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«رسالت» از واکنشهای هیجانی دولت به طرح راهبردی  مجلس گزارش میدهد؛
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خبر
حسین امیرعبداللهیان:

قانون راهبردی لغو تحریمها
فرصتهای بزرگی ایجاد میکند

 ۷ماهفرصتبهدرختبیثمر ۷ساله

وحید عظیمنیا
ادامه از صفحه اول
وا کنشهای هیجانی روحانی و تیم او به
مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
در حالی است که این مصوبه با هماهنگی
شورایعالی امنیت ملی تهیه شده و به
تایید شورای نگهبان رسیده است؛ تایید
شورای نگهبان یعنی این مصوبه با اصول
 ۱۱۰و  ۱۷۶قانون اساسی تطبیق داده شده
و مغایر تشخیص داده نشده است.
شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اخیرا درباره فرآیند طی شده برای
تصویب مصوبه اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها ،گفته است :تا قبل از مجلس
یازدهم ،همواره شورایعالی امنیت ملی
محور بحثهای برجامی بود ،اما چند ماه
پیش قالیباف در شورای عالی امنیت ملی
صحبتها و توجیهاتی را داشت که این
موضوع باید به مجلس شورای اسالمی
برگردد چرا که نمایندگان عصاره ملت
هستند لذا با متقاعد کردن این شورا ،این
موضوع به مجلس برگشت و اجازه دادند
که به موضوعات برجام ،تبعات و ابعاد آن
پرداخته شود.
مهدیمحمدیمشاورراهبردیرئیسمجلس
شورای اسالمی نیز به خبرساز یهای
رسانههای زنجیرهای در اختیار دولت که
درصد القا خروج ایران از برجام پیرو مصوبه
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها هستند،
پاسخدادهو گفتهاز لحاظحقوقیاینطرح
نه به معنای خروج از برجام است و نه حتی

نقض آن بلکه این طرح در چارچوب مواد
 ۳۶و  ۳۷برجام تهیه شده که بر اساس
این مواد ،هریک از کشورهای عضو برجام
در صورتی که موضوعی را به عنوان عدم
پایبندی اساسی تشخیص دهند مجاز به
کاهشتعهداتخودهستندواینحقیاست
که در برجام برای اعضا دیده شده است.
علیرغم فرآیندهای طی شده و موارد ذکر
شده ،حسن روحانی که پای ثابت و البته
یک طرفه آنتن زنده و پرهزینه تلویزیون
است و گفتاردرمانی را به تدبیراندیشی
ترجیح میدهد ،صبح روز پنج شنبه
بدون آنکه به صورت مستقیم از مصوبه
مجلس اسم ببرد به آن تاخت و گفت:
«هیچ عجله نکنیم برای اینکه میخواهیم
مسئلهای را حل کنیم ُهل نشویم اشکال
نداردا گردولتموفقیتبهدستآورد کامال
این موفقیت را تقدیم شما می کند اصال
غصه این را نخورید که این دولت مسائل
را تمام و حل می کند ،خیر شما حل کنید.
ما دست همه آنهایی که به ملت و مردم
عزیز کمک کنند را میبوسیم .بگذارید با
حوصله ،با تأمل ،با خردورزی و با دقت،
آنهایی که تجربه  ۲۰و چند ساله در این
امر دارند و میدانند باید چه کار کنند و در
دیپلماسی موفق بودند و در دیپلماسی
آمریکا را بارها و بارها در این سه سال در
ّ
سازمان ملل شکست دادند ،با تأنی و با
دقت کارمان را انجام دهیم .از شماها هم
خواهشمی کنیمیاری کنید،همهبرادریم
و هدف واحد داریم».
روحانی البته یک روز قبل از آن یعنی در

جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه صراحتا
گفتهبود«باآنمصوبهدولتموافقتندارد
و آن را برای روند فعالیتهای دیپلماتیک
مضر میداند».
روحانی در حالی از خردورزی و موفقیت
دیپلماسی حرف میزند که ابتدای
دولت با همین ترفندها به جامعه آدرس
غلط داد و از طریق سندی موسوم به
برجام به آنها در باغ سبز نشان داد و از
لغو بالمره همه تحریمها سخن گفت .او
 ۲۳تیر  ۱۳۹۴پس از اعالم توافق موسوم به
برجام ،در یک در گفتوگوی زنده رادیو و
تلویزیونی گفته بود «به ملت شریف ایران
ی کنم کهطبقاینتوافقدرروزاجرای
اعالمم 
توافق تمامی تحریمها ،حتی تحریمهای
تسلیحاتی ،موشکی و اشاعهای هم به
صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد
شد.تمامتحریمهایمالی،بانکی،مربوط
به بیمه ،حمل و نقل ،پتروشیمی ،فلزات
گرانبها،تحریمهایاقتصادیبهطور کامل
لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم
تسلیحاتی کنار گذاشته میشود و برای ۵
سالنوعیمحدودیتوپسازآنلغوخواهد
شد».ازآنروزی کهروحانیاعالم کردیعنیاز
۲۷دی۱۳۹۴نزدیکبهپنجسالمی گذرد،
ولی نه تنها هیچ تحریمی برداشته نشد که
بلکه گرهتحریمها کورترشدوحتیشوربختانه
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی سردار
امتاسالموشهیدسردار محسنفخریزاه
دانشمندممتازوبرجستههستهایودفاعی
کشورماناز سویرژیمتروریستآمریکاترور
شدند.محمدباقرقالیبافشامگاهپنجشنبه

محمد سرگزی ،رئیس فراکسیون حقوقبشر مجلس مطرح کرد:

ادعای مبارزه با تروریسم؛ ابزاری برای تامین منافع کشورهای اروپایی
گروه سیاسی
محمد سرگزی رئیس فرا کسیون حقوقبشر مجلس نیز در
گفتوگو با «رسالت» درباره رفتارهای متناقض اروپاییها پیرامون
مسائلحقوقبشریومبارزهباتروریسم،اظهار داشت:امروزدر حالی
کشورهای اروپایی ،جمهوری اسالمی ایران را به خویشتنداری فرا
میخوانند کهخودشانبزرگترینناقضانحقوقبشردر دنیاهستند
وبستراقدامتروریستیعلیهشهیدفخریزادهراهمهمیندولتهاو
آمریکاییهارقمزدند.این کشورهادرهر گوشهایازجهان کهاقدامات
ی گیرد ،حرفی از تروریسم
تروریستی در راستای منافع آنها صورت م 

و مبارزه با آن به میان نمیآورند و موضع سکوت را پیش
ی گیرند.ایندر حالیاست کهاین کشورهاحتینسبت
م 
بههمان کنوانسیونهایبینالمللی کهساختهوپرداخته
خودشاناستموضعیدوگانهدارندومردمدنیاراازمنافع
ی کنند .در واقع امروز ادعای مبارزه با تروریسم و دفاع از
آن محروم م 
حقوقبشر ،به ابزاری برای تامین منافع کشورهای اروپایی تبدیل
شده است و حتی هر جا که منافع آنها ایجاب کند به بهانه مبارزه با
ی کنند.
تروریسم ،علیه کشورهای غیر همسو اقدام م 
سرگزی همچنین بیان کرد :شواهد مختلفی وجود دارد مبنی بر

سردار سناییراد ،معاون سیاسی
دفترعقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا:

ترور«فخریزاده»بدونپاسخنمیماند

که طبق روال سالهای گذشته رؤسای
مجلس به مناسبت  ۱۰آذر سالروز مجلس
شورای اسالمی در یک گفتوگوی زنده به
تشریحعملکردپارلمانمیپردازند،بهطور
مستقیم با مردم سخن گفت و تا کید کرد
هدف مجلس ایجاد مزاحمت برای دولت
و مچ گیری نیست بلکه درصدد گره گشایی
از کار دولت هستیم.
ر ئیس مجلس شو ر ا ی ا سال می ا لبته
به وا کنشهای هیجانی دولتیها هم

نام و نام خانوادگی مخاطب جناب آقای کاظم زمانی شغل آزاد – آدرس
مجهول المکان
در اجرای دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به
شمارهوتاریخ   9909971920200578 – 1399/6/15که حکم بر  محکومیت
خوانده بر الزام به طالق زوجه از نوع بائن قضایی صادر و برابر نامه شماره  
1399047004737961بهتاریخ  1399/8/22از دفترهمانشعبهقطعیترای
گواهی شده است و با توجه به  درخواست زوجه با وکالت سید داود کمراتی به
اجراوثبتطالقبهشماابالغواعالممیگردد.پساز رویتبهمدتیکهفته
جهت اجرا و ثبت به این دفترخانه به آدرس تنکابن -میدان هفت تیر – نبش
پلجانبازان-ساختمانرهام-طبقهچهارممراجعهنماییددر غیراینصورت
برابر مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر ازدواج شماره  24وطالق  1تنکابن
تاریخ انتشار 99/9/15
علی نقی سام خانیانی
د ش 99/9/15

آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد سند رسمی
برابررایصادرههیاتموضوعتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانها
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه و بالمعارض
محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی امال ک مورد تقاضا به شرح زیر
بهمنظور اطالععمومدر دو نوبتبهفاصله 15روز آ گهیمیشوددر صورتی که
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضداشتهباشندمیتوانند
از تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادو
امال ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایید.
عبدالعزیزسهرابیاننژاد  فرزندعبدالواحد  ششدانگیکبابساختمانواقع
در   :کویویالجنببنگاهسیدفالحفرعیسومسمتچپبهمساحت165متر
مربع خریداری شده از مالک رسمی محمود سنسیل بچاری طبق رای  شماره
 139860317003001155قسمتی از  پال ک  1580واقع  در بخش 4آبادان .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
جودکی
تاریخ انتشار نوبت اول1399/9/15 :
تاریخ انتشار  نوبت دوم 1399/9/30 :سرپرست ثبت اسناد و امالک آبادان

پاسخ داد و گفت« :آنها گفتند عدهای
هول شدند در صورتی که اجازه دهند
ما کارمان را انجام دهیم ،همه مردم
۷سالاست کهمنتظرانجام کاریاز جانب
دولت هستند و آرزو داریم در  ۸ماه باقی
ماندهاز دولت کاریانجامدهند کهمردمبا
خاطرهخوشبادولتدوازدهمخداحافظی
کنند،مانیزمیخواهیمرفعتحریمبهدست
ایندولتاتفاقبیفتدودر مجلسدر حوزه
اقتصادی نیز خود را برای مقابله با اثرات

اینکهرژیمصهیونیستیو کشورهایهمسوباآندر وقوع
اقدام تروریستی علیه شهید فخریزاده دست داشتند،
اما با این حال اروپاییها ما را به آرامش و سکوت دعوت
ی کنند ،زیرا به خوبیص میدانند قطعا خشم و غیرت
م 
مردم کشورمانموجببروزشرایطیخواهدشد کهعرصه
ع گیری متناقض و
را بر آنها سختتر میکند .این موض 
رفتار دوگانه اروپاییها به این دلیل است که خودشان
مخاطب این خشم هستند و در تحمیل برجام و ترور
دانشمندانهستهای کشور نقشدارندودرصددرهایی
از تبعات آن هستند.
رئیسفرا کسیونحقوقبشرمجلسافزود:هرجا کهماازحقوقومنافع
اصولیخودمانعقبنشینی کردیم ،کشور خساراتفراوانیدید.در
همیندورهبرجاموتوافقباآنهابود کهافرادتاثیرگذار و کلیدی کشور
یزاده را از دست دادیم.
همچون سردار سلیمانی و شهید فخر 

تاسیسشرکتسهامیخاصپلیمسبزمرزهوالکشمالدرتاریخ1399/09/11بهشمارهثبت3467بهشناسهملی14009616982ثبتوامضاذیلدفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  1-:تولید و بسته بندی صنایع تبدیلی تکمیلی  -ترشیجات و شوریجات
به روش کارگاهی و صنعتی  2-طراحی  ،ساخت و توسعه واحدهای صنایع تبدیلی تکمیلی و هرگونه عملیات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت  3-صادرات و
واردات مواد اولیه وکلیه کاالهای مجاز بازرگانی  4-ایجاد شعب در داخل و خارج کشور  5-عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  6-شرکت در مزایده
و مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی  7-اخذ تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات دولتی و خصوصی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان مازندران  ،شهرستان بابل  ،بخش بندپی شرقی  ،دهستان سجادرود ،
آبادی شهرک صنعتی رجه ،محله شهرک صنعتی  ،کوچه بوستان  ، 3خیابان دشتستان  ،پالک  ، 108.001انبار الغری  ،طبقه همکف کدپستی 4755158951
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  99/20102/76مورخ  1399/09/05نزد بانک بانک سپه شعبه حکیم با کد  2012پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره
آقای میر قدیر حسینی مطلق به شماره ملی  0059694610و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم حلیمه
احمدی کشتلی به شماره ملی  2060914787و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم الهام مهدی زاده کشتلی به شماره ملی 2063148661
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد  .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقای مهدی منصف به شماره ملی  2060416752به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال آقای ابراهیم شمس به شماره ملی  2063289451به سمت بازرس
اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندپی ()1054840

( اخطاریه دفترخانه)

دستیار ویژه رئیس مجلس با بیان اینکه
قانون راهبردی لغو تحریم ها،فرصت های
بزرگی ایجاد می کند ،نوشت :آمریکا و سه
کشور اروپایی ،برجام را بی اعتبار کردند تا
نفت ایران و ارز تبادل نشود.
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس
مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی
خود با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریم ها که توسط مجلس تدوین شده ،نوشت :دیپلماسی ،زبان
قدرت را خوب میفهمد .قانون راهبردی لغو تحریم ها،فرصت های
ی کند.
بزرگی ایجاد م 
وی تا کید کرد :آمریکا و سه کشور اروپایی ،برجام را بی اعتبار کردند
تا بشکه ای نفت ایران و ارز تبادل نشود .اراده مسک و و پکن در مسیر
همکاری و مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکاست و باید اسلحه
تحریم را شکست.

آ گهی افراز قسمتی از اراضی دولتی پالک
 50/3و  2699/10و 2698/10و 2700/109و
 2701/10بخش چهار شوش
بدینوسیلهبهاطالع کلیهمالکینمشاعیپال ک50/3و2699/10و2698/10
و2700/109و2701/10واقعدربخشچهارشوشمیرساند کهادارهمنابعطبیعی
و آبخیزداری شهرستان شوش در اجرای قانون افراز امال ک مشاع ،تقاضای
افراز قسمتی از اراضی پال ک مذکور به مساحت  35هکتار را از این اداره نموده
است لذا عملیات افراز مورد درخواست در تاریخ سهشنبه  99/9/18راس
ساعت  9صبح انجام خواهد گردید .لذا از کلیه مالکین مشاعی دعوت بعمل
میآید در زمان مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند .مضافا اینکه
عدم حضور و مراجعه مالکین مشاعی در وقت مقرر مانع از انجام عملیات
افراز نخواهد بود.
تاریخ انتشار 99/9/15
بهادری
رئیس ثبت اسناد و امالک شوش
خ ش 99/9/15

نماینده مردم زابل در مجلس گفت :تجربه اقدامات و رفتارهای
آمریکا و اروپاییها در سالیان اخیر نشان داده است که نمیتوان
به غرب اعتماد کرد .در دولت قبلی آمریکا که بارا ک اوباما رئیس
جمهور آن بود ،سختترین شرایط تحریمی علیه کشورمان اجرا
شد و این شرایط در زمان ترامپ نیز ادامه پیدا کرد .در همان دوره
اوباما ،بایدن معاون رئیس جمهور و یکی از اصلیترین مهرههای
سیاست گذاریدردولتبود.بنابرایندرچنینشرایطی کههمچنان
اقداماتتروریستی،تهدیدویاطرحدوبارهمذا کرهبرایمتوقف کردن
صنعتهستهاییاموشکی کشوردرمیاناست،بایدهوشیارباشیم
و بدانیم که فرقی بین بایدن و ترامپ نیست .روسای جمهور آمریکا
راهبردشان یکی است و تنها شیوههای مقابلهشان با ایران تفاوت
دارد ،بنابراین هیچ تفاوتی بین جمهوری خواهان و دموکراتها
وجود ندارد و دولت و مسئوالن مراقب تحرکات اروپاییها ،آمریکا و
رژیم صهیونیستی باشند.

زنگ آغاز نخستین هفته فرهنگی هشتگرد به صدا درآمد
در نخستینروز از نخستینهفتهفرهنگیهشتگرد،شهردار،اعضایشورایاسالمیواعضایستاد
برگزاری نخستین هفته فرهنگی هشتگرد ،مهمان امامجمعه ساوجبالغ بودند.
در ایننشستصمیمی کههمراهبارونماییاز پوسترونشانهفتهفرهنگیهشتگردبود،ابتداآقای
حسینجوادانرئیس کمیسیونفرهنگیشوراودبیربرگزارینخستینهفتهفرهنگیهشتگردضمن
قدردانیازمیزبانیامامجمعهمحترم ،گفت:باهمفکریورهنموداستاددکترحکمتالهمالصالحی
(باستانشناسواستادفرزانهدانشگاهتهران)وباطرحمطالعاتیآقایدکترحسینعسکری(نویسنده
و البرزپژوه) روز  ۱۷آذر (سالروز ثبت کاروانسرای ینگیامام در فهرست آثار ملی) توسط شورایاسالمی
بهعنوان روز فرهنگی هشتگرد انتخاب شد و از توجه و حمایت امام جمعه محترم تشکر می کنیم که
اینمناسبتمهمرادر شورایفرهنگعمومیشهرستاننیزبهتصویبرساندند.
جوادان افزود :امسال در نخستین هفته فرهنگی هشتگرد ،برنامههای گستردهای را مدنظر
داشتیم که بهدلیل شیوع ویروس کرونا امکان اجرای بسیاری از آنها فراهم نشد اما این به منزله
تعطیلیآنهانیستوانشاءاهللباحمایتشهردار واعضایمحترمشورادر اولینفرصتممکنبه
مرحله اجرا خواهد رسید .برهمین اساس امسال عمده برنامهها در قالب تولید محتوای رسانهای
و مطبوعاتی و انتشار در فضای مجازی خواهد بود.
ً
وی ضمن تشکر از تالشههای اعضای ستاد برگزاری نخستین هفته فرهنگی هشتگرد خصوصا
آقای علیرضا طهماسبی رئیس اداره میراث فرهنگی ساوجبالغ ،آقای دکتر حسین عسکری ،از
همه مسئوالن و فرهیختگان و عالقهمندان به فرهنگ و هنر خواست هرسال در بزرگداشت این
مناسبت مهم یکدل و یکصدا باشند.
درادامه،مهندسیگانهشهردارهشتگردضمنعرضتسلیتبهمناسبتشهادتشهیدفخریزاده
دانشمندبرجستههستهایوارائه گزارشیاز روندبرنامهریزیهاواقداماتصورت گرفتهدر برگزاری
نخستین هفته فرهنگی هشتگرد ،از همراهی و همدلی امام جمعه محترم ،فرماندار محترم،
نماینده محترم مجلس ،اعضای شورای فرهنگ عمومی و اعضای شورای اسالمی شهر هشتگرد
ً
در تصویب و پایه گذاری این رویداد مهم تشکر کرد و گفت :انشاءاهلل حتما در سالهای آتی و بعد
از ریش ه کنی ویروس کرونا ،این برنامهها با شکوه و رونق مضاعفی برگزار خواهد شد تا زمینهای
برای تبادالت فرهنگی با سایر شهرها و مناطق کشور باشد و تاریخ و فرهنگ غنی این شهر کهن
را به همگان معرفی نماید.
شهردار هشتگرد در ادامه گفت :امروز مقوله فرهنگ ،به عنوان یک اصل زیربنایی مورد توجه ویژه
مدیریتشهریاستوامیدواریماینتالشهایفرهنگیموجبافزایشنشاطوشادابیاجتماعی
و شهروندی و افزایش رضایتمندی همشهریان گرامی باشد.
در ادامه آقای مهندس اسحاقی رئیس شورای اسالمی شهر هشتگرد نیز با یادآوری تا کیدات
مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ ،گفت :در این دوره از شورا ،توجه به مسایل فرهنگی یکی از
اولویتهایاصلیبودهوبرگزارینخستینجشنوارهفرهنگی،هنریهشتگرد،تصویبتالیف کتاب
تاریخ هشتگرد ،توجه به مشاهیر شهرستان در نا م گذاری معابر ،حمایت از رویدادهای فرهنگی،
هنری در شهر و تصویب روز فرهنگی هشتگرد ،تنها گوشهای از اقدامات فرهنگی شوراست.
وی افزود :مفتخریم که به عنوان اولین و تنها شهر در استان البرز ،روز فرهنگی را بهصورت رسمی
به تقویم کاری خود افزودهایم.
در ادامه این دیدار که با حضور آقایان علی جوادی و علی شجری پور از اعضای شورای اسالمی شهر
هشتگرد و آقای مهندس حامد آلیانی معاون فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی شهرداری و کارشناسان
حوزه فرهنگی شهرداری برگزار گردید ،آقای دکتر حسین عسکری نویسنده والبرزپژوه که با تصویب
شورای اسالمی شهر ،کتاب "تاریخ هشتگرد" را نیز در دست تالیف دارند ،در سخنانی گفت :قدمت
ی گردد و نخستین منبع مکتوبی که
تشیع در شهر هشتگرد به قرنها پیش از حکومت صفویه برم 

آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدرضا نصیری باستناد بوکالتنامه شماره  1392/1/10 -384دفتر
یک شاهرود و 2برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و بگواهی دفترخانه
شماره  5دامغان رسیده مدعی میباشد که سند مالکیت سه دانگ مشاع از
ششدانگ  پال ک3فرعیاز 2140اصلیواقعدر بخشیکدامغان کهبنامخانم
طیبه  غضنفری صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود و درخواست
صدورسندمالکیتالمثنیرانمودهاستلذامراتبباستنادماده120آییننامه
قانونثبتآ گهیمیشودتاچنانچه کسیمدعیانجاممعاملهنسبتبهملک
مرقومیاوجوداسنادمالکیتمذکور نزدخودمیباشداز تاریخانتشار اینآ گهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره  
تسلیمورسیددریافتنمایدتاموردرسیدگیقرار گیردواال پساز انقضایمدت
مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/9/15
مهدی جدیدی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دامغان
د ش 99/9/15

تحریمهاقویمی کنیم،زیراا گرقوینشویم
عزتمان لگدمال میشود.
به هر روی پاستور نشینان که بعد از  ۷سال
ً
مدیریتنا کارآمد،دستاوری«تقریباهیچ»
داشتندبهتراستدر اینفرصتباقیمانده
ً
حدودا۸ماههاجازهدهندمصوباتوکالی
ملتعملیاتیشودتاشایدبتوانندبا کارنامه
قابل قبولی خداحافظی کنند و انشاءاهلل
که بتوانند در محضر ملت روسفید باشند و
نیازی به آب و صابون هم نیست.

معاونسیاسیدفترعقیدتیسیاسیفرمانده کل
ً
قواباتا کیدبراینکهمسلماترور«فخریزاده»بدون
پاسخنمیماند،گفت:صهیونیستهادریکاقدام
تروریستی ،دست به این جنایت زدند.
سردار رسول سناییراد معاون سیاسی دفتر
عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در
گفتگو با مهر ،با اشاره به ترور و شهادت محسن
فخریزادهمعاونوزیرورئیسسازمانپژوهش
ونوآوریدفاعی(سپند)در یکعملیاتتروریستی ،گفت:ترورشهیدفخری
زاده قبل از اینکه ارزش عملیاتی و نظامی داشته باشد یک اقدام بزدالنه به
حساب میآید که برای طراحان و انجام دهندگان این عمل پلید ،تولید
ی کند.
هیچ نتیجهای نم 
ویافزود:مسلماست کهدر اولین گمانهزنیهاانگشتاشارهبهسمترژیم
صهیونیستی رفته است ،زیرا مسئوالن ارشد این رژیم از این شهید سعید به
عنواندانشمندهستهاینامبردهواوراتهدید کردهبودند،همچنینسخن
از طرح ترور او توسط صهیونیستها بیان شده بود.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا بابیان
اینکه شهادت بزرگترین آرزو و پاداش مردان خدایی است ،گفت :شهادت
شهید فخری زاده در واقع نوعی پاداش به زحمات سالیان دراز این شهید
بزرگوار به حساب میآید و برای او شهادت در راه حق و رسیدن به آرزویش
افتخار است.
ً
سردارسناییرادباتا کیدبراینکهمسلماچنیناتفاقیبدونپاسخنخواهدماند،
گفت :صهیونیستها در یک اقدام تروریستی دست به این جنایت زدند.
ویاظهار داشتایناتفاقدر داخل کشور ماموجیاز همدلیووحدتپدید
خواهدآوردوراهاینشهیدبزرگوارتوسطدانشمنداندیگری کهحاصلسالها
زحمت او و همرزمانش در تربیت دانشمندان است ادامه پیدا خواهد کرد.
معاونسیاسیدفترعقیدتیسیاسیفرماندهیمعظم کلقوا گفت:ملتما
در پیشبرد اهداف خود کوچکترین تردیدی در اراده و عمل خود نخواهند
ن گونه که شهادت سپهبد سلیمانی موجب رویشی عظیم در
داشت و هما 
کشور ما شد ،راه او [فخری زاده] توسط دیگران ادامه پیدا خواهد کرد و این
شهادت به رویشهایی در عرصه علمی و فناوری تبدیل خواهد شد.

دهیاری گستوئیه

نام هشتگرد به صورت "هشتجرد" در آن آمده است نیز کتاب "النقص" تالیف "عبدالجلیل رازی
قزوینی" است که گویای قدمت تاریخی این شهر میباشد.
دکترعسکری گفت:درایتوهوشمندیمدیریتشهریوامامجمعهمحترمدرتصویبروزفرهنگی
هشتگرد یک اقدام ارزنده و تاریخساز است که امیدواریم این رویداد مهم هرساله با رونق و اعتبار
بیشتری استمرار داشته باشد.
درادامهایندیدار،حضرتحجتاالسالموالمسلمینمختاریامامجمعهورئیسشورایفرهنگ
عمومی شهرستان ساوجبالغ در بیاناتی ضمن خیرمقدم به حضار و تشکر از تالشهای فرهنگی
ً
آنان گفت :الحمدهلل مناسبتی که برای روز فرهنگی هشتگرد در نظر گرفته شده ،کامال در پیوند
با دین و معنویت و اهل بیت است ،زیرا علیرغم گستردگی دشت ساوجبالغ ،اما این کاروانسرا در
مجاورت با امامزادگان واالمقام ینگی امام بنا شده است که نشان از توجه بانیان آن به اهل بیت
عصمت و طهارت بوده و در طول تاریخ نیز این کاروانسراها عالوه بر کاربرد تجاری ،کاربرد مذهبی و
اقامتی برای زائران امام رضا(ع) داشته استوامروزنیز گلزار شهیدانواالمقام هشتگرد در مجاورت
این بنای تاریخی قرار دارد.
امام جمعه ساوجبالغ افزود :مردم شهر هشتگرد باید به خود ببالند که مدنیت آنان حول محور
عشقبهاهلبیتعصمتوطهارتبودهاستوامیدواریم کهایناقدامفرهنگی،زمینهساز تثبیت
و تقویت باورهای دینی در بین مردم والیتمدار این سامان باشد.
ایشان افزودند :در طرح جامع فرهنگی که برای امامزادگان واالمقام ینگی امام طراحی گردیده
است،بههمهجنبههایفرهنگیتوجهشدهاستوانشاءاهللاز اینحسنهمجواریبینتاریخو
مذهببهنحواحسنبهر ه گیریخواهدشدتازمینهایبرایاستقرار نمایشگاههایثابتفرهنگی
و محلی برای گفت وگوهای سازنده اهل معرفت باشد.
در پایان این دیدار ،از پوستر و نشان هفته فرهنگی هشتگرد توسط امام جمعه محترم شهرستان
ساوجبالغ و شهردار محترم هشتگرد رونمایی شد و حاضران بر لوح یادبود نخستین هفته فرهنگی
هشتگرد مطالبی را به یادگار نوشتند.

آ گهی تجدید مناقصه عمومی
( نوبت دوم)
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