و كارت شناسايى معتبر بالمانع است.
همزمـان ارائـه معرفى نامـه و كارت ملـى بـراى متقاضيـان شـركت در مناقصه و 

نمايندگان شركت ها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.
تذكر: حسـب مورد ارائه يك نسـخه از اساسـنامه، شـركتنامه و آگهى تاسـيس و 

آخرين تغييرات ثبتى الزامى مى باشد.
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