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پاورقی

Research@kayhan.ir
مهار انقالب اسالمی
در طول  45سال دوران جنگ سرد بهرغم تالش شوروی و آمریکا برای
نفوذ بیشتر در این منطقه ،یک نوع اجماع و توافق ضمنی وجود داشت که
نفوذ سیاســی و حضور نظامی دیگری بهگونهای نباشد که منافع رقیب را
به خطر اندازد .اگرچــه هرکدام ضمن حفظ وضع موجود درواقع به دنبال
گسترش حوزه نفوذ و بر هم زدن اوضاع به نفع خود بودند ،اما آنچه از سوی
آنها بهطور رسمی بیان میشد حفظ تعادل و وضع موجود بود.
بــه همین جهت در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران
و اصــرار جمهوری اســامی مبنی بر تنبیه متجــاوز در چارچوب قواعد و
مقررات بینالمللی ،هر دو ابرقدرت شــوروی و آمریکا که پیروزی ایران را
موجب دگرگون شدن ژئوپلیتیک منطقه ارزیابی میکردند ،با تنبیه متجاوز
مخالفت کردند.
بر این پایه شوروی معتقد بود که برای یارگیری علیه قدرت استکباری

خود از ثمرات اندیشه غربی و غربگرایی و سیاستها و برنامههای آن هست
هیچ جایی برای شک صدور حکم علیه غرب و غربگرایی باقی نمیگذارد».
در مقابل جمهوری اسالمی با طرح شعار « نه غربی ،نه شرقی ،جمهوری
اسالمی» که در روزهای شکلگیری انقالب بهعنوان یکی از شعارهای اصلی
مردم انقالبی مطرح شد و اینکه بهعنوان اصل اساسی در سیاست خارجی
موردتوجه قرارگرفته است ،نهتنها ازنظر سیاسی عدم وابستگی به دو بلوک
شرق و غرب را اعالم نمود ،بلکه ایسمهای گوناگون که برآمده از دو مکتب
کاپیتالیستی و مارکسیستی و هردو محصول تمدن غرب بود را طرد و اعالم
نمود که سعادت همه ابنای بشر در پیگیری فرمانهای اسالمی است.
ازایــنرو بود که حمایت از مســتضعفین و مبارزه حقطلبانه آنها در
مقابل مستکبرین و درعینحال خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی
ملتهای دیگر و دفاع از حقوق مسلمانان جهان و نفی ظلم و سلطهپذیری
در روابط بینالملل را از اهداف سیاست خارجی خود قرار داد که در بسیاری

حکومت شانزدهسالهاش در مصر ،گرچه تا حد زیادی توانست جوشوخروشی
در اعــراب به وجود آورد ،اما نتوانســت موفقیت چندانی در مبارزه با رژیم
صهیونیستی کسب نماید .بلکه بالعکس شکستهای پیدرپی اعراب از رژیم
صهیونیستی باعث شد که سرانجام میدان مبارزه با این رژیم که در ابتدا تمام
ی گرفت ،در زمان التهاب شعارهای ناسیونالیستی
قلمرو جهان اسالم را در برم 
ن عربی ،به حوزه عربی محدود و سرانجام با شکست اعراب در جنگهای
و پا 
پیاپی از رژیم صهیونیستی ،مبارزه با رژیم صهیونیستی منحصر به گروههای
فلسطینی شد که این گروهها نیز غالباً به جهت اختالفهای دولتهای عربی،
مورد تسویهحساب این دولتها قرار میگرفتند.
منیر شفیق نویسنده و متفکر معاصر فلسطینی در تحلیلی عواقب روی
آوردن به ایسمهای مختلف منشأ گرفته از غرب و جدایی از هویت اسالمی
در مبارزات کشورهای اسالمی را بیان کرده و ضمن بررسی نتایج و عواقب
چنین رویکردی مینویسد:

بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینهها و شرایط انعقاد معاهده برجام

نگاهی به نقش مساجد در جریان انقالب اسالمی

امین آیتالله بر وجردی
آيتاهلل سيد ضياءالدين
نيز به جاي پدرش در مسجد
جامع به تدريس تفسير قرآن
ل  1325ش پرداخته
در سا 
و در هميــن اوان مديريت
مدرسة خان محمديه را هم
عهدهدار بوده است.
در اينجــا خالصهاي از
زندگي مرحوم آيتاهلل سيد
ضياءالدين و بازتاب فعاليت
وي در نهضت امام خميني
(ره) كه در اســناد ســاواك
بــه آن دســت يافتــه و در
اين كتاب درج گرديده ،ياد
مينمائيم.
آيتاهلل سيد ضياءالدين
استرآبادي در سال  1323ق
(1284ش) در شــهر نجف
به دنيــا آمــد .از آن جايي
كه وي از نــوادگان امامزاده
ســيدعمادالدين حســيني
علــوي ،مدفــون در يكي از
مضافات هزار جريب (منطقه
گرگان و مازندران) ،اســت
و نســبتش به چند واسطه
بــه حضــرت زينالعابدين
عليهالســام ميرســد ،به
عمادي استرآبادي نيز خوانده
ميشــد .پدر دانشــمندش
آيتاهلل ســيد محمــد امام
جماعت شبستان استرآبادي
مســجد جامــع در ســال
 1295ق (1256ش) در
دشــت گرگان تولد يافت و
از شــاگردان بزرگاني چون
آخوند خراســاني (صاحب
كفايه االصول) و سيد محمد
كاظــم طباطبائــي يزدي
(صاحب العرو ة الوثقي) بود.
آيتاهلل سيد ضياءالدين
پس از طي مقدمات و سطح
نزد پدر و آقا ســيد محمد
وحيــد در تهران به قم رفت
و در حوزة درس آيات عظام:
حاج شــيخ حســن فاضل،
سيد محمد تقي خوانساري،
سيد صدرالدين صدر و شيخ

۲۷

انقالب اسالمی و تغییر ساختار قدرت در منطقه
سهراب صالحی

انقالب اسالمی با شــعار« نه شرقی ،نه غربی» عمال
ســاختار دو قطبی حاکم برمنطقه غرب آســیا را
به چالش کشــید .دو ابر قدرت شــوروی و آمریکا
علیرغم همه اختالف خود اما در برابر پدیده انقالب
اسالمی ایران که به دنبال برهمزدن نظم ژئو پلتیک
حاصل از جنگ ســرد در منطقه بود ،به یک اتحاد
راهبردی رســیدند .نمونه این اتحاد را باید در عدم
تنبیه عراق بعثــی به عنوان متجــاوز جنگ دید.

مهمترین دلیل تالش آمریــکا برای مهار انقالب
اســامی را باید در ذات اســامی آن جســت.
ســرخوردگی جنبشهــای اســامی در برابر
رژیمهای ناسیونالیستی حاکم و همچنین شکست
ابهت جهان عــرب مقابل رژيم صهیونیســتی،
سبب شــد تا انقالب اســامی بتواند ضمن رد
تمام ایدئولوژیهای شکســت خــورده ،الگوی
جدیدی از اسالم سیاســی را به نمایش بگذارد.

آمریکا در منطقه به حضور آن نیاز است و بنابراین تداوم منافع شوروی در
این منطقه با حضور آمریکا امکانپذیر است.
آمریکا نیز متوجه بود که عالوه بر اینکه ممکن است سلطه یکجانبهاش
بر این منطقه ،مسکو را به این نتیجه برساند که امنیت شوروی در معرض
تهاجم جدی قرارگرفته اســت .لذا حضور شوروی و تبلیغات کمونیستها
در کشــورهای خلیجفارس را محمل مناسب و الزم برای ترس بسیاری از
دولتهای منطقه از خطر ســرخ شوروی و درنتیجه پناه آوردن به آمریکا و
فروش تسلیحات گسترده ســاخت غرب در منطقه ارزیابی مینمود؛ اما با
وقوع انقالب اسالمی و سقوط رژیم پهلوی ،مهمترین پایگاه سیاسی و نظامی
غرب از دست رفت و منطقه با خأل قدرت مواجه شد؛ زیرا با پیروزی انقالب
اســامی و با خروج جمهوری اســامی از پیمان مرکزی سنتو این پیمان
منحل شد و بهاینترتیب زنجیره و حلقه سیاسی -نظامی غرب در برابر نفوذ
شرق در منطقه خلیجفارس ازهمگسیخته شد و صحنه سیاست جهانی را با
شگفتی روبرو کرد .همچنین با وقوع انقالب اسالمی نهفقط غرب مهمترین
پایگاه سیاسی و نظامی خود را در منطقه از دست داد و نهفقط ابهت آمریکا
درصحنه بینالملل شکسته شد ،بلکه انقالب اسالمی بهعنوان مکتب مبارزه
علیه سلطه نظام سرمایهداری و کمونیسم به جهان صادر شد.
در حوزه جهان اســام که مردم آن از دیرباز با اســام خو گرفتهاند،
تأثیرپذیری جنبشها از انقالب اســامی برجستهتر بود ،بهخصوص اینکه
انقالبیون منطقه با تمسک به ایدئولوژیهای غربی و شرقی نتوانسته بودند در
مبارزه با حکومتهای مرتجع و مستبد منطقه و بهخصوص رژیم صهیونیستی
راه بهجایی برند .حتی شعارهای ناسیونالیستی جمال عبدالناصر در مدت

از اصول قانون اساسی بهتصریح مورد اشاره قرارگرفته است.
امام خمینی (ره) ،رهبر کبیر انقالب نیز با زبان رســای خود در مواقع
مقتضی به تشریح آن میپرداختند.
در نظــر امام خمینــی (ره) تالش برای رهایی ملتهای مســلمان و
مستضعف از سلط ه گران اوالً از ماهیت اسالمی انقالب ایران نشئت میگیرد
که هدفش زنده کردن احکام اسالمی در اجتماع است؛ ازآنجاکه اسالم مکتب
همه مســلمین است لذا بین کشورهای اسالمی فرق نیست و حتی احکام
و قواعد اسالم بهگونهای است که پشتیبان مستضعفین است و باید رسالت
خــود را در این زمینه انجام دهیم؛ از دگر ســو ،اگــر این انقالب در حوزه
جغرافیایی ایران محصور شود ،قطعاً با شکست مواجه خواهد شد ،درعینحال
امام خمینی(ره) تأکید داشتند که ما هرگز نمیخواهیم ارزشهای اسالمی
را بر دیگران تحمیل کنیم و اساساً ایمان اسالمی مبتنی بر پذیرش و اقناع
عقلی اســت و تحمیل پذیر نیست.بلکه تأکید این است که اسالم به جهان
ارائه گردد« ،هرکس خواست بپذیرد و هر کس نخواست نپذیرد»
از منظــر امام خمینــی (ره) ،از الزامات صدور انقالب و موفقیت آن در
جهان ،پیاده شــدن احکام اســامی در ایران ،حفظ وحدت ملت مسلمان
ایران ،مقاومت همه اقشار بهخصوص نخبگان دانشگاهی و حوزوی و نیروهای
کشوری و لشکری در مقابل سلط ه گران است.
همچنیــن توجه به ملتهــا و تأکید بر این نکته که هر جا زورمندان و
دولتها با ما مخالف باشــند ملتها با ما موافقاند و اگر بخواهیم انقالب را
صادر کنیم باید کاری کنیم که مردم خودشان حکومت را به دست بگیرند،
از سایر الزامات صدور انقالب و موفقیت آن در جهان است.

از جمله راههای حفظ نظم ژئوپلتیک در منطقه غرب آسیا اجرای
پیمانهای امنیت جمعی بود .پیمان سنتو مهمترین پیمان امنیتی بود
که توسط دولت آیزنهاور بر ایرانیان تحمیل شد .وقوع انقالب اسالمی با
برهمزدن چنین پیمانهایی ،نظم غربی حاکم بر منطقه را از بین برد.

«ما یقین داریم که غربزدگی به نازایی و ناکامی و شکست و انحطاط
کشیده میشود و هیچ امیدی در سایه غربزدگی یا در زمینه غربگرایی
و یا در مکتبی از مکتبهای آن وجود ندارد و این نخستین موضوعی است
که نباید در اثبات آن هیچگونه شــک و تردیدی به خود راه داد .اینهمه
نمودهای آشــکار ،تســلیمپذیری ،قطبگرایی ،دوری از هیئت سیاسی و
فرهنگی و سردرگمی و خود فراموشی و  ...گواهی آشکار بر یأس و ناامیدی
است که غربزدگان در مورد خیاالت و آرزوهایی که در زمان دانشجویی خود
داشتهاند ارائه دادهاند ...و بررسی نتایج واقعی که هماکنون در پیشرو داریم و

قبولآ گهیتلفنی

از ساعت  ۸صبح الی  ۶بعدازظهر
تلفن۳۳۱۱۲۲۹۱-۵ :
فکس۳۳۱۱۸۰۵۳ :
niyaz.mandiha@kayhan.ir

خرید و فروش
کلیه امالک
امالک

فروش ویالهای شــیک و نوســاز
در منطقه سرســبز شمال -نور-
نوشهر -رویان -چمستان از 200
میلیــون به باال با شــرایط خوب و
اقساط مناسب و مشاوره رایگان

ابراهیمی 0911-3974578

اردبیل -دامنه سردابه

بــاغ ویال  6500متــر -دوبلکس
 +کبابی +قصابی دارای اسطبل
چاه آب -استخر ،دیوار فنسکشی،
برق ،گاز تلفن دوربین مدار بسته
سند تک برگی

8064786-0935
4516922-0914

ابهر -ازناب

باغ انگور  7هزار متر متری ۲۵
هزار تومان دارای بنای نوساز
 40متر و خانه روســتایی 45
میلیون  400متر هر دو سند
منگولهدار

0936-9277987
ظفر  211متر  25ساله

بازسازی شــده فرمانیه 185
متر کلید نخورده فرمانیه 400
متر کلید نخورده قیطریه 75
و  85و  95متــر نوســاز کلید
نخورده

0912-2278254

کرج -جهانشهر

حــد فاصــل خیابــان
هاللاحمر و کسری
یــک واحــد اداری بــه
متراژ  140متر  3خواب
به فروش میرسد
قیمت به صورت توافقی

0912-2688191

زمین هکتاری

با
شرایط استثنایی
شمال
الهیجان
09120412454
کرمان
«فروش هتل»
09123873112
میدان امامت
 90متر ،طبقــه  ،4تکواحدی
بدون آسانسور و پارکینگ
09192227783

بهار شمالی ،نبش کوچه مترو (شیمی)

یک واحد  40متری از یک مجتمع تجاری
سند اداری با دید خیابان رهن و اجاره
09121395531

فروشی رستوران تجاری
با تمام وسایل
متری  25میلیون
نصف مبلغ معاوضه
ابتدای بلوار بهشتی کهریزک

09127004911
09100022422

سهروردی -بر خیابان خرمشهر
 50+تجاری با  2ســال سابقه
قهوه و نان ،پاخور عالی -نبوی
09121365619

زمینی به متراژ  1388مترمربع واقع در کرج-
جاده شــهریار  -هفتجوی -شــهرک صنعتی
زریندشــت بفروش میرسد .جهت اطالعات
بیشتر با شماره زیر تماس حاصل بفرمایید.

0912-9579114

جاده طالقان

باغ ویال  3000متر زمین
 400متر بنا
ساخت عالی -امکانات رفاهی
فول -سند  6دانگ
تکبرگ 4 -میلیارد

0910-1246317

حکیمیه -سازمان آب  100متر
سوپرمارکت فعال سرقفلی

روشنآباد بابل

قصرالدشت84 -متر -فول
نور و نقشــه کمنظیر 5 -ســاله واقعی
فقط با متری  10400خرید کنید
 09112428244مدیری

09030813652

09126906292

4راه مولوی خیابان صاحبجمع

زمیــن به مســاحت  216متر
تفکیک شده مشجر با درختان
تامسون آب و برق و گاز آماده
وصل میباشد

خدمات کلیه امور ساختمانی

تاسیسات ،جوشکاری ،لولهکشی،کولر ،پکیج،
بنایی ،نقاشی و بازسازی و خردهکاری

اکبری 09120841316

تاسیسات لولهکشی آب،
شوفاژ و فاضالب نصب
موتورخانه تعمیرات
(کلی و جزئی)

56773465
09124954688

خـدمـات سیـد

رفع نم و چکه حمام و توالت
با مواد خارجی بدون خرابی

تشخیص با دستگاه (3کاره ژاپنی)

22638421-26207507
88946794-22736429
77542098-44293584

کاشیکاری -قیرگونی
تعمیرات
09120786534
گروه معماری بام آسمان

پیمان ،مدیریت ،بازسازی
(ولیعصر ،پالک )3053
22736994 -09121068840

88093729 -09121150821

ن کمپرسور نیاوران)
(شمیرا 
شکســتن بتن و ســنگ و چاههای
سنگی و خاکی
 0912-3392989رفیعی

جنتآباد -چهارباغ غربی
 85متر  2خواب بازسازی کامل با
انباری +بالکن ،فوری زیرقیمت
09127195989

حسنآباد فشافویه بر جاده اصلی 3444
متر ســند  6دانــگ در و دیوار  70متر
سوئیت (مناسب سوله و کارگاه و)...
09190315229 -09902062927

گروه خدمات راپل کاران برج سپهر
بــا طنــاب در ارتفــاع ،پیــچ و رولپالک
نماشوئی نصب سنگ با بیمه و ضمانت
44072678 - 09128772698

هفتتیر مفتح شمالی  370متر زیر
همکف ملکیت و سرقفلی فروش یا
رهن و اجاره مناسب سفرهخانه
09121332562

دهونک  70متر آشپزخانه فعال
با فروش روزانه  2/500م
با چهار خط تلفن واگذار میشود جهت اجاره

دفتر مهندسی سماء

فروش سرقفلی مغازه  80متر
متری  70میلیون ،برق ،گاز و تلفن
09123768910 -09121486028

بر شریعتی

 261متر تجاری
متری  180میلیون
09360501339

میدان امامت
 90متر ،طبقــه  ،4تکواحدی
بدون آسانسور و پارکینگ
09192227783

تهراننو -خ ارمغانی -پ 144
 22متر مغازه با ملکیت با لوازم
میوهفروشی ،رهن یا فروش
09122431371

ونک شیخ بهایی ،نبش کشفیان

 151و  136متر تجاری
جهت بانکها و تهیه غذا جهت اجاره

09190237954 -09148211105

بنایی
و خدمات

فراز گسترش

نصب ،سرویس ،نگهداری آسانسور
و باالبرهای هیدرولیکی و کششی
09191053571-77560097

بازسازی ،نوسازی
بازدید و طراحی و مشاوره رایگان

26317099

بازسازی
دکوراسیون داخلی
66566972

اسکلت بتنی با تیرچه یونولیت

از  32هزار با انواع دال از  50هزار
با نمونه کارهای در حال اجرا و رزومه قوی
09126080466- 88699099

مشاور حقوقی
آموزشی
قابــل توجــه کنکوریهــا و
دانشآمــوزان پایههای  10و
 11تهرانــی و یزدیهای مقیم
تهران ،کالسهای خصوصی به
صورت فشــرده شیمی ،جهت
جمعبندی کتابهای نظام قدیم
یا جدید (تســت و بیان نکات)
توســط یکــی از مجربتریــن
دبیران استعدادهای درخشان
استان یزد

09121786368

موسسه حسابداری مشکی

ارائه کلیه خدمات حسابداری
و حسابرسی ،اظهارنامه مالیاتی
ارزش افــزوده و گزارشــات
فصلی و دفاع در اداره دارایی

عـدالـت

خریدار عادالنه کلیه لوازم
ساید -یخچال -لباسشویی
-LEDکولرگازی -مبلمان
و خرده ریز منزل و انباری

۲۲۶۷۶۶۱۲و ۸۸۴۶۰۳۲۳
۰۹۱۲۲۱۲۷۴۲۰

ضایعات آهنآالت
کاغذ باطله ،مس ،چدن
آلومینیوم ،باطری ،رینگ
09127229617-33604739

صیادبارسیدخندان
جابهجایی تخصصی کلیه وسایل
با کارگر ورزیده ،خاور مخصوص
22301200-88446844

قالیشویی
مبل شویی

تابلوهــای تبلیغاتــی -بنــر -چلنیــوم
 -CNCلیزر -چاپ دیجیتال استندهای
نمایشگاهی -الیت باکس

قالیشویی ،مبلشویی مهنام

ریـاضی دهـم

مبلمانبهنام

مجری حقوقی

وکالت و مشاوره (قاضی سابق)

دادگاه خانواده ،دادسرا ارشــاد دادگاه انقالب،
کیفری استان و کلیه پروندههای کیفری حقوقی
66553274

تربیت مربی

جهــت تدریــس ترجمــه قرآن بــه زبان
انگلیسی (همراه با مکالمه) طرح بشارت
(ساعت تماس)8-12 :
77582027-77571012

خرید و فروش

ضایعات و لوازم منزل
خرید ضایعات سبک و سنگین

فلزات رنگی ،مسی ،آلومینیوم
(تخریب ساختمان)
09122784522- 09125876456

شرکتی در نظر دارد یکدستگاه خودرو آریو مدل
 95را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند
تلفن تماس  42609307و 09125759883

بازدید و اخذ اسناد مزایده 29و 98/2/30
فراخوان ثبتنام نوبت دوم انتخابات
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنفی
خدمات فنی شهرستان گمیشان

به اطالع اعضاء محترم میرساند جهت ثبتنام داوطلبی
عضویــت در هیئت مدیره و بازرســی اتحادیه از تاریخ
 98/2/25به مدت  10روز کاری با مراجعه به سامانه
اصناف ایرانیان و یا دبیرخانه هیئت اجرایی انتخابات با
ارائه مدارک مورد نیاز اقدام نمایید.

هیئت اجرایی انتخابات

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

22504238ـ22315131

55420244
09120238095

پیمــان مدیریت همراه با برگ مجری و
شناسنامه فنی ملک -بدون واسطه
44448231-09121759270

امداد گسترآپادانا

بهترین خریدار کاغذ باطله
مجلــه ،کتــاب ،روزنامه،باتری
خردهریز انباری و آهنآالت
09124790658

شستشویی فرش  48ساعته
مرکزی 88454810
شبانهروزی 09128381392

با قیمت مناسب
09124089751

متفرقه

تعمیرات انواع مبلمان
تعویض -رویه -رنگ
77350201- 09124846118

قالیشویی و مبل شویی

فرهنگیان ،جانبازان و بازنشستگان

22344882 - 09126871887

مجری مستقیم /اقساط

استانبول 2150
آنتالیا -کوش آداسی 2380
دبی  3680تایلند  5500کلیه
تورهای داخلی و خارجی با بلیط
09120182681
 09352657281رستم

تهــرانیــان
بدون مواد اسیدی

عضو رسمی اتحادیه (کد)96

نیاوران
قیطریه
پارک وی

22820364
22687798
22025629

(لول

 +کاور)

با نرخ اتحادیه و اصول مذهبی

پاسداران
میرداماد
سهروردی

22579321
22926306
88443165

تهــران نـو
فقط قالیشویی

درشرق تهران کارخانه دارد
77413604 77473604
77410515

قـالیـشـویی

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
غرب 44841975
شمال 22646472
جنوب 33314517
شرق 77336000
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کمال صادقی کمال دارای شماره شناسنامه  227به شرح دادخواست به کالسه
 98/7/13در این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح
داده که شــادروان گلزار داوری صفا به شناســنامه  21در تاریخ 1387/11/27
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است
به  -1خواهان با مشــخصات فوقالذکر کمال صادقی کمال فرزند محمد به شــماره
شناســنامه  227صادره از ورامین پسر متوفی  -2باقر صادقی کمال فرزند محمد
به شش  43صادره ورامین پســر متوفی  -3جمال صادقی کمال فرزند محمد به
شش  3صــادره از ورامین پســر متوفی  -4زینب صادقــی کمال فرزند محمد به
شش  19صادره از پیشــوا دختر متوفــی  -5ناهید صادقی کمال فرزند محمد به
شش  4صادره از شهرری دختر متوفی  -6آسیه عرب صادقی جنگلی فرزند محمد
به شش  3صادره از ورامین دختر متوفی  -7فاطمه صادقی کمال فرزند محمد به
شش  988صادره از شــهرری دختر متوفی  -8صفورا صادقی کمال فرزند محمد
به شش  226صادره از ورامین دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورای حل اختالف حوزه بخش کهریزک تقدیم دارد و
اال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/2/25

شورای حل اختالف حوزه کهریزک

حسين ،مورد محبت و اعتماد
بســيار آيتاهلل بروجردي قرار
داشــت و معظمله او را فرزند
و ســيدضياءالدين ايشــان را
پدرجان خطــاب ميكردند و
تجــار تهران را براي حســاب
حقوق شرعي به ايشان ارجاع

عبدالكريم حائري يزدي حاضر
گرديد و به مقام اجتهاد رسيد.
مراتب علمي و عملي او مورد
تائيد آيتاهلل ســيد محســن
حكيم و آيتاهلل سيد ابوالحسن
اصفهاني قرار داشــت .پس از
درگذشت پدر بزرگوارش در قم

آیت اهلل سید ضیاءالدین استرآبادی که از شاگردان مورد
تایید آیات عظام حکیم و ســید ابوالحسن اصفهانی بود،
بعد از مرگ پــدر به تهران آمد و وظیفه امامت جماعت در
شبستان چهلســتون را بر عهده گرفت .به گفته آیتاهلل
صافی گلپایگانی ،این عالم وارســته مورد اعتماد آیتاهلل
بروجردی بود و ایشان بارها وی را امین خود خوانده بودند.
ميداد و مكرر ميفرمود :ايشان
[ســيدضياءالدين] امين من
هستند.
وي عالوه بر امامت جماعت،
تبليغ ،تدريس و مديريت حوزة
علميه خان محمديه در نوشتن
نيز پرتــاش بود و آثار ارزندهاي
به جامعه و دانشپژوهان عرضه
داشــت .كتابهايي مانند :اسالم
و تشــيع ،طريقالحــق ،ابديت
روح،اهــل ادب يــا به ســوي
خدا ،شــرح زيارت جامعهكبيره،
حجتالمنتظر ،چرا شيعه شدم؟،
رســالة العقايد االماميه ،حواشي
توضيحالمسائل آيتاهلل بروجردي
و حواشي بر العروة الوثقي و ...
او همچنيــن حســينيه

در سال  1365ق (1324ش)،
كــه در يكــي از حجرههاي
غربي صحن عتيــق حضرت
معصومه(س) به خاك سپرده
شــد ،به تهران آمد و به جاي
پــدرش در شبســتان مذكور
بــه اقامه جماعــت و تبليغ و
ارشاد مردم و همچنين تدريس
تفســير قرآن كريم پرداخت
و همزمان مديريت مدرســة
ي خان محمديه واقع در
قديم 
روبروي د ِر غربي مسجد جامع
در بازار نورزخــان را به عهده
گرفت.
آيتاهلل ســيدضياءالدين
اســترآبادي مورد احترام زياد
اساتيدش در قم بود ب ه طوري

مسجد کوچک ،نام مســجدی در بیرون از صحن اصلی
مسجد جامع اســت که بیشتر نمازگزارانی از آن استفاده
میکردند که شــرایط حضور در صحن اصلی را نداشتند،
همچون کارگرانی که لباس تمیز برتن نداشتند .این مسجد
مدتها به عنوان مغازه اســتفاده میشــد و بعدها توسط
آیتاهلل حسن سعیدی تهرانی دوباره به مسجد تبدیل شد.
كه بنا به گفتة آيتاهلل لطفاهلل
صافي گلپايگاني ،وقتي وي وارد
جلســة درس ميشد ،آيتاهلل
ســيد محمد تقي خوانساري
تمــام قد ميايســتاد و وي را
تكريــم مينمــود .همچنين
بنابر گفته فرزندش حاج سيد

نوادرمان پارمیس

(شماره ثبت )46082
اعزام همیار در اسرع وقت
* شبانهروزی و روزانه*
جهت همیاری سالمند ،کودک
و امور منزل

77201871
09124472238

اســترآبادي را در محله پامنار
تهران بنا نهاد كه مورد استقبال
و توجه علماء ،طالب ،بازاريان و
مردم قرار داشت.
مرحوم استرآبادي با شروع
نهضــت امام خمينــي(ره) به
حمايت از آن پرداخت .وي در

انجام کلیه امور مالی
و مالیاتی خود را
با آسودگی خاطر به ما بسپارید

(معامالت فصلی ،اظهارنامه ،ارزش
افزوده عملکرد بســتن حسابها و
بهای تمام شده تحریر دفاتر قانونی
تنظیم الیحه دفاعی)...

09124037083

پخش انواع کولر گازی (اسپیلت)
لباسشویی ،ظرفشویی با گارانتی
به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127646980

خرید و فروش فیش حج ،مکه
تماس همهروزه -نقدی در محل شما

66846634-66191022
09126701642

فرزندان شیرخوارگاه آمنه

(س)

نام :فرانک

تاریخ تولد97/12/۲۳ :
تاریخ پذیرش۹۸/۱/۲۰ :
نام مادر :مهناز نصیری

نام پدر... :

ارجاع دهنده:بیمارستان اکبری
نام :هدیه

تاریخ تولد۹۸/۱/۱ :
تاریخ پذیرش۹۸/۱/۱۸ :

نام مادر :فریده حاجی شمسایی

نام پدر... :

ارجاع دهنده:بیمارستان آرش
نام :امین

تاریخ تولد۹۸/۱/۱۳ :
تاریخ پذیرش۹۸/۱/۲۱ :

نام مادر :سمیرا احمدی

نام پدر... :

ارجاع دهنده:بیمارستان لوالگر
نام :عادل

تاریخ تولد۹۸/۱/۲ :
تاریخ پذیرش۹۸/۱/۲۰ :
نام مادر :ملیحه افضلی

نام پدر... :

ارجاع دهنده:باورژانس اجتماعی اسالمشهر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
سالیانه

به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی باغداران شهرستان
نکا میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول راس ساعت  15روز
دوشــنبه مورخ  98/3/26در محل نکا به آدرس نکا -روستای طوسکال مسجد
روســتای طوسکال برگزار میشود لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست
داشــتن کارت ملی راس ســاعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند و یا وکیل/
نماینده خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند .اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی
میبایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا  48ساعت قبل از برگزاری مجمع
در محل دفتر شــرکت به آدرس نکا جاده نیروگاه حاضر تا پس از احراز هویت
برگــه ورود به جلســه دریافت کنند .داوطلبان تصدی ســمت بازرس موظفند
حداکثــر تا یک هفته پس از انتشــار آگهــی دعوت فرم داوطلبــی را تکمیل و
تحویل دفتر نمایند.
* دســتور جلســه -1 :ارائه گزارش هیئت مدیره در ســال مالی  -2 ،97ارائه
گزارش عملکرد بازرس در ســال مالی  -3 ،97طرح و تصویب بیالن مالی سال
 -4 ،97تصویب بودجه پیشنهادی سالی  -5 ،98تصمیمگیری در خصوص خرید
زمیــن بمنظور ایجاد مرکز فروش میــوه  -6اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش
سرمایه از طریق خرید سهام جدید توسط اعضاء  -7طرح و تصویب سهم نابرابر
اعضاء در تامین سرمایه تعاونی  -8ارائه گزارش ورود و خروج اعضاء و تغییرات
سرمایه  -9انتخاب بازرس

رئیس هیئت مدیره تعاونی باغداران نکا

۲۱

تاريــخ  41/12/28به همراه
آيتاهلل غالمحسين جعفري
و مصطفي مســجد جامعي،
در پيروي از امام و آيات عظام
قم ،نوروز سال  42را عزا اعالم
كرده و اطالعيهاي در اينباره
صادر نمود.
او بــه همــراه جمعي از
علماي تهــران عضو هيئت
علميــه تهران بــود و در آن
فعاليت مينمود.
همــكاري و همراهي با
روحانيــون مبــارزي نظير:
آيتاهلل سيدعلي خامنهاي،
مقدسيان در ارتباط با مراجع.
دستگيري و بازداشت بعد
از حادثة  15خرداد .42
آيتاهلل اســترآبادي روز
يكشــنبه  83/7/11دعوت
حــق را اجابت نمــود و در
قطعــه شــماره  444حرم
مطهر حضــرت عبدالعظيم
حســني(ع) به خاك سپرده
شد.
7ـ مسجد كوچك
بيرون صحن اصلي مسجد
جامع بعــد از عبــور از داالن
جنوبي و ســرويس بهداشتي
مسجد ،مسجد كوچكي وجود
دارد كه جزء موقوفات مســجد
جامع اســت .اين مسجد براي
افرادي ســاخته شــده بود كه
پس از اســتفاده از حمام شيخ
در بازار ميخواستند نماز خود
را اقامه نمايند و يا كارگراني كه
با همان لباس كار كه معموالً از
تميزي برخوردار نبود.
مساحت آن حدود بيست
متر است .عدهاي در دهة پنجاه
آن را تصــرف نموده و به مغازه
تبديلش كرده بودند تا اين كه
آيتاهلل حسن سعيدی تهراني
در سال  1352آن را پس گرفته
و بازســازي مينمايد و به حال
ســابقش برميگرداند .مسجد
كوچك مدتهاست بالاستفاده
و در آن بسته است.

آگهی دعوت

بدینوســیله به اطــاع کلیه اعضاء و ســهامداران
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره یک پاوه میرساند
جلسه مجمع عمومی فوقالعاده راس ساعت  9صبح
روز چهارشنبه  1398/3/8در محل مسجد سابقی
پاوه برگزار میگردد.
خواهشمند است جهت تصمیمگیری در خصوص
دستور جلسه مشروحه ذیل راس ساعت و تاریخ
مقــرر حضور بهمرســانید .به اســتناد مــاده 19
آئیننامــه -تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاون
اقتصاد جمهوری اســامی ایران هر یک از اعضای
شــرکت میتوانند نماینــده تاماالختیار خود را از
میان اعضاء و یا خارج از اعضاء برای حضور در مجمع
و اعمال رای تعیین نمایند .تعداد آراء وکالتی هر
عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک
رای خواهد بود.
دستور جلسه :تمدید مهلت فعالیت تعاونی

هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر
شماره یک پاوه
دادنامه

بتاریخ 97/12/6 :کالسه پرونده 881/210/97 :دادنامه1073 :
مرجع رسیدگی شعبه  210شورای حل اختالف اسالمشهر
خواهان :مجتبی اسعدی -تهران خاوران خ ذوالفقاری پ  287موتورفروشی حمید
خواندگان -1 :میالد قربانی  -2سارا منفرد -مجهولالمکان
خواسته :پرداخت وجه
گردشــکار :در این پرونده خواهان دادخواســتی به طرفیت خوانده تقدیم نموده اســت که
شورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای شورا

خواهان آقای مجتبی اســعدی خوانده آقای میالد قربانی و خانم ســارا منفرد به خواســته
مطالبه خسارت ارش به مبلغ  110/000/000ریال و کارشناسی به مبلغ 4/000/000
ریال بانضمام هزینه دادرسی به مبلغ  1/682/500ریال مجموعا  115/682/500ریال
بدین شــرح که خواهان اذعان داشته اســت که یک دستگاه خودرو سواری مدل 1394
رنگ ســفید به شــماره شــهربانی  772ص  77ایران  99به این وصف که خودرو سالم و
بدون عیب است و به مبلغ  280/000/000ریال خریداری نموده اما پس از اندکی بعد
از خرید متوجه عیوب خودرو شده و طبق نظریه کارشناسی مورخه  97/10/12نیز موید
و عیوب خودرو گردیده خوانده با توجه به اینکه مجهولالمکان بوده علیرغم نشــر آگهی
در روزنامه حمایت اسالمشــهر به شماره  97/10/19 -4386در جلسه رسیدگی حاضر
نگردیده و الیحهای در مقابل اقامه دعوی خواهان و برائتالذمه خویش ارائه ننمودهاند
نظر به محتویات موجود در پرونده و رابطه قراردادی فیمابین وجود عیب و مخفی بودن
آن محرز و مســلم بوده .لذا دعوی خواهان وارد و ثابت و به اســتناد مواد  422و  424و
 427قانون مدنی و مواد  198و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی و مواد
 27-26-9قانون شورای حل اختالف مصوبه  94حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ
110/000/000ریال بعنوان ارش بابت اصل خواسته و حقالزحمه کارشناسی به مبلغ
 4/000/000ریــال بانضمام هزینه دادرســی به مبلــغ  1/682/500ریال مجموعا به
مبلغ  115/682/500ریال در حق خواهان محکوم و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه
مطابق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ  97/10/5تا اجرای حکم در
حق خواهان محکوم مینماید .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در
این شعبه سپس ظرف مدت بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر
در محاکم عمومی اسالمشهر میباشد.

بیاتی
قاضی شعبه  210شورای حل اختالف اسالمشهر

کپی برابر اصل میباشد .مدیر دفتر شعبه 210

تاریخ  98/1/21شماره پرونده 1202/957/97
خواهان :اصغر شــاهرخی آدرس :شــهرری دولتآبــاد فلکه اول خیابان
دهخدا مجتمع میالد بلوک سوم پ 13
خوانده :کیوان مرادپور خواسته :مطالبه وجه
در تاریخ  98/1/21قاضی شورا پس از مالحظه و بررسی محتویات پرونده
ضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.

(رای شورا)

در خصوص دعوی آقای اصغر شــاهرخی به طرفیت آقای کیوان مرادپور
به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه  1فقره چک سفته
بشــماره  520903و مطالبه خســارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده
علیرغم ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده و الیحهای نیز ارسال نداشته
بطــوری که خواســته خواهان مصون از هرگونه ایــراد و اعتراضی مانده
بنابراین اشــتغال ذمه وی محرز و شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص
و مستندا به مواد  522 -302 -198قانون آئین دادرسی مالی و مواد
 210 -202 -307و  212قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ قابل محاسبه در اجرای احکام بابت
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک -سفته لغایت یومالوصول
طبق شاخص قیمتهای اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید
رای صادره غیابی محســوب و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این شورا و پس از آن ظرف  20روز تجدیدنظر در دادگاههای عمومی
دادگستری شهرری میباشد .م-الف  357تاریخ انتشار 98/2/25
هزینه دادرسی مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال

شورای حل اختالف تهران

