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بخش ششم: تغییر محاسبه دشمن 
در پی دو رویداد داخلی و تشدید تحریم ها 

آمریکایی ها وقتی که سرمست غرور  اشغال افغانستان 
و عراق بودند، تقاضای غیررســمی دولت هشتم برای 
مذاکره درحالی که همراه بــا قول و قرارهایی مبنی بر 
واگذاری امتیازات بســیار بیشتر به دولت آمریکا بود را 
نپذیرفتند و ضمن نامیدن ایران، کره شــمالی و عراق 
به عنوان محور شــرارت، آشکارا ســخن از تغییر نظام 
جمهوری اسالمی و تجزیه ایران به پنج قسمت راندند. 
آنگاه که با درایت نظام اسالمی در باتالق عراق فرورفتند 
و شکست آنها آشکار شد، دولت بوش پسر برای مذاکره 
با جمهوری اســالمی اعالم آمادگی نمود، ولیکن طبق 
سیاســت اعالم شده رهبر انقالب مذاکره ایران و آمریکا 

منحصر به موضوع عراق گردید.

بــه قدرت برتر منطقه تبدیل شــود، امنیت آن هر روز 
متزلزل تر شده و در عوض حزب اهلل لبنان به عنوان الگوی 
مبارزه با صهیونیســم به یک قــدرت منطقه ای تبدیل 
گردید. اکنون قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران 
بیش از هر زمانی تثبیت شــده، خیز علمی و پیشرفت 
11 برابر متوســط جهان در کشور اتفاق افتاده، ازجمله 
در حوزه هسته ای با پیشرفتی شگفت  انگیز تعداد 180 
ســانتریفیوژ خاموش در پایان دولت هشتم به 19 هزار 
سانتریفیوژ روشن تبدیل و اورانیوم با غنای 20 درصد 
در ایران تولید می شــود. با این  وجود درشــرایطی  که 
آمریکایی ها خود را آماده می کردند که در صورت تضمین 

مدیدی ســکان اجرایی را در دست داشتند و آن زمان 
نیز در بسیاری مناصب کلیدی بودند، قبل از انتخابات 
1388 به طور بســیار تعجب  برانگیزی از لزوم تشکیل 
کمیته صیانت از آرا در انتخابات ســخن گفتند. چنین 
سخنان و بعضی رفتارهای دیگر از سوی  اشخاص مختلف 
به هنگام انتخابات فضای ملتهبی بر کشور حاکم نمود.

در ایــن فضای ملتهب، جعل عنــوان »تقلب« در 
انتخابات و واردکــردن اتهام به نظام که عامدانه و برای 
پیروزی یک طرف و شکســت طرف دیگر به جابه جایی 
آرا پرداخته، بدون ارائه حتی یک برگ سند محکمه پسند 
برای این اتهام سنگین فضای سیاسی کشور را دوقطبی 
و بسیار شــکننده نمود و راه پیمایی صدها هزار نفری 
در 25 خــرداد در اعتراض بــه وقوع تقلب در انتخابات 
در تهران صورت گرفت. پــس از ایراد خطبه های نماز 

۱۳بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام  

فتنه 88؛ اولین گام برای تشدید تحریم ها 
  سهراب صالحی 

فتنه 88 سبب شد تا آمریکایی ها رویکرد منافقانه مسالمت جویی خود در رابطه با ایران را 
به رویکرد تشدید تحریم های اقتصادی با هدف افزایش نا آرامی ها و براندازی  تغییر بدهند.

شباهت هایی به هم دارند و دارای 
غرفه ها و شبستان ها و تأسیسات 
موردنیاز مراجعه کنندگان است 
لذا تبدیل آن از حالتی به حالت 
دیگر آســانتر از ویــران کردن و 
ساختن مجدد است. زیرا شالودة 
آماده و قابل دسترســی دارد و از 
جهت مرغوبیت مکانی معموالً در 
بهترین و پررونق ترین نقطه شهر 

یا روســتا قرار دارد و امکان رفت 
و آمد راحتر برای اهالی را فراهم 

می آورد.
درباره مسجد جامع تهران به 
شاه آبادی  مرحوم  ویژه شبستان 
نیز این گمان وجود دارد و بررسی 
برخی از کارشناسان احتمال آن را 

قوت می بخشد.
حجت االســالم حاج محمود 
جماعت  امام  تهراني،  ســعیدي 
فعلي مســجد چهلستون مسجد 
جامع و فرزند مرحوم آیت اهلل شیخ 

حسن سعید تهراني مي گوید:
» مســجد جامع یک مسجد 
جامع عتیق است که سه شبستان 
دارد که مي گویند مربوط به عهد 
صفویه است. برخي هم مي گویند 
آثار آتشــکده بوده و ســپس در 
طول زمان به مسجد تبدیل شده 
اســت. قدیمي ها گفته اند که در 
مسجد مرحوم شاه آبادي آثار نوعي 
دودکش بوده است. البته در آن 
زمان تهران شهر نبوده ولي چون 
محل گذر بــوده، کاروان ها اتراق 
مي کردند چون فضا مناسب بوده و 
آب و هواي خوب داشته، مسجدي 
نیز در این جا ساخته شده است. 
حتــي گفته اند که در قدیم االیام 
مسجد اهل تسنن بوده است ... در 

مورد شبستان گرمخانه که مرحوم 
آیت اهلل غالمحسین جعفري در آن 
نماز مي خواند گفته شده که محل 
استراحت مسافرین بوده و بعد این 
موقعیت از بین رفته و به مسجد 

تبدیل شده است.« 
آقاي محمدحسین ابراهیم زاده 
از اعضاي هیأت امناي مســجد 

جامع مي گوید:
»کارشناسان دربارة شبستان 
آیــت اهلل شــاه آبادي گفته اندکه 
آتشکده بوده و سپس به مسجد 
تبدیــل گردیده اســت و ظاهراً 
آثاري از آل بویه در این مکان نیز 

بوده است.« 
ابراهیم زاده  عبدالزهراء  آقاي 

نیز مي گوید: 
» مسجد جامع داراي هفت 
مسجد اســت که به نام مساجد 
برده مي شود. هرکدام  نام  سبعه 
از ایــن مســاجد یــک قدمتي 
دارد. اولیــن مســجد این جا که 
مسجد آیت اهلل شــاه آبادي است 
بــه روایــت باستان شناســان و 
میراث فرهنگي مربوط به معابد 
زرتشتیان و آتشکده بوده است. 
باستان شناســان مي گوینــد که 
این قســمت از تهران قبل از ري 
ابنیه اي داشته و من این مطلب 
را بــه نقل از آقاي دکتر مختاري 
رئیس احیاء و بازســازي تهران 
وقف نامه هایي  مي گویــم.  قدیم 
هم که موجود است سابقه اي در 

سال دارد.« حدود 500 
البته وجــود ابنیه اي در این 
منطقــه قبل از ري بــا توجه به 
سابقه چهار تا هشت هزار سالة ري 
درست به نظر نمي آید ولي بازتابي 
از سابقه تاریخي این منطقه پیش 
از اسالم را مي توان نتیجه گرفت. 
چنان که در مقالة نامبرده قدمت 

مسجد جامع هزار سال عنوان 
گردیده است.

قره خاني   آقــاي حســین 
میراث  ســازمان  کارشــناس 
فرهنگي و گردشــگري استان 

تهران معتقد است که: 
»محلي که مســجد جامع 
در آن قرار دارد نخستین هسته 
شکل گیري بافت تهران به شمار 

مي رود.«
در  دیگــری  پژوهشــگر 
تحقیقــات میداني خود دربارة 

مسجد جامع مي نویسد: 
باســتان  پژوهش هاي   «
شناختي که تاکنون در محل 
مسجد صورت گرفته و داده هاي 
آن حاکــي از وجــود الیه هاي 
زیســتي ســده هاي 4ـ  7 ق، 
10ـ  13 م در زیربناي کنوني 
و اســتفاده از مصالــح آنها از 
جملــه آجرهاي ســدة 4ق 
در بخش هایي از ســاختمان 
باستان شناسان  اگرچه  است. 
محــدود  پژوهش هــاي  در 
خــود به بقایــاي معماري اي 
مسجد  بناي  نشان دهندة  که 
باشــد، دســت  نیافته اند، اما 
با توجه به ســنت مسلمانان 
در ایــران که در بازســازي و 
نوسازي مســاجد محل آن را 
تغییر نمي دادند و از مصالح و 
تزئینات آن استفاده مي کردند، 
مي توان گفت که بناي کنوني 

مســجدجامع تهران )هرچند 
که منظــر امروزش کهن تر از 
سدة 13 ق را نشان نمي دهد( 
احتماالً در محل مسجد اولیة 
کهني برپا شده و طي سده ها 
تغییراتي اساسي یافته است و 
از این رو داراي نقشة مشخص 

مساجد نیست.«

در استان تهران نیز هنوز آثار 
برخي از کاروانسراها باقي مانده 
است. کاروانسراي دیرگچین در 
جنوب ورامین مربوط به دورة 
ساساني؛ رباط کریم در مسیر 
جاده تهران، ســاوه مربوط به 
ســال 1240 ق؛ شاه  عباسي 
کرج مربوط به دوران صفوي؛ 
 عین  الرشید در محدوده پارك 

ملــي کویر مرکــزي ایران در 
152 کیلومتري جنوب شرقي 
تهــران؛ قصر بهرام در نزدیکي 
ینگه  عین الرشید،  کاروانسراي 
امام در جاده کــرج به قزوین 

مربوط به دوران شاه  عباسي.
ز  ا ي  ر بســیا لبتــه  ا
بین  از  باستاني  کاروانسراهاي 
رفته و اثري از آن باقي نمانده 
است ولي مي توان در منطقه اي 
مانند محــل فعلي بازار تهران 
به همان دالیلــي که در نکته 
اول گذشــت، احتمال داد که 
کاروانسرایي با امکانات مناسب 
که قطعاً شامل مسجد نیز بوده 

وجود داشته است.  
3ـ پس از فتح مدائن بین 
سال 13 تا 15 ق اولین مسجد 
در قلمرو ساسانی ساخته شد. 
تا ســال 99 ق تمام سرزمین 
ایران تحت فتوحات سپاهیان 
اسالم قرار گرفت و با گرویدن 
مشتاقانه بســیاری از ایرانیان 
به دین اسالم تعداد فراوانی از 
معابد و آتشکده های زرتشتیان 
متروك مانــد و به مرور زمان 
به دســت همان گروندگان به 

مساجد تبدیل گردید. 
در واقــع معابد همه ادیان 

حوزه داخلی و منطقه ای باعث گســترش شعاع قدرت 
جمهوری اســالمی در منطقه و فرامنطقه شده بود. در 
آمریکا تحلیل ها حول ایــن واقعیت بود که در صورت 
اوج گیــری قدرت ایران به مانند گذشــته، آمریکایی ها 
از صحنه مدیریت منطقه به طور کامل حذف  می شوند 
و عــالوه بر به خطر افتادن امنیت رژیم صهیونیســتی 
و دولت های دوســت آمریکا در منطقــه، امکان تداوم 
ســرازیر شدن نفت ارزان به غرب وجود نخواهد داشت. 
آمریکایی ها عالوه بر اشغال عراق، برای مهار ایران از طریق 
جنگ نیابتی اسرائیل در لبنان نیز اقدام نموده بودند اما 
با شکســت مواجه شدند؛ بنابراین تنها روزنه امید را در 

درون ایران می دیدند. 
از ســوی دیگر، در جریان رقابت  جناح های داخلی 
به خصوص بی توجهی آنان به وضعیت منطقه و لزوم حفظ 
آرامش در کشور برای این که نظام بتواند از پیروزی های 
به دست آمده در حل مشکالت و توانمندتر کردن پایه های 
قدرت کشور بهره گیرد، بعضی کسان که خود مدت های 

غرب آسیا جهان را مدیریت کنند، شکست را پذیرفته 
و درصدد خروج آبرومندانه از عراق بودند. براین اساس 
آمریکایی ها نه تنها نتوانستند به نظام تک قطبی در جهان 
دست یابند بلکه آینده انرژی و منافع اقتصادی این کشور 

نیز به خطر افتاده بود. 
پــس از انرژی، دومین موضــوع آمریکا یعنی رژیم 
صهیونیســتی که در طرح خاورمیانه بــزرگ قرار بود 

جمهوری اسالمی مبنی بر عدم تالش برای ساخت سالح 
هسته ای، صنعت صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران را بپذیرند و تمامی تحریم ها را پایان دهند، کشور با 
دو رویداد داخلی یعنی فتنه 88 و خط انحراف در دولت 
دهم که در قالب مکتب ایرانی مطرح شده بود روبه رو شد.

 فتنه 88 
تالش ها و پیشــرفت های کشــور در دولت نهم در 

صفحه 6
 شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

7 شعبان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۵۹

جمعه از سوی مقام معظم رهبری در 29 خرداد مبنی بر 
تحلیل جامعی از وضعیت کشور، منطقه و جهان و تأکید 
بر این که انتخابات به سالمت برگزار شده و هر نامزدی 
نیز که مسئله ای دارد باید آن  را از طریق مجاری قانونی 
پیگیری نماید، همچنین هشدار درباره در کمین نشستن 
دشمن با افزایش هوشیاری مردم، تجمعات بعدی فقط 

منحصر به تهران شد و به ده ها هزار نفر تقلیل یافت.
در ادامه نیز مدیریت هوشــمندانه و صبورانه نظام 
باعث شــد که سرانجام جز تعدادی ضدانقالب، مردم با 
هوشیاری ای بیش از گذشته خیابان ها را ترك نمایند. 
درنهایت سیل میلیونی مردم در 9 دی 1388در خیابان ها 
که بسیاری از آنها کسانی بودند که به کاندیدای بازنده 
رأی داده بودند، فتنه ای که با کمک های گوناگون ازجمله 
رســانه های قدرتمند آمریکا، انگلیس، فرانســه، رژیم 
صهیونیستی، عربستان سعودی بی تردید وزن کودتای 
28 مرداد 1332 در مقابل آن ناچیز بود را مدیریت کرد 
و سرانجام با حضور میلیونی مردم در خیابان های سراسر 
کشــور در 22 بهمن 1388 این واقعیت که با تهدید و 
حمله نظامی نمی توان با جمهوری اسالمی مقابله کرد 
فصل مشترك نتیجه گیری تحلیل گران خارجی شده؛ 
واقعیتی که قبالً »گری سیک« به آن اقرار کرده بود. گری 
سیک ـ عضو اسبق شورای امنیت ملی آمریکا در اواخر 
دولت بوش پسرـ  گفت نخبگان آمریکایی به این نتیجه 
رسیده اند که آمریکا قادر به سرنگونی جمهوری اسالمی 
ایران نیســت و فشارهای گوناگون آمریکا به رمز قدرت 
ایران تبدیل شــده است. رمز اول این بود که زمانی که 
راهبرد تحریم از ســوی کلینتــون در تقابل با ایران در 
دستور کار آمریکا قرار گرفت، ایران حتی یک عدد ماشین 
سانتریفیوژ نداشت و امروز به هزاران ماشین سانتریفیوژ 
نصب شده با غنی سازی 20 درصدی دست یافته است؛ 
رمز دوم قدرت ایران، صرف هزینه هنگفت نظامی از سوی 
آمریکا به عنوان قدرت اول نظامی و اقتصادی جهان در 
ســرکوب طالبان و صدام حسین بود که باعث شد دو 
دشمن منطقه ای ایران از بین رفته و یا سرکوب شوند.

قــدرت آمریکا اســت، ازاین روی اوبامــا در مصاحبه با 
تلویزیون » العربیه« اظهار داشت: » اگر ایران مشت خود 
را باز کند دست دوستی آمریکا به سوی آن دراز است«.

همان طور که اشاره شد افزون بر ورود ایران اسالمی به 
باشگاه هسته ای جهان، علت تغییر در دیپلماسی آمریکا، 
تغییرات بسیار شگرفی بود که نسبت به سال 2003 در 
منطقه رخ داده بود؛ عراق که قرار بود به عنوان سرمشق 
دموکراسی الگوی خاورمیانه بزرگ آمریکا گردد، اینک 
به وسیله دوستان جمهوری اسالمی ایران اداره می شد 
و آمریکایی ها که اعــالم کرده بودند آمده اند تا حداقل 
یک صد سال در عراق بمانند و از طریق تسلط بر منطقه 

تهران  جامع  مســجد  جماعت  امامان  ازمهم ترین 
می تــوان به خانــدان شــاه آبادی اشــاره کرد. 
آیت ا... شــاه آبادی که در سال 1314 به اصرار مردم 
تهران، از قم به این شهر آمد، تا زمان رحلت یعنی 
سال 1328 عهده دار امامت این مسجد بود. بعد از 
آن فرزندان و داماد این استاد عرفان وظیفه ارشاد 
مردم در این مســجد تاریخی را عهده دار شدند.

درباره مسجد جامع تهران برخی معتقدند که این 
مکان ابتدا یک آتشکده بود که بعداً به مسجد تغییر 
کاربری داده شده است. برخی دیگر نیز آن را در اصل 
یک کاروانسرا دانسته اند که بعداً مسجد شده است.

نگاهی به نقش مساجد در جریان انقالب اسالمی:

مسجد جامع؛ مسجدی که تهران به دور آن شکل گرفت
۷

گری ســیک، از اعضای شــورای امنیت ملی آمریکا، رمز قــدرت ایران را 
نتیجه دو علت دانســته اســت. اول این که ایرانیان طی دودهه توانسته اند 
به فناوری غنی ســازی با غنای 20درصد دســت پیدا کننــد. علت دوم هم 
رویکــرد مقاومت در سیاســت خارجی بود که باعث شــد بــدون هزینه، 
دو دشــمن اصلی آن یعنــی طالبان و صدام توســط آمریــکا از بین برود.

شکست آمریکا در عراق، شکست رژیم صهیونیستی در جنگ های چندروزه 
و کاهش شــدید محبوبیت آمریکا در افکار عمومی کشــورهای مســلمان 
ســبب شــد تا باراک اوباما پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این 
کشــور، با شــعار »تغییر« به دنبال ترمیم جایگاه آمریکا در جهان باشــد.

با نزدیک شــدن پایان دوران ریاســت جمهوری 
نومحافظــه کاران، برای بســیاری از مراکــز و نخبگان 
تصمیم ســاز آمریکا و افکار عمومی این کشــور روشن 
گردید که سیاست های جنگ طلبانه آمریکا در منطقه 
عالوه بر شکست این کشور در عراق و کاهش نفوذ آمریکا، 
و همچنین شکســت رژیم صهیونیستی در چند جنگ 
نیابتی، رویکرد آمریکاســتیزی در منطقه را نیز تشدید 
کرده اســت. در چنین وضعیتی اوباما با شعار »تغییر« 
توانست به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا 
بر رقیب جمهوری خواه خود، مک کین، پیروز شــود و 
درحالی که معلوم بود پایــگاه قدرت آمریکا در منطقه 
غرب آسیا به نسبت سال2001 به شدت تضعیف شده 

است، به کاخ سفید راه یافت. 
برایــن پایه آمریکایی ها در تالش برآمدند تا قدرت 
ازدست رفته خود را از همین منطقه بازسازی و پی گیری 
کنند. آنها همچنین به خوبی می دانستند که جمهوری 
اســالمی ایران محور مقاومت منطقه و اساس تضعیف 

گروه معماری آرچین
در  تغییــر  حــال  در  جهــان  در   
فضــای متفــاوت زندگــی کنیــم 
طراحی/ بازسازی / دکوراسیون 
پروژه هــای مســکونی / اداری/ 
تجاری  »بازدید و مشاوره رایگان«

09۱2۱757720-88945269

نیاز به اجاره سوئیت
 تــا مبلــغ 900-10 محدوده 

منطقه 2 و 5
09115921514

اراک کیلومتر 5 جاده فراهان 10 هکتار 
زمین کشاورزی ســند 6 دانگ آبیاری 

بارانی 2000 متر چهار دیواری باغ
09188621697 

196غربی- اردیبهشت
60 متر ا خ ط 4 بدون آسانسور 18 ساله 

بازسازی شده فوری زیر قیمت 610 م 
09127010329

کنکور، ریاضیات، فیزیک

09۱2۳0۱6849

شیمی، زبان و آموزش
30/000 )سی هزار(

تست و نکته
 توسط تنها مدرس

کلیه دروس با 30 سال تجربه

وکالت و مشاوره )قاضی سابق(
دادگاه خانواده، دادسرا ارشــاد دادگاه انقالب، 
کیفری استان و کلیه پرونده های کیفری حقوقی

66۵۵۳۲7۴ 

امداد گسترآپادانا

225042۳8ـ22۳۱5۱۳۱

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

خـدمـات سیـد
رفع نم و چکه حمام و توالت
با مواد خارجی بدون خرابی
تشخیص با دستگاه )۳کاره ژاپنی(

226۳842۱-26207507
88946794-227۳6429
77542098-4429۳584

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 22646472  غرب 4484۱975 
جنوب ۳۳۳۱45۱7  شرق 77۳۳6000 

قـالیـشـویی

22579۳2۱ پاسداران   22820۳64 نیاوران 
22926۳06 میرداماد   22687798 قیطریه 
8844۳۱65 سهروردی   22025629 پارک وی 

تهــرانیــان
قالیشویی و مبل شویی

 )لول+ کاور(بدون مواد اسیدی 

با نرخ اتحادیه و اصول مذهبیعضو رسمی اتحادیه )کد96( 

فقط قالیشوییتهــران نـو

774۱۳604  7747۳604   
  774۱05۱5

درشرق تهران کارخانه دارد

)شهر قدس(
ارتفــاع 4/5، 300  مغــازه  متــر   200
مترفروشــی،   3/5 ارتفــاع  زیرزمیــن 

معاوضه، رهن 46831829
09122618721

وانت کامیون قصر
شهر و شهرستان با مجوز طرح 

ترافیک 88431040 
88410050 -88426993

بدون داربست
پیچ و رولپالک- نماشویی

 -09122279946
09198954600

گروه خدمات راپل کاران برج سپهر
بــا طنــاب در ارتفــاع، پیــچ و رولپالک 
نماشوئی نصب سنگ با بیمه و ضمانت

44072678 - 09128772698

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی 

به قیمت بانه 55323529 
احمدی 09127646980

مبلمان بهنام
تعمیرات انواع مبلمان 
تعویض- رویه- رنگ

77350201 - 09124846118

قالیشویی خانه به خانه
تحویل به صورت لول

* 48 ساعته* 
نوبنیاد- پاسداران 26101033

هروی- دولت 22977105
شریعتی- میرداماد 26406355

حکیمیه- تهرانپارس 77003113

رهن و اجاره سوله از 200 الی۱000 متر

09۳5۱0۳527۱-09۱2۱0۳527۱

دارای آب،برق،سه فاز صنعتی
جهت صنایع چوبی و انباری

فروش چهار دیواری 750 و 1000متری
واقع در آیت ا...سعیدی ابتدای چهاردانگه 

نبش راهنمایی و رانندگی خیابان قاسم آباد خشگه

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه

5562۳۳28
09۱2۳84427۳

سرپایی
 زیرنظر پزشک

۲۲7۳۸۹7۹ ـ ۴۴۱۵۰۵۵۴
77۴7۳۰۳۸ ـ ۸۸۴۸۵۲۸۳

۳۳۴7۵۹6۱ ـ ۳۳۴7۵۹6۸ ـ ۵۵۵۱۵6۴6

خشکشوئی مبلمان و موکت 

متخصص در شستشوی فرشهای نفیس  و اعالء 

عمواوغلی
سرویس سراسر تهران 

کد 2۱8

تحویل 48ساعته 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای جواد خالقی  وکالتا از طرف آقای ناصر رحمتی به موجب تفویض 
وکالت شماره 24708-1397/12/21 دفتر دو فشافویه با تسلیم استشهادیه 
گواهی شده به شماره 139802153218000004-98/1/15 دفترخانه 2 
فشــافویه به ضمیمه درخواست وارده 24 مورخ 98/1/18 اعالم نموده است 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 2416 فرعی از 12 اصلی مفروز 
و مجزی شده از شماره 933 فرعی قطعه 29 تفکیکی واقع در بخش دوازده حوزه 
ثبتی حسن آباد استان تهران به مساحت 250 مترمربع که ذیل ثبت 7553 صفحه 
238 دفتر 98 به شماره سریال چاپی 044494 بنام آقای ناصر رحمتی ثبت و 
صادر و تســلیم گردیده که طبق مندرجات استشهادیه تسلیمی و گواهی دفتر 
امالک در قید رهن نمی باشد به علت اسبا ب کشی  مفقود گردیده است و وکیل 
مالک اخیر تقاضای صدور المثنای ســند مالکیت ملک مذکور را نموده است لذا 
در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت به هر دلیل نزد خود می باشند ظرف مدت  
10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل  سند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره به نشــانی حسن آباد- بلوار امام خمینی- خ شهید 
جواد قمی تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و 
عدم وصول اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات 

المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/1/24

م الف34
علی سلطانی نژاد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فشافویه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای جواد خالقی  وکالتا از طرف آقای ناصر رحمتی به موجب تفویض 
وکالت شماره 24708-1397/12/21 دفتر دو فشافویه با تسلیم استشهادیه 
گواهی شده به شماره 139802153218000003-98/1/15 دفترخانه 2 
فشــافویه به ضمیمه درخواست وارده 26 مورخ 98/1/18 اعالم نموده است 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 2418 فرعی از 12 اصلی مفروز 
و مجزی شده از شماره 933 فرعی قطعه 31 تفکیکی واقع در بخش دوازده حوزه 
ثبتی حسن آباد استان تهران به مساحت 250 مترمربع که ذیل ثبت 7555 صفحه 
244 دفتر 98 به شماره سریال چاپی 044496 بنام آقای ناصر رحمتی ثبت و 
صادر و تســلیم گردیده که طبق مندرجات استشهادیه تسلیمی و گواهی دفتر 
امالک در قید رهن نمی باشد به علت اسبا ب کشی  مفقود گردیده است و وکیل 
مالک اخیر تقاضای صدور المثنای ســند مالکیت ملک مذکور را نموده است لذا 
در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت به هر دلیل نزد خود می باشند ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره به نشــانی حسن آباد- بلوار امام خمینی- خ شهید 
جواد قمی تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و 
عدم وصول اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات 

المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/1/24

م الف33
علی سلطانی نژاد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فشافویه

»سرانجام، کار درست ما را به جلو می برد«

» زبان قرآن را باید آموخت «

تربیت مربی زبان آموزی قرآن )جهت تدریس(
حضوری – غیرحضوری – تدریس خصوصی

تلفن تماس: 77571012-77582026 - 77582027

معرفی اجمالی طرح بشــارت: از آنجا که زبان عربی، زبان رســمی ما ایرانیان نیست. در این طرح سعی 
شــده اســت که با یادگرفتن آخرین مهارت های یادگیری زبان آیات قرآن و تکرار مداوم آن به شــیوه ای 
لذت بخش و نوین قرآن  آموز را در محیطی قرار دهیم که فراگیران، زبان قرآن را همانند زبان مادری یاد 
بگیرند. که واژه های قرآن ملکه ذهن وی شود. که براساس چهار مهارت پایه ای در آموزش بنا نهاده شده 
است)شنیدن،  خواندن،  گفتن،  نوشتن(. تکرار و گفت وگو در مورد آیات به طور همزمان، شرایطی را فراهم 
می آورد که جمیع اعضاء و جوارح زبان آموز قرآن،  معطوف به کالم وحی می شوند و از همه توانایی های او 
حتی االمکان استفاده می گردد، امروزه اثبات شده است که پایه یادگیری هر زبان لغات آن زبان می باشد 
لذا یادگیری قرآن از این قانون مستثناء نیست اگر قرار باشد، ما یک جامعه قرآنی به تمام معنا داشته 
باشیم باید کاری کنیم که عموم مردم ما، وقتی قرآن را می شنوند، بتوانند معنا و مفاهیم صدای قرآن را 
از طریق شنیدن درک کنند و وقتی قرآن را مطالعه می کنند، نیازی به ترجمه فارسی آن نداشته باشند،  

برای رسیدن به این هدف متعالی، کتاب های آموزشی  واژه نامه قرآنی باق طراحی شده است.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای  جواد خالقی وکالتا از طرف آقای ناصر رحمتی به موجب تفویض 
وکالت شماره 24708-397/12/21 1 دفتر دو فشافویه با تسلیم استشهادیه 
گواهی شده به شماره 139802153218000005-98/1/15 دفترخانه 2 
فشافویه به ضمیمه درخواست وارده 23 مورخ 98/1/18 اعالم نموده است 
سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین به شماره 2421 فرعی از 12 اصلی مفروز 
و مجزی شده از شماره 933 فرعی قطعه 34 تفکیکی واقع در بخش دوازده حوزه 
ثبتی حسن آباد استان تهران بمساحت 250 متر مربع که ذیل ثبت 7558 صفحه 
253 دفتر 98 بشماره سریال چاپی 044499 به نام آقای ناصر رحمتی ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده که طبق مندرجات استشهادیه تسلیمی و گواهی دفتر 
امالک در قید رهن نمی باشــد بعلت اسباب کشــی مفقود گردیده است و وکیل 
مالک اخیر تقاضای صدور المثنای سند مالکیت ملک مذکور را نموده است لذا 
در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت به هر دلیل نزد خود می باشند ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره به نشانی حسن آباد - بلوار امام خمینی - خ شهید 
جواد قمی تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و 
عدم وصول اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات 

المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م -الف 35

تاریخ انتشار 98/1/24
علی سلطانی نژاد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فشافویه

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای عمادالدین عفیفی دارای شناسنامه شماره 1-926876-005  به شرح دادخواست به 
کالسه 37/955/98 این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حمزه عفیفی بشناسنامه 5-292370-165 در تاریخ 1/4 97/1 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عمادالدیــن عفیفی ش ملی 1-926876-005 پســر متوفــی 2- مهدی عفیفی ش ملی 
0054435307 پســر متوفــی 3- عمــار عفیفی ش ملی 1-644066-006 پســر متوفی 
4- نرگس عفیفی ش ملی 0-457218-007 دختر متوفی 5- شــهناز میرزاپور ســهزابی 

ش ملی 0047104236 همسر متوفی
متوفی بغیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد. 

و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 30

تاریخ انتشار: 98/1/24
رئیس شعبه 955 دادگاه عمومی شورای حل اختالف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای هادی هاشمی دارای شناسنامه شماره   0491850972به شرح دادخواست به کالسه 
16/952/98ایــن دادگاه درخواســت گواحــی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان راضیه کشاورزی بشناسنامه  6219639618در تاریخ  97/5/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عیدی محمدهاشمی 
به شماره ملی0492389381 پسر متوفیه 2- هادی هاشمی به شماره ملی 0491850972 
پسر متوفیه 3- ربابه هاشمی میاندشتی به شماره ملی 6219658833 دختر متوفیه 4- زهرا 

هاشمی به شماره ملی 0492581282 دختر متوفیه
متوفی به غیر از نامبردگان ورثه ای دیگری ندارد و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م-الف 29 

تاریخ انتشار 98/1/24

رئیس شعبه 952 دادگاه عمومی شهرری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای میثــم عبدالحســین دارای شــماره ملــی 0493441001 به شــرح دادخواســت به 
کالسه13/960/98 این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد عبدالحسین ش ملی 0490704778 در تاریخ 1397/12/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- میثم عبدالحسین 
0493441001 پســر متوفی 2- علی عبدالحسین 0491802927 پسر متوفی 3- مریم 
عبدالحســین 0492885435 دختر متوفی 4- سمانه عبدالحسین 0493185410 دختر 

متوفی 5- ناطقه اردستانی 0492314926 همسر متوفی 
متوفــی به غیــر از نامبردگان فوق ورثــه  دیگری ندارد و اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

م-الف 31 
تاریخ انتشار: 98/1/24

رئیس شعبه 960 دادگاه عمومی شهرری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای  جواد خالقی وکالتا از طرف آقای ناصر رحمتی به موجب تفویض 
وکالت شماره 24708-397/12/21 1 دفتر دو فشافویه با تسلیم استشهادیه 
گواهی شده به شماره 139802153218000007-98/1/15 دفترخانه 2 
فشــافویه به ضمیمه درخواست وارده 28 مورخ 98/1/18 اعالم نموده است 
سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین به شماره 2420 فرعی از 12 اصلی مفروز 
و مجزی شده از شماره 933 فرعی قطعه 33 تفکیکی واقع در بخش دوازده حوزه 
ثبتی حسن آباد استان تهران بمساحت 250 متر مربع که ذیل ثبت 7557 صفحه 
250 دفتر 98 بشماره سریال چاپی 044498 به نام آقای ناصر رحمتی ثبت و 
صادر و تســلیم گردیده که طبق مندرجات استشهادیه تسلیمی و گواهی دفتر 
امالک در قید رهن نمی باشــد بعلت اسباب کشــی مفقود گردیده است و وکیل 
مالک اخیر تقاضای صدور المثنای ســند مالکیت ملک مذکور را نموده است لذا 
در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت به هر دلیل نزد خود می باشند ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره به نشــانی حسن آباد - بلوار امام خمینی - خ شهید 
جواد قمی تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و 
عدم وصول اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات 

المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م-الف 36

تاریخ انتشار 98/1/24

علی سلطانی نژاد - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فشافویه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای  جواد خالقی وکالتا از طرف آقای ناصر رحمتی به موجب تفویض 
وکالت شماره 24708-397/12/21 1 دفتر دو فشافویه با تسلیم استشهادیه 
گواهی شده به شماره 139802153218000004-98/1/15 دفترخانه 2 
فشــافویه به ضمیمه درخواست وارده 25 مورخ 98/1/18 اعالم نموده است 
سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین به شماره 2417 فرعی از 12 اصلی مفروز 
و مجزی شده از شماره 933 فرعی قطعه 31 تفکیکی واقع در بخش دوازده حوزه 
ثبتی حسن آباد استان تهران بمساحت 250 متر مربع که ذیل ثبت 7554 صفحه 
241 دفتر 98 بشماره سریال چاپی 044495 به نام آقای ناصر رحمتی ثبت و 
صادر و تســلیم گردیده که طبق مندرجات استشهادیه تسلیمی و گواهی دفتر 
امالک در قید رهن نمی باشــد بعلت اسباب کشــی مفقود گردیده است و وکیل 
مالک اخیر تقاضای صدور المثنای ســند مالکیت ملک مذکور را نموده است لذا 
در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت به هر دلیل نزد خود می باشند ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره به نشــانی حسن آباد - بلوار امام خمینی - خ شهید 
جواد قمی تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و 
عدم وصول اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات 

المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م-الف 45

تاریخ انتشار 98/1/24

علی سلطانی نژاد - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فشافویه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای  جواد خالقی وکالتا از طرف آقای ناصر رحمتی به موجب تفویض 
وکالت شماره 24708-397/12/21 1 دفتر دو فشافویه با تسلیم استشهادیه 
گواهی شــده به شماره 139802153218000002-98/1/15 دفترخانه 2 
فشــافویه به ضمیمه درخواســت وارده 27 مورخ 98/1/18 اعالم نموده است 
سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین به شماره 2419 فرعی از 12 اصلی مفروز 
و مجزی شده از شماره 933 فرعی قطعه 32 تفکیکی واقع در بخش دوازده حوزه 
ثبتی حسن آباد استان تهران بمساحت 250 متر مربع که ذیل ثبت 7556 صفحه 
247 دفتر 98 بشــماره سریال چاپی 044497 به نام آقای ناصر رحمتی ثبت و 
صادر و تســلیم گردیده که طبق مندرجات استشــهادیه تسلیمی و گواهی دفتر 
امالک در قید رهن نمی باشــد بعلت اسباب کشــی مفقود گردیده اســت و وکیل 
مالک اخیر تقاضای صدور المثنای ســند مالکیت ملک مذکور را نموده اســت لذا 
در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت به هر دلیل نزد خود می باشند ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره به نشــانی حسن آباد - بلوار امام خمینی - خ شهید 
جواد قمی تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و 
عدم وصول اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات 

المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م-الف 46

تاریخ انتشار 98/1/24
علی سلطانی نژاد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فشافویه


