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»دیوان سلطان احمد جالیر«، از تازه ترین آثاری است که 
توسط شرکت سهامی انتشار، روانه بازار کتاب ایران شده است. 
این کتاب با کوشش دکتر علی فردوسی)استاد تاریخ دانشگاه 
نتردام در سانفرانسیس��کو( و دکتر ساناز رجبیان )استاد ادبیات 
دانشگاه شیراز( منتشر شده و به همین مناسبت گفت وگویی با 

این دو استاد محترم انجام داده ام.
***

چرا تا کنون نسخه ای از دیوان شعر سلطان احمد جالیر، جز 
در موزه ها و کتابخانه ها، در دسترس نبوده است؟ به  ویژه آن  که 
این دیوان شعر از معدود آثاری است که قرن ها پیش در زمان 

حیات شاعر به کتابت درآمده است.
دکتر فردوسی: عمدتاً به سه دلیل. اوالً برای آنکه تا همین اواخر، 
کس���ی از وجود نسخه های کاملی از آن، جز نسخه فریر، اطالع 
نداشت. خود من وقتی در سال ۲۰۰۲ رفتم واشنگتن برای روخوانی 
آن نسخه، فکر می کردم این تنها نسخه است. یعنی این دانش آن 
زمان بود. ما االن در دوران متفاوتی هس���تیم. دوران فهرست های 
جامع تر و نسخه های دیجیتالی. بنابراین، این پیش فرض شما ناظر 

است بر وضعیتی بسیار تازه.
 ثانیاً نس���خه ای از این دیوان در فهرست های کتابخانه های 
اروپایی مانند کتابخانه بریتانیا، یا کتابخانه مّلی فرانسه نبود که بیشتر 
اطالعات نسخه شناسان ایرانی راجع به آنها بود. ثالثاً،  دسترسی به 
اینگونه نسخه ها بسیار دشوار بود. ابزار نسخه برداری بسیار بدوی 
بود و نمی گذاشتند ما به آسانی به نسخه ها دسترسی داشته باشیم. 
من برای دیدن نسخه فریر ناگزیر شدم بروم واشنگتن و قریب به 
هزار دالر به پول آن زمان هزینه کنم. زیرا برای تهیه نسخه عکسی 

از آن چند برابر آن حق الزحمه می خواستند.
 تازه بعد از کلی مکاتبه و خواهش و تمنّا، بار اّول فقط یک 
نیمروز کاری، یعنی حدود دو-س���ه ساعت اجازه دادند نسخه را 
ببینم. بعدها فکر کنم سال ۲۰۰۹ بود که وقتی برای کنفرانسی در 
واشنگتن بودم، از فرصت استفاده کردم و رفتم گالری فریر و آنجا 
بود که خانم دکتر معصومه فرهاد که من بسیار به ایشان مدیونم، 
نسخه دیجیتال دیوان را روی دو تا سی دی به من دادند. فکر کنم 
پاسخ دکتر رجبیان که سال ها بعد با این موضوع مواجه شد اند، با 

من فرق داشته باشد.
ساناز رجبیان: بله، سال  ۹۳ که من برای نوشتن رساله دکترایم به 
تهیه این نسخه ها اقدام کردم، مشکالت دکتر فردوسی را نداشتم. با 
مکاتبه ای ساده، پی دی اف نسخه گالری فریر را برای من ارسال 
کردند. نسخ موجود در ترکیه هم- به لطف دیجیتالی شدن- به 
راحتی در دسترس بود.  شاید چالش اصلی نسخه پژوهان در ایران، 
شناسایی نسخ و محل نگه داری آنها بوده؛ چون اغلب فقط فهرست 
های به زبان فارسی را جستجو می کنند و بر اساس فهرست های 
فارسی،  فقط از نسخه ناقصی از »هفت پیکر« موجود در ایاصوفیه 
و حاشیه نویسی چند غزل سلطان در نسخه ای موجود در انجمن 
مفاخر باخبر بودند. کسانی هم که از وجود نسخه فریر اطالع داشتند 
نیز دسترس���ی به آن را دشوار می دانستند.  پس از جستجوهایی 
که انجام دادم، ۳ نسخه از ترکیه، ۱ نسخه از واشنگتن دی سی و 
۱ نسخه از انجمن مفاخر دریافت کردم. منتهی همچنان به نسخه 

اصلی که شامل هفت پیکر بود، دسترسی نداشتم. 
چرا ش��ما هفت قرن بعِد سروده ش��دن و کتابت دیوان شعر 
سلطان احمد، تصمیم گرفتید آن را تصحیح و منتشر کنید؟ آیا 
در فرم و مضامین ش��عر او، چندان ارزش های ادبی و تاریخی 
هست که هم به گنجینه شعر فارسی بیفزاید و هم دریافت و 
ش��ناختی روشن تر از سده  هشتم و دوره  حافظ را به مخاطبان 
ارائه کند؟ فرایند اهتمام شما در تصحیح این دیوان، چگونه بود 

و چه مدت زمان برد؟
دکتر فردوسی: احتماالً  پاسخ ما به این پرسش متفاوت خواهد 
بود. چون ما هر کدام مان از مسیری خاص و در زمان های متفاوت 

و به دالیل گوناگونی به سراغ این پروژه رفته ایم.  
دکتر رجبیان: در تحلیل تاریخ ادبی عصر حافظ، حلقه مفقوده 
ای وجود داشت و آن دیوان سلطان احمد جالیر بود. این »ترک 
پارسی گوی« در شعر حافظ حضور دارد، در دیوان جهان ملک 
خاتون »خسرو زمانه« و »بنیاد عدل« هست؛ همچنین در همین خطه 
شیراز، ابن نصوح شیرازی نیز او را مدح گفته است. سلطان احمد 
در تذکره ها به شاعری و هنرمندی زبانزد است. از سویی شهریار 
است. شهریاری که در سنت شعر فارسی در قصاید مدحی حضور 

داشت. حال صاحب »صدا« شده است و دیوانی دارد.
در مواجهه با دیوان سلطان احمد، اصلی ترین دغدغه من، 

پاسخ به این سؤاالت بود که اگر پادشاهی خود شاعر باشد، چگونه 
خود را می بیند؟ و با چه نوع گزاره ها و توصیف هایی، خود را 
معرفی می کند؟ و از خالل آنها چه مقاصد و اهداف ثانویه ای را 
دنبال می کند؟ اهمیت این پاسخ ها بود که من را به تصحیح این 
دیوان ترغیب کرد و خب حاصل این کار مشترک به دست دادن 

»قدیمی ترین« دیوان موجود از یک شهریار شد. 
پیرامون ارزش ادبی اشعار سلطان احمد باید اشاره کنم که او 
شاعر طراز اول یا حتی دوم نیست که بتوان اشعارش را از حیث 
معانی غنی یا زیبایی شناسی در زبان شعری، اثری برجسته تلقی 
کرد؛ منتهی برای درک نظم گفتمانی عصر حافظ، بررسی و معرفی 
شاعران قله نشین کافی نیست.  از شاعران دامنه و تولیدات انها 

نیز نباید غافل شد.
دکتر فردوسی: من دنبال کار سلطان احمد به عنوان یک شاعر 
نبودم. دنبال تاریخ اندیش���ه ورزی در قرن هشتم بودم. در نهایت 
برای بهتر فهمیدن حافظ، یا دقیق تر برای آنکه بفهمم چرا  در آن 
زمان خاص ما وارد عصر انس���داد فرهنگی شدیم؛ یعنی فرهنگ 
مان بیشتر متمرکز شد روی عنصر تکرار، یا به اصطالح »سنّت«، 
در مقابل عنصر تفاوت و خالقیّت، درست وقتی که اروپا داشت 

وارد عصر رنسانس می شد. 
من تنها بعد از آنکه نسخه را دیدم، تصمیم به تصحیح آن 
گرفتم. و چون یک دید تاریخی داشتم، این کار قریب پانزده سال 
طول کشید؛ یعنی تا ۲۰۱۶. آنچه مرا به تصحیح و انتشار دیوان 
س���لطان احمد  ترغیب کرد، فهم جدیدی بود که درباره نقش 
شهریاران در آنچه ما میراث درخشان ادب، هنر و فرهنگ ایرانی 
می دانیم، به من می داد. ما نسلی بودیم که شناخت درستی از تاریخ 
شهریاری ایران نداشتیم. بیشتر دنبال داوری های منفی راجع به آنها 

بودیم تا شناختی علمی و منصفانه. 
نمی دانستیم که بدون نهاد شهریاری و متَعلقات فرهنگی آن، ما 
نه این ادبیات درخشان را می داشتیم، نه این موسیقی دستگاهی مان، 
نه نقاشی معروف مان، و نه خالصه هیچکدام از آن چیزهایی را که 
امروز به عنوان ایرانی به آن می بالیم. در عالم مسیحی، دین  نیز در 
اعتالی این هنرها نقش داشت، ولی در ایران این تکلیف عمدتاً بر 
دوش نهاد شهریاری بود. در این باره، بحث مستوفایی در مقدمه هست 

که ممکن است اندیشه های جدیدی را در خواننده برانگیزد.
تاریخ، روایِت راویان صادق و کذاب، از حوادث و رویدادهایی 
است که پادشاهان و امیران، نقشی مهم در رقم خوردن آن دارند. 
اکنون ما با دیوان شعری مواجهیم که راوی اش پادشاهی است که 
ازقضا به نقل از مورخان، برادرکش و بسیار هم خونریز بوده است. 
نحوه  مواجهه  سلطان احمد به عنوان راوی رویدادهایی که خود 
نقش اول بخشی از آنها بوده، چگونه است؟ آیا اصوالً در دیوان 

شعرش اشاراتی به حوادث تاریخی دوره  خود داشته است؟
دکتر فردوسی: در شعر سلطان احمد، اشاره های صریح به امور 
تاریخی-سیاسی نیز هست. اّما به این معنای مستقیم عمده اشعار 
او »سیاسی« نیست، بلکه بخشی است از فضای شعری روزگارش. 

البته اصوالً وقتی یک ش���هریار شعر بگوید، حتّی هنگامی که از 
تجربه ها و عواطف ش���خصی خودش هم سخن مي گوید، دارد 
به معنایی حرف سیاسی می  زند. چون هر کاری شهریاری بکند، 
سیاسی است. آن هم در آن زمان که عرصه خصوصی و عمومی 

با هم نسبت متفاوتی با آنچه امروز دارند داشتند. 
مثاًل تنها دو سال بعد از آنکه سلطان احمد به شهریاری می رسد، 
امیر تیمور تبریز را از دستش در می آورد. سلطان احمد عاشق تبریز 
بود. جایی که در آن  به دنیا آمده بود و در دامنه کوه های خرم و 
خنکش بزرگ شده بود. برای همین در شعرهایش از هجرانش از 
شهرش می نالد، و با زبانی عاشقانه از اشتیاق سوزانش برای بازگشت 

به تبریز حرف می زند. ولی در مورد یک شهریار، دلتنگی برای هر 
شهری یک امر سیاسی است؛ زیرا تنها جوری که او می تواند به 
شهری برود که در قلمروش نیست، یا به عنوان فاتح است در یک 

جنگ، و یا به عنوان اسیر در آن.
 در مورد صحت و سقم و معنای داوری مورخان راجع به 
برادرکشی، شما را به مقدمه هفت پیکر سلطان احمد ارجاع می دهم. 
آنجا مفصل در این باره توضیح داده ام. او مطمئناً خونریزتر از امیر 

تیمور نبود. از یک دید وسیع تر نیز من در مقاله ای به انگلیسی که 
ترجمه  عنوانش به روایت دکتر رجبیان به فارسی می شود»شهریاری 

ناخواسته سلطان احمد«، توضیح مفصلی داده ام.
 بنا به روایت مورخان، سلطان احمد جالیر در عین ستم پیشگی، 
شیفته  نگارگری و شاعری هم بوده و از قراین )مانند دیوان شعر 
مصور او( نیز برمی آید که مثل پدرش اویس، اهتمامی ویژه به 
نقاشی و شعر داشته است. ابتدا از اثرگذاری احتمالی او بر شعر 
و نقاشی، در دوره  خود و پس از خود بگویید. همچنین آیا شما 
نیز در مواجهه  با شعر سلطان احمد، دریافتی مشابه مورخان از 

شخصیت دوگانه  او داشتید؟
دکتر فردوس��ی: چون بازهم پای مورخان را پیش کشیدید، 
می خواهم از این فرصت استفاده کنم و بگویم که روایت مورخان، و 
عموماً هر روایتی چه راجع به بزرگان تاریخی باشد و چه دینی، باید 
قبل از استناد مورد نقد تاریخی قرار بگیرد. سلطان احمد»ستم پیشه« 
نبوده، اگر بخواهیم کلمات را با دقّت علمی به کار ببریم. یعنی 
»س���تم« پیشه او نبوده. او شهریاری بوده که شاید بشود گفت به 

معنایی ستم هم کرده است.
 باید در نظر گرفت که تقریباً تمامی این موّرخان متعلق به 
دربارهای تیموریان بودند، خصم سلطان احمد. در تصحیح دیوان ما 
تحقیق روش مند و تاریخی و موشکافانه ای راجع به هفت پیکر به 
مثابه »ابژه هنری« نکردیم. چه خط، چه نگارگری و چه دیگر وجوه 

هنر کتاب آرایی. من صالحیّت کافی برای این کار را نداشتم، و الزم 
هم نمی دیدم که برای تصحیح هفت پیکر سلطان احمد، بروم آن 
صالحیّت را کسب کنم. درگذر بگویم که بیشتر نقاشی های دربار 
سلطان احمد در دیوان ها و کتاب هایی جز هفت پیکر خود اوست. 

نقاشی های دیوان هم فقط در یکی از نسخه هاست. 
بنابراین، به باور من،  برای قضاوت درباره نگارگری های یکی، 
و تنها یکی، از نسخه های دیوان یعنی نسخه فریر، نمی توان فقط 

به همان نسخه بسنده کرد، بلکه باید دستکم مجموعه این داده ها، 
یعنی نقاشی های دیگر این دربار در کتاب های دیگر را مجازاً به 
ص���ورت نوعی رویکرد »بینامتنی« در نظر گرفت. کاری که هنوز 
انجام نشده. ولی در مورد نقش سلطان احمد در اعتالی هنرهای 
روزگارش مانند نقاش���ی، خوشنویسی، به ویژه موسیقی، هرچه 

بگوییم کم گفته ایم. 
او مانند شهریار بزرگ شیرازی معاصرش، شاه شجاع مظفری، که با 
او دوست بود و آشنایی رودررو نیز داشت، از یک ذوق فرهیخته 
زیباشناختی برخوردار بود، و مانند همو نیز نه تنها هنرپرور بلکه 
هنرمند نیز بود. بی تردید اگر سلطان احمد نبود، میراث هنری منطقه 
ما، و نه تنها ایران، در خط، نقاش���ی و موس���یقی، احتماالً با آنچه 
داریم متفاوت می بود. در مقدمه، مفصالً درباره ساختار تولید، تبادل، 
چرخش و مصرف فضل و هنر در آن بازه تاریخی و مناسبات »بینا 

درباری« توضیح داده شده است.
دکتر رجبیان: رونق ادب و هنر این عصر، تنها مدیون تالش 
ایرانیان نیست، بلکه شاهان ترک حاکم بر کانون های ادبی عصر- 
مثل شیراز و تبریز- نیز به این امر اهتمام داشتند. انها شاعرپرورند 
و شاعر! اگر غزل فارسی را نمود مهمی از فرهنگ ایرانی بدانیم، 
آنها نقش���ی اس���تثنایی در پرورش آن داشته اند. در تبیین جایگاه 
احمد و نقش او در پیشبرد مسایل ادبی عصر خود، این موضوع 
را باید مد نظر قرار داد که حمایت مادی س���لطان از ش���اعران و 

هنرمندان به عنوان روشنفکران دوره و رسانه هایی که تایید آنها 
تایید جماعت کثیری را به همراه دارد، منافع سیاس���ی خاصی را 

نصیب احمد می کرد.
 بدین ترتیب، شعر برای سلطان یک رسانه ارتباطی است که 
با اهداف خاص در دربارها  تولید می شود. واضحاً مرادم اشعار 
عاطفی او نیست، بلکه اشعاری است که به مانور سیاسی می ماند. 
قطع یقین که عالقه شخصی سلطان به شعر و شاعری را نیز نمی 

توان انکار کرد. سلطان عالوه بر توجه به شعر، نقاشی و موسیقی، 
اهتمامی ویژه به عرفا نیز داشت. او برای کسب مشروعیت و اقبال 
عمومی، راهکارهای گوناگونی را به کار بست. به عنوان مثال: برای 
باال بردن اعتبار خود و کسب رضایت و تایید عرفا که در آن دوره 
نقش اجتماعی مهمی ایفا می کردند، بر بقعه متبرکه موقوفات شیخ 

صفی الدین اردبیلی، عفو مالیاتی زد.
دکتر فردوسی: من با نظر خانم دکتر رجبیان موافقم که عرفا 
و شاعران به مشروعیت بخشی شهریاران کمک می کردند. لیکن در 
دنباله فرمایش ایشان می خواهم اضافه کنم که نباید، بخصوص در 
مورد شاعران، این نقش را خیلی بزرگ دید. نباید نفوذ شاعران را 
بیشتر از آن دید که به واقع بود. طوری که معتقدم در این معامله، 
آنچه شاعران از شهریاران می گرفتند  - که نه تنها حمایت مالی  از 
یک سبِک زندگِی در مقایسه با قاطبه مردم مرفّه بود، بلکه مهم تر 
یک حمایت سیاسی در جامعه ای بود که تعصبات مذهبی اش با 
این سبک زندگی در تضاد بود -  اگر بیشتر از آن چیزی نبود که 

به شهریار می دادند، کمتر از آن هم نبود.
 عرفا البته بحث دیگری است. آنها در عوام نفوذ داشتند. من 
اصوالً تقلیل رابطه شاعر و شهریار به یک معامله، مشروعیت در 
مقابل حمایت مادی را کافی نمی دانم. و به عنوان کسی که با افکار 
فوکو آشنایی دارد و به اصطالح ایرانی ها »محضرش را دریافته«، 
رابطه شاعر و شهریار را یک نسبت »درون گفتمانی« یا مشارکت در 
یک »اپیستمه« می بینم. شاه شجاع، سلطان احمد، و حافظ، و بسیاری 
دیگر از معاصران شان، چنانچه در مقدمه دیوان سلطان احمد به 
وجه مبسوطی استدالل شده، به اصطالح در یک باغ فرهنگی بودند. 

چیزی که در مقدمه با عنوان »جمهوری ادبا« مطرح شده.

 و بنابراین، می شود با تسامح  گفت که از فهم و ذائقه های 
مشترک یا نسبتاً همپوشانی برخوردار بودند که زیرساخت و شرط 
امکان پذیری تبادل های ادبی را تشکیل می داد. به بیان دیگر، شاعران 
تنها به حکومت شهریاران مشروعیّت نمی بخشیدند، بلکه به ساختاری 
مشروعیّت می بخشیدند که هم شاعر و هم شهریار، هر دو هم پیوند 
آن بودند. آنها داشتند به رژیم یا به تعبیر بهتر به جهان مشترک 
خودشان مشروعیّت می بخشیدند، یا درست تر در برسازی آن جهان 
نقش ایفا می کردند؛ در مقابل جها ن های رقیب، مثالً جهان زهد و 

قشری گری مذهبی. 
 س��لطان احمد، ش��عرهایش را به سه زبان فارسی، ترکی 
و عربی س��روده و همزمان ارادتی ویژه نیز به حافظ ش��یراز 
داشته است. از سویی با این غزل مشهور حافظ مواجهیم در 

وصف او، یا احتماالً در پاسخ به دعوت سلطان برای رفتن به 
بغداد: »احمداهلل علی معدله السلطاِن / احمد شیخ اویس حسن 
ایلخانی.« آیا شما تناسب یا ارتباطی میان شعر سلطان احمد با 

شعر حافظ مشاهده کرده اید؟
دکتر رجبیان:  سلطان احمد در سرایش، به غزل های خواجه 
شیراز توجه تمامی داشته و بعضی را تقلید کرده و یا جوابیه گفته 
است. تقلیدهای سلطان از حافظ را در سه بخش کلی ادبی)آرایه 
های بدیعی وبیانی(، زبان)واژه، ترکیب و موسیقی درونی و کناری( 
و محتوا )بن مایه یا فضای فکری( می توان تقسیم بندی کرد. احمد 
بیشترین تقلیدها را در حوزه موسیقی بیرونی و کناری دارد. سلطان 
در جوابیه و استقبال از حافظ، نه تنها وزن و کلمات قافیه را از او 

می گیرد، که تساوی تعداد ابیات را نیز رعایت می کند. 
گاه نیز از ترکیبات حافظ در غزل جوابیه اش بهره می برد.  
به طور کلی، میان حدود شصت غزل سلطان و حافظ، هم در 
محور افقی و هم در محور عمودی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. 
گویی که س����لطان، بیت به بیت از حافظ می آموزد و غزل می 
گوید. همین کار را در قصیده با انوری یا خاقانی انجام می دهد. 
در حیطه ادبی، غزل های سلطان چون حافظ، مملو از ایهام و 
ایهام تناسب و در حوزه فکری هم  چون او ریا ستیز، مخالف 

با زهد و زاهد و نام و ننگ است.
اگرچه در تذکره ها اشاره شده که احمد به ترکی و عربی 
نیز شعر می گفته، در مورد ابیات محدود عربی دیوان سلطان این 
نکته الزم به اشاره است که اشعار عربی او ضعیف و گاه از نظر 

نحوی مشکل دارند.
دکتر فردوسی:   همانطور که قبالً هم اشاره کردم، نسبت بین 
سلطان احمد و خواجه حافظ، نسبتی بوده است بسا غنی تر از آنکه 
بشود آن را ذیل »ارادت« توصیف کرد. حافظ هم ارادت ویژه ای به 
سلطان احمد داشت و غزلی که شما مطلعش را ذکر کردید، بیشتر 
دال بر ارادت شاعر است به شهریار تا برعکس. در کل حرفم را 
تکرار می کنم که نیاز شاعران به شهریاران در آن دوران، اگر بیشتر 

از نیاز شهریاران به شاعران نبود، کمتر از آن هم نبود.
 شاعران، به ویژه شاعری مثل حافظ در یک جامعه متعّصب 
مذهبی که دروازه شهر را روی امیر مبارز قشری مذهب باز کرد، 
بسیار به حمایت شهریاران وابسته بودند. این که آیا سلطان احمد، 
چنانچه دولتشاه می گوید،  حافظ را دعوت کرد که به جمع ستارگان 
بی  همتای دربارش بپیوندد یا این حافظ بوده که  در یک دوران 
محنت بار پیسی بعد از مرگ شاه شجاع و پیش از فتح شیرازتوسط 
شاه منصور، خودش را به دربار او دعوت کرده، روشن نیست. 
حافظ بعد از مرگ ش����اه ش����جاع در ۷۸۶، تا ۷۹۰ در یک 
وضعیت بسیار بدی قرار گرفته بود. زین العابدین و نصرت الدین 
یحیی، آن آزادمنشی »جان جهان شاه شجاع« را نداشتند، و تنها 
در این بازه چهار س����اله بود که حرف مهاجرت حافظ به بغداد 
مطرح بود. بیش از یک دوجین غزل با احتمال قریب به یقین، و 
کمی بیش از این تعداد با احتمال های ضعیف تر بین سلطان احمد 
و خواجه حافظ رد و بدل شده. من شرح مکاتبه این شهریار و 
شاعر را به تفصیل در دو شماره پیاپی مجله بخارا،  شماره های 
۱۲۲و ۱۲۳، بهمن- اس����فند ۱۳۹۶ و فروردین-اردیبهشت ۱۳۹۷ 

منتشر کرده ام.
شما پیش تر، در توضیح خوانش خود از دیوان شعر سلطان 
احمد، از سبکی جدید با عنوان »شعر شاهی« نام برده اید. این 

سبک را چگونه معرفی می کنید؟
دکتر فردوسی: فکر کنم مخاطب این پرسش شما خانم دکتر 
رجبیان است. به هر حال، اظهار نظر در این مورد بیرون از حوزه 

صالحیت من است. 
دکتر رجبیان: برای تقویت این فرضیه، باید دیوان سایر شاهان 
عصر- چون شاه شجاع و سلطان اویس- به طور دقیق بررسی و 
تشابهات حداکثری آنها، قواعد زبانی آنها و مجموعه صفات فرمی 
و محتوایی که آنها را از دیگران متمایز می کند را شناسایی کرد 

و بعد به طور دقیق به سؤال شما پاسخ داد.
  به گمان من، »شعر شاهی« در حوزه زبان و محتوا مختصات 
ویژه ای دارد. در پاسخ به این سؤاالت، ابتدا باید به جنس زبان، 
نحو و ساختارجمالت در دیوان سلطان احمد اشاره کنم. برای 
نمونه، بسامد فعل امر و نهی و پرسشی در دیوان سلطان، کم نظیر 
است. در شعر سلطان احمد، وجه امر و نهی، در ژرف ساخت 
خود،  با علم معانی پیوند خورده و شکل »من دستور می دهم« به 
خود می گیرد. گویی که احمد در غزل لطیف و گوشنواز فارسی، 

در لحن و بیان، از شأن سلطانی اش غافل نیست.

ادبیات و تاریخ اندیشه ورزی
مصاحبه با دکتر علی فردوسی و دکتر ساناز رجبيان  به مناسبت انتشار هفت پيکر یا دیوان سلطان احمد جالیر

  احسان اکبرپور

دکتر فردوس�ی: من دنبال کار س�لطان احم�د به عنوان یک 
شاعر نبودم. دنبال تاریخ اندیشه ورزی در قرن هشتم بودم. 
در نهایت برای بهتر فهميدن حافظ، یا دقيق تر برای آنکه بفهمم 
چرا  در آن زمان خاص ما وارد عصر انسداد فرهنگی شدیم؛ 
یعنی فرهنگ مان بيشتر متمرکز شد روی عنصر تکرار، یا به 
اصطالح »سّنت«، در مقابل عنصر تفاوت و خالقّيت، درست 

وقتی که اروپا داشت وارد عصر رنسانس می شد. 

دکتر ساناز رجبيان:  شعر برای سلطان،  یک رسانه ارتباطی 
است که با اهداف خاص در دربارها  توليد می شود. واضحاً 
مرادم اش�عار عاطفی او نيس�ت، بلکه اش�عاری اس�ت که به 
مانور سياسی می ماند. قطع یقين که عالقه شخصی سلطان 
ب�ه ش�عر و ش�اعری را ني�ز نم�ی ت�وان انکار کرد.  س�لطان 
 عالوه بر توجه به ش�عر، نقاشی و موسيقی، اهتمامی ویژه 

به عرفا نيز داشت

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه سهامد���� شركت �يما� �ال��� ����يل 
سر�يس�ز قشم (س�هامى خا�) به ش�ما�� ثبت 890 � شناس�ه ملى 10861504328 

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت فو� يا نمايندگا� قانونى �نا� �عو� به عمل مى �يد تا �� جلسه مجمع 
عمومى عا�� س���اليانه كه �� س���اعت 10:00 مو�� 1401/05/18 �� محل قانونى شركت ��قع �� تهر�� 
خيابا� خرمشهر خيابا� گلشن پال� 5 كد پستى 1557713911 برگز�� مى گر��� حضو� به هم �سانند.

�ستو� جلسه:
*گز��� هيا� مدير� بر�� عملكر� سا� مالى منتهى به 1400/12/29

* گز��� � تصويب  تر��نامه � صو�� سو� (�يا�) سا� مالى 1400/12/29 
*تعيين حسابر� � با��� قانونى شركت � تعيين حق �لزحمه بر�� ���� مالى منتهى به 1401/12/29

* �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�بر�� ���� مالى منتهى به 1401/12/29
 هيئت مدير� شركت �يما� �ال��� ����يل سر�يسز قشم (سهامى خا�)

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
شركت سا�� ها� خو��� �يا� (سهامي عا�)

به شما�� ثبت 161221 � شناسه ملي 10102038620
بدينوس���يله �� كليه صاحبا� سها� شركت �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به 
طو� فو� �لعا�� �� تا�يخ 1401/05/18 ساعت 10 صبح به نشاني: سعا�� �با� نرسيد� به ميد�� كتا� 

خيابا� سر�غربي پال� 131 حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �نتخا� � سمت �عضا� هيئت مدير� 2 � تعيين حق �مضا�  3 � تعيين ���نامه 

كثير�النتشا�  4 � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مي باشد.
هيأ� مدير� شركت سا�� ها� خو��� �يا� (سهامي عا�)

موسسه غيرتجا�� پديد� ��خش�ش �س�تعد��ها به نا� خانم مينو شجر� �� تا�يخ 
97/11/28 به ش�ما�� ثبت 4168 به شناسه ملي 14008154637 ثبت � �مضا �يل 
�فاتر تكميل گر�يد. تأسيس پيش �بس�تا� � �بستا�  �ختر�نه به �ستنا� شما�� مجو� 

15585/72 تا�يخ مجو� 90/5/3 ����� كل �مو�� � پر���
مد� �� تا�يخ ثبت به مد� نامحد��

مركز �صلي �ستا� �لبر� شهرستا� كر� �جائي شهر كوچه �نقال� كوچه شاهر� غربي پال� 701
كدپستي 3146676596

سرمايه شخصيت حقوقي 10,000,000 �� ميليو� �يا�

�گه�ى �ع�و�
جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� شركت  تك ���نديشا� نو���( سهامى خا�)  به شما�� 
ثبت 379573 � شناس���ه ملى 10320286254 �� ساعت 10 صبح ��� سه شنبه مو�� 
1401/05/18 �� محل ( �س���تا� تهر�� � شهرستا� تهر�� � بخش مركز� � شهر تهر��� 
كا��س���يه � خيابا� ش���هيد عقيل خليل ���� � بلو�� نلسو� ماندال � پال� 78 � ساختما� 
كوشيا� � طبقه همكف � ��حد 4 به كدپستى : 1969735355 ) تشكيل مى گر��.��كليه 
سهامد���� شركت �عو� مى شو� شخصا يا توسط �كيل منصو� خو� �� جلسا� مزبو� 

حضو� به هم �ساند� � نسبت به موضوعا� �يل �تخا� تصميم نمايند.
�ستو� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا��:

هيئت مدير� 1- تغيير نا�  2-تغيير موضو� فعاليت 3-تصويب �ساسنامه جديد

�گهي �عو� �� بستانكا��� شركت هربى فا�مد  ( سهامي خا�) ( �� حا� تصفيه)
ثبت شد� به شما�� 442683 � شناسه ملي شما�� 10320897963 ( نوبت ���)

   پي���ر� مصوبه مجمع عمومى ف���و� �لعا�� م���و�� 1401/01/15 مبنى بر �نح���ال� هربى فا�مد 
(س���هامي خا�) (��حا� تصفيه) � �� ��س���تا� �جر�� مفا� ما�� 225 قانو� تجا��� بدينوسيله �� 
كليه �ش���خا� حقيقى � حقوقى كه ��عا� مالى نس���بت به �ين شركت ���ند �عو� مى نمايد ظر� 
 مهلت مقر� با �� �ست ��شتن مد��� مثبته به ���� : تهر�� - خيابا� �نقال� – �بتد�� خيابا� �ستا�

 نجا� �للهى ( �يال س���ابق ) بن بس���ت نيكخو�� پال� 2  طبقه 1 كدپستى 1599914713 مر�جعه � 
��خو�س���ت خو� �� كتبا� � با �خذ �سيد تسليم تا مو�� �سيدگى قر�� گير�. بديهى �ست پس �� �نقضا� 

مدير تصفيه- على علنىمد� مذكو� هيچگونه ��عايى پذيرفته نخو�هد شد.   

�گهي �عو� سهامد���� به مجمع عمومي فو� �لعا�� 
شركت خدماتي مسافربر� �توبوسر�ني شاهين عصر (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت 120523 � شناسه ملي 10101640519
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� يا نماين���دگا� قانوني �نا� 
�عو� به عمل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت 
خدماتي مسافربر� �توبوسر�ني شاهين  عصر (سهامي خا�) كه ��� 
ساعت 8:00 ��� سه ش���نبه مو�� 1401/05/18 �� محل �عالمي به 
����: تهر��� محله بيمه� خيابا� مس���عو���مو� نيا (بيمه2)� بز�گر�� 
شهيد لش���گر� [مخصو� كر�]� پال�31� طبقه همكف� كدپستي 

1391955413� تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��:

1� �فز�يش سرمايه 
2� تصويب �ساسنامه جديد 

هيأ� مدير� شركت

فر�خو�� مناقصه عمومي يك مرحله �� (نوبت ���)
موسسه سا�ندگي نصر � ��نظر ���� �نجا� عمليا� �جر�يي مشر�حه �يل �� پر��� ��� �هن چابها� � ��هد�� �� 

به پيمانكا��� ��جد صالحيت ��گذ�� نمايد. لذ� �� متقاضيا� �عو� به همكا�� به عمل مي �يد.
نا� � نش��اني مناقصه گز��: مشهد � ميد�� فر��سي � بلو�� شهيد صا�قي � بلو�� ��شا� 

ساختما� 26 � تلفن: 05137671491 ��خلي:5147

مبلغ تضمين شركت �� بر���� ��ليه(�يا�)موضو���يف
مناقصه (�يا�)

1

�جر�� عمليا� خاكريز� 
شامل �پو� با�گير�� حمل� 
پخش� �بپاشي � كمپكت با 
تر�كم 90 � 95 � 98 ��صد

100,000,000,0005,000,000,000

�جر�� عمليا� �ستمز�� 2
60,000,000,0003,000,000,000گالر� ماسه با��

محل� �ما� � مهلت ��يافت �س��نا�: �مو� قر�����ها� موسسه سا�ندگي نصر� �� ��� 
يكشنبه 1401/5/2 �لي 1401/05/08 �� ساعت 7:30 �لي 15:00

مهلت تحويل پيشنها���: پايا� �قت ����� ��� شنبه مو�� 1401/05/22
�ما� � مكا� با�گشايي پيشنها���: يكشنبه 1401/05/23  � موسسه سا�ندگي نصر

كليه هزينه ها� �گهي � ثبت قر����� برعهد� برندگا� مناقصه مي باشد.

�گهي مز�يد� خو���
 شركت صنعتي � شيميايي �نگين (سهامي عا�) 
��نظر ���� �س���ايط نقلي���ه ما��� خ���و� �� قبيل 
س���و�نتو� هيوند�� �كس���ل � ��نت ��كابين كا�� �� �� 
طريق مز�يد� عمومي به فر�� برس���اند. متقاضيا� 
مي تو�نند تا 5 ��� بعد �� �نتش���ا� �گهي جهت كسب 
�طالعا� � ��يافت �س���نا� مز�يد� به ���� ش���ركت 
��ق���ع �� كيلومتر 10 جا�� مخص���و� كر�� جنب 
����س���ا�� ����� خيابا� �نگي���ن ��حد مالي � يا به 
 www.hadirang.com ���� سايت ش���ركت به 

مر�جعه فرمايند.

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه (نوبت ���)
تا�يخ �نتشا� �گهي پنج شنبه 1401/05/06

جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ��� شركت تعا�ني توليد� � تو�يعي «همايا�» ساعت 
10 صبح ��� پنجشنبه مو�� 1401/05/20 به ���� تهر�� � ساختما� ������ مركز� هو�پيمايي 

جمهو�� �سالمي �ير�� � باشگا� فرهنگي ���شي هما � سالن �مفي تئاتر تشكيل مي گر��.
لذ� �� سهامد���� محتر� �عو� مي شو� شخصا� يا �كالتا� جهت �تخا� تصميم نسبت به موضوعا� 

مشر�حه �ير �� جلسه حضو� به هم �سانند.
1 � ضمنا� به �طال� مي �س���اند كه به موجب ما�� 19 �ئين نامه نحو� تش���كيل مجامع عمومي� 
تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر ش���خص غيرعض���و تنها يك ��� خو�هد بو� 
� �عض���ا� متقاضي �عطا� نمايندگي� مي بايس���ت به همر�� نمايند� خ���و� حد�كثر تا تا�يخ 
1401/05/15 �� مح���ل �فتر تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت � تائيد �كالت� برگه ���� به 

مجمع �� ��يافت ���ند.
2 � ���طلبين تصد� هيئت مدير� � با��سا� بايد حد�كثر ظر� مد� يك هفته �� تا�يخ �نتشا� �گهي 

�عو�� فر� ��خو�ست عضويت �� تكميل تا �� طريق شركت «همايا�» تحويل �فتر تعا�� گر��.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با���
2 � طر� � تصويب صو�� ها� مالي � نحو� تقسيم سو� �يژ� � بو�جه سا� جا��

3 � ���ئه گز��� تغيير�� �عضا� � سرمايه شركت تعا�ني
4 � �نتخا� هيئت مدير� � با��� �صلي � علي �لبد�

5 � تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت
6 � طر� � تصويب ميز�� حق حضو� جلسا� هيأ� مدير� � حق �لزحمه با���

هيئت مدير� شركت تعا�ني� توليد� تو�يعي «همايا�»

�گهى �عو� شركت  توليد� پرتو كو�� �لقائي  سهامى خا�
 بشما�� ثبت 109917 � شناسه ملى 10101536488

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� محترمش���ركت توليد� پرتو كو�� �لقائي سهامى خا� 
�عو� به عمل مى �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� كه �� ساعت 9 صبح  مو�� 
1401/05/19� جلس���ه  مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� كه �� س���اعت 10 صبح  
مو�� 1401/05/19�� محل ش���ركت ��قع �� �س���تا� تهر�� - منطقه 18 � شهرستا� 
�سالمشهر � بخش چها���نگه � ش���هر چها���نگه� محله شهر� صنعتى جنو� � خيابا� 
صنعتگر � خيابا� 21/5 فلزتر�� (مهرتا� ) � پال� 12 � -پال� 46 جديد � طبقه همكف 

كدپستى: 3319144391تشكيل مى شو� حضو� بهم �سانند. 
�ستو� جلسه:

1- مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1401/05/19 ساعت 9 صبح
�صال� ما�� �ساسنامه حق �مضا

2- مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1401/05/19 ساعت 10 صبح
�نتخا� � تعيين سمت �عضا� هيئت مدير� 

تعيين ���ندگا� حق �مضا
�نتخا� با��سين قانونى شركت

�نتخا� ���نامه كثير�النتشا� شركت
هيئت مدير�

�گهي �ستفا�� �� حق تقد� سها� موضو� ما�� 169 اليحه
�صالحيه قانو� تجا�� شركت فوال� مكر��

منطقه ���� چابها�(سهامي خا�)
شما�� ثبت: 2025 � شناسه ملي 14004155465

�� �جر�� مصوبه مجمع عمومي فو� �لعا�� مو�� 1401/04/25 � مجمع تنفسي مو�� 1401/05/02 
مبني بر �فز�يش س���رمايه شركت �� مبلغ 7000 ميليا�� �يا� به مبلغ 10500 ميليا�� �يا� � تفويض 
�ختيا� � �نجا� �� به هيأ� مدير� ش���ركت� بر�سا� مصوبه مو�� 1400/05/05 هيأ� مدير� مبني 
بر �نجا� �فز�يش س���رمايه مذك���و� �� مبلغ 7000 ميليا�� �يا� به مبل���غ 10500 ميليا�� �يا� � �� 
�جر�� مفا� ما�� 169 �صالحيه قانو� تجا�� به �طال� صاحبا� س���ها� شركت فوال� مكر�� منطقه 
���� چابها�(سهامي خا�) مي �ساند� س���هامد���ني كه تمايل به �ستفا�� �� حق تقد� خريد سها� �� 
محل �فز�يش س���رمايه �� ���ند حد�كثر ظر� مد� شصت ��� �� تا�يخ نشر �گهي با تكميل گو�هي نامه 
حق تقد� خريد حسب مو�� نس���بت به مو�فقت تبديل مطالبا� حا� شد� يا ���يز �جه نقد به ميز�� 

500 �يا� به ���� هر سهم 1000 �يالي خو� �قد�� نمايند.
پر��خت بها� س���ها� مو�� پذير� نويس���ي �� طريق ���يز به حسا� شما�� 5024016078 نز� بانك 
ملت شعبه منطقه ���� چابها�(كد شعبه 4745) �مكانپذير مي باشد� �� صو�� پر��خت �جه ال�� �ست 
قبض بانكي به همر�� گو�هينامه تكميل شد� به �فتر شركت ��قع �� تهر�� � خيابا� سهر���� شمالي � 
پايين تر �� چها���� شهيد بهشتي � كوچه باسقي � پال�13 كدپستي 1577945811 ��سا� گر��.

مطابق ما�� 14 �ساس���نامه گو�هينامه حق تقد� خريد سها� به �خرين ���� �عال� شد� سهامد���� 
��سا� خو�هد شد. چنانچه �� پايا� مهلت مقر� هر يك �� سهامد���� نسبت به �ستفا�� �� حق تقد� خو� 
�قد�� ننمايند به منزله �نصر�� �س���تفا�� �� حق تقد� �نا� �� خريد سها� ناشي �� �ين �فز�يش سرمايه 
مي باشد� لذ�چنانچه تما� سها� جديد به هر �ليل پذير� نويسي نگر�� هيأ� مدير� طبق تكليف مجمع 

صد��الشعا� �فز�يش سرمايه �� به ميز�� حق تقد� �ستفا�� شد� ثبت خو�هد نمو�.
هيأ� مدير� شركت فوال� مكر�� چابها�

�گهى �عو� سهامد���� جهت تشكيل مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا��
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت منحله لوله سا�� ��يد (سهامى خا�) �� حا� تصفيه 
به ش���ما�� ثبت : 363 شناسه ملى : 10101259442 �عو� به عمل مى �يد تا �� جلسه مجمع 
عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� كه �� ساعت 10 صبح مو�� 1401/05/22 �� تهر��� يوسف �با�� 
خيابا� سيد جما� �لدين �سد�با��� خيابا� شهيد �مير حسين �ينالي (27)� پال� 48 � طبقه 4� 

��حد 14 - با كد پستى 1433953353 تشكيل مى شو� حضو� بهم �سانند. 
�ستو� جلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� :

1- �نتخا� مدير تصفيه  2-تمديد مد� تصفيه 
مدير تصفيه (�قا� فخر �لدين بد�يا�)

�گهى �عو� سهامد���� جهت تشكيل مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا��
 بدينوسيله �� كليه س���هامد���� شركت منحله هلي فلكس �ير�� (سهامى خا�) �� حا� تصفيه 
به شما�� ثبت : 14326 شناسه ملى : 10100168974 �عو� به عمل مى �يد تا �� جلسه مجمع 
عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� كه �� ساعت 12 مو�� 1401/05/22 �� تهر��� يوسف �با�� خيابا� 
س���يد جما� �لدين �سد�با��� خيابا� شهيد �مير حسين �ينالي (27)� پال� 48 � طبقه 4 � ��حد 

14 - با كد پستى 1433953353 تشكيل مى شو�� حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� :
1- �نتخا� مدير تصفيه     2- تمديد مد� تصفيه 

مدير تصفيه (�قا� فخر �لدين بد�يا�)

�گهى مز�يد� عمومى
شركت گستر� �لكتر�نيك تدبير �ير�� �� نظر ���� يك 
�ستگا� �س���كنر intelliscan مد� XDS ساخت كا�خانه 
BANCTEC (با ملز�ما� جانبى) كا�كر�� با قيمت پايه نهصد 

ميليو� توما� �� طريق مز�يد� عمومى بفر�� برساند:
�لف) متقاضيا� محتر� �� ��� پنج شنبه 1401/05/06 لغايت 
1401/05/10 �� س���اعت 09:00 �لى 13:00 مى تو�نند  با �� 
�ست ��ش���تن فيش ���يز� مبلغ 000, 500 �يا� به حسا� 
شما�� 30100811449600 بانك پا�سيا� شعبه بلو�� كشا��� 
به نا� شركت گس���تر� �لكتر�نيك تدبير �ير�� بابت خريد � 
��يافت �س���نا� مز�يد� � كس���ب �طالعا� تكميلى به نشانى: 
تهر��� مي���د�� ����نتين� خيابا� �حمد قصير (بخا�س���ت)� 
خيابا� �هم� پال� 17� طبقه ��� مر�جعه �يا با ش���ما�� تلفن 

88539675 (��خلى 201 � 202 ) تما� حاصل فرمايند.
�) �خرين مهلت ���ئه پيش���نها� تا پايا� �قت ����� (ساعت 
16:00) ��� ��شنبه مو��1401/05/10 به نشانى فو� �لذكر 

خو�هد بو�.
�) ش���ركت �� �� يا قبو� پيشنها� ���ئه شد� مختا� �ست � به 
پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مش���ر��� مخد��� مبهم� ناقص � 
 يا پيش���نها��تى كه پس �� موعد مق���ر� ��صل گر�� ترتيب �ثر 

نخو�هد ���.
�) با��يد �ستگا� با هماهنگى مز�يد� گز�� بر�� ��يافت كنندگا� 
�سنا� مز�يد� �لز�مى �ست. شايا� �كر �ست �ستگا� فاقد عملكر� 

مى باش�د.
ه�  ) نتيجه مز�يد� �� ��� چها�شنبه مو��  1401/05/12 قابل 

�ستعال� مى باشد.

�گهي مز�يد� عمومي 
شما�� 1401/5 شركت �� � فاضال� ما�ند���

شركت �� � فاضال� ما�ند��� به شما�� ثبت 1311 � شناسه ملي 10760177808 � كد �قتصا�� 411341441316� 
مز�يد� �حد�� � بهر� بر���� �� نير�گا� بر� �بي (�� س���اختگا� منتخب (مخا�� B�D) � فر�� �نر�� توليد� �� با مجمو� 
ظرفيت حد�� 800 كيلو ��� �� �� طريق فر�خو�� عمومي به ش���ما�� مز�يد� 5001005168000001(سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيكي ��لت) با شر�يط �يل به سرمايه گذ�� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
مهلت ��يافت �سنا� مز�يد� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت: تا ساعت 13 مو�� 1401/05/15

تا�يخ با��يد: تا�يخ 1401/05/23 ��� يكشنبه �� ساعت 9 تا ساعت 14
�خرين مهلت ��سا� پيشنها��� به �بيرخانه شركت � ثبت �� سامانه ستا�: تا ساعت 13 مو�� 1401/5/29 

نشاني محل �حد�� نير�گا�: مخز�B: شهرستا� سو��كو� � شهر �ير�� � قبل �� ��ستا� شش ���با�.
مخز�D: شهرستا� سو��كو� � شهر �ير�� � قبل �� ��ستا� گلر��با�.

�ما� با�گشايي پيشنها���: ساعت 8:30 مو�� 1401/05/30
مبلغ تضمين شركت �� مز�يد�: 1,000,000,000 �يا�

نو� تضمين ش��ركت �� مز�يد�: ضمانتنامه بانكي �� �جه شركت �� � فاضال� �س���تا� ما�ند��� به مد� سه ما� يا ���يز نقد� به حسا� جا�� 
شما�� 0105974946003 به نا� شركت �� � فاضال� نز� بانك ملي يا چك بانكي تضميني � يا گو�هي مطالبا� قطعي تاييد شد� مز�يد� گر �� محل 

منابع ��خلي شركت �� � فاضال�.
نش��اني � �طالعا� تما� مز�يد� گز��: س���ا�� � بلو�� ����� � خيابا� �فا� � كدپس���تي: 4814896564 � تلفن: 01133356511 � پس���ت 

�لكتر�نيك:Ecesari@abfa-mazandaran.ir � (شركت مشا�� طر�: طر�حا� �نر�� هوشمند 09906631337)
ضمنا� �عايت مو��� �يل �لز�مي مي باشد:

1� با��يد �� محل �حد�� نير�گا� قبل �� ���ئه پيشنها� �لز�مي �ست. همچنين پر��خت هزينه چا� �گهي ���نامه برعهد� برند� مز�يد� مي باشد.
2� عالقمند�� به شركت �� مز�يد� مي بايست جهت ثبت نا� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيك با شما�� فو� تما� حاصل نمايند.

���بط عمومي شركت �� � فاضال� �ستا� ما�ند���

نوبت ���

�گهي �عو� نوبت ���
شركت تعا�ني مسكن نيك فرجاما� شما�� ثبت 12719

 بدينوس���يله ب���ه �طال� كلي���ه �عض���ا� ش���ركت  تعا�ن���ي مس���كن نيك فرجاما�
 �� حا� تصفيه �ستا� كرمانشا� مي �س���اند�  جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ��� 
��� س���اعت 10 صب���ح ��� چها�ش���نبه 1401/5/26 �� محل �فتر ش���ركت تعا�ني 
 ��قع �� چها���� س���نگر طبقه فوقاني بن���گا� معامال� ملكي جعف���ر� برگز�� مي گر��. 
خو�هشمند �س���ت جهت تصميم گير� ��خصو� �ستو� جلسه مشر�حه �يل ��� ساعت 
� تا�يخ مقر� حضو� به هم �س���انند� ضمنا� با �ستنا� ما�� 19 �ئين نامه تبصر� 3 ما�� 33 قانو� 
بخش تعا�� �قتصا� جمهو�� �س���المي �ير�� هر يك �� �عضا� شركت مي تو�نند �ستفا�� �� 
حق خو� �� بر�� حضو� � ���� ��� �� مجمع عمومي به يك نمايند� تا� �الختيا� خو� �� ميا� 
�عضا� � يا خا�� �� �عضا� ��گذ�� نمايند (حضو� عضو � نمايند� �� تو�ما� �� مجمع ممنو� �ست) 
همچنين �عضا� محتر� تعا�ني كه ���طلب تصد� س���مت ها� مو�� ��خو�ست �� �ستو� 
جلسه هس���تند مي تو�نند �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي به مد� 5 ��� با مر�جعه به محل تعا�ني 

��خو�ست خو� �� �� فر� مربوطه تكميل � به هيأ� مدير� شركت تعا�ني تحويل نمايند.
 �س�تو� جلس�ه: 1� گ���ز��� هيأ� تصفي���ه ��خص���و� عملكر� ���� 2 س���اله  
 2� طر� � تصوي���ب صو�� ها� مال���ي � عملكر� هيأ� تصفيه منتهي به س���ا� 1400 
3� �نتخابا� �عضا� �صلي هيأ� تصفيه بر�� مد� يك س���ا�  4� تصميم گير� ��خصو� 

هزينه ها� تعا�ني � �يا� � �ها� � هزينه ها� جا�� ساليانه 
هيأ� تصفيه شركت تعا�ني � عمر�� � مسكن نيك فرجاما� 

�گهي مناقصه حمل شير 
شركت كشت � ��� گلدشت نمونه �صفها� (سهامي عا�) به شما�� 
ثبت: 16233 � شناسه ملي: 10260371718 �� نظر ���� پيمانكا�� 
حمل شير خا� به ساير كا�خانجا� صنايع لبني ��خل � خا�� �� �ستا� 
�� �� طريق مناقصه عمومي به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 
�ما� ��يافت �سنا� مناقصه �� تا�يخ 1401/05/06 �� طريق مر�جعه 
� www.goldashtco.com ���� حضو�� � يا سايت شركت به 

 �ما� تحويل مد��� تا پايا� ساعت 14 ��� شنبه مو�� 1401/05/15 
به نشاني: �صفها�� مقابل پليس ��� شاهين شهر � كاشا�� كيلومتر 8 
جا�� علويجه� به �فتر حر�ست مي باشد. شركت �� �� يا قبولي تمامي 

پيشنها�ها مختا� مي باشد.
شركت  كشت � ��� گلدشت نمونه �صفها� (سهامي عا�) 

فر�خو�� تكميل �طالعا� سهامد���� محتر� 
توليد� مخا�� گا� طبيعى �سياناما 

(سهامى عا�)
با عنايت به پذير� ش���ركت �� با��� فر�ب���و�� �ير�� � 
همچنين با توجه به ما�� 3 �ستو��لعمل ثبت � سپر�� گذ��� 
����� بها��� مبنى بر لز�� ثبت �طالعا� س���هامد���� شركت �� سامانه مربوطه 
نز� ش���ركت س���پر�� گذ��� مركز� ����� بها��� � تس���ويه �جو� (سما�)� 
خو�هشمند �ست حد�كثر ظر� مد� 10 ��� �� �ما� ��� �ين �گهى� نسبت به 
ثبت نا� �� س���امانه جامع �طالعا� مشتريا� (سجا�) به نشانى مند�� �� �يل 
�ين �گهى � همچنين ��سا� �طالعا� كامل خو� شامل : نا�� نا� خانو��گى� نا� 
پد��  شما�� شناسنامه� تا�يخ تولد� سر� � سريا� شناسنامه� جنسيت� كدملى� 
محل صد��� تلفن ثابت � همر��������كد پستى � كد پيگير� ���ئه شد� توسط 
سامانه سجا� �� پايا� فر�يند ثبت نا�� به �ين شركت �� طريق يكى �� ��� ها� 

�ير �قد�� فرماييد.
1- مر�جعه حضو�� به محل شركت به نشانى مند�� �� �يل �گهى

2- ��سا� �طالعا� �� طريق نمابر به شما�� 88540017
 3- ��س��ا� �طالع��ا� �� طريق پس��ت �لكتر�نيك��ى به ����

info@asianama.net 
بديهى �ست مس���ئوليت تما� � كما� كليه عو�قب ناش���ى �� عد� ���ئه كامل 
�طالعا� فو� �لذكر ظر� مد� قانونى مقر�� �� هر حيث به صو�� مس���تقيم بر 

عهد� سهامد�� مربوطه مى باشد.
https://pro�lesejam.csdiran.com :�نشانى سامانه سجا

نشانى شركت: تهر��� خيابا� شهيد بهش���تى� نرسيد� به تقاطع سهر����� 
هيئت مدير�پال� 89

�گهى تغيير�� شركت صنعت بسته بند�
 سيما� فا�� � خو�ستا� شركت سهامى خا�

 به شما�� ثبت 4231 � شناسه ملى 14006510984 
 1401/02/05 مورخ  ساليانه  عمومى عادى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: - صورتهاى مالى شركت مربوط به سال مالى منتهى 
به 1400/12/29 مورد تصويب قرارگرفت. - موسسه حسابرسى ارقام نگر آريا 
با شناسه ملى 10100617632 و شماره ثبت 17755 به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونى و موسسه حسابرسى آرمان آروين پارس با شناسه ملى 
10103538953 و شماره ثبت 22156 به عنوان بازرس على البدل براى سال 
مالى منتهى به 29 اسفند 1401 انتخاب گرديد. - روزنامه اطالعات بعنوان 
روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. - شركت 
سيمان فارس و خوزستان (سهامى عام) به شماره ثبت 4081 و شناسه ملى 
10100235615 و شركت سيمان ساوه (سهامى عام) به شماره ثبت 72641 
و شناسه ملى 10101175572 و شركت صنايع سيمان غرب (سهامى عام) به 
شماره ثبت 437 و شناسه ملى 10660015738 6 به سمت اعضاى هيئت مديره 

براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�جبال� (1343032)

**********
�گهى تغيير�� شركت گستر� صنايع ��� �ير�نيا� 

شركت سهامى عا�
 به شما�� ثبت 6138 � شناسه ملى 10460093783

باستنادصورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1401/03/24 تصميمات 
ذيل اتخاذگرديد: - صورت هاى مالى شامل صورت سود و زيان، صورت وضعيت 
مالى، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و صورت جريان هاى نقدى شركت 
براى سال مالى منتهى به 1400/12/29 به تصويب رسيد. - موسسه حسابرسى 
بصير محاسب توس (حسابداران رسمى) به شماره ثبت 4785 و شناسه ملى 
14005277508 بعنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى شاهدان(حسابداران 
رسمى) به شماره ثبت 2219 و شناسه ملى 10100182550 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت يك سال انتخاب گرديدند. -روزنامه اطالعات به عنوان 

روزنامه كثير االنتشار انتخاب گرديد.
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1342385)


