
میالدی این دانشمند بزرگ را نمی شناختیم.« 
و( زمانی که هنوز آمریکا وجود نداشــت و اروپا در قرون 

وسطی بود
پروفسور دكتر علی عجب شــیرزاده )رئیس بخش مركز تحقیقات 
نجوم و اخترفیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز( درباره جایگاه و 
پیشــرفت علم نجوم در تاریخ تمدن اسالمی و یکی از برجستگان آن 
به نام »عبدالرحمن صوفی« می گوید: »...از دیدگاه اســالم علم نجوم 
در واقــع از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.ما می دانیم كه با در نظر 
گرفتن گذشته علم نجوم؛ یعنی از قرن سوم هجری قمری، كه در آن 
زمان هنوزآمریکا وجود نداشــت و كشورهای اروپایی در قرون وسطا 
می زیستند، ما دانشــمندانی همچون غیاث الدین جمشید كاشانی، 

در قرن 12 کتاب های خوارزمی به آلمان راه یافت
محمد بن موســی خوارزمی از مهمترین دانشمندان تاریخ بشریت 
به شمار آمده، به طوری كه جرج سارتن به عنوان پدر تاریخ علم، یک 

عصر از تاریخ علم را به اسم او نامگذاری كرده است. 
خوارزمــی كتب و آثاری را در علــوم جغرافیا و نجوم تدوین نمود 
كه سیصد سال بعد توسط »آتل هارت« انگلیسی به التین ترجمه و 
در اختیــار علمای اروپا قرار گرفت. ولی دو اثر او در ریاضیات، نامش 
را جاودانی ســاختند. یکی از آنها »حل المسائل علمی« برای زندگی 
عملی تحت عنوان »جبر و مقابله« بود. مترجمی كه در قرون وسطی 
ایــن اثر را برگرداند نیز همان نام عربــی را برای آن برگزید و اولین 
كلمــه عنوان كتاب یعنی »الجبر« برای همیشــه در ریاضیات تحت 
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این صدور علم از تمدن اســالمی به اروپا را تسهیل كرد اما جاهلیت 
حاكــم بر اروپا و خرافات رایج در میــان به اصطالح نخبگان جامعه، 
مانــع از ورود علوم و كشــفیات و اختراعات جدید می شــد. پس از 
رنسانس نیز این ضدیت با علوم به نحو دیگری در میان اروپاییان بروز 
كرد و به نحوی دشــمنی كینه ورزانه با اسالم و مسلمین مانع از آن 
شد كه علوم را از سوی تمدن اسالمی بپذیرند. در نتیجه یا اصال مانع 
ورود و بروز آنها شــدند و یا اگر نتوانستتد، آن علوم و فنون را به نام 
خود ثبت كردند تا كسی نفهمد كه تمدن و دانشمندان اسالمی باعث 
و بانی علوم و تکنیک و هنرهای یاد شده بوده اند. پروفسور دكتر فواد 
سزگین، مدیر انستیتو و موزه علوم اسالمی دانشگاه گوته فرانکفورت 

در این رابطه، علوم جغرافیایی را مثال زده و می گوید:
»...مسلمانان در جغرافیای انسانی، در قرون میانی به سطح دانش 
قرن نوزدهم رســیده بودند. متاســفانه اروپایی ها به دالیل نامعلومی 
كتب جغرافی بزرگ دانشــمندان مسلمان را ترجمه نکردند. دلیلش 
را نمی دانــم برای همین نیز بحث نخواهم كرد.اروپایی ها تنها از قرن 
هفدهــم میالدی به بعد، با بعضی از كتابهای جغرافیایی مســلمانان 
آشــنا شــدند. در اروپا تا قرن نوزدهم میالدی هیــچ اثری در حوزه 
جغرافیای انســانی وجود ندارد. این نظر من است و روی این ادعای 
خود پافشــاری می كنم. برای چه چنین اثری وجود ندارد؟ به عقیده 
من چون اروپایی ها كتب جغرافیایی مسلمانان را ترجمه نکرده بودند، 
چنین مفهوم و برداشــتی از جغرافیا در ذهن آنها شکل نگرفته بوده 
اســت. خلق چنین اثرهایی را بعد از قــرن نوزدهم در اروپا می توان 
دید. برای شما مثالی از محمد مقدسی، كه یکی از مهم ترین عالمان 
جغرافیای انســانی جهان بوده بزنم. هنگامی كه دانشمند آلمانی به 
نام آلویس اشــپرنگر، یک نســخه از كتاب »محمد مقدســی« را در 
هند می یابد، به حیــرت افتاده و هنگامی كه به اروپا باز می گردد، با 
برگزاری كنگره ها و كنفرانس ها اعالم می كند كه: »محمد مقدســی، 
بزرگترین جغرافی دانی اســت كه تاریخ بشریت به خود دیده است.
وی جغرافی دانی بود كه بســیار ســفر كرده و مشاهدات خود را به 
دقیق ترین شکل نوشته و تفســیرمی كرد. ما دراروپا تا قرن نوزدهم 

مربوط به ســنگ ها كه در دانشنامه شفا توسط ابن سینا نوشته شده 
بود، از قرن دوازدهم میالدی تا سال 1928 میالدی در اروپا به عنوان 
اثری از ارسطو شناخته می شــد. در سال 1928 میالدی یک مورخ 
تاریــخ كیمیاگری به نام »هولمیارد« اثبات كرد كه این اثر متعلق به 

ارسطو نبوده و قسمتی از كتاب شفا ابن سینا است...«
دانش جغرافیای انسانی در قرن نوزدهم به اروپا رسید

بسیاری از علومی كه طی قرون میانی و قبل از آن در سرزمین های 
اســالمی پای گرفت و رشد كرد، قرن ها طول كشید تا به اروپا برسد. 
اگرچه جنگ های صلیبی و حضور مســلمانان در آندلس و سیسیل، 

انتخابات دوره بیســتم صورت 
گرفــت و مجلس شــورای ملی در 
تاریخ دوم اسفندماه سال 1339ش 
گشایش یافت. محمدعلی مسعودی، 
كــه در ســال های پایانی حکومت 
رضاشاه، ســردبیر روزنامه اطالعات 
بــود و بعدهــا روزنامه پســت را 
راه اندازی كرد، درباره این انتخابات 

می گفت: 
»تیمسار ســپهبد كیا توانسته 
اســت در جریان انتخابــات دوره 
از نوكــران خود  بیســتم، عده ای 
را بــه نام نمایندگــی مجلس روانه 
مجلس شورای ملی سازد تا شبکه ای 
از طرفدارانش در كمیســیون های 
مختلف مجلس اعمال نفوذ نمایند. 
طرفداران كیا، ســایر نمایندگان را 
تهدید كرده بودند كه اگر در جریانات 
پارلمانی نظریات آنها مورد اجرا قرار 
نگیرد، به وســیله تیمسار كیا برای 
آنها پرونده سازی خواهند نمود.«57 
با صدارت دكتــر علی امینی، 
هم مجلس بیستم منحل شد و هم 
سپهبد كیا به همراه برخی از دیگر 
رجال سیاســی و نظامی بازداشت 
شدند. این شــرایط چندان دوامی 
نداشت؛ چون هم علی امینی بركنار 
شــد و هم زندانیان یــا با محاكمه 
فرمایشــی و یا بــدون محاكمه، از 
زنــدان آزاد شــدند؛ ولــی باوجود 
این، در برگــزاری مجدد انتخابات 
مجلس كه در زمان نخســت وزیری 
 اســداهلل علم صورت گرفت، شایع 

گردید :
»دولت سخت مراقب این است 
كه در لیست انتخابات و كاندیدهای 
مجلــس، از دوســتان و طرفداران 

سپهبد كیا كسی نباشد.«58 
و همچنین گفته شد :

»نامه ای جهت آقای نخست وزیر 
و سایر مقامات، از شهسوار]تنکابن[، 
در مــورد انتخاب تیمســار كیا به 
نمایندگی مجلس شورای ملی ارسال 

شده است.«59 
انتخابات ایــن دوره نیز كاماًل 
برنامه ریزی شــده صــورت گرفت؛ 
ولی باوجود شایعه ای كه درخصوص 
مراقبت بر عــدم انتخاب طرفداران 

سپهبد كیا مطرح شد، افرادی چون : 
كیهان یغمایی در مجلس شورای ملی 
حضور داشتند؛60 كه تعداد آنها، 48 نفر 

اعالم گردید و گفته شد :
»این عــده كه فقط با تیمســار 
ســپهبد كیا ارتباط دارند، نظریات و 
برنامه های او را در مواقع الزم و ضروری 

مورد اجرا قرار خواهند داد.«61 
سپهبد کیا و محمدرضاشاه 

در دوران نخست وزیری منوچهر 
اقبال، ســپهبد حاجعلــی كیا، كه به 
عنوان یکی از مقاماِت مهم سیاســی 
ـ نظامی مطرح بود، یکی از مخالفین 
نخست وزیر به شمار می رفت. خوِد وی 

در این مورد می گوید : 

 *هنگامی که دانشــمند آلمانــی به نام 
آلویس اشپرنگر، یک نسخه از کتاب »محمد 
مقدسی« را در هند می یابد، به حیرت افتاده 
و هنگامی که به اروپا باز می گردد، با برگزاری 
کنگره ها و کنفرانس هــا اعالم می کند که: 
»محمد مقدســی، بزرگترین جغرافی دانی 
است که تاریخ بشریت به خود دیده است.«

 *قسمت مربوط به سنگ ها که در دانشنامه 
شفا توسط ابن سینا نوشــته شده بود، از 
قرن دوازدهم میالدی تا سال 1928 میالدی 
در اروپا به عنوان اثری از ارســطو شناخته 
می شد. در ســال 1928 میالدی یک مورخ 
تاریخ کیمیاگری بــه نام »هولمیارد« اثبات 
کرد که ایــن اثر متعلق به ارســطو نبوده 
و قســمتی از کتاب شــفا ابن سینا است.

سمت راست: صفحه ای از کتاب جبر خوارزمی تألیف ۸۶۳ م، 
سمت چپ: صفحه ای از ترجمه این کتاب به زبان التین در سال 1۸۵۷ م 

اذعان بکنیم كه علم نجوم در واقع وابسته به ما است و ما در آن سهم 
زیادی داریم. در حدود هزار ســال قبل عبدالرحمن صوفی، كهکشان 
»آندرومدا« را پیدا می كند كه در آن زمان كهکشان سلسله می نامید، 
آن را كشــف كرده و به این نام نامیده شــده، بدون اینکه تلسکوپی 

وجود داشته باشد...«
عبدالرحمــن صوفی آن قدر دقیق و معلوم و مشــخص محاســبات 
نجومی و كشــف ســحابی ها را انجام داد كه با آخرین تحقیقات جهان 
امروز كه با جدیدترین وســایل صورت می گیرد، برابری می كند. نام این 
دانشــمند بزرگ ایرانی را بنام Azof در مدار 22 درجه جنوبی و نصف 
النهــار 13 درجه كره ماه به ثبت رســانیدند. جالب توجه اینکه دانش 
نجومی امروزه تنها یک نقطه را شایسته نام او ندانسته و 9 نقطه دیگر را 
به افتخار این دانشمند ایرانی )الصوفی( برروی كره ماه نامگذاری كردند. 

کتاب های منجمین مسلمان در اروپا ترجمه شد
اكتشــافات و تئوری ها و یافته های منجمین مســلمان به همین 
رصدهای شــگفت انگیز و ثبت منظومه های ستاره ای و سحابی های 
كهکشــانی پایان نیافت و در حیطه های بســیار گسترده دیگر ادامه 
یافت. الزرقالــی )1028-1087 میالدی( در شــهر طلیطله )تولدو 
امروزاســپانیا( ضمن چهارصد و دو مشــاهده، اثبات كرد كه فاصله 
خورشــید تا زمین كه در طول سال در حال تغییر است، در هر شش 
ماه یک بار یکســان می شــود. وی این اختالف فاصلــه را نیز دقیقا 
محاسبه كرد. اثر نجومی »الزرقالی« به وسیله »گرهارد فون كرمونا« 
از زبان عربی به التین ترجمه شــد و حتی در سال 1530 میالدی، 
كپرنیکوس از قول او و از قول »البتانی« در كتاب معروف خودش به 
نــام Orbium Coelestium De Ravolutionibus نقل قول 
كرد. »الزرقالی« این منجم ممتاز از شــهر طلیطله اسپانیا كه اروپا او 
را در ردیف معلمان خود برگزیده و به نام »ارزخلی« معروف اســت، 

سازنده وسائل نجومی بوده و در این مورد نیز معروفیت دارد. 
»اســطرالب الزرقالی« در نجوم جلب توجه فراوانی كرد و بوسیله 
»رگیومونتانوس« بســیار مورد ستایش قرار گرفت و آن را به عنوان 
یک آلت اصیل صفیحــه Edlen Instrument Safiha یاد كرد. 
»رگیومونتانــوس« در قرن 15 میالدی، كتــاب مجموعه تمرینات 
آموزشی منتشــر كرد كه فقط مخصوص دســتگاه صفیحه ساخت 

»الزرقالی« بوده است.

رئیس  جمهور فرانسه فراهم كردم.«64، 
در بعضی مواقع و در حضور برخی از 
محارِم خود، مکنونات قلبی خود نسبت 

به شاه را نیز ابراز می نمود :
»این وضع تا وقتی كه یک تحول 
بزرگ ایجاد نشود، درست نخواهد شد 
و آن هم تا موقعی كه این پسره )شاه(، 
بر این ملت حکومت كند، وضع از این 
بهتر نخواهد شد. من به انتظار روزی 
هســتم كه این شاه تحمیلی برداشته 

شود، تا وضع مردم روشن گردد.«65 
در همیــن موقع بود كه شــایع 

گردید :
»سپهبد كیا خیال كودتا داشته و 
برای همین دلیل، اداره مقاومت ملی 

خواهد ساخت تا اشخاص كوتاه نظر، 
به تدریج بلندنظر شــوند و شــاید 
بدین ترتیب، سایرین كه در پاریس 
آپارتمان ســاخته اند، به او تأســی 
جویند و ســرمایه و پول خود را در 

كشور مصرف نمایند.«70 
و این درحالی بود كه در نامه ای 
به محمدرضا پهلوی كه بسیار تند و 
گله آمیز بود، ضمن تقاضاِی برخورد با 
دولت امینی به واسطه ی دستگیری 
او و برخی از رجاِل دیگر و درخواسِت 
در دســت گرفتِن زماِم امور كشور 

برای 6 ماه، نوشت :
»یکی از نقاط ضعف اعلیحضرت 
فقید، عدم توجه به افکار عمومی بود 
و عنایتی به تراوشــات فکری و آراء 
و عقاید ملت خود نداشت؛ و همین 
عدم توجه به افــکار عمومی، یکی 
از موارد و موجبات سســتی بنیان 
سلطنت ایشان قرار گرفت. متأسفانه 
همان طور كه عدۀ] ای[ رجل خائن، 
دور پدر شما را احاطه نموده و دیوار 
آهنین اطراف ایشان كشیده بودند، 
تــا مانــع درک و دریافت حقایق و 
واقعیات شــود؛ اكنون هم چند تن 
درباری، مشابه همان عمل را نسبت 
به شما مرتکب شده و میان شاهنشاه 
و ملت دیــوار غیرقابل  نفوذ احداث 

كرده اند.«71 
در همیــن حال و هــوا، دكتر 
علی اكبر بینا كه تحصیل كرده فرانسه 
و نماینده دوره های نوزدهم و بیستم 
مجلس شورای ملی و سناتور انتصابی 
دوره هفتم مجلس سنا بود، می گفت :
»زمانی كه سپهبد كیا رئیس اداره 
دوم بود، در خارج از كشــور به شاه 
فحش می دادند، تمام آنتریک خود 
كیا بود؛ حتی به شــاه هم خیانت 
می كرد، وقتی خوب ســر و صدا راه 
می انداخت، می گفت می خواهید سر 
و صــدا را بخوابانم، فوراً باز مقداری 
پول به خارج می فرستاد و سر و صدا 

خاموش می شد.«72 

*  »تیمســار ســپهبد کیا توانســته اســت در 
جریان انتخابات دوره بیســتم، عــده ای از نوکران 
خــود را به نــام نمایندگی مجلــس روانه مجلس 
شورای ملی ســازد تا شــبکه ای از طرفدارانش در 
کمیســیون های مختلف مجلس اعمال نفوذ نمایند.

در آن طریقه اســتفاده از اعداد را می آموخت؛ نوشــتن اعداد، جمع 
و تفریق، نصف كردن و دو برابر كردن، ضرب و تقســیم و محاسبات 
كســری. این كتابچه نیز به اسپانیا برده و در اوایل قرن 12 میالدی 
به التین برگردانده شــد. ترجمه عربی آن به التین با این جمله آغاز 

گردید: 
»... چنین گفت الگوریتمی )الخوارزمی( بگذار خدا را شکر گوییم، 

سرور و حامی ما... «
در همان قــرن 12 میــالدی، اولین رونویس های ترجمه شــده 
كتاب ریاضی خوارزمی به ســرزمین آلمان نیز راه یافت. قدیمی ترین 
رونویســی كه در كتابخانه وین موجود است، به سال 1430 میالدی 

متعلق است.
پرفســور جیم الخلیلی )اســتاد دانشــگاه ســاری انگلستان( نیز 

می گوید: 
»... این خوارزمــی بود كه به اروپاییان كه حسابشــان را به طور 
خیلی غیر كارآمد انجام می دادند، یاد داد. آنها براســاس اعداد رومی 

حساب می كردند و این كار خیلی ناجور بود...«
زمین شناسی و سنگ شناسی در قرن 11 به اروپا رسید

پرفسور فوآد سزگین )مدیر انستیتو و موزه علوم و تمدن اسالمی 
دانشــگاه گوته فرانکفورت( به زمین شناســی و سنگ شناسی هم 
می پردازد كه برای اولین بار ویژگی ها و خواص آنها در تمدن اسالمی 
مورد دقت قرار گرفت و ســپس از طریق   كتاب هایی كه دانشمندان 
اسالمی نوشته بودند، بر اروپاییان تاثیر گذارد. اگرچه متاسفانه بعضا 
كشــفیات یاد شده به نام دانشــمندان اروپایی نوشته شد اما بعدا با 
انتشار و افشای اســناد و مکتوبات مســتند، واقعیت روشن گردید. 

پرفسور سزگین   می گوید:
»... قســمتی از صدها كتابی كه در دنیای اســالم، حول خواص و 
ویژگی های سنگ ها نوشته شده بود، از قرن 11میالدی به بعد، شروع 
به رسیدن به دســت اروپایی ها كرد. اهمیت زمین شناسی و تاثیری 
كه این كتابها بر اروپاییان گذاشــته اند را می توانیم در تحقیقانی كه 
خاورشناسان در قرن نوزدهم میالدی انجام داده اند، ببینیم. ما نیز با 
اصل قراردادن این تحقیقات، در كاتالوگ خود سعی كردیم یک نگاه 
كلی به این موضوع داشته باشیم. می خواهم این را بگویم كه قسمت 
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را از ایشان جدا كرده اند.«66 
و حتی گفته شد :

»تیمسار كیا رئیس اداره دوم به ده 
كجور رفته و دستور می دهد مقداری 
تفنگ برنــو در بین اهالی آنجا توزیع 

نمایند.«67 
و پــس از آن، گــزارِش »تصرف 
اراضی نزدیک چالوس«68 و در اختیار 
گرفتِن امالک و حقابه زارعین گرمسار 
و ورامین »با زور و اعماِل نفوذ«69 نیز بر 

گزارش های قبلی افزوده شد.
با حضور دكتر علی امینی در مسند 
نخست وزیری دستگیری هایی صورت 
گرفت كه یکی از آنها نیز سپهبد كیا 
بود، رئیس اداره اطالعات ارتش كه از 
این اتفاق كامالً ناراضی بود، در برخی از 
مواقع، به افشا نمودِن بعضی از اطالعات 
پشت پرده اقدام می نمود، كه به طور 
طبیعی این حرف ها خوشایند دربار و 

رجاِل درباری نبود :
»اگر از زندان آزاد شود، باز هم از 
این قبیل ســاختمان های چند طبقه 

دكتر  نخســت وزیری  زمان  »در 
اقبال، من شــدیداً با ایشــان مبارزه 

داشتم.«62 
یکــی از دالیِل مخالفــت وی با 
منوچهر اقبال، تــالش وی برای جدا 
نمودِن نیروی مقاومت ملی از اداره دوم 
ارتش و الحاق آن به اداره سوم می باشد، 

كه سپهبد كیا درباره آن می گوید :
»تــا زمانی كه نیــروی مقاومت 
ملی زیر نظر اداره دوم اداره می شــد، 
به ســرعت پیش می رفت و بهترین 
فــداكاران برای شــاه و میهن تربیت 
می شدند؛ ولی بر اثر بخل و حسادت 
ارتشــبد هدایــت و دكتــر اقبــال 
)نخســت وزیر وقت(، كه دائماً مطالب 
دروغ و مغرضانه به شاهنشاه می گفتند، 
در نتیجه نیروی مقاومت ملی به اداره  
سوم ستاد كل واگذار گردید و از همان 
تاریخ چون نتوانستند خوب اداره كنند، 
به صورت یک سازمان بی اثر در آمد.63 
در ایــن مقــام و موقعیت، او كه 
حدود 15 ســال از محمدرضا پهلوی 
بزرگ تــر بود و از بدِو حضور در ایران 
در سال 1322ش و در آغاز شاهنشاهِی 
او، در كنارش قرار داشت و مدعی بود 
كه »در بدو امر، من وســیله آشنایی 
و دوســتی اعلیحضرت همایونی را با 

تاریخ تمدن اسالمی- ۵۴

علوماسالمیبهاروپامیرسد

خیانتبههمه؛حتیشاه
حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک - ۷

صفحه 6
 شنبه 20 مرداد ۱۳۹۷

28 ذی القعده ۱4۳۹ - شماره 2۱۹۷5

عنوان Algebra به جای ماند. 
دومین اثــر خوارزمی كه نامش 
را جاویدان ساخت، همان كتاب 
»آموزش فن محاســبه« بود كه 

عبدالرحمن صوفی وســایر علما 
داشــتیم كه در چهار شاخه از 
جملــه نجوم، تبحر داشــتند و 
به طوری كه ما می توانیم كاماًل 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/3/28 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقای محمــد طاهری به شــماره ملی 
0065381221 با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از 
شرکت خارج گردید. آقای فرید پورپهلوان به شماره ملی 0066023998 
با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شرکت خارج 
گردید. آقای رضا یاســینی به شــماره ملــی 2296177761 با دریافت 
کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای 
شهرام کیوکان به شماره ملی 0057340234 با دریافت مبلغ 4500000 
ریال از صندوق شــرکت، سهم الشــرکه خود را از مبلغ 6000000 ریال 
بــه مبلغ 1500000 ریــال کاهش داد. آقای منصور حتمی به شــماره 
ملی 3781928578 با دریافت مبلغ 125000 ریال از صندوق شــرکت، 
سهم الشرکه خود را از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 875000 ریال کاهش 
داد. خانم طاهره زمانی نیه به شماره ملی 0071300635 با دریافت مبلغ 
375000 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 500000 

ریال به مبلغ 125000 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
10000000 ریال به مبلغ 2500000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله سه 
راه آذری- خیابان شهید جواد سبحانی خیابان قزوین- پالک 1281 مجتمع 
میالد قائم ورودی اول طبقه دوم- واحد 613 - کد پستی 1351954443 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. لیست 
و میزان سهم الشرکه شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: 
آقای شــهرام کیوکان به شماره ملی 0057340234 دارای 1/500/000 
ریال سهم الشــرکه آقای منصور حتمی به شــماره ملی 3781928578 
دارای 875000 ریال سهم الشرکه خانم طاهره زمانی نیه به شماره ملی 

0071300635 دارای 125000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت پیشرو ارم کبیر با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 45۷2۱5 و شناسه ملی ۱40042۱0۷56

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

آگهی تحدید حدود عمومی
طبــق ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود امالک واقع در بخش ده ثبت اراک و نه ثبت قم حوزه 

ثبتی آشتیان را به شرح ذیل آگهی و به اطالع عموم می رساند:
»قریه سیاوشان پالک 1659 - اصلی منتزع شده از بخش 10 اراک به شرح شماره فرعی زیر« 
303- فرعی آقای حســن جعفری سیاوشان فرزند غالمحسین ش.ش 0510039987 صادره از 

آشتیان. مقدار ششدانگ عمارت به مساحت 489/8 مترمربع
)تاریخ تحدید 97/06/12(

»شهر آشتیان پالک 1800- اصلی واقع در بخش 10 ثبت اراک«
1800- آقایان سعید و مجید هر دو شهرت عظیمی فرزندان صفرعلی ش.ش 83 و 13 

صادره از آشتیان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 39/4 مترمربع.
)تاریخ تحدید 1397/06/12(

لــذا به موجب مــاده 14 قانون ثبت بــه صاحبان امالک و مجاورین شــماره های 
فوق الذکر بوســیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر مندرج در 
فوق در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند. چنانچــه مالک یا نماینده قانونی 
آنان در موقع مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شــده ازطرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
بــه حدود و حقوق ارتفاقی صاحبان امالکی که موقــع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
مــاده 20 قانون ثبــت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شــد و 
در اجــرای تبصره 2 ماده واحــده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبتی 
معترضین می بایســت از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ 
و به این اداره تسلیم نمایند.                                   تاریخ انتشار 1397/05/30
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آشتیان
م الف 29۳ سیدعلی میرایی

شماره نامه: 1۳9۷۸۵۶290110012۷۳
تاریخ ایجاد نامه: 1۳9۷/۵/1۵

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به این که برابر رای شماره  139760329011000413- 1397/4/16 صادره از هیئت فوق 
تصرف مالکانه و بالمعارض آقای اکبر شبستانی فرزند رستم به کد ملی 4578799743 به موجب 
وکالتنامه 67163- 1379/3/8 آقای سیدجالل شاهچراغ به آقای محمد غفوری خریداری عادی 
مع الواسطه از سیدجالل شاهچراغ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 162/20 متر مربع 
قســمتی از پالک 2043- اصلی بخش 1 دامغان با حدود و مشخصات معین محرز گردید. لذا در 
اجــرای مقررات ماده 3 قانون مزبور مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در 2 نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود. معترضین می توانند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض 
خویش را به اداره ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواســت خویش را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم و یک برگ گواهی طرح دعوی از 
دادگاه اخذ و تســلیم اداره نمایند در غیر این صورت ســند مالکیت به نام متصرف صادر و تسلیم 

خواهد شد. بدیهی است صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/20                                              نوبت دوم: 1397/6/4

ابراهیم غفاری- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دامغان

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
قطعه یک ایالم

صفری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

برابر رای شماره  139760315001001139 مورخ 1397/4/30 هیئت اول/هیئت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حانیــه اله دادی، فرزند عبدالرضا، به کد ملی 
4500928987 )ششــدانگ( یک باب ساختمان، به مساحت 176/15 متر مربع، پالک شماره 
7 فرعی از 1469 اصلی، واقع در ایالم - کارخانه آرد - بر خیابان 16 متری، خریداری شده از 

صادق حسنی خواه و منتسب به مالکیت مجتبی محمدی  نوری.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو 
ماه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهی، اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/20                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/4

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
به طور فوق العاده شرکت صنایع الکتریکی 

ناسیونال ایران )سهامی خاص(
شماره ثبت: 28144   شناسه ملی: 10100736086 سرمایه ثبت  شده: 301/863/000/000 ریال

بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع الکتریکی ناســیونال ایران )سهامی خاص( ثبت 
شده به شماره 28144 و شناسه ملی 10100736086 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه به طور فوق العاده که در روز دوشنبه 97/06/05 راس ساعت 10:30 صبح در محل دفتر شرکت 
به نشانی: تهران- بلوار آفریقا- خیابان گلدان- پالک8- واحد 14 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی.

2- تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به 1396/12/29
3- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار.

6- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 
)سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
به طور فوق العاده شرکت صنایع الکتریکی 

ناسیونال ایران )سهامی خاص(
شماره ثبت: 28144   شناسه ملی: 10100736086 سرمایه ثبت  شده: 301/863/000/000 ریال

بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران )سهامی خاص( ثبت 
شده به شماره 28144 و شناسه ملی 10100736086 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه به طور فوق العاده که در روز دوشنبه 97/06/05 راس ساعت 9:30 صبح در محل دفتر شرکت 
به نشانی: تهران- بلوار آفریقا- خیابان گلدان- پالک8- واحد 14 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی.

2- تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به 1395/12/29
3- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار.

6- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 
)سهامی خاص(

آگهی ابالغ اخطار ماده ۱0۱ آئین نامه اجرا
بدینوســیله به پرویز میزبان صوفیالر در نشــانی: همدان خضر کوچه تعاونی 

کدپستی 6513773986 ابالغ می گردد:
درخصوص پرونده اجرایی کالسه 9601831 له خانم الهه صفی آریان و علیه 
آقای پرویز میزبان صوفیالر طبق گزارش مورخ 97/03/20 کارشناس رسمی 
دادگســتری به شرح تصویر پیوست، کامیون کشنده ماک )بدون یدک متصل 
به آن( به شــماره انتظامی 63ع566 ایران 18 مورد وثیقه ســند رهنی شماره 
10589 تنظیمی دفترخانه 34 همــدان به مبلغ 350/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو مذکور معترض می باشید، اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشــار این آگهی به ضمیمه فیش 
بانکی دستمزد کارشــناس تجدیدنظر به مبلغ 3/500/000 ریال به دفتر این 
اجرا تســلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران

م الف 2028

سند مالکیت )برگ ســبز( خودرو سایپا هاچ بک مدل 
1395 بشــماره انتظامــی 312 ص 62 - ایران 19، 
شــماره موتور  BM15L/E056215 شماره شاسی 
 NAS721100G1000 593 بــه نــام آقای هادی 
باقری فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
در پرونده اجرای احکام مدنی شــعبه اول دادگاه عمومی بخش دشــتابی برابر نیابت 
واصله به شــماره 960392 مورخه 97/3/30 صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگســتری شهرستان قزوین آقای جواد اله  ورودی ها فرزند محمدرضا محکوم است 
به پرداخت مبلغ 1/305/043/471 ریال به عنوان اصل خواسته در حق آقای شهرام 
اســدی و پرداخت 65/252/174 ریال به عنوان نیم عشــر دولتــی در حق صندوق 
دولت که محکوم له جهت اســتیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف و فروش اموال 
غیرمنقول محکوم علیه به شــرح و میزان کارشناسی ذیل را نموده است که این اجرا 
قصد دارد در مورخ 97/5/30 از ساعت 11 الی 12 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
شــعبه اول دادگاه عمومی بخش دشــتابی از طریق مزایده عمومی، اموال ذیل را به 
فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روز تا پنج روز قبل از زمان مزایده از 
اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند 
و خریدار می بایست 10٪ مبلغ پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت 
یک ماه به حســاب سپرده دادگستری واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه 
محترم صادرکننده حکم، اموال به خریدار منتقل خواهد شــد. و در صورت عدم تایید 
مزایده مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مســترد خواهد شد و در صورتی که خریدار 
مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حســاب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف 
نماید، مبلغ 10٪  پیشــنهادی خریدار پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت 
ضبط و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 

قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. 
مشــخصات ملک: پالک شماره 120 فرعی از 55 اصلی بخش ثبتی 8 مفروز و مجزا از 
39 قطعه 3 یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 200000 مترمربع در روستای شنبرک 
که توسط کارشناس رسمی دادگستری یکصد و سی میلیون تومان ارزیابی گردیده است.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش دشتابی
حسن محمدرضایی

منابع آبی، جزو ثروت همگانی است، بیایید در مصرف آب صرفه جویی کنیم

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره: 0۷/ط/9۷
تاریخ: 1۳9۷/۵/1۸

Website: www.arrw.ir         Emeil:info@arrw.ir

شرکت آب منطقه ای اردبیل

شرکت آب منطقه ای اردبیل، به نشانی اردبیل میدان ارتشنام و نشانی کارفرما1

عملیات ژئوتکنیک )حفاری و تزریق( گسترش پرده آب بند در جناح چپ سد مخزنی سد کیویموضوع مناقصه2

عمومی یک مرحله ای با فرایند ارزیابی کیفینوع مناقصه3

استان اردبیل- شهرستان کوثرمحل اجرای کار4

18 ماهمدت اجرای کار5

حدود 255 میلیارد ریال براساس فهرست بهاء سال 97مبلغ برآورد اولیه6

حداقل پایه 4 رشته آبرشته و گروه پیمانکار7

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدسمشاور8

از تاریخ 1397/5/20 لغایت 1397/5/25مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی9

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irمحل دریافت اسناد ارزیابی کیفی10

کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی را در سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir مهلت اسناد ارزیابی تکمیل شده11
طبق موعد زمانی )1397/6/20( مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند.

آگهی مناقصه
نوبت اول

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل ضمنا هزینه های آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بدینوســیله باســتناد بند ب ماده 7 آئین نامه اجرای قانون  الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مســکن مصوب 1388 عملیات تحدید حدود امالک مشروحه ذیل مفروزا از پالک 72 اصلی 
بخش ده قزوین واقع در منصور آباد- مهرآباد که در اجرای قانون یاد شــده بنیاد مســکن شهرستان آوج به 
نمایندگی از طرف متقاضیان درخواست سند مالکیت نموده است برابر این آگهی از ردیف یک الی شش 
در روز  سه شنبه بیستم شهریور ماه سال 97 و از ردیف هفت الی دوازده در روز چهار شنبه بیست و یکم 

شهریور ماه سال 97 ) از ساعت ده تا پایان وقت  اداری( در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.
مهرآباد- منصورآباد پالک 72- اصلی بخش ده قزوین

1- ششدانگ یک باب خانه مفروزا از پالک 72- اصلی به مساحت 229/69 مترمربع بنام شاه علی 
احدی فرزند نادعلی کالسه 97/8469.

2- ششدانگ یک باب مغازه تجاری مفروزا از پالک 72- اصلی به مساحت 21/40 مترمربع بنام 
الیاس اروجی فرزند فضل علی کالسه 97/8509.

3- ششــدانگ یک باب خانه مفروزا از پالک 72- اصلی به مساحت 147/29 مترمربع بنام الیاس 
اروجی فرزند  فضل علی کالسه 91/6305.

4- ششــدانگ یک باب خانه مفروزا از پالک 72- اصلی به مساحت 168/86 مترمربع بنام خسرو 
مرتضائی فرزند قشمعلی کالسه 97/8464.

5- ششــدانگ یک بــاب خانه مفروزا از پــالک 72 اصلی- به مســاحت 104/53 مترمربع بنام 
محمودرضا یادگاری فرزند پاشا کالسه 97/8458.

6- ششــدانگ یک باب خانه مفروزا از پالک72- اصلی به مســاحت 88/85 مترمربع بنام علی  
حسنی فرزند حسین کالسه 97/8460.

7- ششدانگ یک باب خانه مفروزا از پالک 72- اصلی به مساحت 85/62 مترمربع بنام عزت اله 
 حسنی فرزند حسین کالسه 97/8461.

8- ششــدانگ یک بــاب خانه مفروزا از پــالک 72- اصلی به مســاحت 179/92 مترمربع بنام 
جوادعلی مرادی فرزند علی  اشرف کالسه 97/8471.

9- ششدانگ یک باب خانه مفروزا از پالک 72- اصلی به مساحت 120/30 مترمربع بنام عبداله 
قهرمانی فرزند علی اکبر کالسه 97/8466.

10- ششدانگ یک باب خانه مفروزا از پالک 72- اصلی به مساحت 244/39 مترمربع نقی حسنی 
فرزند ابراهیم کالسه 97/8457.

11- ششــدانگ یک باب خانه مفــروزا از پالک 72- اصلی به مســاحت 474/83 مترمربع بنام 
قدرت اله عبداله نی  فرزند محمدابراهیم کالسه 97/8488.

12- ششــدانگ یک باب خانه مفــروزا از پالک 72- اصلی به مســاحت 127/71 مترمربع بنام 
علی اکبر قهرمانی  شاد فرزند نظامعلی کالسه 97/8465.

13- تاریخ انتشار: روز شنبه 20 مرداد ماه سال 1397.

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج 
صمد قدیم آبادی

بدینوســیله به خانم معصومه حاجی محمدی فرزند حسین شماره شناسنامه 221 از تفرش 
بدهکار پرونده کالســه 9700004 که برابر گزارش مامور ابالغ ابالغ واقعی به شما میسر 
نبوده، ابالغ می گردد که برابر ســند رهنی شــماره 97354- 94/8/24 بین شــما و بانک 
مســکن تفرش مبلــغ 853111756 ریال تا تاریــخ 96/10/30 و از تاریــخ مذکور مبلغ 
594911 ریال خســارت تاخیر روزانه تا تاریخ تســویه بدهکار می باشــید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
و فقط یک نوبت در روزنامه کیهان درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.                       تاریخ انتشار آگهی: 97/5/20 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفرش 
جواد حیدری

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹۷00004

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه شاه نسخه با تقدیم برگ استشهادیه مدعی هستند سند مالکیت 
ششــدانگ پــالک 1476 فرعی از 46 الی 48 و 50 الــی 52 و 59 و 60  
فرعی از 1-اصلی واقع در بخش ده ســنندج به نام آقای یداله چشم پوشی 
صادر و تســلیم سپس بطور مع الواســطه و برابر سند قطعی شماره 24314 
مورخ 89/8/2 دفتر 27 سنندج به نام خانم فاطمه شاه  نسخه و آقای مهران 
الهیاری هرکدام به نسبت ســه دانگ مشاع انتقال قطعی گردیده است، به 
علت ســهل انگاری مفقود و از بین رفته و از این اداره تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی 
قانــون ثبت مصوب 1380/11/14 در یک نوبت منتشــر تا هرکس مدعی 
انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر این صورت 

برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
جالل شجاعی
رئیس ثبت منطقه دو سنندج

بدین وســیله به آقای محمد باقری نوه کریم آبادی فرزند حســن به شماره ملی 4469848522 و شناسنامه 
شماره 7 صادره از مهریز به نشانی مهریز کریم آباد بهادران ابالغ می شود که خانم رقیه نجفی نوه علی آبادی 
فرزنــد مرادعلی با قیمومیت مرادعلی نجفی نوه علی آبادی جهت وصول مبلغ دو میلیون ریال وجه رایج )به 
نرخ روز مبلغ 577/105/279 ریال( به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 4862 مورخ 1364/06/28 
دفترخانه ازدواج شــماره 100 مهریز علیه شما به عنوان زوج اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9700053 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/04/27 مامور اداره پست، محل اقامت شما 
طبق متن سند و طبق اعالم اجرای ثبت یزد به شرح اعالمی متعهدله شناخته نشده است، فلذا بنا به تقاضای 
خانم اعظم حاج غالمرضایی وکیل قیم بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.

تاریخ انتشار: 97/05/20
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی مهریز 
علیرضا دهقان منشادی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
پرونده ۱۳۹۷040۱۱۱6400004۱/۱ 

به شماره بایگانی ۹۷0005۳

شماره نامه: 139704921652000275


