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 عبور از افراط ترامپ
نیازمند انسجام ملی است

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس، حفظ انسجام ملی را ضروری دانست و گفت: 
ب��ا خروج آمریکا از برجام باید عاقالنه عمل کنیم و به 
دور از ایجاد چالش برای کش��ور از عصر افراط ترامپ 
بگذریم که راهکار اصلی آن حفظ انسجام ملی است.

حش��مت اهلل فالحت پیش��ه به بدعهدی و خروج 
آمری��کا از برجام اش��اره کرد و اف��زود: ایاالت متحده 
بوس��یله این اقدام حس��اب ویژه ای برای اختالف در 

داخل ایران باز کرد.  ایرنا

خبر

بعید است هدف نتانیاهو در اروپا محقق شده باشد  
مع��اون حقوق��ی رئی��س جمه��ور در خصوص ادعای نخس��ت وزی��ر رژیم 
صهیونیستی مبنی بر اینکه هدف ضد ایرانی سفر اروپایی وی محقق شده است، 
گفت: آنچه شواهد نشان می دهد غیر از این است و به نظر می رسد اتحادیه اروپا 

عاقل تر از آن است که در این بازی طرف اسرائیل را بگیرد.
شهیندخت مالوردی، در خصوص ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی 
بر اینکه کش��ور های اروپایی در تصمیمات ضدایرانی با او هماهنگ ش��ده اند، گفت: 
وضعیت مناس��بات و مذاکراتی که اروپایی ها با ایران دارند این موضوع را تایید نمی کند. 
وی افزود: بعید به نظر می رسد که این ادعای نتانیاهو در مورد اروپا صحت داشته باشد.

م��الوردی تاکید کرد: آنچه ش��رایط فعلی نش��ان می دهد این اس��ت ک��ه اتحادیه 
 اروپا عاقل تر از آن اس��ت که در این بازی طرف رژیم پوش��الی صهیونیس��تی را بگیرد. 

 خبرگزاری دانشجو

خیابان پاستور 
روادید اربعین امسال حذف نخواهد شد

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه نزدیک سه سال است 
با دولت عراق در س��طح ریاست جمهوری برای حذف روادید مذاکره می کنیم، 

اظهار کرد: طرف عراقی آماده حذف روادید نیست.
ش��هریار حیدری اظهار کرد: مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان، 
مهران در ایالم و مرز خس��روی در استان کرمانش��اه را برای تردد زائران در نظر 

گرفته شده است.
وی ادام��ه داد: درتفاه��م جدیدی که با دولت عراق ش��ده، مرز س��ومار در اس��تان 
کرمانش��اه به عنوان مرز احتیاط در نظر گرفته ش��ده که در صورت ازدحام جمعیت در 
دیگر مرزها، از این مرز استفاده خواهد شد. حیدری اظهار داشت: مرزهای هوایی نجف 
و کربال طبق روال س��الهای گذشته باقی اس��ت و تقویت خواهند شد و مرز ریلی نیز به 

سمت شلمچه اضافه خواهد شد.  باشگاه خبرنگاران جوان 

میدان فاطمی 
عده ای هنوز به برجام خوشبین هستند

سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه 
اقدام مجلس برای تعویق دوماهه بررس��ی الحاق به CFT یک اهرم دیپلماتیک 

است، گفت: عده ای هنوز به مذاکرات برجامی خوشبین هستند.
س��ید حسین نقوی حسینی  اظهار داشت: اروپایی ها درعمل نشان داده اند 
ک��ه همچنان در چارچوب سیاس��ت های آمریکایی ها در حال حرکت هس��تند و 
نش��انه آن هم، خروج برخی ش��رکت های ب��زرگ آنها از ایران ب��ه بهانه تحریم های 
آمریکاست. وی افزود: خروج این شرکت ها نشان می دهد که  میان سیاست های اعالمی 

و سیاست های عملی اروپائی ها تفاوت جدی وجود دارد.
نقوی حسینی اظهار داشت: رفتارهای اروپایی ها هنوز هیچ نشانه روشنی از پایبندی 
ب��ه عهد و پیمان ن��دارد و موضع گیری ها و رفتارهای جریانی ه��م که تاکنون منتقدان 

برجام را می نواختند و به مذاکره خوشبین بودند، عبرت نگرفته اند.  مهر

سخنگو

در هفته جاری 
یران جهاد و اقتصاد  وز

به سواالت نمایندگان پاسخ می دهند
پارلم��ان محم��ود حجت��ی وزی��ر جهاد  رلمــــان کشاورزی و مس��عود کرباسیان وزیر امور پا
اقتصادی و دارایی هفته جاری در جلسه علنی مجلس شورای 

اسالمی پاسخگوی سواالت نمایندگان خواهند بود.
»محم��ود حجت��ی« وزی��ر جهاد کش��اورزی ب��ه منظور 
پاس��خگویی به سؤاالت اس��داهلل عباس��ی دهم نماینده مردم 
املش و رودس��ر و»مسعود کرباس��یان« وزیر امور اقتصادی و 

دارایی برای پاس��خ به چهار فقره سوال جواد کریمی قدوسی 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی حضور خواهند 

یافت.
این هفته همچنین گزارش های کمیسیون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی در مورد تحقی��ق و تفحص از وضعیت افراد 
دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مس��ئوالن و مدیران 
ارش��د و شناس��ایی خالء های قانونی در ای��ن موضوع قرائت 

خواهد شد.
انتخ��اب رئیس کمیس��یون اص��ل 90 قانون اساس��ی با 
پیشنهاد هیئت رئیسه و همچنین گزارش کمیسیون انرژی در 
مورد نحوه اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در دستور 

کار نمایندگان قرار دارد.
نماین��دگان مجلس عالوه بر بررس��ی تقاض��ای عده ای از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد تشکیل کمیسیون 
ویژه فضای مجازی، گزارش کمیس��یون عم��ران مبنی بر رد 
تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه س��اخت و ساز و هزینه ها و 
مدیریت نمایش��گاه شهر آفتاب، نحوه تغییرکاربری و واگذاری 
املک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر را استماع خواهند 

کرد.
ای��ن هفته همچنین قرار اس��ت در جلس��ه علنی مجلس 
ش��ورای اسالمی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب 
تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی 

باختر به بخش خصوصی قرائت شود.
بررس��ی تقاضای ع��ده ای از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی در مورد تش��کیل کمیس��یون ویژه بررس��ی الیحه 
کنوانس��یون مقابله با تامین مالی تروریسم و همچنین بررسی 
تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد 
رس��یدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و 
پنجم)85( قانون اساس��ی از دیگر مواردی است که در دستور 

کار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
ط��رح اصالح م��وادی از قانون آیین نام��ه داخلی مجلس 
طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات هم در دس��تور 

کار قرار دارند.   مهر  

نماز عید فطر امسال و چند نکته
ادامه از صفحه اول

چراک��ه حرف حق اس��ت ک��ه از دل برآید بر دل 
نش��یند. اما آیا تنها، خواندن اینگونه اشعار انتقادی و 
یا س��خنرانی هایی که نقد عملکرد برخی از مسئولین 
در هر قوه ای اس��ت، کافی اس��ت؟ قطعاً گوش ش��نوا 
می خواهد و س��پس رفتاری مناس��ب آن نقدی که با 
اس��تقبال مردم روبرو ش��ده است. مس��ئولین عزیز و 
آنهای��ی که در مراس��م نماز عید فط��ر در مصال صف 
اول بودند، هم ش��عر را ش��نیدند و هم تکبیر و دست 
زدن ه��ای مردم نمازگ��زار را، به همی��ن خاطر نباید 
فرام��وش کنند که در نماز عید فطر س��ال 1397 چه 

گذشت.

سرمقاله

ت اول
نوب آگهى مناقصه يك مرحله اى  شماره 97/4 

منطقه گيالن 

شركت مخابرات ايران ((مديريت منطقه گيالن))  

نام دستگاه مناقصه گذار: شركت مخابرات ايران ((مديريت منطقه گيالن))

آدرس دستگاه مناقصه گذار: رشت- گلسار- ساختمان مركزى مديريت مخابرات منطقه گيالن- طبقه سوم- واحد قرادادها 

موضوع مناقصه : نگهدارى و پاسخگويى و ثبت اطالعات مشاغل و مهارتها در 118 استان گيالن 

از كليه اشخاص حقوقى واجد شرايط (داشتن رتبه و صالحيت پيمانكارى معتبر –تجربه و حسن سابقه- امكانات و تجهيزات فنى و مالى و پشتيبانى) دعوت بعمل مى آيد با ارايه 

معرفينامه معتبر جهت خريد اسناد به آدرس مذكور مراجعه نمايند. 

آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه : روز چهارشنبه مورخ 97/03/30 ساعت 14:00 

سپرده شركت در مناقصه: بمبلغ 1/200/000/000 ريال بصورت چك بانكى رمزدار و يا ضمانتنامه بانكى در وجه شركت مخابرات ايران. 

هزينه خريد اسناد : مبلغ 200/000 ريال واريز به شماره حساب سپهر 0102521606005 نزد بانك صادرات بنام مخابرات منطقه گيالن 

مدت  زمان و مبلغ برآورد اوليه: 3 سال شمسى و بمبلغ 30/000/000/000  ريال 

تاريخ و مكان تحويل پاكات : تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/04/09 تحويل به دبيرخانه 

تاريخ ، زمان و مكان بازگشائى پاكات : روز يكشنبه مورخ 97/04/10 از ساعت 14:00 عصر در اطاق كنفرانس مخابرات منطقه گيالن بازگشائى و پس از رويت و تائيد سپرده هاى 

شركت در مناقصه براى بررسى و ارزيابى فنى ، مالى ، بازرگانى و تعيين صالحيت شركت كنندگان مراتب به كميته فنى بازرگانى ارجاع ميگردد. 

حد نصاب بازگشائى پاكات مناقصه : حداقل 2 پاكت رسيده 

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

توجه :  به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده  و مدارك شركت در مناقصه و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ترتيب اثر داده 

نخواهد شد .

حضور نماينده تام االختيار شركت با ارايه معرفينامه معتبر در جلسه بازگشايى پاكات پيشنهاد قيمت بالمانع ميباشد بديهى است مخابرات منطقه گيالن در رد يك يا كليه 

پيشنهادات رسيده مختار خواهد بود. 
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مفقودى 
برگ ســبز سوارى L90 مدل 1396 رنگ سفيدشيرى روغنى بشماره پالك ايران 42- 485 ن 81 
بشماره موتور 100017827RR104042 و شماره شاسى NAALSRBYWHA611699 بنام احسان 

حسام زاده ش ش 3202 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

متن آگهى مزايده
شماره مزايده: 139704332049000006   تاريخ ثبت:1397/3/13  به موجب پرونده اجرائى 
كالسه بايگانى 9600011 عليه بهرام كريمى يازيبالغى  و له بانك سينا شعبه آزادگان سقز واحد اجراى 
مفاد اسناد رسمى ثبت سقز ششدانگ پالك ثبتى 2748 فرعى از 23 اصلى مفروز و مجزى شده از 418 
فرعى از اصلى مذكور قطعه 3 بخش 4 سقز واقع در سقز خيابان دكتر خالدى شهرك شهردارى كوچه ياس 
6 كد پستى 6681978551 به مالكيت بهرام كريمى فرزند عبداهللا كه حسب گزارش كارشناس رسمى 
در تصرف عبدالكريم على پور ميباشد به حدود شماال: در شانزده قسمت كه قسمتهاى سوم و پنجم  آن 
شــرقى قســمتهاى هفتم و نهم و دهم آن غربى اســت اول ديوار و پنجره اســت بطول 2/45  سانتيمتر 
به فضاى كوچه دوم ديواريســت قوس بيرونى بطول 0/45 ســانتيمتر به فضاى كوچه ســوم ديواريست 
بطول 0/81 ســانتيمتر به راه پله مشــاعى چهارم ديواريست بطول 0/16 ســانتيمتر به راه پله مشاعى 
پنجم ديواريست بطول 4/06  به راه پله مشاعى ششم درب و ديواريست بطول 1/97 سانتيمتر به راه 
پله مشــاعى هفتم ديواريســت بطول 4/08 سانتيمتر به راه پله مشاعى هشتم ديواريست بطول 0/16 
سانتيمتر به راه پله مشاعى نهم ديواريست بطول 0/52 سانتيمتر به راه پله مشاعى دهم ديوار و پنجره 
است بطول 0/82 سانتيمتر به فضاى كوچه يازدهم ديوار و پنجره است بطول 0/81 سانتيمتر به فضاى 
كوچه دوازدهم ديوار و پنجره است بطول 0/80 سانتيمتربه فضاى كوچه سيزدهم ديوار و پنجره است 
بطول 0/82 سانتيمتر به فضاى كوچه چهاردهم ديوار و پنجره است بطول 0/81 سانتيمتر به فضاى كوچه 
پانزدهم ديوار و پنجره است بطول 0/79 سانتيمتر به فضاى كوچه شانزدهم ديوار و پنجره است بطول 
0/82 ســانتيمتر به فضاى كوچه شرقا: در دو قسمت اول ديوار و پنجره است بطول 0/83 سانتيمتر به 
فضاى كوچه دو ديوار و پنجره اســت بطول 9/30 سانتيمتر به فضاى خيابان جنوبا: درب و ديوار و پنجره 
اى اســت بطول 10/05 به تراس اختصاصى قطعه 3 غربا: در هفت قســمت كه قســمت دوم آن شمالى 
قســمت چهارم آن جنوبى اســت اول ديواريست بطول 4/62 ســانتيمتر به ملك مجاور دوم ديواريست 
بطول 0/81 ســانتيمتر به داكت سوم ديواريســت به طول 0/61 سانتيمتر به داكت چهارم ديواريست 

بطول 0/81  سانتيمتر به داكت پنجم ديواريست به طول 6/31 به ملك مجاور ششم ديواريست بطول 
0/53 سانتيمتر به فضاى كوچه هفتم ديواريست قوس بيرونى بطول 0/77 سانتيمتر به فضاى كوچه ؛ 
كه ملك در دفتر امالك ثبت و سند مالكيت آن صادر و مع الواسطه به بهرام كريمى منتقل شده است، كه 
طبق ســند رهنى شــماره 24275 – 1391/12/1 دفترخانه اسناد رسمى شماره 45 سقز در قبال مبلغ 
979000000 ريال ( نهصدو هفتاد و نه ميليون ريال) در رهن بانك سينا شعبه سقز قرار گرفته و طبق 
نظر كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/305/860/000 ريال ( يك ميليارد و سيصد و پنج ميليون 
و هشــتصدو شصت هزار ريال) ارزيابى گرديده و در فرجه قانونى مصون از اعتراض باقى مانده و برابر 
توصيف اجمالى پالك فوق بشــرح گزارش كارشناس رســمى پالك مذكور يك واحد آپارتمان مسكونى دو 
نبش با ورودى مستقل كه متراژ عرصه ( قدرالسهم) آن برابر سند 113/26 متر مربع كه در يك طبقه ( 
دوم) با ديوار باربر و شناژقايم و سقف تيرچه و يونوليت و كمد MDF و كابينت فلزى و كولر و پكيج ساخته 
شــده است كه حدود 10 سال قرمت دارد ( عرصه مشــاعى 113/26 و اعيانى طبقه اول 113/26 متر 
مربع است ، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1397/5/2 در اداره ثبت اسناد و امالك 
واقع درسقز - سايت ادارى  از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ  ( يك ميليارد و سيصد 
و پنج ميليون و هشــتصد و شــصت هزار ريال ) شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى 
شود. الزم به ذكر است  پرداخت بدهى هاى 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 هاى مالياتى و عوارض شهردارى و عقب 
نشينى طرح هادى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده 
برنده مزايده اســت و نيز در صورت وجود مــازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد . تنظيم ســند انتقال 
موكول به ارائه مفاصا حساب دارايى و شهردارى و ... خواهد بود؛ ضمنا چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى 
مصادف گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.طالبين و 
خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمينى بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وقت 

مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند.
تاريخ انتشار: 1397/3/27

تاريخ مزايده: 1397/5/2
م/الف: 608

 سيد اميد زمانى- مسئول اجراى اسناد رسمى سقز

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي بدينوسيله به خانم نازنين زهرا خاموشي فرزند روح اله به نشاني شهر ري 13 
آبان ك ارديبهشت 2 پ141 ابالغ مي شود كه آقاي رامين حيدريان براي وصول 1 فقره چك برگشتي شماره45013 مورخ 1397/2/4 به  مبلغ 
300/000/000ريال به عهده بانك صادرات شعبه پل سيمان عليه شما اجرائيه صادر و پرونده به كالسه 9700530 در اين اداره تشكيل شده و با 
توجه به گزارش  مورخ 1397/2/16 مامور ابالغ مبني بر عدم شناسايي آدرس شما در متن سند ابالغ قانوني به شما ميسر نبوده و بستانكار هم اعالم 
نموده نمي تواند آدرسي از شما را جهت ابالغ واقعي معرفي نمايد. لذا به موجب تقاضاي بستانكار طي وارده شماره 14009699 مورخ 1397/3/6 و 
طبق ماده 18 آئين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ اجرائيه محسوب است. چنانچه ظرف 20 روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام 

ننمائيد عمليات اجرائي جريان خواهد يافت.
12440/م الف              رئيس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي تهران- شبيبي

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال غيرمنقول مربوط به كالسه 1053- ش قلهك و مكانيزه 8800447 ششدانگ 
قدرالسهم  با  غربي  جنوب  سوم  طبقه  آپارتمان  مترمربع   7/53 مساحت  به  بالكن  بانضمام  مترمربع   95/27 مساحت  به  اپارتمان  دستگاه  يك 
با  از اصلي مذكور  از پالك فرعي  پاركينگ شماره12 به شماره88/15381 اصلي مفروز وباقيمانده  به مساحت 10/80 مترمربع  پاركينگ  از 
قدرالسهم از مشاعات با حدود شماال اول به طول3/5 متر دوم كه غربي است به طول1/30 متر ديوار و پنجره به نورگير سوم به طول2/20 
با  آپارتمان مجاور چهارم كه متصرفي است بطول2/5 متر پنجم به طول3/20 متر ديوار ودرب است به راه پله شرقا در  متر ديوار مشترك 
بالكن  به  به طول9/40 متر ديوار ودرب است  آپارتمان مجاور جنوبا  با  به طولهاي 4/9 و 1/50 متر و 4/40 متر ديوار مشترك  سه قسمت 
مشترك  دوم  طبقه  سقف  با  طبقه  اين  كف  سابق  تفكيكي   14 قطعه  به  ديواريست  متر   10/50 طول  به  غربا  است  حياط  فضاي  ماوراءآن  كه 
جلد  امالك  دفتر   463 و   465 صفحات  در   135225 شماره135223و  ذيل  باشد  مي  پاركينگها  استقرار  محل  فاقد  ثبتي  پرونده  و  است 
87/3/22 دفترخانه 689 تهران در رهن بانك اقتصاد  377 مع الواسطه به مهدي نامني انتقال گرديد و متعاقبا برابر سند شماره 6754 – 
و  قلهك  ثبت  اجراي  در  كالسه1053-ش  به  اجراييه  رهني  سند  به  نسبت  تعهد  ايفاي  عدم  علت  به  كه  گرفت  قرار  پاسداران  شعبه  نوين 
مكانيزه 8800447 تشكيل گرديد و ملك در آدرس تهران تهرانپارس خيابان  حجربن عدي تيرانداز مابين فلكه دوم وسوم تهرانپارس نبش 
تجديدنظر  كارشناس   96/8/14 مورخ  نظريه  برابر  و  است  واقع  غربي  جنوب  طبقه سوم  جديد   2 پالك   ( لرستاني  غربي(  شهيد  خيابان186 
كارشناس رسمي دادگستري در ساختماني 4 طبقه داراي طبقات همكف الي سوم واقع است در طبقه همكف پاركينگها و موتورخانه مركزي در 
نما  آپارتمان است اسكلت ساختمان فلزي و  آپارتمان در هر طبقه واقع در جمع ساختمان شامل 12 واحد  نيز 4 واحد  الي سوم  طبقه همكف 
سنگ فاقد آسانسور و قدمت ساخت آن حدود 40 سال است كف آپارتمان سراميك داراي دو اتاق خواب سالن پذيرايي سرويس بهداشتي 
با كابينت بدنه فلزي و دربهاي چوبي پيش ساخته شومينه بدنه ديواره ها سفيدكاري و نقاشي و پنجره ها فلزي با شيشه  وحمام و آشپزخانه 
ساده كف راه پله ها و پاگردها سنگ سيستم سرمايش كولرآبي و گرمايش شوفاژ مركزي و رادياتور است و به مبلغ3/700/000/000ريال 
(سه ميليارد و هفتصد ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بستانكار و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ 
97/4/12 از ساعت 9 الي 12 ظهر واقع در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در  تهران چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراي  
اسناد رسمي سالن مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 3/700/000/000ريال (سه ميليارد و هفتصد ميليون ريال) شروع و 
به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه 
روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين و خريداران 
ميتوانند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند. ضمنا 
بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها 
براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و... خواهد بود 

مورد مزايده باتوجه به اعالم بستانكار بيمه مي باشد.  تاريخ انتشار آگهي مزايده: 97/3/27
12444/م الف       رئيس اداره سوم اجراي  اسناد رسمي- نقيبي

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  والیـت رهبر معظم انقالب اس��المی بـــا 
دیروز در دیدار مسئوالن نظام، جمعی از قشرهای 
مختلف مردم و س��فرای کش��ورهای اس��المی به 
مناسبت عید سعید فطر، یکی از مهم ترین عوامل 
و عناصر ش��رافت و کرامت جامعه اس��المی و امت 
اس��المی را اتح��اد و رفع اختالف ها دانس��تند و با 
تأکی��د بر اینک��ه رژیم صهیونیس��تی عامل اصلی 
ایجاد اخت��الف در منطقه و در میان کش��ورهای 
اسالمی اس��ت، گفتند: مشکل رژیم صهیونیستی، 
عدم مش��روعیت اس��ت و رژیمی که بر پایه باطل 
تش��کیل ش��ده باش��د، به توفیق اله��ی و با همت 
ملت های مسلمان، قطعاً نابود خواهد شد و از بین 

خواهد رفت.
رهبر انقالب اس��المی، سیاست امروز استکبار 
در منطقه را ایجاد شکاف و اختالف میان مسلمانان 
و در میان آحاد مردم کشورهای اسالمی، دانستند 
و افزودند: تنها راه مقابله با این سیاس��ِت آمریکای 
جنایتکار و صهیونیست ها، شناخت طراحی دشمن 

و ایستادگی در مقابل آن است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، مسئولیت دولت های 
اس��المی و ُزبدگان سیاسی، دینی و فرهنگی امت 
اس��المی را ب��رای ایس��تادگی ملت ه��ا در مقابل 
سیاست های استکبار، خطیر برشمردند و با اشاره 
به اهداف ایجاد رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه 
گفتن��د: یکی از اهداف اصلی تأس��یس این رژیم، 
ایج��اد اختالف و مسئله س��ازی در میان ملت های 
مس��لمان اس��ت اما همه تجربه های تاریخی نشان 
می دهد رژیم صهیونیستی که با مشکل مشروعیت 

مواجه است، ماندگار نخواهد بود.
ایش��ان، ب��ا تأکید ب��ر اینکه برق��راری روابط 
دیپلماتیک آش��کار ی��ا پنهان برخی کش��ورهای 
سست عنصِر منطقه با این رژیم اشغالگر و یا اقدام 
آمریکا در انتقال س��فارت خود ب��ه بیت المقدس، 

مش��کل رژیم صهیونیس��تی را حل نخواهد کرد، 
افزودند: این رژیم بر مبنای زور و تهدید و کش��تار 
و اخراج یک ملت از س��رزمین خود شکل گرفته و 
به همین علت، عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی 
در دل ملت ه��ای اس��المی حک ش��ده اس��ت و 
نمی توان نقش��ه فلس��طین را از حافظ��ه تاریخِی 
جغرافیای جهان حذف کرد. رهبر انقالب اسالمی 
ب��ا تأکید مج��دد بر لزوم برگزاری همه پرس��ی در 
میان فلس��طینیان واقعی اعم از مسلمان، مسیحی 
و یهودی و شکل گیری نظام حکومتی فلسطین بر 
مبنای این همه پرسی، خاطرنشان کردند: برگزاری 
چنین همه پرس��ی و تش��کیل حکومت فلس��طین 
براساس آراء فلسطینی، در واقع به معنای نابودی 
رژیم جعلی صهیونیستی است که به طور قطعی در 

آینده نه چندان دور محقق خواهد شد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در پایان س��خنان 
خ��ود تأکید کردند: با نابودی رژیم صهیونیس��تی، 
امت اس��المی وح��دت و عزت خود را به دس��ت 
خواهد آورد. پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، 
حس��ن روحانی رئیس جمهور در س��خنانی با بیان 
اینکه بیش از گذشته نیاز به تقویت فضای معنوی، 
وحدت، اعتماد و امید به آینده داریم، خاطرنش��ان 
کرد: آنچه باید در کنار دولت قرار گیرد، توان قوای 

دیگر و به ویژه مردم است.
رئیس جمهور، دشمن را در شرایط فعلی فاقد 
تجربه و عقالنیت دانس��ت و افزود: تصمیم دشمن 
این اس��ت که نه تنها تعه��دات خود در برابر ملت 
ای��ران بلکه همه تعه��دات بین المللی و منطقه ای 

خود را زیر پا بگذارد.
روحانی گفت: جای ش��گفتی است قدرتی که 
دس��تش به خون مردم این منطقه از افغانستان و 
عراق و س��وریه و یمن گرفته تا سایر مناطق آلوده 
اس��ت، نقاب صلح طلبی بر چه��ره زده و از مذاکره 
و صل��ح َدم می زند و رژیم غاصب��ی که هر روز به 
کش��تار مردم می پردازد، به دوره گردی روی آورده 
تا چه��ره غل��ط و دروغینی را از نظ��ام جمهوری 

اسالمی و مردم ایران ترسیم کند.
روحانی اظهار داشت: امروز مردم و کشورهای 
جهان، ش��رکای تجاری ایران، اروپا، روسیه، چین، 
همسایگان، مسلمانان و همه کشورها باید در برابر 

قلدرمابی حاکمان کاخ سفید بایستند.
همچنی��ن خانواده های دانش��مندان ش��هید 
هس��ته ای با رهب��ر معظم انقالب دی��دار و گفتگو 
کردن��د. در ای��ن برنامه ک��ه در حاش��یه ی دیدار 
مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی برگزار 
شد، خانواده های شهیدان شهریاری، علی محمدی، 

رضائی نژاد و احمدی روشن حضور داشتند. 
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن، جمعی از قشرهای مختلف مردم و سفرای کشورهای اسالمی:

رژیم صهیونیستی قطعًا نابود خواهد شد


