
بر بنیاد آبان یَش���ت، آناهیتا زیباترین ایزدبانوست و 
هموست که ایزدی آبها )و دقیقا از همین رو ماه آبان به 
نام اوس���ت( و همه گیاهان مزداآفریده را برعهده دارد. به 
روایت یشت پنجم، او گسترده دامن، درمان بخش، دیوستیز، 
اهورایی کیش، فزایندة گله و رمه و دارایی و کشور، پاک کنندة 
تخمة مردان و زهدان زنان برای زایش، آسان کنندة زایمان 
و افزایندة ش���یر زنان است. آبان یشت صرفا بیان وظایف 
و کارکردهای آناهیتا نیس���ت، بلکه توصیفی از پیکره او 
نیز ارائه می دهد که مهمترین و عالی ترین بیان زیبایی در 
متون اوستایی است؛ همچون: بازوان زیبا و سپیدش )که 
به زیورهای باشکوه، دیدنی آراسته است(، به ستبری کتف 
اسبی است )کرده یکم بند 7(. اوست آن زورمند درخشاِن 
بلندب���االی بُرزمند )ک���رده چهارم بند 15(. همچنین در بند 
64 مجموع���ه صفاتی برایش ذکر می ش���ود که در درک 
زیبایی شناسی زرتش���تی اهمیت بسیار دارد. در این بند، 
آناهیتا در قالب پیکره دوشیزه ای تجسد می یابد که ساختاری 
چنین دارد: »بر پیکر دوشیزه ای زیبا، برومند، بُرزمند، کمر 
بر میان بس���ته، راست باال، آزاده نژاد، بزرگوار با موزه هایی 
درخشان تا مچ پا پوشیده و به استواری بندهای زرین بر 
خود بس���ته«. همین القاب در بند 78 کردة نوزدهم تکرار 
می شود با اضافه شدن به زیورهای بسیار آراسته. در کردة 
سی ام )بندهای 126 تا 128(، عالوه بر صفات باال، در بر 
دارندة جامه زرین گرانبهای پرچین، گوش���واره های زرین 
چهارگوش���ه همراه با گردن بندی آویخته بر گردن خود، 
تاجی بر سر گذاشته که آراسته به صد ستاره است، تاج 
زرین هشت گوشه ای که به سان چرخی ساخته شده و با 

نوارهایی زینت و زیور یافته.
در بند 129 کرده فوق، ناهید جامه ای از سیصد پوست 
ببر ماده پوشیده و علت این پوشش، زیبایی فوق العاده ببر 
ماده است به ویژه »اگر پوشش بهنگام آماده شود، همچون 
س���یم و زر بسیار درخش���ان به چشم می آید« )دوستخواه 

.)321 :1370،
 اصطالحات زیبا و زیبایی در زبان پهلوی

دومین زبان فرهنگ و دین زرتشتی، پهلوی است که 
زبان عمده متون تفسیری اوستاست. این عنوان )پهلوی( در 
اصل نام زبان رایج در استان »پارت« )خراسان بزرگ( بوده 
و از قرن س���وم هجری به بعد برای زبان به کار رفته. در 
متنهای زردشتی که در واقع بازماندة زبان رایج در روزگار 
ساسانیان )پارسیگ( بود، به کار می رفته است. به نظر محققان 
این واژه همان »پهلویِگ« روزگار ساسانی است که به زبان 
پارتی اطالق می شد و در دوره اسالمی به صورت پهلوی 
)یا »فهلوی«( برای زبان ساس���انیان به  کار رفت. در زبان 
پهلوی واژه های مختلفی برای زیبا و زیبایی وجود دارد که 
به آنها اشاره می شود. بخش مهمی از این واژه ها امروزه با 

اندکی تفاوتی برای بیان زیبا و زیبایی به کار می رود.
1� نخستین واژه در این قلمرو، واژه »افرنک«39 است 
به معنای »زیبا، تزیین شده و آرایش شده«. به کار گیري آن 
در شعر شاعران بزرگ زبان فارسی، بیان تداوم این مفهوم 

تا دست کم قرون هفتم و هشتم هجری در ایران است:
ای از رخ تو تافته زیبایی و افرنگ

افروخته از طلعت تو مسند و اورنگ 
)به نقل از فره وشی،1352: 5(               
در برهان قاطع ذیل افرنگ چنین آمده است: »بر وزن 
و معنی اورنگ است که تخت پادشاهان باشد و به معنی 
فّر و نیکویی و زیبایی و حش���مت آمده است« )تبریزی، 

1343: ج اول، 147(.
2� 5. »آراس���تک«40 به معنای »زینت شده و آراسته،« 
واژه ای که امروزه نیز با تلفظ »آراس���ته« به کار می رود. 
از مش���تقات دیگر آن، »آراستکیه«41 به معنای »آراستگی 
و تزیین«، »آراس���تن«42 به معنای »آراستن، زینت کردن« 
و »آراس���تار«43 نیز به معنای »آراسته کننده، آراینده« است 

)فره وشی، 1352: 40(.
6� واژه آراس���تن در صورت »آراییستن«44 به معنای 
»نظم و ترتیب و تدبیر« هم آمده است و از همین زاویه 

نسبتی می یابد با هندسه. 
7� 9. واژه »هندس���ه« معّرب »انداچک«45 اس���ت به 
معنای »پیمانة هر چیز« )همان :22(. در برهان قاطع کلمات 
»انداز« )به معنای »مقیاس و مقدار هر چیزی«( و »اندازه« 
یا »انداچک«،46 »پیمانة هر چیز و قیاس کردن و اندازه گرفتن 
را نیز گفته اند و تعریبش به هندس���ه کرده اند« و از همین 
ریشه کلمه »اندام« )در پهلوی »هندام( به معنای »هر کاری 
است که آراسته، بانظام و با اصول بَود و به معنی زیبا و 
زیبایی هم آمده است« )تبریزی، 1343: 169(؛ بنابراین کلمه 
آراس���تن نس���بت تام و تمام زیبایی با هندسه یا نظم )که 
مهمترین اصل در زیبایی شناس���ی اسالمی � ایرانی است( 
را آش���کار می سازد. در کتاب دینکرد هفتم اصطالحاتی 
چون »ویناریسن«47 )به معنای آراستگی و نظم( و اصطالح 
»وینارد«48 )به معنای آراس���ته( نیز در باب آراستگی ذکر 

شده است )دینکرد هفتم: 555(.
10� 11. در زبان پهلوی کلمه »اروس«49 )یا ش���کل 
تغییریافته اش در زبان فارسی امروزی »عروس«(، به معنای 
»سفید، زیبا و درخشان« آمده است. از همین ریشه است 
کلمة »اروس���ت«50 به معنای »خوب ُرسته و خوب روییده« 

)همان: 44(.
12� 13. »برازیشک«51 همان »برازندة« امروزي است. 
این واژه به معنای »مزین، زیبا و درخشان« آمده است و در 
برهان به »زیبندگی« معنا شده: »براز به معنی براندازندگی 
و زیبایی و نیکویی و آراس���تگی باشد. برازیدن به معنای 
خوب و زیبا نمودن« )همان: 69( »برازیشکیه« نیز از همین 

ماده است به معنای »تزیین، زیبایی و درخشندگی«. 
14� »براه«52 به معنای »درخش���ندگی، روش���نایی و 
افتخار« اس���ت: »براه به معنای خوب و خوبی و نیکو و 
نیکویی و آراسته و آراستگی باشد برازش و برازیدن هم 

گویند« )همان: 80(.
15� از همین خانواده کلمه »برازیاک«53 است به معنای 

»زیبا و درخشان«، به تعبیر رودکی:
به حق آن زلف به سان منقار باز

به حق آن روی خوب کز او گرفتی براز 
)به نقل از فره وشی:80(

16� »برازیهیتن« به معنای درخشیدن و تابیدن و »بره«54 
به معنای ش���کوه و درخش���ندگی و فروغ، دقیقا از همان 

ریشه55 هستند. به تعبیر عنصری:

کار زرگر برز شود به براه 
زر برزگر سپا رو کار بخواه )همان(

17� نکته بس���یار جالب اینکه از ریش���ه56 واژه هایی 
چون »برهنیتار«57 را داریم که به معنای »خالق و آفریننده« 
است. یا اصطالح »برینکه«58 که دقیقا به معنای »آفریدگار 
و مقدرکننده« اس���ت. آیا نس���بت میان »بره«59 )به معنای 
»درخشندگی و تابناکی و زیبایی«( با »برهینتار« )به معنای 
»آفرینن���ده«( بیانگر این معنا نیس���ت که خالق در خلق 
خ���ود زیبا و تابناک عمل می کند؟ می خواهم به یکی از 
بنیادی ترین اصول حاکم به زیبایی شناسی اسالمی برسم که 
خلق و زیبایی را مترادف گرفته اس���ت: »الذي احَسَن كَل 
َشئ َخَلَقه: همان کسی که هر چیزی را که آفریده، نیکو و 

زیبا آفریده است.«60
18� »برز«61 به معنای »شکوه، بلندی، بزرگی و احترام« 
است؛ اما در برهان به معنای »بلندباالیی و زیبایی و شکوه 
قد و قامت انسان« نیز مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم 
بنیادی کلماتی که با بُرز ساخته می شود، رفعت، باالبلندی، 
ش���کوه و ترفیع و بزرگی است؛ همچون »بورزوک« که 
به معنای بزرگ، باعظمت، جلیل، عالی و باش���کوه است 

)فره وشی: 1352، 85(. 
19� 20. »فره«62 و »فرخو«63 نیز که امروز به صورت 
»فّرخ« در زبان فارسی به کار می رود، به معنای »درخشان، 
زیبا، خجس���ته و میمون« آمده است. »فّر« به عنوان ریشه 
اصلی، به معنای »ش���کوه، افتخار و درخشندگی« است و 
برهان قاطع آن را »شوکت، شکوه و عظمت« معنا کرده است 
»و به معنی نور هم گفته اند؛ چه، مردم نورانی را »فرمند« و 
»فرهومند«64 گویند، و به معنی برازش و برازندگی و زیبا و 

زیبایی و زیبندگی نیز آمده است« )تبریزی، 1343: 1443(.
21�23. واژه دیگر »هوچیهر«65 است. در بارة پیشوند 
»ه���و« قب���ال گفتیم، »چیهر« نیز به معنای چهر و صورت 
اس���ت؛ بنابراین هوچیهر به معن���ای »زیبا، خوش قیافه، 
خوش قد و قامت و داری نژاد خوب« اس���ت. اصطالح 
»هوچیهرک«66 نیز به معنای »خوش چهره، خوش باال و زیبا« 
آمده است. »هوچهیره«67 به معنای »زیبایی، خوبروی جمال، 
خوش چهری و خوش چهرگی« از دیگر کلمات زیبایی در 

زبان پهلوی است.
24� 25. »هوکرپ«68 نیز به معنای »خوش اندام، زیبا، 
خوش ب���دن، خوش ترکیب و خوش قد و باال« آمده و از 
همین خانواده، »هوکرت«69 به معنای »خوش س���اخت یا 
زیباساخت« اشاره به مصنوعاتی دارد که زیبا و خوشایند 

ساخته می شوند )فره وشی: 226(.
26� 28. »هوروییشن«70 به معنای »خوب رسته، بلندباال، 
خوش اندام و زیبا«ست. از همین ریشه کلمات »هوروست« 
و »هوروس���تک« نیز دقیقا به معنای زیبا و خوش قد و 

قامت است )همان :232(.
29�30. »هوتاشیت«71 به معنای »زیبا، خوش ساخت، 
خوش برش، خوش تراش« اس���ت. از همین خانواده، واژه 
»هوتوخش«72 به معنای »صنعتگر و هنرمند« است )همان: 

.)234
31� »نخشک«73 به معنای »خوبرو و زیبا«ست. اصطالح 
»نغز« که امروزه به کار می بریم، دقیقا برآمده از همین واژه 
است. برهان گفته: »نغزک مصغر نغز است به معنای خوبک 

و نیکک« )تبریزی، 1343: 2151(.
32�34. »پراس���تک«74 به معنای »پیراسته و مرتب«، 
»پرایک« به معنای »زینت« و نیز »پراییش���ن«75 به معنای 

»پیرایش و زینت دادن« از دیگر واژه هایند.
35 � 39. از واژه »پ���روک«76 به معنای »درخش���ان«، 
اصطالحاتی س���اخته شد چون »پسین«،77 یعنی »آرایش و 
زینت« و نیز »پسیت« به معنای »زینت شده و آرایش شده، با 
گوهر آراسته شده«. »پسیتک«78 نیز به همین معناست و نیز 
»پس���یتن«79 به معنای »زیبا گرداندن، منقش کردن و گوهر 

آگین کردن« )فره وشی،1352: 369(.
40 � 47. »راذناک«80 به معنای »منظم و آراسته« از دیگر 
واژه های مرتبط با زیبایی در زبان پهلوی اس���ت. واژه های 
مختلفی چون »راذناکیه«، »راذنشین«، »راذنیتن« و »راذنتیار« 
که همه به معنای »نظم دادن و همزمان آراس���تن و زیبا 
کردن« است )همان: 378(، نسبت کامال دقیقی میان زیبایی و 

نظم )یا هندسه( که شاه بیت حکمت یونانی و اسالمی در 
موضوع زیبایی است، برقرار می سازد. همچنین اگر معادل 
کلمه »معماری« را »رز« یا »رژ« بدانیم و »مهراز« را »معمار«، 
آنگاه باید ریشه اش را در جزء »َرذ« در ابتدای واژه »راذناک« 
جستجو کنیم که دقیقا به معنای نظم دادن است و معماری 
دقیقا هنر »سامان بخشیدن و نظم دادن به فضا«ست. گرچه 
کلمه »راز«81 در زبان پهلوی به معنای »معمار« به کار رفته 
)هم���ان: 385(، اما »راینیهتین« که به معنای »نظم و ترتیب  
دادن« است، در بخش دیگر از فرهنگ پهلوی ریشه اصلی 
راز اس���ت؛ یعنی می توان نسبتی میان راز با »راد«82 یافت 

)همان: 385(.
48� واژه دیگر، »تن بهر«83 است. »تن« دقیقا به معنای 
»اندام« است؛ اما در کنار »بهر« که به معنای »زیبایی« است، 
روی ه���م رفته معنای »خوش اندام« یا »اندام زیبا« را بیان 

می کند )همان: 426(.
49� کلمه دیگر »وه پتمان«84 است به معنای »به پیمان، 

دارای اندازه و تناسب خوب و متناسب« )همان: 463(.
50 � 51. کلم���ه 
»ویراس���تک«85 به معنای 
منظم کردن  »پیراس���تن، 
و آماده ک���ردن« از دیگر 
واژه های زیبایی در زبان 
پهلوی است. »ویراستن«86 
به معن���ای »زیبانمودن، 
پیراس���تن، مرتب کردن، 
منظم کردن، کامل گرداندن، 
مرمت کردن  س���اختن، 
و اصالح کردن« اس���ت. 
»ویرایی���ش«87 به معنای 
»زیبا گرداندن« از همین 
ریش���ه است )همان: 473(. پیراستن صورت دیگر آراستن 
است که برهان آن را چنین معنا نموده: »پیراستن، کم کردن 
چیزی باش���د به واس���طه زیبایی و خوش آیندگی همچو 
بریدن شاخهای زیادتی از درخت و موی زیادتی از بدن« 

)تبریزی،1343: 437(.
52 � »خوپسار«88 به معنای »زیبا و متناسب« است. بخش 
اول آن یعنی »خوب«89 دقیقا به معنای »زیبا، صحیح، خوب 

ساخته شده و درست« است )فره وشی،1352: 488(.
53 � »خوشیه«90 به معنای »خوشی، شادی و زیبایی« 
است و بنیاد آن »خرش«91 به معنای »خوش، شاد، مطبوع، 

لطیف و زیبا« آمده است )همان: 495(.
هـ( زیبا و زیبایی در متون پهلوی

 از جمله متون پهلوی که مفهوم زیبایی را به کار برده، 
»بُنَْدهش« است که بیانگر مراحل آفرینش هستی است. در 
این کتاب آنگاه که از آفرینش آسمان سخن می رود، از کلمه 
»خوبسار« به عنوان صفتی برای آن استفاده می شود؛ یعنی 
آسمانی که زیبا، موزون و متناسب است: »نخست آسمان را 
آفرید روشن، آشکارا، بسیار دور و خایه دیسه و از خماهن 
که الماس نر اس���ت. سر او به روشنی بیکران پیوست. او 
آفریدگان را همه در درون آسمان بیافرید، دژگونه بارویی که 
آن را هر افزاری که برای نبرد بایسته است، در میان نهاده 
شده باشد، یا به مانند خانه ای که هر چیز در آن بماند. بن پایة 
آسمان را آنچند پهناست که آن را درازاست؛ او را آنچند 
درازاس���ت که او را باالست؛ او را آنچند باالست که او را 
ژرفاست، برابر، اندازه، متناسب« )بندهش:40 و 164(. کلمه به 
کار رفته در متن اصلی در اینجا، »خوبسار« است که مهرداد 

بهار آن را به اندازه و متناسب ترجمه کرده است.  
و بسیار جالب است بدانیم خداوند در قرآن کریم در 
باب آفرینش هفت آس���مان، به استواری و زینت و زیبایی 
آن اش���اره می کند: »ثُّم اســتوی الی الّسماء و هي ُدخاٌن فقال 
لهــا و لــأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاُهّن 
ســبع ســماوات في یومين و أوحی في ُكّل سماء أمرها و زیّنّا 
نيا بمصابيح و حفظا ذلك تقدیُر العزیز العليم: سپس  الّسماء الدُّ
آهنگ ]آفرینش[ آس���مان کرد و آن بخاری بود؛ پس به 
آن و به زمین فرمود: خواه یا ناخواه بیایید! آن دو گفتند: 
فرمان پذیر آمدیم. پس آنها را ]به صورت[ هفت آسمان در 
دو هنگام مقرر داش���ت و در هر آسمانی، کار ]مربوط به[ 
آن را وحی فرمود و آسمان ]این[ دنیا را به چراغ ها آذین 
کردیم و ]آن را نیک[ نگاه داش���تیم. این است اندازه  گیری 

آن نیرومند دانا«.92
شاهد مثال دیگر از متون پهلوی، کتاب دینکرد است. 
در بند 132 کتاب »دینکرد سوم«، فضایل اخالقی شهریار 
ب���ا عنوان هنره���ای اخالقی مورد توجه قرار می گیرد. در 
این بند، »کرفه« یا کار نیک، درخشیده از هنرها یا فضایل 
اخالقی است؛ اما جالب اینکه این کار نیک درخشیده، ترادف 
معنوی با زیبایی دارد و این همان شاه بیت اندیشه حکمای 
مسلمان در باب مساوقت زیبایی و خیر است: »کارآیندی 
و زیبایی هنرهای نهادی ]فضایل اخالقی[ شهریار به مانند 
چشمگان آب برآمده از کوهسارهاست که بر گوارایی بر 
دش���تهای زرگون فرومی ریزد ]اصصالح زیبایی در اینجا 
»رسد«93 )به زیبایی( است[ چونان آتشی است که به رقص 
از دوردست ها می درخشد، چونان درخشش فروغ ایزدی« 

)دینکرد سوم: 71(.
همچنین در بندهای 46 و 47 بخش س���وم »دینکرد 
هفتم« زیبایی با اصطالح »هوچیهر«، صفت زرتشت است: 
»یکی دیگر این پیداست که پیش از آمدنش به همپرسگی، 
پیدا شد بر او اندیشه ای فراخ تر از همة جهان، برتر از هر 
چیز گیتی و نیروی هوش که با آن همه چیز تش���خیص 
داده می شد و نیروی حافظه دریابنده همه چیز و خرد توانا 

برگزیدن هر چیز، و نیز آن کیان فّره بسیار پرهیز و آن هیربدفّرة 
خواس���تار پرهیزگاری و با کوششی در حد توان. و نیز با 
آن برتری نیرومندی و چابکی داشت و نیز تن او زیبایی 
و نیرو داشت. و در سرشت او این چهار پیشه کامل بود 
که است: آسرونی )= موبدی( و ارتشتاری )سپاهیگری( و 
واستریوشی )کشاورزی( و هوتخشی )پیشه  وری( و برترین 
دوستی را با ایزدان و نیکان و سخت تر دشمنی را با دیوان 

و بدان داشت« )دینکرد هفتم: 226 � 227(.
نیز در کتاب دینکرد هفتم و در بند 20 باب پیش از 
باب نخس���ت، اورمزد به هنگام آفرینش جهان آن را فراخ 
می کند، می باالید، رشد می دهد و می آراید به نیروی تعادل 
و تناس���ب: »و به وسیلة آن فراخ کرد، بباالیند و رشد داد 
جهان را و بیاراس���ت به نیروی پیمان )تعادل( آفرینش را 
بی مرگ، بی پیری، بی تباهی، و بدون فرس���ودگی و فراخ و 
پر از درخشندگی« )همان: 201(. در این عبارت، نسبت میان 
آراستن، تعادل و درخشندگی که هر سه مفاهیم بنیادی زیبایی 
در فرهنگ اسالمی ایرانی هستند، بسیار قابل تأمل است.

نتيجه:
نتیجه نهایی اینکه واژگان به کار رفته در معنا و مفهوم 
زیبایی، در زبان و بیان متون اوستایی و پهلوی )یا فارسی 

میانه( کلماتی متعدد با گستره معنایی وسیع اند، اما:
نخست( همچنان که کلمه »هنر« بیان مطلق جمع فضائل 
در فرهنگ ایران باستان است و این معنا به  واسطه »هو« )در 
ابتدای هونر( حاصل شده است، اصطالحات مرتبط با زیبایی 
)از  جمله هوچیهر( نیز نسبتی تام با »خیر و نیکی« دارند؛ 
بنابراین زیبایی مساوقتی تمام با خیر و خوبی در فرهنگ 
ایرانی دارد. این معنا در حکمت اسالمی بسیار ظهور دارد، 

به ویژه در آرای فارابی. 
دوم( در حوزه زبان پارسی ساسانی یا همان پهلوی، دامنه 
اصطالحات زیبا و زیبایی گسترش می یابد و اصطالحات 

جدیدتری وضع می شود.
سوم( همچون حکمت یونانی و فرهنگ اسالمی، نسبتی 
میان زیبایی و هندسه در فرهنگ اوستایی و پهلوی وجود 
دارد. در برخی از بخشهای اوستایی و نیز بُندهش و دینکرد 
دیدیم اهوره مزدا ساختار متناسب، منظم و متعادل عالم را 

»زیبا« خوانده است.
چهارم( کلمه »زیبا« به همین ش���کل و فرم در متون 
اوس���تایی و پهلوی وجود ندارد، بلکه از سده های سوم و 
چهارم ظاهر شده و ریشه اش »زیب« است، همان »زیور و 
زینت«. برهان قاطع ریش���ه زیبا را زیب دانسته و زیب را 
زین���ت و نیکویی و آرایش معنا نموده و زیبا )»زیب « + 
»ا« )فاعلی و صفت مشبهه( را به معنی »نیکو و خوب که 
نقیض زش���ت و بد است«، بیان کرده است. محمد معین 
نی���ز برای اثب���ات این کالم تبریزی، در پاورقی ذیل زیب 
چنین بیتی از عماره مروزی )شاعر درگذشتة 395 هجری( 

آورده است:
ندارد بر آن زلف، مشْک بوی

ندارد بر آن روی، اللْه زیب95
در شاهنامه نیز کلمه زیبا به معنای امروزی آن بسیار به 

کار رفته است. به معني »درخور و زیبنده« استفاده شده:
پسر خود گرامی بَود شاه را

به ویژه که زیبا بَود گاه را96
پنجم( برای درک معناي زیبا و زیبایی در فرهنگ ایرانی، 
لحاظ کردن گسترة وسیع واژگانی که در این نوشتار مورد 
احصا قرار گرفت، ضرورت دارد. این دایره واژگانی وسیع 
گرچه امر تحقیق و پژوهش را دشوار می کند، اما متضلع 
بودن مفهوم زیبایی در فرهنگ ایرانی و اهمیت گسترده آن، 

ضرورت این معنا را ایجاب می کند.
پی نوشت ها:

39 AFrank.                  40 Arastak.                41 Arastakih.
42 Arastan.                 43 Arastar.                  44 Arayistn.
45 Andacak.              46 Handacak.          47 Winarisn.
48 Winard.                  49 Arus.                         50 Arust.
51 Barazisk.              52 Brah.                          53 Braziyak.
54 Breh.                         55 Borah.                       56 breh . Brah.
57 Brehenitar.         58 Brinkar.                  59 Brah.

60 سجده: 7.
61 Burz.                          62 Farrah.                      63 Farraxv.
64 Farrahomand.  65 Hucihr.                    66 Hucihrak.
67 Hucihrih.              68 Hukarp.                   69 Hukart.
70 Huroyisn.             71 Hutasit.                    72 Hutoxs.
73 Naxsak.                  74 Perastak.                75 Perayisn.
76 Perok.                       77 Pesisn.                      78 Pesitak.
79 Pesitan.                   80 Radhenak.            81 Raz.
82 Rad.                            83 Tanbahr.              84 Vehpatman.
85 Virastak.               86 Virastan.                 87 Virayish.
88 Xupsar.                   89 Xup.                           90 Xrasih.
91 Xras.                 12�11 :92. فصلت 
93 Rased.
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مفهوم زیبا و زیبایی
در متون اوستایی و پهلوی

دکتر حسن بلخاریـ  استاد دانشگاه تهران             بخش دوم و پاياني

پرسش و پاسخ 
 آیــا تبشــيری های ایــران 

اونجليکال محسوب می شوند؟ 
متأسفانه اکثریت قریب به 

اتفاقشان اونجلیکال هستند! 
پيامد اجتماعی و فرهنگی این 

جریان را نفرمودید. 
اوالً اینها موجب گسترش 
اندیش���ه های راست در کل دنیا 
خواهند شد، چه راست دینی و 
چه راست ناسیونالیستی؛ همچنین 
موج���ب تعمیق این اندیش���ه 
می شوند. حاال راست دینی اش 
از لهس���تان گرفته تا فرانس���ه و تا هند، فرق نمی کند. این نگرانی هم 
وجود دارد که راست دینی حتی کلیسای ارتدوکس را هم تحت تأثیر 
قرار بدهد. حدود دو ماه پیش تظاهرات بزرگی در برلین انجام ش���د 
علیه ماسک ها و شیوه نامه های بهداشتی و یک سازمان غیردولتی مبتکر 
برگزاری این راهپیمایی بود. مسئوالن ایالت گفته بودند نمی شود این 
کار را انجام بدهید؛ اما دادگاه به نفع آن سازمان رأی داد و راهپیمایی 
برگزار شد. مهم این است که در این تظاهرات به تعبیر خود آلمانی ها، 
افراد غیر خودی هم شرکت کردند، یعني راست های آلمانی که هوادار 
نازی ها هستند. یک رشته کارهای تخریبی هم انجام دادند. به صورت 
غیرمنتظره ای به نفع ترامپ شعار دادند! منظور این است که این نوع 
راستگرایی و آن نوع راستگرایی که منجر به تجزیه  اتحادیه  اروپا بشود، 
بسیار تقویت خواهد شد. االن سخت راستگرایی هند را تقویت می کنند 

و همچنین در نقاط دیگر. 
آیا ممکن است این موضوع برای كليت كشور و جهان اسالم و تشيع 

از لحاظ امنيتی هم مسئله ساز شود؟
بحثش مفصل است و جوابش یک بله یا خیر نیست، اجماال عرض 
می کنم یک مشکل عمومی و سراسری است. با ذکر یک نمونه، به واقع 
مطلب بیشتر پی می بریم: یکی از دوستان ایتالیایی من استاد مسیحیت 
معاصر و رئیس یک بنیاد کاتولیکی مهم است. وي از مشاوران شخصی 
پاپ کنوني نیز هست، لذا فرد کامال مطلعی است. او می گفت: آقای 
بَنون که قبال مشاور ترامپ بود )اما بعداً  با همدیگر اختالف پیدا کردند 
و جدا شد(، به تعبیر خودمانی: آمده در رم چادر زده و مشغول فعالیت 
است. در آنجا به او می گویند: چرا به اینجا آمده ای؟ می گوید به دلیل 
اینکه این مجموعه واتیکان را خراب کنم! نمونة دیگر: همین بنون و 
همفکرانش، عجیب طرفدار برگزیت بودند؛ یعنی جدا شدن انگلستان 
از اتحادیه اروپا، یعنی واقعا خواهان تجزیه اتحادیه اروپا هس���تند. اینها 
چیزهای زیادی می خواهند. معموال ما تصور می کنیم همه چیز علیه ما 
مسلمان هاست. بله خیلی چیزها علیه مسلمان هاست. ولی در این مورد، 
برای همه مش���کل وجود دارد؛ هرچند نسبتش متفاوت است. پس به 
صورت خالصه در جواب می شود گفت: بله، این مشکل وجود دارد؛ 
ولی این مشکل فقط برای ما نیست. برای مرکزی مانند واتیکان و پاپ 

هم وجود دارد و حتی برای چین هم وجود دارد. 
در ميان گروه آنگلوساكسون پروتستان، چطور مبلغ و مبشر سياهپوست 

اوانجليست داریم؟
بله، این جریان هست. علت جذب سیاهان به این کلیسا به دلیل 
گرم بودن این کلیساست. سیاهان به طور طبیعی خیلی احساسی هستند 
و سیاهانی که به این کلیسا پیوسته اند، پیش از سالهای اخیری است که 
این کلیسا گرایش های شدیداً ناسیونالیستی پیدا کرده است. این موضوع 
در حال حاضر و نیز در آینده بیشتر، مشکلی در این کلیسا خواهد بود؛ 
زیرا ذات این کلیسا بدون اینکه کسی تعیین کرده باشد، انگلوساکسونی 
است. بالذات چنین حالتی را دارد؛ ولی در عین حال ویژگی هایی نیز 
داشته که التین ها و اسپانیایي زبان ها نیز به آن جذب شده اند؛ اما در طی 
سالهای اخیر مخصوصا بعد از آمدن ترامپ، یک حالت ناسیونالیستی 
سفید پیدا کرده است. و این در آینده مشکالت زیادی ایجاد می کند و 
خیلی بعید است از این به بعد، با توجه به ویژگی هایی که اینها دارند 
و ادامه خواهد یافت، دوباره این کلیس���ا بتواند س���یاهان را حداقل در 
داخل امریکا جذب کند. ممکن است در بیرون آمریکا به علت عدم 
اطالع از مسائل داخل آمریکا، جذبی احیانا اتفاق بیفتد، اما در داخل 

خیلی بعید است. 
چگونه راست گرایان به موقعيت كنونی رسيدند؟ 

این راس���تگرایان، یعنی کلیسای اونجلیکال، عمال از قرن نوزدهم 
وجود دارند؛ ولی به رغم ویژگی هایشان، تا قبل از ریگان تقریبا بروز و 
ظهوری زیادی نداشتند و کم و بیش در چارچوب کلیسایی که افراد 
وابسته اش را تحت پوشش دارد، عمل مي کردند. مانند بقیه کلیساهای 
پروتس���تان موجود در آمریکا. آمدن ریگان، به علتهای زیادی، جهش 
بزرگی را در اینها ایجاد کرد. یکی اینکه خود تیپ ریگان )نه مذهب و 
کلیساهایش( یک تیپ اونجلیکال  و امریکایی تمام عیار بود. توصیفش 
س���خت است، چون نمی خواهم حمل بر بدگویی شود. در مقایسه  با 
مثال  فورد، نیکس���ون، جانسون و رؤسای جمهور قبلی، ریگان خیلی 
کابویی بود! اونجلیکال ها نیز عموما همین گونه هس���تند؛ لذا در زمان 
ریگان جهش بزرگی در آنها به  وجود آمد. در زمان او سیاست خارجی 
امریکا عمال ایدئولوژیک تر از قبل بود؛ یعنی عمیقا ضد شوروی شد و 
در چارچوب ضدشوروی بودن کمک های مؤثری را به سولیدارنوش 
)جنبش همبس���تگی در لهستان( انجام داد و باز در همین چارچوب، 
کمک  زیادی به مجاهدان افغان کرد که ش���وروی کشورشان را اشغال 
کرده بود. به طور خالصه سیاست خارجی امریکا در زمان ریگان به 
مراتب از دوران قبلی ایدئولوژیک تر است و یکی از مهمترین شاخص 
ایدئولوژیکش، ضدش���وروی بودن به هر قیمتی است. دقیقا به همین 
علت بود که سالت2 را امضا نکرد با اینکه قبال سالت1 را فورد امضا 
کرده بود. »جنگ س���تارگان« را نیز مطرح کرد، اینها عالئمی است که 

نشان دهنده  ایدئولوژیک بودن دوران ریگان است. 
ادامه دارد

دکتر محمد مسجدجامعی         بخش سوم

*در کت�اب »دينک�رد«، فضايل اخالقی ش�هريار با راستگرایی دینی
عن�وان هنرهای اخالقی مورد توجه قرار می گیرد. 
در اي�ن بن�د، »کرف�ه« ي�ا کار نیک، درخش�یده از 
هنرها يا فضايل اخالقی است؛ اما جالب اينکه اين 
کار نیک درخشیده، ترادف معنوی با زيبايی دارد 
و اين همان ش�اه بیت انديش�ه حکمای مسلمان در 

باب مساوقت زيبايی و خیر است

تا�يخ �نتشا�:99/9/18
�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� بطو�فو� �لعا�� نوبت ���

شركت تعا�نى تهيه �تو�يع صنف شيرينى سا� �كافه قنا�� تهر�� �حومه
به شما�� ثبت 10098 �شناسه ملى 10100412523

 ���عضا� محتر� �ين ش���ركت تعا�نى �عو� مى شو� ��جلسه مجمع عمومى عا�� 
بطو� فو� �لعا�� نوبت ��� كه ��س���اعت 11 صبح  ��� ��شنبه  مو��  1399/10/1  
�� محل شركت تعا�نى ��قع  �� : تهر�� �خيابا� شو� غربى�باالتر�� �حد� �سالمى 

�517 تشكيل مى گر��حضو� به هم �سانند.
توجه : متقاضيا� �عطا� نمايندگى تا� �الختيا� حد�كثر �� (10 ) ��� �� تا�يخ �نتشا� 
�ين �گهى فرصت ���ند تا به همر�� نمايند� خو� ��محل �فتر ش���ركت تعا�نى ��قع 
��نشانى فو� �لذكر مر�جعه تاپس �� طى تشريفا� مقر�� برگه حضو� ��مجمع عمومى 

بر�� نمايند� تا� �الختيا� صا��گر��.
�س�تو� جلس�ه: 1- �س���تما� گز��� هيئت مدير� �با��سا� 2- طر� �تصويب 
 صو�تها� مالى س���ا� ها� 1394- 1395- 1396-  1397� 1398(پنج س���ا�)

3- تعيين ���نامه كثير�النتشا� 4- �نتخا� هيئت مدير� �با���
هيئت مدير� 

تا�يخ �نتشا�:99/9/18
�گهى �عو� مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت سو� 

شركت تعا�نى تهيه �تو�يع صنف شيرينى سا� �كافه قنا�� تهر�� �حومه
بشما�� ثبت 10098 �شناسه ملى 10100412523

���عضا� محتر� �ين شركت تعا�نى �عو� مى شو� ��جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت سو� 
كه ساعت9صبح   ��� ��شنبه مو��  1399/10/1 �� محل شركت تعا�نى ��قع �� :تهر�� �خيابا� 

شو� غربى�باالتر�� �حد� �سالمى� �517 تشكيل مى گر��حضو� به هم �سانند.
توجه : متقاضيا� �عطا� نمايندگى تا� �الختيا� حد�كثر (10) �� ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهى 
فرصت ���ند تا به همر�� نمايند� خو� ��محل �فتر شركت تعا�نى ��قع ��نشانى فو� �لذكر مر�جعه 
تاپس �� طى تشريفا� مقر�� برگه حضو� ��مجمع عمومى بر�� نمايند� تا� �الختيا� صا��گر��.

 �س�تو� جلس�ه: 1- �صال� نشانى ش���ركت ��ما�� شش(6) �ساس���نامه با ��� كدپستى 
2- تعيين نحو� �عو� �عضا به مجامع عمومى ��عال� تصميما� به �عضا� ��تبصر� ما�� بيس���ت 
�يكم(21) �ساس���نامه  3- كاهش تعد�� �عضا� �صلى هيئ���ت مدير� �� هفت(7) نفر به پنج(5 )
نفر�تعيين تعد�� على �لبد� �نها  س���ه(3 )نفر �� ما�� بيست ���(22 ) �ساسنامه  4- تغييرمبنا� 
تعيين ���� سها� بر�� �عضا� لغو عضويت شد� �� ما�� هجد�(18) �ساسنامه 5- كاهش تعد�� 
با��سا� �صلى ��ما��( 36) سى �ش���ش  �ساسنامه �� سه(3 )نفر به يك نفر 6- عند�لز�� �صال� 
مو��  سه(3 )(موضو� فعاليت شركت) �هفت(7 )(س���رمايه ��ليه) �������(12)(بند �: شر�يط 
�ختصاصى عضويت) ���ساسنامه تعا�نى 7- طر� �تصويب �ساسنامه جديد شركت تعا�نى طبق 

نمونه ��يافتى �� ����� تعا���كا�� �مو��جتماعى
هيئت مدير� 

تا�يخ �نتشا�: 99/09/18
�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت ��� 

شركت تعا�ني مصر� كا�كنا� سا�ما� حفاظت محيط �يست  
به شما�� ثبت 38655 � شناسه ملي 10100840710

مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت ��� شركت تعا�ني مصر� كا�كنا� سا�ما� حفاظت 
محيط �يست �� ساعت 10 صبح ��� يكش���نبه مو�� 99/09/30 �� محل تهر�� � 
منطقه 14 � محله پا�� پر�يس���ا� � بز�گر�� يا�گا� �ما� � بز�گر�� شهيد همت غر�� 
پال� 0 طبقه همكف برگز�� مي ش���و�. �� كليه �عضا� �عو� مي شو� شخصا� يا �كالتا� 

جهت �تخا� تصميم نسبت به موضوعا� �يل �� �ين جلسه حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

� طر� � تصويب �ساسنامه جديد تعا�ني منطبق با قانو� بخش تعا�� 
* ضمنا� به �طال� مي �س���اند كه به موجب ما�� 19 �يين نامه نحو� تش���كيل مجامع 
عمومي� تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها يك 
��� خو�ه���د بو� � �عضا� متقاضي �عطا� نمايندگي مي بايس���ت به همر�� نمايند� 
خو� حد�كثر تا تا�يخ 99/09/29 �� محل تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت � تأييد 

�كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند.
هيأ� مدير� شركت تعا�ني 
مصر� كا�كنا� سا�ما� حفاظت محيط �يست 

�گهى �عو� �� بستانكا��� (نوبت ���)
شركت سولير�� (سهامى عا�) �� حا� تصفيه

به شما�� ثبت 9550 � شناسه ملى 10100396337
�� �ج���ر�� ما�� 225 �صالحيه قانو� تجا�� �� كليه بس���تانكا��� 
شركت سولير�� (سهامى عا�) �� حا� تصفيه به شما�� ثبت 9550 
� شناس���ه ملى 10100396337 كه �گهى �نحال� �� �� ���نامه 
�سمى كشو� به شما�� 21985 مو�� 1399/06/18 ��� گر�يد� 
�س���ت �عو� به عمل مى �يد ظر� مد� 6 ما� �� تا�يخ �نتشا� ��لين 
�گهى منتش���ر� ش���د� با ���ئه مد��� مثبته ��عا� خو� �� به محل 
تصفيه شركت ��قع �� تهر��� كيلومتر16 جا�� قديم كر�-خيابا� 

سولير��- شركت سولير�� مر�جعه فرمايند.
بديهى �ست شركت �� مو�� هرگونه ��عا� �حتمالى كه خا�� �� مهلت 
 فو� به شركت منعكس گر�� هيچ گونه مسئوليتى نخو�هد ��شت.
�كبرمحمد�ند-   مديرتصفيه

�گهى مز�يد� �مين (نوبت ���)
 ش���ركت تعا�ن���ى مس���كن كا�كن���ا� ������ �سالمش���هر
 به شما�� ثبت 94183 به �ستنا� مصوبه مجمع عمومى � هيئت مدير�
 � همچني���ن مجو� ����� تعا��� كا� � �ف���ا� �جتماعى �� نظر ����
2 قطعه �مين با مش���خصا�: 1- �مين با پال� ثبتى 46/8676 به 
متر�� 360 متر مربع ��قع �� �سالمش���هر� ش���هر� �لهيه�  باالتر �� 

ميد�� ما��� نبش خيابا� قطعه 491 
2- �مين با پ���ال� ثبتى 42/36231  به مت���ر�� 208/34 قطعه 
33 ��قع �� �سالمش���هر� خيابا� تختى� پشت تاال� تانيا �� �� طريق 
مز�يد� عمومى ��گذ�� نمايد. لذ� ��جدين شر�يط جهت كسب �طال� 
�� شر�يط � ��يافت �س���نا� مز�يد� به �فتر شركت تعا�نى ��قع �� 
�سالمشهر شهر� مصطفى خمينى� كوچه 57� پال� 23 �� ساعت 

16 �لى 18 مر�جعه نمايند.
شركت تعا�نى مسكن كا�كنا� ������ �سالمشهر

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو�  �لعا�� 
شركت �ما�پليمر (سهامي خا�) 

شما�� ثبت 416 شناسه ملي 10100060250
بدينوسيله �� كليه شركا/ سهامد����� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه �� ساعت 09:00 
صبح ��� شنبه مو�� 99/09/29 �� محل قانوني شركت ��قع �� تهر��� 
 خيابا� �ليعصر� باالتر �� پا�� ساعي نرسيد� به تو�نير كو� شر��� 

پال� 16 طبقه ��� تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
موضو� جلسه: 

� تعيين �عضا� هيأ� مدير� � حق �مضا� �عضا 
 � س���اير م���و���� ك���ه �� صالحي���ت مجمع عموم���ي عا�� 

به طو� فو� �لعا�� باشد.
هيئت مدير� شركت �ما�پليمر (سهامي خا�) 

�گهى �عو� مجمع عمومى فو� �لعا��
 شركت شكر (سهامى عا� )

ثبت شد� به شما�� 6306� شناسه ملى 10100300290
بدينوسيله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� مى �ساندمجمع عمومى فو� �لعا�� 
ش���ركت شكر (سهامى عا� ) ساعت 16 ��� سه شنبه 1399/10/02 �� محل �نجمن 
صنفى كا�خانه ها� قند � ش���كر �ير�� ��قع �� تهر�� ميد�� فاطمى خيابا� شهيد 
گمنا� شما�� 14 تشكيل مى گر�� . ضمنا �حسب �بالغيه ها� شما�� 104/31 مو�� 
1398/12/20 �بيرس���تا� ملى مبا��� با بيما�� كر�نا � شما�� 440/050/�/98 
مو�� 1398/12/26 سا�ما� بو�� ����� بها��� �� خصو� شر�يط برگز��� مجامع 
با توجه به شيو� بيما�� كر�نا مجمع با حضو� حد�كثر 15 نفر �� سهامد���� حقيقى 
يا نمايندگا� س���هامد���� حقوقى برگز�� مى گر��. لذ� به منظو� برگز��� مجمع �� 
مهلت قانونى � �عايت بهد�ش���ت � سالمت سهامد���� محتر� � مشاهد� �ين جلسه �� 
   sugarco.ir ���� طريق لينك مربوطه بر ��� �پليكيش���ن �ينستاگر�� شركت به 

�مكا� پذير خو�هد بو�.
�س�تو� جلسه : 1- �فز�يش س���رمايه 2- ساير مو��� قابل طر� �� مجمع عمومى 

فو� �لعا��
هيا� مدير� شركت شكر ( سهامى عا� )

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه 
شركت شكر (سهامى عا� )
ثبت شد� به شما�� 6306

� شناسه ملى 10100300290 
بر�� عملكر� سا� مالى منتهى به 1399/06/31

بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� مى �ساندمجمع 
عمومى عا�� س���اليانه شركت شكر (س���هامى عا� ) �� خصو� 
 عملكر� س���ا� مالى منته���ى به 1399/06/31 س���اعت 14 ���
 سه شنبه 1399/10/02 �� محل �نجمن صنفى كا�خانه ها� قند � 
 شكر �ير�� ��قع �� تهر�� ميد�� فاطمى خيابا� شهيد گمنا� شما�� 14
تشكيل مى گر�� . ضمنا �حسب �بالغيه ها� شما�� 104/31 مو�� 
1398/12/20 �بيرس���تا� ملى مبا��� با بيما�� كر�نا � ش���ما�� 
440/050/�/98 مو�� 1398/12/26 سا�ما� بو�� ����� بها��� 
�� خصو� شر�يط برگز��� مجامع با توجه به شيو� بيما�� كر�نا 
مجمع با حضو� حد�كثر 15 نفر �� سهامد���� حقيقى يا نمايندگا� 
س���هامد���� حقوقى برگز�� مى گر��. لذ� به منظو� برگز��� مجمع 
 �� مهلت قانونى � �عايت بهد�ش���ت � سالمت سهامد���� محتر� � 
مش���اهد� �ين جلس���ه �� طريق لينك مربوطه بر ��� �پليكيشن 

�ينستاگر�� شركت به ���� sugarco.ir �مكانپذير خو�هد بو�.
�ستو� جلسه :

1- �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانونى شركت �� خصو� 
عملكر� سا� مالى منتهى به 1399/06/31

2- بر�سى � تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالى منتهى 
به 1399/06/31

3- �نتخا� �عضا� هيا� مدير� � تعيين حق حضو� �نها
4- �نتخا� با��سا� �صلى � على �لبد� � تعيين حق �لزحمه �يشا�

5- تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهى ها� شركت
6- ساير مو��� قابل طر� �� مجمع عمومى عا��

هيا� مدير� شركت شكر ( سهامى عا� )

�گهي �عو� تشكيل مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� شركت ��هسا�� �ير�� (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت 9313 � شناسه ملي 10100389320
بدينوس���يله �� تمامي سهامد���� شركت ��هسا�� �ير�� �عو� مي شو� كه �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه �� ��� س���اعت 9 صبح مو�� 

1399/9/30 �� �فتر مركز� شركت تشكيل مي شو� حاضر شوند.
هيئت مدير� شركت ��هسا�� �ير�� 

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
�تا� مشتر� با��گانى �ير�� � پاكستا� 

بدينوس���يله �� �عضا� محتر� �عو� مى شو� كه �� جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��  ساعت 14:00 
��� ��شنبه مو�� 99/10/15 �� سالن طبقه شش���م �تا� با��گانى �ير�� ��قع �� خيابا� طالقانى � نبش خيابا� 

شهيد موسو� ( فرصت ) شما�� 175 تشكيل مى گر�� � شركت فرماييد.
 �س�تو��� جلس�ه :  - �س���تما� گ���ز��� عملكر� هيئت مدي���ر� � با��� ��س���ا� 1398 � تصويب ��  
 - بر�سى � تصويب صو�تها� مالى منتهى به �سفند 1398  - تعيين مبلغ ����يه � حق عضويت �عضا بر�� سا� 1399   
 - �نتخ���ا� ���نامه كثير�النتش���ا�  - بر�س���ى برنامه فعاليت ها � بو�جه س���ا� مال���ى 1399 � تصويب ��  

- �نتخا� با��سا� �صلى � على �لبد�  - ساير مو���
هيئت �ئيسه �تا� مشتر� با��گانى �ير�� � پاكستا� 

�عوتنامه �نحال� شركت
 عضو � صاحب سهم �لشركه شركت  كشا���� � ��مپر��� � صنايع چوبى ما��نكو با مسئوليت محد��
به ش���ما�� ثبت 359 كر� � ش���ما�� ملى 10100054338 با توجه به ع���د� فعاليت چندين 
 ساله ش���ركت بنا به تصميم هيئت مدير� �فق بند«�» ناظر به ما�� 12 �ساسنامه �نحال� شركت
صو�� پذير�.به همين منظو� جلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� �� تا�يخ: پنجشنبه 99/9/27 
��� س���اعت  11 صبح ������:كر�  خيابا�  �با�  كوچه  هفتم  پال�  45 تشكيل مى گر��نظر 
ب���ه �ينكه تصميما� �� مجمع ف���و� با��� 3چها�� �عضا همر�� �كثري���ت عد�� منو� �عتبا� 
�س���ت�حضو� همگى �عضا �لز�مى �س���ت��� صو�� عد� �مكا� حضو� هر سهامد�� صرفا� �كالت 

هيئت مدير��سمى قابل پذير� �ست.

�گهي �عو� نوبت ��� سهامد���� شركت توليد� تسمير��(سهامى خا�)  
به شما�� ثبت 74727� شناسه ملى 10861102910

جهت تشكيل جلسه مجمع عمومى عا�� به طو�  فو� �لعا��
 بدين �س���يله ��كليه س���هامد����  شركت �عو� مي شو� كه �� جلس���ه  �لف- مجمع عمومى
 ع���ا�� به ط���و� فو� �لع���ا�� س���اعت  10:00 صبح ��� يكش���نبه  م���و�� 1399/09/30 
 با �س��تو� جلس��ه:1-تعيين �عضا� هيئت مدير�    2-تعيين س���مت �عضا� هيئت مدير�
 3- تعيين حق �مضا� مجا� �� شركت 4-تعيين با��سين �� نشاني: تهر�� خيابا� �ستا� معين -خيابا� 
 �جبعلي لعل-  �خر خيابا� ����� - پال� 70 طبقه ��� ��حد جنو� غربي كد پستى 1341646976 

هيئت مدير�تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانيد.      

�گهي مناقصه
شركت كشت � صنعت ش�ريف �با� ��قع �� قز�ين 
 تامي���ن � تو�يع غذ�� پرس���نل خ���و� �� �� طريق مناقصه

��گذ�� مي نمايد.
تلفن تما� 09159237761

مهلت �ستعال� يك هفته بعد �� چا� �گهي

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساالنه به طو� فو� �لعا�� صاحبا� سها�
شركت سرمايه گذ��� صنعت گر�شگر� �ير�نيا� (سهامي خا�)

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت سرمايه گذ��� صنعت گر�شگر� �ير�نيا� (سهامي خا�) �عو� 
مي شو� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساالنه به طو� فو� �لعا�� صاحبا� سها� كه ��� ساعت 11 صبح ��� 

��شنبه مو�� 1399/10/01 �� محل قانوني شركت تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �ستما� گز��� هيأ� مدير�� حسابر� � با��� قانوني شركت 2� تصويب تر��نامه � صو�� 
حس���ا� عملكر� � سو� � �يا� سا� مالي منتهي به 1398/12/29 3� تعيين با��� قانوني � علي �لبد� بر�� سا� 
مالي منتهي به 1399/12/30 4� �نتخا� ���نامه كثير�النتش���ا� بر�� ��� �گهي ها� شركت 5� ساير مو���� كه 

�� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساالنه به طو� فو� �لعا�� مي باشد.
با تشكر � �حتر��
هيا� مدير� شركت سرمايه گذ��� صنعت گر�شگر� �ير�نيا� (سهامي خا�)

�گهي �عو� شركت كا�خانجا� نساجي خو� سهامي خا� 
به شما�� ثبت 73217 � شناسه ملي 10101181267 (نوبت ���)

�حتر�ما� بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش���ركت كا�خانجا� نس���اجي خو� سهامي خا� 

 

به ش���ما�� ثبت 73217 � شناسه ملي 10101181267 �عو� مي ش���و� تا �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� ساليانه كه �� تا�يخ 1399/9/29 ساعت 10 �� محل �صلي شركت به نشاني تهر�� 

خيابا� �كتر بهشتي شما�� 283 طبقه 8 ��حد غربي تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه مجمع عمومي عا�� س�اليانه: 1� تصويب تر�� � حس���ا� سو� � �يا� 
منتهي مربو� به ��� شهريو�ما� 1398 تا پايا� 31 مر���ما� سا� 1399  2� �نتخا� با��سين 

هيئت مدير� 


