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بیانیه مداخله جویانه آمریکا علیه ایران 
س��خنگوی وزارت خارج��ه آمری��کا در بیانیه ای 
مداخله جویان��ه علیه ایران خواس��تار آزادی یک فرد 

دارای سوابق محکومیت امنیتی شد.
"هیثر ناوئرت" در این بیانیه از »گزارش ها درباره 
دستگیری مجدد نسرین ستوده« ابراز نگرانی کرده و 
ب��ا لحنی مداخله جویانه آزادی فوری وی را خواس��تار 
شده است. این بیانیه همچنین مدعی شده دستگیری 
س��توده  »صرفا بابت ابراز دیدگاه ها و تمایالتش برای 

زندگی بهتر« صورت گرفته است.
ایران پیشتر در واکنش به بیانیه های مداخله جویانه 
دول��ت آمری��کا ضمن تأکی��د بر پایبن��دی جمهوری 
اس��المی ایران به تعهدات بین المللی و رعایت حقوق 
شهروندی دخالت های مغرضانه و مشکوک این کشور 
که با اهداف سیاسی خاص مطرح می شوند را محکوم 

کرده است.  باشگاه خبرنگاران

اظهارت ضد ایرانی یک ژنرال صهیونیستی  
رئیس دستگاه اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی 
ب��ار دیگر با تکرار ادعاها ایران را به احداث پایگاه های 

نظامی در سوریه متهم کرده است.
"تامی��ر هایمن" در جمع گروهی از وزیران امنیت 
داخلی کش��ورهای مختلف نقشه ای که به ادعای وی 
مرب��وط به پایگاه ه��ای نظامی ایران در س��وریه بوده 
به نمایش گذاش��ته و مدعی ش��ده که ای��ن پایگاه ها 
در نزدیک��ی مناط��ق درگیری میان دولت س��وریه و 
معارضان، مس��تقر نیس��تند.  او همچنی��ن ادعا کرده 
ه��دف ایران از تش��کیل این پایگاه ه��ا تثبیت حضور 
در س��وریه و تهدید اس��رائیل است نه کمک به »بشار 
اسد«، رئیس جمهور سوریه. گفتنی اسرائیل همچنان 

به دنبال سیاست ضد ایرانی است.  مهر 

اخبار

بحران یمن راه حل نظامی ندارد
س��خنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت شدید حمالت هوایی و دریایی 
ائت��الف متجاوزین به بندر الحدیده یمن گفت: بحران یمن راه حل نظامی ندارد 

و متجاوزین به این کشور باید به تجاوز خود پایان دهند.
بهرام قاسمی با بیان اینکه همواره تاکید کردیم بحران یمن راه حل نظامی 

ن��دارد و متجاوزین به این کش��ور بای��د به تجاوز خود پایان دهن��د افزود: چنین 
جنایاتی کورس��وی امیدی که برای تالش های سیاس��ی در حال انجام است را نابود 

کرده و بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود.
گفتنی است، سران سعودی با ادعاهای واهی نزدیک به دوسال است با حمله به یمن 
به کش��تار و جنایات علیه مردم بی گناه این کشور دست زده اند و این تجاوزات همچنان 
ادامه دارد، دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید دارد بحران یمن فقط از طریق گفت وگو و 

تعیین سرنوشت مردم این کشور به دست خودشان حل خواهد شد.  مهر

سخنگو
گستاخی نتانیاهو علیه ملت ایران

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با اذعان به انج��ام حمالت هوایی در خاک 
سوریه، مدعی شد این حمالت به امنیت اروپا و جهان کمک کرده است.

"بنیامین نتانیاهو" با متهم کردن ایران به انتقال ۸۰۰۰۰ نیرو از کشورهایی 
چون پاکس��تان و افغانستان به سوریه و تالش برای حمله به رژیم صهیونیستی، 

گفت: این دستور عمل ش��عله ور کردن دوباره یک جنگ داخلی دیگر است، باید 
بگوی��م یک جنگ دینی، یک جن��گ مذهبی. به راه افتادن چنی��ن جنگی می تواند 

به س��رازیر ش��دن میلیون ها نفر دیگر به اروپا و مناطق دیگر منجر ش��ود. و می تواند به 
تحوالت و تروریسم بی پایانی در کشورهای بسیار بسیار زیادی منجر شود.

وی افزود: روش��ن است که ما به آن ها اجازه این کار را نمی دهیم. ما با آن ها مبارزه 
می کنیم. ما این پایگاه ها، این شبه نظامیان شیعه، را بمباران کرده ایم و با این کار، با این 

جلوگیری، داریم به امنیت کشورهای شما، امنیت جهان، کمک می کنیم.  فارس

درحاشیه 
به برجام تولید ایزوتوپ پایدار در فردو پایبندیم

معاون وزیر خارجه روسیه بار دیگر بر پایبندی این کشور به توافق هسته ای 
با ایران تأکید کرد و گفت خروج آمریکا از این توافق چالش��ی جدی برای نظام 

منع اشاعه است.
س��رگئی ریابکوف در نشس��تی به مناسبت پنجاهمین س��الگرد پیمان منع 

گس��ترش تس��لیحات هسته ای در مس��کو گفت: مس��ئله، حفظ برجام در قالبی 
محدودتر با مش��ارکت چین، تروئیکای اروپایی )بریتانیا، آلمان و فرانس��ه(، روسیه و 

ایران است. وی افزود: ما به اجرای تعهدات برجامی خود متعهد هستیم، از جمله اجرای 
پروژه راه اندازی خط تولید ایزوتوپ های پایدار در تأسیسات فردو.

او گفت: س��از و کارهای برجام، ش��امل راس��تی آزمایی و کنترل و همچنین س��از و 
کاره��ای تب��ادل اطالعات، بی س��ابقه هس��تند و قابل اتکاترین تضمین ه��ا درباره صرفا 

صلح آمیز ماندن برنامه هسته ای ایران را ایجاد می کنند.  تسنیم

دیپلمات

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى) آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9500450 شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به 
مساحت 88/20 متر مربع قطعه اول تفكيكى واقع در زيرزمين به پالك 16821 فرعى از 123 اصلى مفروز از شماره 12092 فرعى از اصلى مذكور 
واقع در جنت آباد شميران بخش 11 تهران به انضمام شش دانگ يك باب انبارى به مساحت 35/93 مترمربع واقع در زيرزمين با قدر السهم از 
عرصه و ساير قسمت هاى اشتراكى طبق قانون تملك آپارتمان ها محدود به حدود: شماال“ اول ديوار مشترك با انبارى مورد تفكيك دوم در دو قسمت 
درب و ديوار به راهرو و راه پله شرقا“: پنجره و ديوار به خيابان  12مترى جنوبا“: پنجره و ديوار به حياط مشاعى غربا از ديوار به قطعه پنج تفكيكى 
كف روى عرصه قرار دارد و سقف اشتراكى است. حدود انبارى: شماال“: ديوار به خيابان 12 مترى شرقا“ اول ديوار مشترك با تاسيسات دوم در دو 
قسمت درب و ديوار به راهرو و راه پله جنوبا“: ديوار مشترك به آپارتمان شماره يك مورد تفكيك غربا“: ديوار به قطعه پنج تفكيكى كف روى عرصه 
قرار دارد و سقف اشتراكى است. كه ذيل شماره 108945 و 108943 و 368611 صفحات 344 و 342 و 411 دفتر 803/2 و 1391 ثبت و مع 
الواسطه به آقاى حسين كاظم زاده بازرگان منتقل شده است و به موجب سند شماره 87805 مورخ 92/6/9 دفترخانه 355 تهران در رهن بانك 
سامان شعبه شهرك اكباتان قرار گرفته كه به علت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجراييه تحت شماره 9500450 شده است و برابر نظريه مورخ 
96/5/15 كارشناس رسمى دادگسترى تجديدنظر توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از: ملك فوق واقع است در تهران، بلوار آيت اله كاشانى، 
جنت آباد جنوبى، نرسيده به بلوار الله، خيابان ايثارگران، بن بست شادى، پالك 2 و مورد ارزيابى يك واحد آپارتمان واقع در طبقه زيرزمين ساختمانى 
چهار طبقه (شامل سه طبقه دو واحدى، زيرزمين) مى باشد كه در حدود 16 سال پيش با اسكلت فلزى و با نماى آجرى ساخته شده است.ساختمان 
فاقد آسانسور مى باشد. آپارتمان مذكور با دو پله به حياط راه دارد و در زمان بازديد ورودى آپارتمان از سمت حياط بود. در اثر بازسازى و تغييرات 
داخلى به نظر مى رسد سطح انبارى به سطح آپارتمان اضافه شده كه مشخصات ملك مورد نظر به شرح زير مى باشد. آپارتمان مذكور شامل هال و 
پذيرايى، سه اتاق خواب، آشپزخانه اپن، حمام، توالت مى باشد. هال و پذيرايى با فرش كف از جنس سراميك و ديوارها با كاغذ ديوارى پوشش داده 
شده اند. فرش كف اتاق خواب اول از موكت و ديوارها با بلكا پوشش داده شده اند و داراى كمد ديوارى زيرپله كوچك و يك انبارى كوچك مى باشند. 
فرش كف اتاق هاى دوم و سوم با كف پوش پالستيكى و ديوار يكى از اتاق ها با بلكا و ديوار اتاق ديگرى با رنگ پوشش داده شده است. آشپزخانه به 
صورت اپن با فرش كف از جنس سراميك و ديوارها كاشى و داراى كابينت ام دى اف سينك دو لنگه و هود و گاز توكار مى باشد. سرويس بهداشتى 
با فرش كف از جنس سراميك و ديوارها با كاشى پوشش داده شده اند و داراى توالت ايرانى، روشويى، آينه، فلش تانك و كابين دوش و جكوزى 
پرتابل مى باشد. سيستم سرمايش كولر آبى و سيستم گرمايش شوفاژ با پكيج مى باشد. اين ملك داراى آب لوله كشى شهرى، يك انشعاب برگ تك 
فاز 25 آمپر، گاز لوله كشى شهرى مى باشد و به مبلغ 2/500/000/000 ريال (دو ميليارد و پانصد ميليون ريال) ارزيابى شده است و جهت وصول 
طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ  97/4/12 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اداره سوم اجراى اسناد رسمى واقع 
در تهران، چهارراه جهان كودك، پالك 34 ساختمان معاونت اجراى اسناد رسمى استان تهران، سالن مزايده از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد 
و مزايده از مبلغ  2/500/000/000 ريال (دو ميليارد و پانصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد 
شد. شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال“ نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل 
جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين و خريداران مى تواند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين 
شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند. ضمنا“ بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و 
نيز بدهى مالياتى، عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به 
ارائه مفاصا حساب هاى دارايى و شهردارى و ... خواهد بود. مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مى باشد. تاريخ انتشار آگهى: 1397/3/27
12423/ م الف                         رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى – نقيبى

آگهى ابالغ  اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى بدينوسيله به آقاى ميثم باقرى گلپايگانى به شناسنامه 3279 صادره از اراك فرزند 
محمدرضا به نشانى: تهران، خ دماوند، اتوبان امام على، نبش شهردارى پالك 291 طبقه 4 واحد 7 ابالغ مى شود خانم هاله ضرابيان به استناد سند 
نكاحيه شماره 2621 مورخ 88/2/10 دفتر ازدواج شماره 139 تهران براى وصول تعداد 200 عدد سكه طالى يك بهار آزادى بدهى شما بابت پرونده 
اجرايى كالسه 9700415 مبادرت به صدور اجراييه نموده و پرونده كالسه فوق در اين اداره تشكيل و در جريان اقدام است لذا چون طبق گزارش 
مامور پست آدرس تعيين شده در اجراييه شناخته نشده طبق ماده 18 اصالحى آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود لذا چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز رسمى ابالغ اجرائيه محسوب مى گردد اقدام 

به پرداخت بدهى خود ننمائيد عمليات اجرايى برابر مقررات عليه شما تعقيب مى گردد. 
12425/ م الف                  رئيس اداره پنجم اجراى اسناد رسمى تهران – علينژاد

آگهى ابالغ  اجراييه  بدينوسيله به وراث مرحوم آقاى سيد فرداد طباطبايى فخر كه عبارتند از: سيد احسان طباطبايى فخر و سيده زهرا طباطبايى فخر 
و عفت فتحى به نشانى: تهران، نواب صفوى، كوچه شهيد خورشيد، پالك 81  ابالغ مى گردد خانم شهناز فتحى به استناد سند ازدواج شماره 4494 
– 71/6/20 دفتر ازدواج شماره 389 تهران جهت مبلغ سه ميليون تومان وجه رايج عليه شما مبادرت به صدور اجراييه نموده و پرونده اجرايى به 
كالسه 9602432 در اين اداره تشكيل شده و در جريان است. لذا با توجه به اينكه ابالغ اجرائيه به شما در آدرس متن سند ميسر نشده، مراتب از 
طريق درج در روزنامه به شما ابالغ مى گردد. مقتضى است حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام 

نمائيد در غير اين صورت عمليات اجرائى عليه شما ادامه خواهد يافت.
12429/ م الف                  رئيس اداره پنجم اجراى اسناد رسمى – علينژاد

آگهي اجراي كد914 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي نظر به اينكه آقاي داود خاكسار وخانم فاطمه رحيمي و ديگر مالكين مشاعي ششدانگ پالك ثبتي265 
فرعي از 37 اصلي واقع در قريه كلوگان بخش11 تهران تقاضاي صدور اسناد مالكيت نموده اند با توجه به اينكه سند مالكيت اوليه فاقد مساحت و 
طول ابعاد مي باشد و صدور سند مالكيت پالك بصورت تك برگي بادرج طول ابعاد و مساحت كاداستري صورت ميگيرد لذا در اجراي كد914 مجموعه 
بخشنامه هاي ثبتي جهت بازديد محل و تهيه نقشه از محدوده پالك مذكور مورخ97/4/11 ساعت 10 صبح تعيين وقت شده است بدينوسيله به 
اطالع مالكين مجاور و ساير مالكين مشاعي پالك فوق مي رساند جهت حصول اطمينان از عدم تضييع حقوق با در دست داشتن اصل سند مالكيت در 
روز موعد در محل وقوع ملك حضور به هم رسانند تا برابر مقررات اقدام الزم معمول گردد ضمنا عدم حضور مانع از ادامه عمليات ثبتي نخواهد شد.
12435/م الف          جبار عبدل زاده- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك فشم

آگهى فقدان سند مالكيت نظر به اينكه مالك ششدانگ يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه 5 به مساحت 152/77 مترمربع قطعه نهم تفكيكى كه 
مقدار 6/22 مترمربع آن بالكن در دو قسمت است به انضمام انبارى قطعه 5 تفكيكى به مساحت 1/49 مترمربع واقع در همكف به انضمام پاركينگ 
قطعه دو تفكيكى به مساحت 11 مترمربع واقع در همكف به پالك ثبتى 34606 فرعى از 4678 اصلى مفروز و مجزى شده از 29240 فرعى از اصلى 
مذكور واقع در بخش 7 تهران ذيل ثبت 20604 صفحه 313 دفتر 155 به شماره چاپى 654600 به نام هاى على سيفى چقونكش صادر و تسليم 
شده است و برابر سند 22113 مورخ 91/7/3 دفتر 679 در رهن است سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه كه به امضاى شهود رسيده است 
و ذيل آن طى شماره 15063 مورخ 97/2/8 توسط دفترخانه 942 تهران گواهى امضاء گرديد مدعى است كه اصل سند مالكيت به علت جا به جايى 
مفقود گرديده است و تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت ملك مذكور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار اين آگهى 
به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد. بديهى است در اين صورت پس از تنظيم صورت مجلس اصل سند 
مالكيت به ارائه كننده مسترد خواهد شد و صدور المثنى سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصالح قضايى خواهد بود و پس از انقضاى 

مدت مذكور و عدم هرگونه اعتراض اين منطقه نسبت به صدور المثنى  سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
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3 و مكانيزه 9000435 شش   – ش   – به كالسه 23021  اموال غيرمنقول (اسناد رهنى) آگهى مزايده مال غيرمنقول مربوط  آگهى مزايده 
پاركينگ هاى  انضمام  به  مترمربع   205/25 به مساحت  آ  بلوك  غربى  پانزدهم شمال  طبقه  در  واقع   49 آپارتمان شماره  دانگ يك دستگاه 
شماره 80 و 83 واقعات در طبقه دوم زيرزمين هر يك به مساحت 15 مترمربع و انبارى شماره 52 واقع در طبقه زيرزمين دوم به مساحت 
از اصلى  1144 فرعى  احداثى در پالك  و  3467 اصلى مفروز  از  7592 فرعى  7591 و  7590 و  7589 و  به شماره هاى  5/70 مترمربع 
چهارم  متر   5/12 سوم  متر   0/43 شرقى  كه  متر  دو  اول  شماال“  آپارتمان:  حدود  با  تهران   11 بخش  شميران  دره قشالق  در  واقع  مذكور 
است  جنوبى  كه  دوم  6/25متر  اول  شرقا“:  مشاعى  حياط  فضاى  به  ديوار  و  پنجره  قسمت  چهار  هر  متر   4/31 پنجم  متر   1/54 شرقى  كه 
متر   1/95 پنجم  متر   1/90 به طول  چهارم   50 آپارتمان شماره  با  اشتراكى  ديوار  به  متر هر سه قسمت   2/42 به طول  متر سوم    0/60
ششم 0/15 متر هفتم 1/10 متر هشتم 0/45 متر نهم 0/90 متر دهم 4/26 متر و هفت قسمت اخير درب و ديوار به راهرو و محوطه 
مشاعى جنوبا“: اول 2/42 متر دوم كه غربى است به طول 0/60 متر سوم 6/25 متر هر سه قسمت به ديوار اشتراكى با آپارتمان شماره 
52 غربا اول 7/51 متر دوم كه جنوبى است  1/54 متر سوم به طول 5/12 متر چهارم كه شمالى است به طول 0/43 متر پنجم به طول 
ده متر ششم كه متمايل به شمالى است 3/60 متر هر شش قسمت پنجره و ديوار به فضاى خيابان پهلوى. حدود پاركينك: شماال“: اول به 
طول 2/20 متر به محوطه مشاعى دوم به طول 3/80متر به درب و ديوار انبار شماره 52 شرقا“ : به طول  2/50 متر به پاركينگ شماره 
6 متر به  81 جنوبا“: به طول شش متر به پاركينگ شماره 83 غربا“: به طول 2/50 متر به محوطه مشاعى و حدود پاركينگ شماال“ به طول 
پاركينگ شماره 84 غربا“ به طول 2/50 متر  به  6 متر  پاركينگ شماره 82 جنوبا“ به طول  به  پاركينگ شماره 80 شرقا به طول 2/50 متر 
با  انبارى شماال“: به طول 3/80 متر به ديوارى است به محوطه مشاعى شرقا“: به طول 1/50 متر ديوار اشتراكى  به محوطه مشاعى حدود 
انبارى شماره 53 جنوبا“: به طول 3/80 متر درب و ديوارى است به پاركينگ شماره 80 غربا“: به طول 1/50 متر به محوطه مشاعى ذيل 
موجب  به  و  گرديده  منتقل  غالمحسينى  سيمين  به  الواسطه  مع  سپس  است  گرديده  صادر  و  ثبت   286/2 دفتر   129 صفحه   70602 ثبت 
سند رهنى شماره 133817 مورخ 86/7/5 دفتر 231تهران در رهن بانك پارسيان مى باشد به نشانى تهران، خيابان وليعصر، تقاطع بلوار 
برابر نظريه مورخ 96/8/4 كارشناس  آ (طبقه 15سندى)، واحد شماره 49 مى باشد و  1 طبقه 12  ميرداماد، برج هاى اسكان، برج شماره 
اين برج داراى 29  1 مجموعه اسكان در ضلع شمال غربى طبقه 15 قرار دارد قرار داشته كه  آپارتمان موصوف در برج شماره  تجديدنظر 
سوم  بيست  تا  اول  طبقات  و  انتظامات  و  البى  صورت  به  همكف  طبقه  و  بوده  تاسيسات  و  انبارى  پاركينگ  زيرزمين  طبقات  باشد  مى  طبقه 
هر كدام 4 واحد آپارتمان مسكونى كه در كل اين برج داراى 90 واحد آپارتمان است اين برج با دوبرج مشابه ديگر احداث شده و داراى 
محوطه مشاعى مى باشد عمر بنا حدود 40 سال و اسكلت بتنى با نماى سيمان داراى سه دستگاه آسانسور داراى دو راه پله اضطرارى برق 
باب  اتاق خواب سه حمام چهار سرويس بهداشتى و يك  آپارتمان داراى سه  باشد  اضطرارى سيستم حرارت مركزى و سيستم شوتينگ مى 
انبارى داخل آشپزخانه رختشوى خانه كف اتاق ها و سالن پاركت كف آشپزخانه سراميك درب هاى داخلى و شيرآالت معمولى ديوارها رنگ 
شده داراى تراس در قسمت شمال با ديد عالى داراى سيستم سرمايش و گرمايش مركزى و داراى انشعاب برق اختصاصى و قدرالسهم از 
انشعابات برق و آب و گاز مشترك است و به مبلغ 17/800/000/000 ريال (هفده ميليارد و هشتصد ميليون ريال) ارزيابى شده است 
و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه مورخه  97/4/12 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل اداره 
سوم اجراى اسناد رسمى واقع در تهران، چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراى اسناد رسمى سالن مزايده از طريق مزايده حضورى 
كه  باالترين قيمت  به  و  ريال) شروع  ميليون  و هشتصد  ميليارد  (هفده  ريال   17/800/000/000 مبلغ   از  مزايده  و  به فروش مى رسد 
خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال“ نقدى است چنانچه روز تعيين شده 
تواند  مى  خريداران  و  طالبين  خواهد شد.  مكان تشكيل  و  در همان ساعت  مزايده  تعطيل جلسه  از  بعد  روز  گردد  تعطيل رسمى مصادف  با 
جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده دروقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند. ضمنا“ بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى، عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى 
اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاى دارايى و شهردارى و ... خواهد 

بود. مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار داراى بيمه مى باشد. تاريخ انتشار آگهى: 1397/3/27
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ش��رایطی  پرونـــــده اق��دام خصمان��ه کانادایی ها  در  ای��ران  علی��ه 
صورت گرفت که نخس��ت وزیر این کش��ور پس از 
پیروزی خود و حزبش در رقابت های سیاس��ی در 
سال ۲۰۱۵ وعده گش��ایش روابط با ایران را داده 
بود و حتی در ش��هریور ۹۶ وزی��ران امور خارجه 
ای��ران و کان��ادا در نیویورک در ارتباط با مس��ائل 
دوجانب��ه و همچنی��ن موضوع��ات منطق��ه ای و 
بین الملل��ی دیدار و رایزن��ی کردند.اما حاال به نظر 
می رسد این بدعهدی نه فقط از سوی آمریکایی ها 
بلکه کانادا نیز از این مس��ئله استثنا نیست و برای 
خوش آم��د  و همراهی ب��ا واش��نگتن و تل آویو، 
مجلس این کشور محدود کردن روابط دیپلماتیک 
ب��ا ایران را مص��وب کرد، به عبارت دیگ��ر اتاوا به 
ملت ایران ثابت کرد از همه سیاس��ت های آمریکا 
پی��روی و اراده ای نی��ز در تصمیم گیری هایش در 

قبال مناسبات با دیگر کشورهای جهان ندارد.  
ب��ه تازگی پارلم��ان کانادا ط��ی مصوبه ای به 
توقف مذاکرات احیای روابط با جمهوری اس��المی 
ایران رای داد و در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی را وارد فهرس��ت گروه های حامی 
تروریس��م کرد. پیش��نهاد این مصوب��ه ضدایرانی 
اگر چه از س��وی نمایندگان محافظه کار و تندرو 
پارلم��ان کان��ادا که حام��ی رژیم صهیونیس��تی 
هس��تند، صورت گرفت، اما با حمایت »جاس��تین 
ت��رودو« نخس��ت وزیر ب��ه ظاهر میان��ه رو و حزب 

لیبرالش همراه بود.
اما اق��دام خصمانه کانادایی ه��ا علیه ایران در 
ش��رایطی اس��ت که »جاس��تین ترودو« نخس��ت 
وزیر این کش��ور پس از پیروزی خود و حزبش در 
رقابت های سیاس��ی کانادا در س��ال ۲۰۱۵ وعده 
گش��ایش روابط با ای��ران را داده ب��ود و حتی در 
شهریور ۹۶ نیز در حاشیه برگزاری هفتاد و دومین 
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
وزی��ران امور خارجه ایران و کانادا در نیویورک در 

ارتباط با مس��ائل دوجانب��ه و همچنین موضوعات 
منطقه ای و بین المللی دیدار و رایزنی کردند.

پ��س از دی��دار ظریف و همت��ای کانادایی اش 
در نیویورک، بهرام قاس��می سخنگوی وزارت امور 
خارج��ه در مهرم��اه ۹۶ در یک��ی از نشس��ت های 
خبری اش در پاس��خ به س��ؤالی پیرامون این دیدار 
و س��رانجام روابط تهران و اتاوا، گفت: طی ماه های 
گذشته در سطح کارشناسی مذاکراتی را با توجه به 
خواس��ت طرفین در کشوری ثالث داشتیم و نهایتاً 
در حاشیۀ نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل 
وزرای خارج��ه ایران و کانادا دیدار کردند؛ در ادامه 
هیئت های کارشناس��ی کار را ادامه می دهند و اگر 
بتوانیم بر مش��کالت سیاس��ی و حقوقی فائق آییم 

می تواند تحولی در روابط دوجانبه ایجاد شود.
قاس��می همچنین در آن مقطع تصریح کرده 
بود ک��ه »با توجه به حضور چن��د صدهزار ایرانی 
فرهیخته در کانادا حضور کنس��ولی در کانادا برای 
ای��ران اهمیت دارد. البته بن��ا به جایگاه منطقه ای 
ای��ران، این موضوع برای کانادا هم مهم اس��ت. اما 

باید صبر کرد تا دید به کجا می انجامد«.
ام��ا اقدام خصمان��ه اخیر پارلم��ان کانادا علیه 
ایران، با واکنش مس��ئوالن کش��ورمان همراه بود؛ 
به��رام قاس��می س��خنگوی وزارت امورخارجه در 
واکنش ب��ه تصویب طرح محدود کنن��ده روابط با 
ایران در مجلس ع��وام کانادا و مطرح کردن برخی 
ادعا ه��ا و اتهامات علیه نهاد های نظامی کش��ور در 
خ��الل آن، ضم��ن محکومیت و ابراز ناخرس��ندی 
از ای��ن اق��دام غیرس��ازنده اظهار داش��ت: هرچند 
تصویب این طرح در مراحل اولیه قرار داش��ته و تا 

تبدیل آن به قانون باید مراحل دیگری را طی نماید، 
ام��ا در صورت تصویب نهایی بی ش��ک یک خطای 

راهبردی و اساسی با آثاری مخرب خواهد بود.
س��خنگوی وزارت امورخارجه همچنین اظهار 
داشت: مطرح شدن چنین طرحی ناشی از فقدان 
اطالعات دقی��ق و کافی قانونگ��ذاران کانادایی از 
مواضع روش��ن و منطقی جمهوری اسالمی ایران 

در مقابله با پدیده شوم تررویسم است.

تاسف ظریف برای رفتار کانادا
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
نیز روز پنجش��نبه هفته گذشته در پایان سفرش 
به آفریقای جنوبی در جمع خبرنگاران در واکنش 
به تصویب ط��رح ضدایرانی در مجلس عوام کانادا 

اظهار کرد: باعث تاس��ف اس��ت که دول��ت کانادا 
اینگون��ه عمل می کند؛ متاس��فانه تص��ورات غلط 
و توهمات��ی در کان��ادا درباره ایران وجود داش��ته 
و علی رغ��م اینکه دولت کانادا عوض ش��ده و این 
دولت با یک دیدگاه دیگری وارد صحنه سیاس��ی 
شده، فشار های سیاس��ی توسط تندرو ها در کانادا 

ادامه دارد.
وزیر ام��ور خارجه ب��ا بیان اینک��ه جمهوری 
اس��المی ایران هم��واره در خط مقدم مب��ارزه با 
تروریس��م بوده و اگر تالش ها و حمایت های ایران 
نبود، شرایط دیگری در منطقه ما حاکم بود، گفت: 
امیدواریم کش��ور هایی غربی کمتر تحت تاثیر این 
گونه جوس��ازی ها قرار گرفته و خودشان نیز وارد 
این جوسازی ها نشوند و با سیاست مستقلی نسبت 

به ایران تصمیم بگیرند.

تصمیم تحریک آمیز دولت کانادا 
ام��ا واکنش مس��ئوالن کش��ورمان ب��ه طرح 
ضدایرانی پارلمان کانادا صرفا به دستگاه دیپلماسی 
محدود نماند و س��خنگوی ارش��د نیرو های مسلح 

کشورمان نیز به این طرح واکنش نشان داد.
سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی 
ارشد نیرو های مسلح نسبت به تصمیم تحریک آمیز 
دولت کانادا که برگرفته از سیاست های صهیونیسم 
بین الملل اس��ت، در قرار دادن نام سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی در لیس��ت گروه های تروریستی 

هشدار داد.
س��ردار ش��کارچی اقدام ضدایرانی کانادایی ها 
را مخ��ل امنیت و ثب��ات در منطقه دانس��ت و از 
مس��ئوالن دولت کانادا خواست ضمن عذرخواهی 
از ملت ایران، هرچه سریع تر نسبت به این تصمیم 

نابخردانه تجدیدنظر کنند.

کانادا در مسیر اقدامات تقسیم شده غرب 
حرکت کرده است 

محمدجواد جمال��ی نوبندگانی نماینده مردم 
فس��ا ، با اش��اره به اقدام اخیر مجلس عوام کانادا 
درمحدودکردن روابط ایران با کانادا گفت: مجلس 
ع��وام کان��ادا به جای اینک��ه طرحی علی��ه ایران 
تصوی��ب کند بای��د طرحی علیه آمری��کا تصویب 
می کرد که بدین نح��وه رئیس جمهوراش، ملت و  

نخست وزیر کانادا را مورد تحقیر قرار داد.
وی اف��زود: عملک��رد کان��ادا نش��ان می دهد 
 ک��ه تنها مرز ه��ا تغییر ک��رده وگرنه هم��ه این ها 
)کانادا ...( جز ایالت های آمریکا حس��اب می شوند. 
وی تاکی��د کرد: در کنار این موارد، کانادا همیش��ه 
مسئولیت پرونده های حقوق بش��ری علیه ایران را 
برعهده داشته است و در مسیر اقدامات تقسیم شده 

غرب، علیه ایران حرکت کرده است.  میزان

وقتی کانادا با مصوبه ضد ایرانی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی خوش رقصی می کند 

همراهی بی چون و چرای اتاوا با واشنگتن 


