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از شوروی تا روسیه 
در سفرنامه ایرانیان

صفحه ۷
یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

۶ جمادی االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۹

خواندن خبرهایی درباره روحیه ضدآمریکایی 
مردم روســیه و انتقاد آنهــا از زورگویی های 
بین المللی آمریکا در جهان، شــنیدن و دیدن 
خبرهایی درباره گرایش به اسالم از سوی مردم 
روسیه به ویژه زنان روس، آمار باالی کتابخوانی 
در روسیه و... روح کنجکاو هر فرد صاحب اندیشه 

ایرانی را درباره همسایه شمالی برمی انگیزد. 
اینکه مردم این کشور در سال های گذار از 
اتحادیه جماهیر شوروی به روسیه چه تغییراتی 
کرده اند؟ در حال حاضر چگونه می اندیشــند؟ 
تفکر مذهبی و سیاسی شــان بــر چه مداری 
می چرخد؟ چه مشابهت های فرهنگی میان ما و 
آنها وجود دارد و چه تفاوت های فرهنگی با آنها 
داریم؟ کشور روسیه فعلی چه تفاوتی با شوروی 
سابق دارد و آیا هنوز باید این کشور را میراث دار 
روسیه تزاری دانست یا خیر؟... از جمله سواالتی 
اســت که برای رسیدن به پاسخ آن می توان به 
سراغ سفرنامه های ایرانیان سفر کرده به کشور 
روسیه رفت و از دل آنها جواب پرسش های باال 

را پیدا کرد...  
از جالل تا واعظ شهرستانی

رحله یا سفرنامه کتابی است که نویسنده در آن 
شرح مسافرت به کشور، شهر و روستاهایی که به آن 
وارد شــده، هرآنچه که دیده و به نظرش جالب آمده 
را می نویسد. معموال بیشتر سفرنامه نویسان به شرایط 
فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی و اقتصادی منطقه 
جغرافیایــی که به آن وارد شــده اند و درباره روحیه 
مردمان آن اشاره می کنند. بنابراین سفرنامه ها حاوی 
مطالب خواندنی و جذابی است که می تواند به عنوان 
یک منبع مهم شناختی برای کسب اطالعات درباره 
مردمان سرزمین های دور و نزدیک به ما کمک کند. 
براین اساس ســفرنامه پنج نفر از نویسندگان و 
چهره های علمی و فرهنگی کشور که در دوران معاصر 
سفری به کشور روسیه داشــته اند را انتخاب و مورد 

بررسی قرار داده ایم. 
اولین سفرنامه، کتاب »سفر روس« جالل آل احمد 
است. او در سال 1343 شمسی برای شرکت در کنگره 
مردم شناسی به کشور شوروی و شهر مسکو رفته است. 
البته پس از اتمام برنامه کنگره و ســخنرانی در آن، 
ســفری چند روزه به باکو و برخی کشورهای آسیای 
مرکزی کرده و ماحصل این سفرها را در سفرنامة »سفر 

روس« گرد  می آورد. 
سفرنامه بعدی متعلق به دکتر محمدعلی اسالمی 
ندوشن است. ایشان در سال 1352شمسی و به دعوت 
آکادمی علوم شوروی به این کشور سفر کرده و بعد از 
آن به شهرهای دوشنبه، تاشکند، بخارا، سمرقند و.... 
هم سفر می کند. ســفری که ماحصل آن کتاب »در 

کشور شوراها« می شود. 

از طرف رایزنی جمهوری اسالمی در مسکو و همچنین 
برگزاری چندین دوره آموزشی برای امامان جماعت و 
مفتیان روسیه با همکاری جامعهًْ المصطفی باعث شد 
که پاسخ بسیاری از سواالت و شبهات مردم مسلمان 

و غیر مسلمان روسیه درباره اسالم داده شود.« 
اخموهای مودب و مهربان!

روحیه مردمان روس از جمله مواردی اســت که 
از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی خیلی متفاوت و گاهی 
حتی در تناقض با هم تصویر شــده است. صرفه نظر 
از اینکــه تقریبا همه سفرنامه نویســان ایرانی نگاهی 
انتقادی به مصرف باالی الکل در میان مردم روســیه 
داشــته اند؛ برخی چون هدایت اهلل بهبودی مردم این 
کشور را اهل »نظم و احترام متقابل، دور از خواست های 
تبعیض نژادی، عشق به ادب و هنر و خوش قول بودن، 
کم توقــع و با وجدان کاری باال« معرفی می کند و در 
مقابل خانم دکتر واعظ شهرســتانی آنها را مردمانی 
جّدی و خشــک معرفی می کند و درباره روحیاتشان 
می نویسد: »لبخند زدن ممنوع! گویی این یک تابلوی 
حک شده در ذهن هر روسی است. در همه سفرهای 
خود این قدر با این همه آدم جدی روبرو نشده بودم و 
چه دنیای کسالت آوری دارند این آدم های جدی غالبا 
مغرور. مردم عبوس و ترش روی روســی اما جشــنی 
در اولیــن روز آوریل به نام روزه خنده یا »روزاحمق« 
دارند که به هرچیز جالب و مســخره می خندند. علت 
این نامگذاری به روز احمق نمی دانم چه فلسفه ای در 
زبان روسی دارند ولی آنچه از ظاهر آن برمی آید همین 
روز را هم که به خنده و شادمانی اختصاص داده اند را 

احتماال فعلی حماقت آمیز تلقی می کنند.«
البته آدم نکته بین و دقیقی مانند مرحوم »گل آقا« 
بــه ناهماهنگی فرهنگی و اعتقادی مردمان کشــور 
شــوروی اشــاره می کند و وجود اقــوام و گوناگونی 
فرهنگ ها در سرزمین روس را دلیلی بر متفاوت بودن 
روحیه روس ها می داند. گرچه ایشان صفت هایی چون 
»مودب و با احترام برخورد کردن« روس ها را به عنوان 

خصیصه ای مهم بیان می کند.  
شرقی اما با درصدی از غربزدگی  

از نــکات جالب که در ســفرنامه جــالل، دکتر 
ندوشن و جناب بهبودی دیده می شود، توجه آنها به 
تهاجم فرهنگ غرب به فرهنگ شــرقی مردم روسیه 
اســت. آنقدر که آل احمد درباره اش می نویسد: »این 

سفرنامه سوم توسط کیومرث صابری فومنی نوشته 
شده، یعنی »گل آقا« معروف ایرانی ها. ایشان در سال 
1360 شمســی به همراه وزیر مسکن وقت جمهوری 
اسالمی ســفری اقتصادی-سیاسی به کشور شوروی 

داشته است. 
ســفرنامه بعدی حاصل یادداشــت های ســفر 
»هدایت اهلل بهبودی« به کشور روسیه است به همراه 
مرتضی ســرهنگی، آن هم دو ســال بعد از فروپاشی 

اتحادیه جماهیر شوروی. 
و آخرین ســفرنامه که به آن پرداخته ایم حاصل 
یادداشــت های سفر ســیاحتی دکتر »نفیسه واعظ 
شهرستانی«- اســتاد دانشــگاه- به روسیه در سال 

1394شمسی است. 
کتابخوان هایی در جستجوی حقیقت

توجه به کتاب و کتابخوانی از سوی روس ها نکته ای 
است که در تمام سفرنامه ها به آن توجه شده است. به 
شهادت جالل آل احمد و دکتر اسالمی ندوشن بخش 
دانشگاهی و روس های اهل پژوهش عالقه مند بودند 
که کتاب های تازه چاپ شــده در ایران را بشناسند و 
به فکر ترجمه آثار نویسندگان و اهل قلم ایران بوده اند. 
این مطلب را هدایت اهلل بهبودی هم تایید می کند 
و در عیــن حال درباره عالقه مردم عادی روســیه به 
کتاب و کتابخوانی می نویســد: »بیشتر کسانی که در 
طول روز برای جا به جا شدن از مترو استفاده می کنند، 
پس از اســتقرار درون واگن ها- چه نشسته باشند و 
چه ایســتاده- کتاب یا روزنامه می خوانند. این منش 
اجتماعی در بین آحاد روس تعمیق یافته و به شــکل 

سنت درآمده است«. 
این روحیــه البته همچنان در حــال حاضر هم 
همراه مردم روســیه هســت آنچنان که خانم دکتر 
واعظ شهرســتانی توجه به ادبیات و کتاب را جزیی 
از فرهنگ مردم روســیه می داند و می نویسد: »شاید 
یکی از نشانگان فرهنگی هویت روس ها را نویسندگان 
و ادیبان نامدار روســیه و ادبیات سیاسی پرآوازه آنها 
شکل داده باشد. روس ها در شکل گیری ادبیات جهان 
ســهمی ارزنده و غیر قابل انکار دارند که الکســاندر 
پوشکین »شکسپیر روسیه« که توریست ها بارها اسم 
او را در این ســفر از زبان تورلیدرها می شــنوند یکی 
از تاثیرگذارترین و بنیان گذار ادبیات مدرن روســیه 
درعصری که به »عصرطالیی شــعر روسیه« شهرت 

یافته، به شمار می رود.«
این روحیه کتابخوانی و کتاب دوستی البته فرصتی 
بــرای ما فراهم کرده تا بتوانیم حقیقت اســالم را به 
مردم روســیه در قالب کتــاب معرفی کنیم. چنانچه 
آقای بوذر ترکمان –رایزن فرهنگی اســبق جمهوری 
اســالمی در روســیه- در مصاحبه ای با اشاره به این 
روحیه اعالم می کند: »انتشــار بیــش از 50 عنوان 
کتاب دینی، عرفانی و فلســفه اسالمی به زبان روسی 

جور که تاکنون دیدیم، خشــونت طبق برنامه بودن و 
نظارت حزب و آن حرف و ســخن ها، روز به روز دارد 
کمتر می شود و زندگی مردم نزدیک می شود به زندگی 
غربی، امروز همه در جستجوی رفاه و زیر سلطه ماشین، 
بی اعتنا شده به اصول و فروع و هر کس در فکر خویش 

و آرمان های بشری فراموش شده« 
جالب است که همین دیدگاه را دکتر محمدعلی 
اسالمی ندوشن که 9 سال بعد از جالل به شوروی سفر 
کرده هم بیان کرده و »استفاده از زنان برای تبلیغ در 
فروشگاه ها در یک کشــور سوسیالیستی به تقلید از 

غرب« او را بسیار متعجب می کند. 
این مسئله البته بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر 
شوروی در سفرنامه هدایت اهلل بهبودی پررنگ تر بیان 

شده: »ریشتر فرهنگ مهاجم غرب به قدری باالست 
که تکان های آن را در موزه لنین هم می توان مشاهده 
کرد. در انتهای طبقه سوم، جایی که شماره سالن های 
موزه به پایان می رسد، صدای موسیقی جاز، قدم هایمان 
را به ســوی خود می کشــد. داخل می شویم. از آنچه 
می بینیم متحیر می مانیم. اینجا سالن نمایش لباس و 
محل فروش لباس های آخرین مد است... دهان نیمه 
بازم را می بندم و چشمانم به دستان آمریکا و روسیه 
می افتد که هر دو باال رفته است. اولی به نشانه پیروزی 
و دومی به نشانه تسلیم. از این سالن موزیکال بیرون 
می آییم، در حالیکه تحقیر تاریخی روس ها را با تمام 

وجود حس کرده ایم.«  
البته این به معنای آن نیست که جامعه روسیه به 

خاطر تهاجم فرهنگی غرب، صددرصد غربزده شده! زیرا 
روسیه از 1372 تا به امروز 25 سال پرفراز و نشیبی را 
طی کرده و گرچه به میزان زیادی تحت تاثیر تهاجم 
فرهنگی غرب قرار گرفته ولی عالوه بر روحیه ضدغربی 
روس ها در عالم سیاست، هنوز ریشه شرقی و زندگی 
عفیفانه میان بخش زیادی از جامعه روسیه به شکل 
پررنگ دیده می شود. آنچنان که دکتر »نفیسه واعظ 

شهرستانی« دراین باره می نویسد: 
»برنامه تلویزیون روســیه که در هتل می دیدیم 
و از آن طریــق می شــد اندکی از اوضــاع اجتماعی 
روسیه سردرآورد، محتاطانه بود و دست کم ما تصویر 
هوسبازانه ای در آن ندیدیم... این سفر برای برخی از 
تیپ های مذهبی که نگران اثرپذیری دختر و پسران در 
آستانه بلوغ یا بالغ خود از بی بندوباری هستند و در عین 
حال مایل به ســفر خارجی یا مجبور از آن می باشند، 
قابل توصیه به نظر می آید. روس ها همچنان میراث خوار 
تفکرشرقی و انقالبی مبنی بر نهی و نکوهش لذت جویی 
می باشند و خوشگذرانی را در شأن انسان انقالبی که 
آرمان های بزرگ جهان وطنی چون رهایی رنجدیدگان 
جهان از زیر سیطره هوســبازان و سرمایه اندوزان در 

مخیله می پروراند، نمی دانند و ...« 
گرایش به مذهب در روسیه

مذهب رســمی و اصلی در روسیه مسیحیت 
ارتودکس است؛ و دومین جامعه مذهبی پرجمعیت 
کشــور روسیه متعلق به مسلمانان است. اما آنچه 
امروز از اخبار گرایش به مذهب و به ویژه گرایش 
به اسالم در کشور روسیه شنیده می شود، عقبه ای 
دارد که رّدپایش در سفرنامه ایرانیان سفر کرده به 
این کشور دیده می شود. آنجا که جالل آل احمد 
از دیدن »به کلیسا رفتن عده ای در روز یکشنبه« 
آن هم در کشوری که سال ها در آن با مظاهر دین  
ســتیزه شــده بود، تعجب می کند. اما شاید بیان 
علقه های مذهبی مردمان شوروی در عصر حاکمیت 
کمونیسم را در کتاب سفرنامه دکتر اسالمی ندوشن 
پررنگ بتوان دید؛ آنجا که گفت وگویش را با طلبه 
جوان تاجیک شرح می دهد: »از حبیب اهلل پرسیدم 
کــه رابطه دین و حزب را چگونه می بیند؟ جواب 
داد که رابطه ای میان آنها نیســت و مســلمان ها 
به پارتی »یعنی حــزب« نمی روند... از حبیب اهلل 
پرســیدم: هنوز عده زیادی در کشور شما هستند 
که به دین معتقد باشند؟ جواب داد: بله! پرسیدم: 
پیر یا جوان؟ گفت: هر دو... جوان با شــخصیتی 
می نمود. به هرحــال در این بحبوحه مادی گری 
وقتی کسی باشد، آن هم جوان که سنگ دین را 
به سینه می زند و بر خالف جریان آب شنا می کند، 

وجود جالب توجهی است.« 
البته این دین خواهی بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
در کشــور شوروی پررنگ تر هم می شود آن چنان که 

مرحوم صابری فومنی از قول امام جماعت مسجد مسکو 
به نقش رهبری  حضرت امام خمینی)ره( در منطقه و 
جهان و ایجاد وحدت میان مسلمانان اشاره می کند و 
از مردی تعریف می کند که با چشمانی آبی و قیافه ای 
کامال روس وقتی نام حضرت امام)ره( را می برد، اشک 
از چشمانش سرازیر می شــود. و یا آنجا که از هجوم 
مسلمانان مسجدی در شهر لنینگراد ]سن پترزبورگ[ 
برای گرفتن یک عکس کوچک حضرت  امام خمینی 
می نویسد، می توان گرایش مردم به مذهب را به شکل 

پررنگ دید.
بر همین مبنا امروز دیگر عجیب نیســت که در 
مجموعه مستند »اسالم در روسیه« به کارگردانی شیما 
عالی، گرایش شدید روس ها را به اسالم و مذهب تشیع 
را می بینیم. و یا اینکه خبر بازتاب سفر علمای بزرگ 
شیعه به روسیه مانند اخبار سفر حضرت آیت اهلل نوری 
همدانی در رسانه های روسی زبان؛ امر عجیبی نیست 
و می توان آن را از دیگر نشــانه های گرایش به مذهب 

در روسیه دانست. 
***

آنچه از خالل سفرنامه های آل احمد، دکتراسالمی 
ندوشــن، صابری فومنــی، بهبــودی و دکتر واعظ 
شهرســتانی و البته از میان اخبار رســانه ها می توان 
دریافت، این است که کشور روسیه امروز تفاوت ماهوی 
با روســیه تزاری و خاطرات تلخ ایرانیان از جنگ های 

ایران و روس دارد. 
و دیگــر اینکه بــا وجود تفاوت هــای اعتقادی و 
فرهنگی غیرقابل انکار میان دو ملت ایران و روســیه، 
مشــابهت هایی در زمینه مسائل فرهنگی، اعتقادی و 
سیاسی وجود دارد که این مشابهت ها می تواند موجب 
تعامل فرهنگی و گســترش روابط علمی و فرهنگی 

بیشتر میان دو کشور شود. 
منابع:

1- »سفرنامه روس«، جالل آل احمد، انتشارات 
فردوس، چاپ سوم 1396.ش 

2- »در کشور شوراها«-یادداشت های سفر اتحادیه 
جماهیر شوروی-، محمدعلی اسالمی ندوشن، انتشارات 

توس، چاپ دوم 1356.ش 
3- »سفر به روسیه«، هدایت اهلل بهبودی، انتشارات 

سوره مهر، چاپ دوم 1387.ش 
4- »دیدار از شوروی«، کیومرث صابری فومنی، 

انتشارات سروش، چاپ اول 1361.ش 
5- اوضاع اجتماعی روســیه از نگاه یک گردشگر 
ایرانی-خاطرات سفر دکتر نفیسه واعظ شهرستانی-، 

سایت خبرآنالین، مورخ 24 شهریور 1394.ش 
6- مصاحبه دکتر ابوذر ترکمان با عنوان »گفت و گو 
با دکتر ابوذر ترکمان رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران در روسیه«، فصلنامه روابط فرهنگی، شماره اول، 

شهریور 1390، ص 103 تا 107 
انوشه میرمرعشی

انقالب  پیروزی  از  بعد  * دین خواهی 
پررنگ تر  شوروی  کشور  در  اسالمی 
هم می شود آن چنان که مرحوم صابری 
فومنی از قول امام جماعت مســجد 
امام  به نقش رهبری  حضرت  مسکو 
خمینی)ره( در منطقه و جهان و ایجاد 
وحدت میان مسلمانان اشاره می کند.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/6/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا مختاری به شماره 
ملی 4569310869 و علیرضا قاسمی به شماره ملی 0491122136 
و خانم ها لیلی فعلی به شماره ملی 0491269684 و نیلوفر فامیلی به 
شماره ملی 0061248827 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای محمد حسین ساعدی به شماره ملی 
0048084719 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلستانی به 
شماره ملی 1249772400 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 
سال 1395 به تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها

 و موسسات غیرتجاری شهرستانهای
  استان تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوای نو 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 8۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۹۱۹۷ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری رباط کریم 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 
1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالحسین 
بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره - احمد بیدآبادی به شــماره 
ملی 0041638158 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل - محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به 
شــماره ملی 0043216031 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور ازجمله چک، ســفته، برات و قراردادها با 
امضای دو نفر از سه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت 
غیرتعهــدآور با امضای مدیرعامــل و یا هر یک از 

اعضای هیئت مدیره معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر 
صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷8۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲5۹۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1395/2/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح زیر انتخاب 
گردیدند: -شــرکت سروش گستر هیرســا با شناسه ملی 
10320760019 بــه نمایندگی آقای محرمعلی آهی نژاد 
با کد ملی 2200173709 به عنوان رئیس هیئت مدیره- 
شرکت تدبیرگستر تات با شناسه ملی 10320764980 
بــه نمایندگــی آقــای رضــا بهمن آبــادی با کــد ملی 
0793106180 بــه عنوان نایب رئیــس هیئت مدیره- 
شــرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان با شناسه ملی 
10102681999 بــه نمایندگی آقای مصطفی علی پور با 
کد ملی 2279522632 به عنــوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل- کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور از قبیل چک، 
برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به 
همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر 

از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/4/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان ســال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 

اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند. شــیبا کلیددارزاده به کد ملی 0039398994 

و تیــکا اوشــاکانوال بــه کــد ملــی 2200506279 و 

محمدحســن کیاهچائــی به کد ملــی 0042026921 

روزنامه کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

گردید. ایرج خســرو پناه به کــد ملی 0038659281 به 

عنــوان بازرس اصلی و جمیله کاظم آبادی فراهانی به کد 

ملی 0032311249 به عنوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت زربرگ تجارت 
خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷8۷۶۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۱۴۰ 

آگهی تغییرات شرکت بخارا دارو طب سهامی خاص  
)در حال تصفیه( به شماره ثبت ۴۹8۰۱۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱5۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/6/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــعبان 
احمدی برســری به شماره ملی 5949689712 به سمت 
 مدیــر تصفیه برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر آراء صادره از هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی

1- آقای حمید کروشــاوی فرزند محمد به شماره شناســنامه 4618 صادره از دشت 
آزادگان به شــماره ملی 1988179866 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
41 مترمربع در قســمتی از پالک 58/25 بخش 9 اهواز خریداری شــده 
موضوع سهام شماره 1707 شرکت سهامی ایجاد باغات کوی  شاه سهمی 
سید محمد شفیعی فرزند ســید احمد )مالک رسمی( که مع الواسطه و طی ارائه 

قولنامه عادی به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است.
2- آقای حمید کروشــاوی فرزند محمد به شماره شناســنامه 4618 صاره از دشت آزادگان 
به شماره ملی 1988179866 نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 275 
مترمربع در قســمتی از پالک 58/25 بخش 9 اهواز خریداری شده موضوع 
سهام شماره 1707 شرکت ســهامی ایجاد باغات کوی  شاه سهمی سید 
محمد شــفیعی فرزند سید احمد )مالک رسمی( که مع الواسطه و طی ارائه قولنامه 

عادی به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 97/10/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 97/11/9

اکبر افشین- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
ناحیه یک اهواز 5/1680: م/الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بدینوســیله باستناد تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مصوب سال 1390 عملیات تحدید حدود امالک مشروحه ذیل که قسمتی از پالک 84- اصلی 
بخش ده قزوین واقع در قریه دشــتک که در اجرای قانون یاد شده متقاضیان درخواست سند مالکیت 
نموده اســت برابر این آگهی در روزهای سه شنبه )ردیف 1 الی 3( و چهارشنبه )4 الی6( مورخ بیست و 

سوم و بیست و چهارم بهمن ماه سال نود و هفت در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد:
قسمتی از پالک 84- اصلی بخش ده قزوین قریه دشتک

1- ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پالک 84- اصلی به مساحت 8141/55 مترمربع بنام 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله.

2- ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پالک 84- اصلی به مساحت 7335/04مترمربع بنام 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله. 

3- ششــدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پالک 84- اصلی به مساحت 10766/47 مترمربع 
بنام آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله.

4- ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پالک 84- اصلی به مساحت 6486/09 مترمربع بنام 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله.

5- ششــدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پالک 84- اصلی به مساحت 31436/93 مترمربع 
بنام آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله.

6- ششــدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پالک 84- اصلی به مساحت 21853/14 مترمربع 
بنام آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله.

مراتب باســتناد ماده 14 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 به متقاضی و مجاورین و صاحبان حقوق 
ارتفاقــی اعالم تا به منظور حفظ رعایت حقوق خود در محل حضور بهم  رســانند، بدیهی اســت عدم 
حضــور مانع تحدیــد ملک نخواهد بود لذا در صــورت عدم حضور می تواننــد از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی به مدت 30 روز اعتراض خود را طبق ماده 20 قانون ثبت به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه سال نود و هفت.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج 
صمد قدیم آبادی 

دســتگاه مناقصه گذار: شــرکت آب و فاضالب جنوبغربی اســتان تهران به 
نمایندگی از آب و فاضالب استان تهران

موضوع مناقصه: اجرای خط انتقال فاضالب شهر گلستان
مدت اجرای عملیات: 15 ماه شمسی

محل اجرا: شهر گلستان
محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمرانی و سایر منابع

مبلغ برآورد اولیه: 718، 427، 910، 123 )یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و ده میلیون 
و چهارصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و هجده( ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 3/978/208/555 )سه میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت 
میلیون و دویســت و هشت هزار و پانصد و پنجاه و پنج( ریال در وجه شرکت آب و فاضالب 

استان تهران 
مهلت دریافت اسناد: 97/10/23 الی 97/10/26

مهلت ارائه پیشنهادات: 97/11/9 )تا ساعت 14(
تاریخ بازگشایی پاکات الف: 97/11/10 )ساعت 14 ذیحسابی آبفای استان تهران(

دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه
محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: دبیرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی 
اســتان تهران واقع در کیلومتر 22 جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی)ره(، روبه روی 

پاسگاه نیروی انتظامی. 
هزینه خرید اسناد: 985/000 )نهصد و هشتاد و پنج هزار( ریال می باشد که باید به حساب 

شماره 270697739 بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد.
ســامانه در  ثبــت  و  مشــابه  کارهــای  ســابقه  و  آب   4 رتبــه  بــودن  دارا 
http://sajar.mporg.ir و گواهی نامــه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار، رفاه و امور 
اجتماعی برای کلیه شــرکت کنندگان الزامی می باشــد. هزینه درج آگهی در دو نوبت برعهده 

برنده مناقصه می باشد.
http://iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات
Swest.tpww.ir :سایت آبفای جنوب غربی استان تهران
http://tender.bazresi.ir :سایت سامانه کشوری
www.nww.ir :سایت مهندسی کشور

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
جنوب غربی استان تهران)سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای ۹۷/۴۷ 

)نوبت دوم(
شرکت آب و فاضالب جنوب غربی 

استان تهران )سهامی خاص(

آگهی ابالغ اخطار ارزیابی
 9600349 و   9600348 و   9600347 کالسه  اجرایی  پرونده 
 -16462 و   93/8/4  -14589 شماره  رهنی  سند  استناد  به 
مدیریت  اراک له  دفتر 36  و 16449- 93/11/19   93/11/20
شعب مرکزی بانک  ملت استان مرکزی و علیه ورثه مرحوم 
 1323/9/22 تولد  تاریخ  سلیمان  پدر  نام  آقارضی  علی اصغر 
شماره ملی 6179449384 شماره شناسنامه 17 به نشانی اراک 
خ ادبجو کوچه کاروانسری کدپستی 3814836775 )راهن( به 

نام های
1- فاطمه آقارضی درمنی نام پدر اکبر تاریخ تولد 1334/1/18 
شماره ملی: 6179566631 شماره شناسنامه 6 به نشانی اراک خ 
ادبجو کوچه شمس کوچه کاروانسریی کدپستی 3814836775 

)وام گیرنده و راهن و ورثه راهن(
 1362/4/3 تولد  تاریخ  علی اصغر  پدر  نام  آقارضی  سمیه   -2
شماره ملی 0533008824 شماره شناسنامه 1094 به نشانی 
کدپستی  کاروانسریی  کوچه  شمس  کوچه  ادبجو  خ  اراک 

3814836775 )ورثه راهن(
تولد 1349/1/10  تاریخ  نام پدر علی اصغر  آقارضی  3- کمال 
شماره ملی 0530639165 شماره شناسنامه 10835 به نشانی 
طبقه   5 اعتماد  بن بست  جانبازان  کوچه  ناصری  قنات  اراک 

همکف کدپستی 3817889384 )ورثه راهن(
4- مژگان آقارضی نام پدر علی اصغر تاریخ تولد 1358/5/25 
نشانی  به  شماره ملی 0533211018 شماره شناسنامه 649  
کدپستی  کاروانسریی  کوچه  شمس  کوچه  ادبجو  خ  اراک 

3814836775 )ورثه راهن(
تولد: 1350/2/15  تاریخ  پدر: علی اصغر  نام  آقارضی  5- رضا 
به    10834 شناسنامه  شماره   0530639157 ملی:  شماره 
نشانی اراک خ ادبجو کوچه شمس کوچه کاروانسریی کدپستی 

3814836775 )ورثه راهن(
تولد  تاریخ  علی اصغر  پدر  نام  آقارضی  جمال الدین   -6
شناسنامه  شماره   0532960394 ملی  شماره   1357/2/19
344  به نشانی اراک خ ادبجو کوچه شمس کوچه کاروانسریی 

کدپستی 3814836775 )ورثه راهن(

تولد 53/12/1 شماره  تاریخ  پدر علی اصغر  نام  7- علی جاویدان فر 
ملی 0530775255 شماره شناسنامه 3474  به نشانی اراک خ ادبجو 
کوچه شمس کوچه کاروانسریی کدپستی 3814836775 )ورثه راهن(

8- محمد آقارضی نام پدر علی اصغر تاریخ تولد 1365/8/27 
شماره ملی 0534800289 شماره شناسنامه 6223  به نشانی 
کدپستی  کاروانسریی  کوچه  شمس  کوچه  ادبجو  خ  اراک 
3814836775 در قبال مبلغ 282/635/757 ریال )دویست و 
هشتاد و دو میلیون و ششصد و سی و پنج هزار و هفتصد و 
پنجاه و هفت ریال( تا  تاریخ 96/8/4 به انضمام مبلغ 197،266 
ریال روزانه خسارت دیرکرد تا یوم الوصول و حقوق دولتی متعلقه 
حسب  سپس  است  گردیده  ابالغ  و  صادر  اجراییه  و  تشکیل 
تقاضای بستانکار ششدانگ پالک 4415 بخش 2 اراک قطعه 
3 ملکی علی اصغر آقارضی و فاطمه آقارضی درمنی به موجب 
کارشناس  توسط   97/5/18  -350 شماره  به  وارده  گزارش 
فوق  پالک  تمامت  خسروی(  )محمدرضا  دادگستری  رسمی 
به مبلغ 2058000000 ریال معادل دویست و پنج میلیون و 

هشتصد هزار تومان ارزیابی گردید.
بنا به تقاضای  ارزیابی میسر نمی باشد  از آنجاکه ابالغ اخطار 
ابالغ  فوق  نامبردگان  به  ارزیابی  مراتب  بدینوسیله  بستانکار 
روزنامه های  در  مرتبه  یک  فقط  فوق  ارزیابی  و  می گردد 
کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود چنانچه به ارزیابی انجام شده 
روز   5 مدت  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  می باشید  معترض 
فرصت دارید که اعتراض خود را ضمن تودیع مبلغ 5 میلیون 
ریال علی الحساب بابت هزینه ارزیابی مجدد کتبا به اجرای ثبت 
اراک ارائه نماید و اال ارزیابی فوق قطعی تلقی و ملک مورد 
وثیقه از طریق مزایده به فروش می رسد و به اعتراض خارج از 
موعد مقرر )5 روز( و بدون ارائه فیش سپرده بابت هزینه ارزیابی 
این آگهی و آگهی  اثر داده نخواهد شد و بجز  ترتیب  مجدد 

مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری م الف 543


