نظرها و انديشهها

خوي خوش مصطفي

(ص)

رشيدالدين ميبدي ،مفسر قرن ششم
کنیم ».سید گفت« :ما را از خداون ِد خزینه،
لشکرگاه سینۀ تو نثار می
پروای خزینه نیس���ت؛ آن بر گدایان و عاصیان امت خویش ایثار
کردیم و َعلی عباداهلل الصالحین ».گفتند« :ای سید ،به آفرینش برون
ای از تو بردارند».
نگر که همه منتظر جمال تواند تا امشب بهره
سید گفت« :در این حضرت که سعادت ما را فرو آورد نیز ما را
سر به حجرة آدم و بهشت رضوان فرو نیاید ».از حضرت عزت
ی خُ لق عظیم!»
ندا آمد که« :ان ّک ل َعل 
ب���اش تا فردای قیام���ت که َعلم دولت او به عرصۀ عظمی
برافرازند ،قدم در رکاب بُراق آورده ،لباس فخر پوش���یده ،عمامۀ
فضل بر سر نهاده ،لواي حمد در دست گرفته ،آدم و هر که دون
اوست از انبیا و اولیا ،همه در زیر َعلم عزت او و رأیت قدر او
درآمده ،و از حضرت عزت این ندا و نواخت همی آید که« :یا
شنويم؛
محمدُ ،قل یَس��مع ،و َس��ل تعطه ،و اشفع تشفع» (بگو كه مي
پذيريم).
دهيم؛ شفاعت كن كه مي
بخواه كه مي
قدر آن حضرت مهتر عالم ،موس���ی دانس���ت که دل بر آن
نه���اده بود که خادمی ای���ن مهتر را میان دربندد و درگاه مکه و
روبَد و از اینجا بود که با عزرائیل
مدینه به جاروب عاش���قی می
منازع���ت ک���رد آنگه که آمده بود تا قبض روح وی کند؛ از درد
این غیرت که :جان ما برخواهد گرفت و روی ما َگرد سر کوی
مصطفی ناگرفته.
ای جوانمرد ،قدر آن مهتر که داند؟ و کدام خاطر به بدایت
او رسد؟ صدهزار و بیست و چهارهزار نقطۀ نبوت که رفتند ،در
برابر درجات او ،کواکب بودند و با آنکه او غائب بود ،همه نور
که آفتاب اگرچه غایب باش���د ،کواکب
نبوت از او گرفتند .چنان
نور از وی گیرند ،لیکن چون آفتاب پیدا ش���ود ،کواکب در نور
او همه ناپیدا شوند.
*
قومی از یاران پرس���یدند از مصطفی(ص) که این وحی چه
بود و مصطفی آنقدر که حوصله ایشان برتافت ،بیان کرد گفت:
العالمین از امت من گله کرد ،گفت:
رب
عهدی خود برای امت تو
یا محمد ،من که خداوندم ،به نیک
ام و ایشان به بدعهدی خود ،خویشتن
در دوزخ هیچ د َرک نیافریده
را به جهد در دوزخ افکنند!
یا محمد ،عزیز اوس���ت که من عزیز کنم ،ذلیل اوس���ت که
جویند و ُذل از جای
من ذلیل کنم؛ ایش���ان ع ّز از جای دیگر می
بینند!
دیگر می
خواهم و ایشان رزق
یا محمد ،عملِ فردا ،امروز از ایشان نمی
جویند از من.
فردا ،امروز می
یا محمد ،رزقی که ایشان را نامزد کردهام ،به دیگری ندهم و
ایشان عملی که حق ماست و سزاي ما ،به ریا به دیگری میدهند!
کنند.
یا محمد ،نعمت از ماست و دیگری را ُشکر می
همه ،بهانه جویم تا ایش���ان را به آن بهانه
یا محمد ،با این
بیامرزم.
کردن
یا محمد ،اگر نه آن بودی که دوست دارم با ایشان عتاب
گفتن ،ورنه خود حساب ایشان نکردمی.
و با ایشان سخن
یا محمد ،با امتهاء پیشین چهار چیز کردم که با امت تو نکردم:
قومی را به زمین فرو بردم ،قومی را صورت بگردانیدم ،قومی را
س���نگباران کردم ،قومی را به آتش حریق هالک کردم؛ و از بهر
شرف و جاه تو ،با امت تو از این هیچ چیز نکردم.
یا محمد ،این خلوت که ساختم با تو ،به آن کردم تا با خلق
نمایم که تو کیستی و با تو نمایم که من کیستم.
همه اکرام و اعزاز
رس���ول خدا(ص) چون از درگاه عزت ،آن
دی���د ،گفت« :بارخدایا ،امت مرا جمله به من بخش ».فرمان آمد
مزد تو را ثلثی بخشیدم
ای ،دندان
که :ای محمد ،امشب تنها آمده
و فردا به رستاخیز در انجمن کبری ،باقی به تو بخشم ،تا عالمیان
مرتبت و منزلت تو به نزدیک ما بدانند.
االسرار
* تفسير كشف
(سوره قلم و نجم)

بخشای
پرور به بخشایندگی ،دوست
به نام خداوند جهاندار دشمن
به مهربانی[ .سوگند] به دوات و قلم و به آنچه نویسند ،تو با آن
نیکویی که از خداوند توس���ت با تو ،دیوانه نیس���تی؛ و توراست
ی خُ لق
مزدی ناکاس���ت .آری ،تو بینی و ایش���ان بینند .و ان ّک ل َعل 
عظیم :و تو بر خویی بزرگواری.
رسول خدا(ص) امر و نهی قرآن را چنان پیش رفتی و نگه داشتی
طبعی که گویی خُ لق وی و طبع وی ،خود آن بود.
به خوش
خداي تعالی ذکر انبیا را در س���وره انعام كرد ،ثنايشان كرد،
پس فرمود محمد(ص) را به پيروي از ايشان« :فبهداهم اقتده» و هر
يك از ايش���ان را به صفتي مخصوص كرد و س���تود :نوح را به
شکر ،ابراهیم را به خلت ،موسی را به اخالص ،اسماعیل را به
صدق وعد ،یعقوب و ایوب را به صبر ،داود را به اعتذار ،سلیمان
و عیسی را به تواضع .پس امر فرمود او را به اقتدا به ايشان و
جمع كرد برراي او ،آنچه جداگانه در هر يك از ايش���ان بود كه
فرمود(ص)« :ان اهلل بعثنی لتمام مکارم االخالق و تمام محاسن االفعال:
هاي اخالق و تمام
خداوند برانگيخت مرا براي تمام كردن مكرمت
كردن كردارهاي نيكو».
ب���راء بن عازب گويد« :رس���ول
اهلل(ص) بهترين مردم بود در
خوي».
انس بن مالک گويد« :ده سال خدمت رسول(ص) كردم ،هيچ
به من اُف نگفت؛ و كاري را كه كرده بودم ،نفرمود چرا كردي ،و
كاري كه نكرده بودم ،نفرمود چرا نكردي .خوشخوترين مردم بود.
و من هرگز مشك و عطري خوشتر از عرق او نبوئيدم!»
گفت و پيوسته
عبداهلل بن عمر گويد :هرگز دشنام و ناسزا نمي
فرمود« :خیارکم ،احاس��نکم اخالقا :بهترين شما ،خوشروترين
مي
شماست».
ترين چيزي كه در ترازوي مؤمن
فرمود« :روز قيامت ،سنگين
نهند ،خوشخويي است».
مي
دانيد بيش از همه ،چه چيز
روزي از اصحاب پرسيد« :آيا مي
برد؟» گفتند« :خدا و رسولش داناترند ».فرمود:
مردم را به بهشت مي
«تقوی اهلل و حسن الخلق :تقوا و خوش اخالقي».
اش به درجه قائم اللیل و
فرمود« :مؤمن با خوش���خويي
مي
گذرانند و
رس���د» :آنان كه ش���ب را به عبادت مي
صائم النهار مي
داري.
روز را به روزه
ترين شما در
فرمود« :احبّکم الی اهلل احس��نکم اخالقا :محبوب
گيرند و
ترين شماس���ت؛ آنها كه الف مي
اخالق
نزد خدا ،خوش
گيرند».
ديگران با ايشان الفت مي
روايت است از علی بن موسی الرضا ،از پدرش موسی بن
جعفر ،از پدرش جعفر بن محمد ،از پدرش محمد بن علی ،از
پدرش علی بن الحس���ین ،از پدرش حس���ین بن علی ،از پدرش
اهلل(ص) فرمود:
طالب سالم اهلل علیهم كه گفت :رسول
علی بن ابی
بحسن الخلق فانّ حسن الخلق فی الجنّه ال محاله ،و ایّاکم و
«علیکم ُ
سوءالخُ لق فانّ سوءالخلق فی النّار ال محاله :بر شما باد به خوشخويي
كه خوشخويي قطعا در بهشت است؛ و بپرهيزيد از بدخويي كه
بدخويي قطعا در دوزخ است».
«مق��ام محمود» آن اس���ت که مصطف���ی(ص) را گفت :از بهر
ش���فاعت عاصیان امت را ،فردا تو را به قیامت بر پای کنم در
ی أن یبعثک
مقامی که پیشینان و پسینان تو را در آن بستایند :عس 
ربک مقاما محمودا.
ی خُ لق عظیم» .آن مهتر عالم ،سید ولد
قوله تعالی« :و ان ّک ل َعل 
آدم ،مرد کار بود ،معتکف درگاه عزت ،مجاور مح ّل ِ
ت محبت .د ّری
بود از صدف قدرت برآمده ،آفتابی از فلک اقبال بتافته ،آسمان و
زمین به وی آراسته و نگاشته .شب معراج او را گفتند« :ای سید،
برخرام بر این گلشن بلند که عالم قدس در انتظار قدم توست،
جمال فردوس���یان عاشق چهره جمال توست ،آستان حضرت ما
مشتاق قدم معرفت توست».
» قدم بر بساط انبساط
آن مهتر عالم چون در خلوت «أ ْو أ ْدنی
نهاد ،خطاب آمد که« :ای سید ،ما امشب خزینۀ دارالسالم را در

فغان ز جغد جنگ و ُمرغوای او
ک���ه ت���ا ابد بریده ب���اد نای او
بری���ده ب���اد ن���ای او و تا ابد
پر و پای او
گسس���ته و شکسته ّ
ز م���ن بریده یار آش���نای من
ک���ز او بری���ده باد آش���نای او
تر؟
چه باشد از بالی جنگ ،صعب
که کس ام���ان نیابد از بالی او
همی زند صالی مرگ و نیست کس
که جان َبرد ز صدمت صالی او
رسد
همی دهد ندای خوف و می
ب���ه هر دلی ،مهاب���ت ندای او
برای اهل فلسفه سخن گفتن از صلح ،همواره کاری
بسیار دشوار بوده است! متفکران و فیلسوفان ـ از هراکلیتس
تا هگل و نیچه ـ به عنوان تماشاگران و شاهدان تاریخ،
دادند که تاریخ سراسر جنگ بوده
ناگزیر باید گواهی می
الملل دوم پایان
است و در زمان ما نیز از وقتی جنگ بین
یافته ،همواره تاکنون در نقاطی از مناطق جهان دود آتش
کرده است.
جنگ فضا را تاریک و خوفناک می
از سوی دیگر اگر این تماشاگر و شاهد تاریخ ـ به
شنود که
تعبیر کانت ـ به بانگ باطن خود رجوع کند ،می
جنگ ،این حادثه زشت و آزاردهنده و ویرانگر را مطلقا
محکوم باید کرد و صلح را به هر قیمت نگاه باید داشت؛
توانند راه
ولی آیا اشخاص و افراد و حتی سیاستمداران می
جنگ را ببندند و از آن جلوگیری کنند؟ در سال 1932
کرد با دعوت
آلبرت انیشتین ـ فیزیکدان نامی ـ فکر می
افروزان از طریق استدالل
مردمان به صلح و قانع کردن جنگ
توان از فاجعه جلوگیری کرد.
و دعوت به اندیشیدن ،می
ای از فروید پرس���ید« :آیا راهی برای نجات از
او در نامه
فاجعه جنگ وجود دارد؟» فروید در جواب نوشت که:
جنگ اقتضای طبیعت انسان است؛ زیرا او غریزه مرگ و
ویرانگری (تاناتوس) را با خود دارد؛ اما در پایان نامه اظهار
امیدواری کرد و نوشت ...« :شاید این امید آرزوی موهوم
نباشد که این دو عامل یکی خلق و خوی فرهنگی آدمی،
زودی
جا از وضع جنگهای آینده ،به
و دیگ���ری ترس به
توان حدس زد که این
سبب پایان جنگ شوند .منتهی نمی
ها حاصل خواهد شد.
راه
ها و کوره
مقصود از چه شاهراه
توانیم مطمئن باشیم که هر چه به رشد فرهنگ
مثال می
کمک کند بر ضد جنگ نیز عمل خواهد کرد( »...خرد در
سیاست ،عزتاهلل فوالدوند ،ص ،331طرح نو).
این سخن فروید یک آرزو و تعارف نیست و آن را
برای خشنود کردن انیشتین نگفته است .فروید مثل انیشتین
معتقد نبود که بتوان با سعی و کوشش و درس و آموزش
از جنگ جلوگیری کرد .گفته او حتی با آنچه در مقدمه
اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  1948سازمان ملل آمده
است ،تفاوت دارد .در مقدمه مزبور ،جنگ ناشی از جهل
و فرع نشناختن حقوق بشر دانسته شده است و این تقریبا
همان چیزی است که انیشتین به آن معتقد بود .بنای نظر
اخالقی شایع در همه جهان نیز برای پیشگیری از جنگ،
ها با
بر تعلیم و تربیت و آشنا کردن مردمان و حکومت
های جنگ قرار دارد؛ ولی به
خطرها و آفات و آس���یب
گمان من نظر فروید چیز دیگری است.
*کان�ت برخالف انتظاری که از فیلس�وف اخالقی
میرود ،ب�ه صلح با نظر اخالقی و سیاس�ی نگاه
نمیک�رد؛ یعنی صلح را به ای�ن اعتبار که آرزوی
مردم�ان و مایه راحتی خی�ال و آرامش و متضمن
صلاح کشورهاس�ت ،در نظر نداش�ت ،بلکه آن را
چیزی ميديد که باید در پایان تاریخ محقق شود
فروید با اینکه خود یکی از نمایندگان بحران فرهنگ
و تاریخ جدید است ،هنوز به قدرت فرهنگ جدید اروپا
اعتقاد داشته و امیدوار بوده است که در این فرهنگ و با
این فرهنگ بتوان بر طبیعت پیروز شد .پس چه باک که
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ﻳﻚﺳ���ﺎ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ﻣﻌﺘﺒﺮ � ����� ﻣﺠﻮ� ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬ� ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ�
��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﻇﺮ� ﻣﺪ� ﻫﻔﺖ ���ﻛﺎ�� �� �ﻣﺎ� �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻰ
ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ � ﻋﻮ�� �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑ���ﻪ ���� :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ11ﺟﺎ��
ﻣﺨﺼﻮ� ﻛﺮ� ����� -ﻗﺮ�����ﻫﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳ���ﭙﺮ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮ�� ﺳ���ﺎﻳﺖ ﺗﻬ���ﺮ�� ﻣﺒﻠﻎ� 1,500,000,000ﻳﺎ�� ﺑﺮ�� ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﻣﺒﻠﻎ 3,000,000,000
�ﻳﺎ� � ﺑﺮ�� ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎ� ﻣﺒﻠﻎ � 1,500,000,000ﻳﺎ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺟﻬﺖ ﻛﺴ���ﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸ���ﺘﺮ ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﻨ���ﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ�
 48862303 - 44903622ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎده)ﻧﻮﺑﺖاول(
ﺷﺮﻛﺖﺗﻌﺎوﻧﻰﻣﺴﻜﻦاﺳﺘﺎدانوﻛﺎرﻛﻨﺎنداﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻢوﺻﻨﻌﺖاﻳﺮان
ﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ17010ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ10100602969
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻰ ﻣﺬﻛﻮ� ﻣﻰ �ﺳﺎﻧﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ��) ﻧﻮﺑﺖ ���( �ﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ��� ﺳﺎﻋﺖ10ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1400/08/15ﻧﺸﺎﻧﻰ  :ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ �ﻣﺎ� ﺧﻤﻴﻨﻰ ��ﻗﻊ �� ��ﻧﺸﮕﺎ�
ﻋﻠﻢ � ﺻﻨﻌﺖ �ﻳﺮ�� ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻰ ﮔﺮ�� �� .ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� �ﻋﻮ� ﻣﻰ ﮔﺮ�� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮ� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ�
� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﺗﺎ� �ﻻﺧﺘﻴﺎ� ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻣﻜﺘﻮ� ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ� ﻳﺎ����� ﻣﻰ ﺷ���ﻮ� �ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ�
��ﺳﻮ� ﻛﻞ �ﻋﻀﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻰ �ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ � ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ �� �ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ �ﺗﺨﺎ� ﻣﻰ ﺷﻮ� ﺑﺮ�� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ�
)�ﻋﻢ �� ﻏﺎﺋﺐ � ﻣﺨﺎﻟﻒ( ﻧﺎﻓﺬ � ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� .دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ -1:ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ
�ﺳﺘﺎ��� � ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ��ﻧﺸﮕﺎ� ﻋﻠﻢ � ﺻﻨﻌﺖ �ﻳﺮ��
ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه -ﺷﺮﻛﺖﺗﻌﺎوﻧﻰﻣﺴﻜﻦ

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدى
ﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهوﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهدرﻧﻮﺑﺖاول
اﻧﺠﻤﻦﺗﻮﻧﻞاﻳﺮانﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ13367وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ10100508803
ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﭘﻴﻮﺳ���ﺘﻪ �ﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻧﻞ �ﻳﺮ�� ﻣﻰ�ﺳﺎﻧﺪ ﻧﻮﺑﺖ ��� ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ��
ﺑﻪﻃﻮ�ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�������ﭼﻬﺎ�ﺷ���ﻨﺒﻪﻣﻮ��1400/08/26ﺳ���ﺎﻋﺖ�16ﻧﻮﺑﺖ���ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� �� ﻫﻤﺎ� ﺗﺎ�ﻳﺦ �� ﺳﺎﻋﺖ  �� 17ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺑﻴﺮ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� -ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺷﻬﻴﺪ
ﻫﻤﺖ -ﻣﺠﺘﻤﻊ �ﻧﻚ ﭘﺎ�� -ﺑﺮ� �ﻟﻮﻧﺪ� ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻰﮔﺮ��� .ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﺎ� �ﻳﻦ �� ﻣﺠﻤﻊ �� ���ﻣﻪ ���
ﺷﺪ� � ﻧﻈﺮ ﺑﻪ �ﻫﻤﻴﺖ �ﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ� ﺧﻮ�ﻫﺸﻤﻨﺪ �ﺳﺖ �� ﮔﺮ�ﻫﻤﺎﻳﻰ ﻣﺬﻛﻮ� ﺣﻀﻮ� ﺑﻬﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده:
-1ﮔﺰ��� ﻋﻤﻠﻜﺮ� �ﻧﺠﻤﻦ �� ���� ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�
 ﮔﺰ��� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� �ﻧﺠﻤﻦ �� ���� ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﮔﺰ��� ﻣﺎﻟﻲ ���� ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�-2ﮔﺰ��� ﺑﺎ��� �ﻧﺠﻤﻦ
-3ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ �ﻧﺠﻤﻦ
�-4ﻧﺘﺨﺎ� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﺑﺮ�� ���� ﻧﻬﻢ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻓﻮقاﻟﻌﺎده:
-1ﺑﺮ�ﺳﻲ �ﺻﻼﺣﺎ� � ﺗﻐﻴﻴﺮ�� �� �ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 �ﺻﻼ� ���� ﺗﺼﺪ� ﺑﺎ��� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ��  2ﺳﺎ� ﺑﻪ  3ﺳﺎ�ﻫﻴﺎتﻣﺪﻳﺮهاﻧﺠﻤﻦﺗﻮﻧﻞاﻳﺮان

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ اﻃﻠﺲ ﻓﺎم ﭘﺎرس ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  9262و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10720223619
ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺑﻄﻮ� ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ��  1400/05/06ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ�
�ﻳﻞ �ﺗﺨﺎ� ﺷﺪ  - 1 :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ���ﻰ ��ﻣﺎ� �ﺻﻮ� ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10320323100
ﺑﻌﻨﻮ�� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻰ � �ﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺸ���ﻤﺎ�� ﻣﻠﻰ  4323210302ﺑﻪ ﻋﻨﻮ��
ﺑﺎ��� ﻋﻠﻰ �ﻟﺒﺪ� ﺑﺮ�� ���� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ �1400/05/31ﻧﺘﺨﺎ� ﮔﺮ�ﻳﺪﻧﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻐﻴﺮﺗﺠﺎرى رﺷﺖ )(1188291
******...***...
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1811و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14005874940
ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮ��  1400/03/22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� �ﻳﻞ �ﺗﺨﺎ�
ﺷ���ﺪ  - :ﺣﺴﺎ� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� � ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺻﻮ�� ﺟﺮﻳﺎ� �ﺟﻮ� ﻧﻘﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1399/12/30ﻣﻮ�� ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺖ��� - .ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� �ﻃﻼﻋﺎ� ﺟﻬﺖ
�ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ�ﻳﺪ - .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ��ﻣﻮ�� ﻛﺎ��� ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 0100468600
ﺑﻌﻨﻮ�� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻰ � ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ �ﻫﺒﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  0100379311ﺑﻌﻨﻮ�� ﺑﺎ���
ﻋﻠﻰ �ﻟﺒﺪ� ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ � 1400/12/29ﻧﺘﺨﺎ� ﮔﺮ�ﻳﺪﻧﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻓﻼورﺟﺎن )(1188453

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻰ درﻳﺎى ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﻰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟﻰ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( -در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1732و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ) 10980021113ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم(
�� �ﺟﺮ�� ﻣﺎ�� � 225ﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮ� ﺗﺠﺎ�� �� ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺴ���ﺘﺎﻧﻜﺎ��� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮ�ﻧﻰ ��ﻳﺎ�
ﺻﻠﺢ � ��ﺳ���ﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ���� �ﻧﺰﻟﻰ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎ�(�� -ﺣﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ � 1732
ﺷﻨﺎﺳ���ﻪ ﻣﻠﻰ  10980021113ﻛﻪ �ﮔﻬﻰ �ﻧﺤﻼ� �� �� ﺻﻔﺤﻪ ��� 86ﻧﺎﻣﻪ �ﺳﻤﻰ ﻛﺸﻮ�
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  22163ﻣﻮ��  ��� 1400/02/01ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ� �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ �ﻳﺪ ﺗﺎ ﻇﺮ�
ﻣﺪ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  6ﻣﺎ� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸ���ﺎ� �ﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ��� ﺑ���ﺎ ���ﺋﻪ ﻣﺪ��� ﻣﺜﺒﺘﻪ ��ﻋﺎ� ﺧﻮ� ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﺮ�� ﺗﺼﻔﻴﻪ �ﻗﺎ� ﺑﻬﺮ�� ﺷ���ﺎﻛﺮ� ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﻫﻤﺮ�� � � 09125612341ﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ
ﻃﺎﻳﻔﻰ ﻧﺼﺮ�ﺑﺎ�� ﻣﺴ���ﺘﻘﺮ �� ���� ﺗﻬﺮ��� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﭘﺎﺳ���ﺪ����� ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻟﻮ�ﺳﺎﻧﻰ
)ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻪ(� ﺑﺮ� �ﺳ���ﻤﺎ�� ﺷﻤﺎ��  37ﺻﻨﺪ�� ﭘﺴﺘﻰ  193951311ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ
�ﺳﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ � ﻣﺪﻳﺮ�� ﺗﺼﻔﻴﻪ �� ﻣﻮ�� ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ��ﻋﺎ� �ﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺎ�� �� ﻣﺪ� ﻓﻮ� ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮ��� ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻧﺨﻮ�ﻫﻨﺪ ��ﺷﺖ.
ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻰ درﻳﺎى ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
اﻧﺰﻟﻰ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(-در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ
آﻗﺎى ﺑﻬﺮوز ﺷﺎﻛﺮى و آﻗﺎى ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻰ ﻧﺼﺮ آﺑﺎدى
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎران ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  806و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14004066519
ﺑﻪ �ﺳ���ﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﻣﻮ��  1400/05/10ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� �ﻳﻞ �ﺗﺨﺎ�
ﺷ���ﺪ  :ﻓﺮ��ﻧﻪ ﺑﻨﺪ� ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﺑﺸ���ﻤﺎ�� ﻣﻠﻰ  1249941628ﺑﻪ ﺳﻤﺖ �ﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺎ�ﻣﺪﻳﺮ� � ﻣﺤﺴ���ﻦ �ﻓﺘﺨﺎ�� ﺑﺸ���ﻤﺎ�� ﻣﻠﻰ  1280278064ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ
�ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﻫﺎ�� ﺧﺒﺮ� �ﺳﺖ ﺑﺸﻤﺎ�� ﻣﻠﻰ  4420152222ﺑﻪ ﻋﻨﻮ��
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ �ﻳﺠﺎ� ��ﻣﻴﺎ��� )ﺳ���ﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎ�( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ �418
ﺑﻪ ﺳ���ﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ � ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﺮ�� ﻣﺪ� ��ﺳ���ﺎ� �ﻧﺘﺨﺎ� ﮔﺮ�ﻳﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ �ﺳ���ﻨﺎ� ﺗﻌﻬﺪ��� � ����� ﺑﻬﺎ��� �� ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ �ﺳﻔﺘﻪ �ﺑﺮ����ﻗﺮ�����ﻫﺎ �ﻋﻘﻮ�
�ﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ �ﻣﻀﺎ� ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ � ﻳﻜﻰ ���ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ �ﺳﺖ
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻧﺎﻳﻴﻦ
)(1188454
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ﺷﻤﺎ��ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﻤﺎ��ﻓﺮ�ﺧﻮ����ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺳﺘﺎ�
1400126
20000052210000126

آﮔﻬﻲﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻲﻳﻚﻣﺮﺣﻠﻪايﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﺎارزﻳﺎﺑﻲﻓﺸﺮده)ﻧﻮﺑﺖاول(
ﻣﺒﻠﻎﭘﺎﻳﻪﻣﻨﺎﻗﺼﻪ)�ﻳﺎ�(

ﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﻴﻦﺷﺮﻛﺖ��ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ)�ﻳﺎ�(

ﻣﻬﻠﺖﺗﺤﻮﻳﻞﭘﺎﻛﺖﻫﺎ

ﺗﺎ�ﻳﺦﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲﭘﺎﻛﺖﻫﺎ

446,692,049,077

14,050,762,000

ﺳﺎﻋﺖ14
ﺗﺎ�ﻳﺦ1400/8/25

ﺳﺎﻋﺖ09:30
ﺗﺎ�ﻳﺦ1400/8/26

� �1ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰ�� :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ�
 �2ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺄﻣﻴﻦ  327ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮ�� �ﻧﺴﺎﻧﻲ
 �3ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻻ�� ���� :ﺑﻮ�� ﮔﻮ�ﻫﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ �� ����� ﻛﺎ� � �ﻣﻮ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ �� �ﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎ�
ﻋﻤﻮﻣﻲ
 �4ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪ � ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ��ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ 1400/8/4
ﻟﻐﺎﻳﺖ  1400/8/10ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ ��ﮔﺎ�  www.setadiran.irﻧﺴ���ﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ � ��ﻧﻠﻮ� �ﺳﻨﺎ�
�ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �5ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺑﻪ ﺷﺮ� ﻣﻨﺪ�� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � ﺟﺪ�� ﻓﻮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �6ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺑﻪ ﺷﺮ� ﻣﻨﺪ�� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � ﺟﺪ�� ﻓﻮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ�� ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﭙﺮ�� ﻣﺬﻛﻮ� �� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ�

ﺷﻤﺎ��  0102795126006ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ �ﻣﻮ�� � ﭘﺮ��� ﻛﺮ� � ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ �
ﻳﺎ ﺿﺒﻂ �� ﺣﺴﺎ� ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﻧﺰ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� ���ﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �7ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� :ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ �ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� ��ﻗﻊ �� ﻛﺮ� � ﺑﻠﻮ�� ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ � ﺑﺎﻻﺗﺮ
�� ﭘﻞ ����ﮔﺎ� � �ﺑﺘﺪ�� ﺑﻠﻮ�� �ﻣﺎ� �ﺿﺎ )�( � ﻃﺒﻘﻪ ���
� �8ﻣﺎ� �ﻋﺘﺒﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ�� �� :ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﺑﻪ ﻣﺪ� ﺳﻪ ﻣﺎ�
� ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ �ﻣﻀﺎ� ﻣﺸ���ﺮ��� ﻣﺨﺪ�� � ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ �� ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻘﺮ� �� �ﻳﻦ ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ��ﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮ�ﻧﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
� ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﺋﻴﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� �ﺳﺖ.
� ﻫﺰﻳﻨﻪ �ﮔﻬﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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جنگ در طبیعت آدمی باشد؟ فرهنگ آمده است که بر
ها
طبیعت غلبه کند .اینجا فرهنگ چیزی بیش از آموخته
هاس���ت .این ماجرا در تاریخ غربی ،نزدیک
و آموختنی
به س���ه هزار سال سابقه دارد .از ُهمر و هسیودوس که
دانستند
گفت« :نام عدل را هم نمی
بگذریم ،هراکلیتس می
بود» و «جنگ پدر همه چیزها و
ها نمی
عدالتی
اگ���ر بی
پادشاه همه چیز است و بعضی را چون خدایان آشکار
کرده است و بعضی را چون آدمیان برده ساخته است و
بعضی را آزاد» و «باید دانست که پیکار عدل است و همه
آید»
چیز از راه پیکار و ضرورت پدید می

غلبه است» ،رد کرده بود.
در کتاب «نوامیس» از قول آتنی (که ظاهرا ً و قاعدت ًا
باید س���خنگوی افالطون باشد) آمده است« :قاعده پنجم
(از قواعد فرمانروایی) این است که اقویا حکومت کنند
و ضعیفان فرمان ببرند» و مخاطب او کلینیاس سخن او
کند که« :ضرورت چنین حکم
را ب���ا این جمله تأیید می
دهد« :آری ،این حکم ضروری
کند»؛ اما آتنی توضیح می
می
در مورد جانداران جاری است و پیندار (شاعر یونانی) آن
را موافق طبیعت خوانده است؛ ولی به عقیده من مهمتر
ها ،قاعده شش���م اس���ت که بر طبق آن،
از همة آن قاعده

صلح تا کی و کجا؟
دكتر رضا داوري ـ رئيس فرهنگستان علوم

ب���ه نظر هراکلیتوس ،هومروس خطا کرد که گفت:
شد جدال از میان آدمیان و خدایان برخیزد!»
«ای کاش می
کرد؛ زیرا اگر
دانست که برای ویرانی جهان دعا می
او نمی
رفت.
شد ،همه چیز از میان می
دعای او مستجاب می
در زمان سقراط و افالطون ،سوفسطاییان به مردمان
شود و
آموختند که تکلیف عدالت در جنگ معین می
می
حق با غالب است؛ اما سقراط و افالطون مدینه را مدینة
خواس���تند و شاگردشان ارسطو بنای
صلح و آرامش می
سیاست اخالقی را گذاشت و بخش بزرگی از کتاب پرقدر
خود «اخالق نیکوماخوس» را به وصف و شرح و بیان
دوس���تی اختصاص داد .قبل از او ،افالطون در آثار خود
این رأی را که «حق با قوی است و حکومت ،حکومت

بخش اول

دانایان باید زمام حکومت را به دس���ت گیرند و نادانان
زیردست باشند».
افالطون در اینجا با ظرافت و حفظ حرمت پیندار،
گذارد که:
نظر خود را این چنین به جای گفته شاعر می
«این قاعده را پیندار عزیز ،من به هیچ روی خالف طبیعت
کنم قاعده موافق طبیعت این است
دانم ،بلکه ادعا می
نمی
که حکومت تنها به دست قانون باشد و هر کس از روی
آنکه زور و اجباری در میان باش���د ،از
کمال رغبت و بی
فرمان آن پیروی کند( ».افالطون ،نوامیس ،بند  ،690ترجمه
محمدحسن لطفی).
دوران ظهور اراده و اقتدار بشر
فیلسوفان جهان اسالم هم با نظر به منابع آرا و نظرهای

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺳﻬﺎﻣﺪارانﺷﺮﻛﺖﻟﺴﺖﻃﺐﺗﻬﺮان)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ155076ﺑﻪﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10101978300
ﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ�
ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  1400/08/15ﺳ���ﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ �� �ﻗﺎﻣﺘﮕﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ���
ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻣﻴﺮ��� ﺷﻴﺮ��� ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺮﺳ���ﻴﺪ� ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺑﻬﺸﺘﻲ � ﻛﻮﭼﻪ ﻧﺎﻫﻴﺪ � ﭘﻼ� 23ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��
ﺣﻀﻮ� ﻳﺎﺑﻨﺪ .دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴـﻪ �1:ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ� ��ﺧﺼﻮ� ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
 15ﻣﻮ�� � �� 1400/06/10ﺟﺮ�� ﻣﻮ��  129ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻻﻳﺤﻪ �ﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮ� ﺗﺠﺎ��.
ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت از ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  149179و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ ) 10101920274ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم(
�� �ﺟﺮ�� ﻣﺎ�� � 225ﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮ� ﺗﺠﺎ�� �� ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺴ���ﺘﺎﻧﻜﺎ��� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
�� ﺣﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 149179ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10101920274ﻛﻪ �ﮔﻬﻲ �ﻧﺤﻼ� �� �� ﺻﻔﺤﻪ ��� 46ﻧﺎﻣﻪ
�ﺳ���ﻤﻲ ﻛﺸﻮ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  22180ﻣﻮ��  ��� 1400/02/22ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ� �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ ﻇﺮ� ﻣﺪ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
 6ﻣﺎ� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸ���ﺎ� �ﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ��� ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﻣﺪ��� ﻣﺜﺒﺘﻪ ��ﻋﺎ� ﺧﻮ� ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ �ﻗﺎ� ﻋﻠﻲ �ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﻫﻤﺮ��
 09121023258ﻣﺴ���ﺘﻘﺮ �� ���� ﺗﻬﺮ�� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ � ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻛﺎﺷﻔﻲ � ﭘﻼ� � 414ﻃﺒﻘﻪ � 2ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ
 1591815553ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ � ﻣﺪﻳﺮ�� ﺗﺼﻔﻴﻪ �� ﻣﻮ�� ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ��ﻋﺎ� �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺎ�� �� ﻣﺪ�
ﻓﻮ� ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮ��� ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺨﻮ�ﻫﻨﺪ ��ﺷﺖ.
ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ  -ﻋﻠﻲ زﻳﺎر ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻓﺮﻳﺪون ﻛﺮد زﻧﮕﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ -ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ

آﮔﻬﻲﻣﺰاﻳﺪهاﻗﻼمﻣﺎزادوﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻬﺎم ﺑﻲﻧﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﻟﻮﻧﺪ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎ� ﻣﺸﺎ����� ﺣﺎﻣﻲ �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
�� ﻧﻈﺮ ���� �ﻗﻼ� ﻣﺎ��� � ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺧﻮ� ﺷ���ﺎﻣﻞ :ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎ� ﺧﻮ����
��� /ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎﻃﻠﻪ � ﻛﺎ�ﺗﻦ� /ﻫﻦ�ﻻ� /ﻟﻮ��� �ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ /ﻣﻴﺰ�ﺻﻨﺪﻟﻲ/
ﻛﻤﺪ /ﺗﺨﺘﻪ� /ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮ� /ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ� � ﻣﺨﺎﺑﺮ�ﺗﻲ /ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
� �� �� ...ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳ���ﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﺤﺘﺮ�
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ 66072766
ﺗﻤﺎ� � ﺟﻬﺖ ﺑﺎ��ﻳ���ﺪ �� �ﻗﻼ� ﻣﺬﻛﻮ� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  1400/08/09ﻟﻐﺎﻳﺖ
 �� 1400/08/12ﺳ���ﺎﻋﺖ � 8ﻟﻲ  16ﺑﻪ ���� :ﺗﻬﺮ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �����
�ﺑﺘﺪ�� �ﺗﻮﺑﺎ� ﻳﺎ�ﮔﺎ� �ﻣﺎ�)��( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ� ﺑﻌﺪ �� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺗﻴﻤﻮ��
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ  17ﺷ���ﻬﺮﻳﻮ� ﭘﻼ� 61ﻣﺮ�ﺟﻌ���ﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ �� .ﺿﻤﻦ �ﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ �� ﻗﺒﻮ� ﻳﺎ �� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ��ﺻﻠﻪ ﻣﺨﺘﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

آﮔﻬـﻲ
ﻣﻨـﺎﻗﺼـﻪ
ﻋﻤﻮﻣـﻲ
ﺷﻤـﺎره1400/05

ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ � ﭘﺪ�ﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺪ�ﺟﺎ �� ﻧﻈﺮ ����
�ﺟﺮ�� ﭘﺮ����� ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﺮ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ
�� ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ��� �ﻳﺼﻼ� ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳ����ﺪ� ﻟﺬ� �� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ��ﺟﺪ
ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
�ﻳﻞ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �1ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� :ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ � ﭘﺪ�ﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺪ�ﺟﺎ
�2ﻋﻨﻮ��ﭘﺮ����:ﺟﺮ���ﺳﺎ���ﻳﺮ�ﺳﺎ���ﺳﻔﺎﻟﺖﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺑﻴﻤﺎ�ﺳﺘﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮ� ﻧﺪ�ﺟﺎ ��ﻗﻊ �� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﻛﻨﺎ��
 �3ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ���� :ﺣﺪ��� � 42ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ�
 �4ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ �ﻋﺘﺒﺎ� :ﺗﻤﻠﻚﻫﺎ� ����ﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ��
 �5ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� 2/100/000/000 :ﻳﺎ�
 �6ﻧﻮ� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ
 �7ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮ�� �ﺳ��ﻨﺎ�� 5/000/000 :ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴ����ﺎ�
 06158800146207ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﺳ����ﭙﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﻮﻫﻚ ﺑﻪ ﻧﺎ�
�ﺟﻮ� ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺪ�ﺟﺎ
 �8ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮ�� �ﺳ��ﻨﺎ� ��� �� �� :ﭘﺲ �� ��� �ﮔﻬﻲ ��
���ﻧﺎﻣﻪ� ﺑﻪ ﻣﺪ�  ��� 7ﻛﺎ��
 �9ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰ�� �� �� ﻫﺮ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.
 �10ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ �ﮔﻬﻲ �� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
 �11ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��ﻫﻨﺪ� ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ����� ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ� ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪ�� ﺑﺮ���� �
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ����� ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺳﻤﺘﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺗﻬﺮ��� ﻣﻴﺪ�� �ﺳﺎﻟﺖ� �ﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻧﻴﺮ�� ��ﻳﺎﻳﻲ�
ﭘﺎﻳﮕﺎ� ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺪ�ﺟﺎ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺷﻤﺎ�� �1ﻃﺒﻘﻪ �ﺧﺮ�
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎ� ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺪ�ﺟﺎ

ﺑ���ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ���ﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤ���ﻊ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳ���ﻊ ﻧﺸﺎﺳ���ﺘﻪ �ﻟﻮﻧﺪ )ﺳ���ﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 550545ﺷﻨﺎﺳ���ﻪ ﻣﻠﻲ  14008785250ﺳﺎﻋﺖ  12ﻣﻮ�� � �� 1400/06/08ﺟﺮ��
ﻣﺎ��  44ﻻﻳﺤﻪ �ﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮ� ﺗﺠﺎ�� ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﺑﻲﻧﺎ� ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺎ� ﻟﺬ� �� ﻛﻠﻴﻪ
ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪ�  6ﻣﺎ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻬﺎ�
ﺧﻮ� �� �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ� :ﺳ���ﺘﺎ� ﺗﻬﺮ�� � ﻣﻨﻄﻘﻪ  �15ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺗﻬﺮ��� ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰ��
ﺷ���ﻬﺮ ﺗﻬﺮ��� ﻣﺤﻠﻪ ����ﻧﺘﻴﻦ � ﺳﺎﻋﻲ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷ���ﻬﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ �ﺳ���ﻼﻣﺒﻮﻟﻲ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﭘﻨﺠﻢ� ﭘﻼ��10
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎ�� ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1513644915ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ �� ﻣﻀﻲ ﻣﺪ� ﻣﺬﻛﻮ�
ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎ� ﺑﻲﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ� ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

ﻓﺮاﺧﻮانﺛﺒﺖﻧﺎمﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎىﻫﻴﺎتﻣﺪﻳﺮهو
ﺑﺎزرساﻧﺠﻤﻦﻋﻠﻤﻰﭘﺰﺷﻜﻰﻫﺴﺘﻪاىاﻳﺮان

ﺑﺎ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴ���ﻴﻮ� �ﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ � ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ � ﻛﻤﻴﺘﻪ �ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ� �ﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﭘﺰﺷ���ﻜﻰ ﻫﺴ���ﺘﻪ�� �ﻳﺮ�� ��
ﺑﺮﮔﺰ��� �ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻚ �ﻳﻦ �ﻧﺠﻤﻦ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺷﻨﺒﻪ1400/9/27ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ
�ﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ �ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ� �ﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻰ ﮔﺮ�� ﭘﺰﺷﻜﻰ �� ﻛﻠﻴﻪ ���ﻃﻠﺒﺎ� ﻋﻀﻮﻳﺖ��
ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﻳﺎ ﺑﺎ��ﺳ���ﻰ �ﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻫﺴﺘﻪ�� �ﻳﺮ�� �ﻋﻮ� ﻣﻰﺷﻮ�
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ � 18ﺑﺎ� ﻣﺎ� ﻣﺪ��� ﺧﻮ� �ﻋﻢ ��:
 �ﺋﻮ� ﺳﻮ�ﺑﻖ ﻋﻠﻤﻰ � �ﺟﺮ�ﻳﻰ ) ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﻣﻮﺿﻮ� ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ��  500 /22ﻣﻮ����� 16ﻳﺒﻬﺸﺖ  1399ﻣﻌﺎ�� ﻣﺤﺘﺮ� �ﻣﻮ�ﺷﻰ �ﻗﺖ �����(
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�� ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎ�� ﻣﻠﻰ ﺻﻔﺤﻪ ��� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪﺑﻪ �ﻳﻤﻴﻞ �ﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ���� ��nmsociety.ir@gmail. comﺳﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ �ﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷ���ﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪ�� � ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ��
ﺗﻠﻔﻦ 02188026901ﺧﺎﻧﻢ ��ﻗﻔﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮ��.
ﻻ��ﺑﻪﺗﻮﺿﻴﺢ�ﺳﺖﻛﻪﻣﻄﺎﺑﻖ�ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻣﺼﻮ�ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰ�ﻧﺠﻤﻦﻋﻠﻤﻰﭘﺰﺷﻜﻰ
ﻫﺴﺘﻪ�� �ﻳﺮ��� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ���ﻃﻠﺐ �ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﺑﻴﻦ ﮔﺮ��ﻫﺎ� �ﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
�ﻋﻀﺎ�ﭘﻴﻮﺳ���ﺘﻪﻛﻪﻋﻀﻮﻳﺖ�ﻧﺎ�ﺑﺎﭘﺮ��ﺧﺖﺣﻖﻋﻀﻮﻳﺖﺳﺎ�ﺟﺎ��ﺑﻪﺗﺎﻳﻴﺪ�ﺋﻴﺲ �ﻧﺠﻤﻦ �ﺳﻴﺪ� ﺑﺎﺷﺪ.
رﻳﺎﺳﺖﻛﻤﻴﺘﻪاﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﻧﺠﻤﻦﻋﻠﻤﻰﭘﺰﺷﻜﻰﻫﺴﺘﻪاىاﻳﺮان
دﻛﺘﺮﻣﻨﺼﻮرﻣﻮﺣﺪ
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خود یعنی اسالم و فرهنگ ایران و فلسفه یونان ،گرچه
بعد از فارابی مباحث سیاست را تفصیل ندادند ،هر جا
از سیاست گفتند ،جانب سیاست اخالقی را نگاهداشتند.
های گذشته،
به این نکته هم باید توجه کرد که در دوران
مسئله صلح و حفظ آن مطرح نبود؛ زیرا مردمان خود را
دیدند که
در تعیین سرنوشت خود و کشور خود آزاد نمی
بتوانند تکلیف صلح و جنگ را معین کنند.
که دیدیم ،دوران جدید دوران ظهور اراده و اقتدار
چنان
بش���ر بود .این دوران یکسره پینداری و سوفسطایی نبود
که جنگ را فرمانروای
جهان بداند .جنگ را
کرد؛
هم ان���کار نمی
توانست طرح
اما می
صلح در برابر جنگ
را دراندازد .در سخنان
فروی���د ،نزاع و تنازع
می���ان فرهن���گ و
طبیعت ،تصدیق شده
است .فروید از کسانی
است که مخصوصا به
برخورد و تقابل میان
«فرهنگ» و «طبیعت» نظر داشته و آن را با دید روانكاوانة
خود شرح و بیان کرده است.
تواند در برابر طبیعت
این فرهنگ چیس���ت که می
شناس بزرگ در
بایس���تد و آن را مهار کند؟ گرچه روان
کتاب «ناراحتی در تمدن» ،تقابل میان طبیعت و فرهنگ را
مایه ناراحتی آدمیان دانسته است ،امیدش به صلح یکسره
به فرهنگ مستقل از طبیعت نبوده و او طبیعت آدمی را
دانس���ته است .به
منحل در غریزه مرگ و ویرانگری نمی
نظر او اروس (عش���ق) نیز وجهی از وجود آدمی است.
کوشش فروید در این راه ،دنباله سعی شاعران و متفکران
های درون تاریخ مدرنیته
دوران جدید برای رفع تعارض
بود .دوران جدید با ظهور بش���ری آغاز شد که در خود
دید.
اراده به تس���خیر طبیعت و تصرف در جهان را می
دانیم
اراده به تسخیر و قهر ،متضمن تعارض است و نمی
آزادی و قه���ر چگونه در تاریخ و در وجود آدمی با هم
دانیم که در تاریخ فرهنگ و فلسفه
شوند؛ ولی می
جمع می
و هن���ر جدی���د ،برای رفع این تعارض و جمع آزادی و
توزی و تعدیل خشونت و حفظ
ضرورت و مهر و کین
صلح چه سعی عظیمی شده است.
بینیم.
مثال و اوج این کوش���ش را در تفکر کانت می
اند ،شاید به
کس���انی که کانت را فیلسوف مدرنیته دانسته
کوشش او برای جمع ضرورت در علم و آزادی در اخالق
و سیاست و امیدش به «صلح دائم» و اعتقاد به تحقق روان
اند .کاری که کانت کرد،
و عقل کل ،در پایان راه نظر داشته
از جهات مختلف اهمیت دارد .اوال او تنها فیلسوفی است
که به امر صلح اعتنای تام داش���ت .همیشه نویسندگان و
اند و در زمان ما بزرگانی
فیلسوفان از جنگ و صلحگفته
چون تولس���توی ،رومن روالن ،برتراند راسل و گاندی از
اند؛ اما این مهم است که فیلسوف مدرنیته
صلح دفاع کرده
در آغاز عهد تجدد ،به صلح نه به عنوان وضعی که در آن
جنگ وجود ندارد ،بلکه به عنوان حق بشر و وضعی که
کرد.
باید با پیشرفت عقل به وجود آید ،فکر می
خصوص هگل ،این
تف���اوت کانت با اخالفش و به
نگریست و فکر
بود که او در نگاه به تاریخ ،به آغاز می
کرد که این آغاز است که در آن ،تکلیف حادثه معین
می
شود نه اینکه پایان و آینده ،راه اکنون را معین کند .او
می
آموز راه صلح و انقالب فرانسه
اصل پیشرفت را اصل ره
دانست .ثانیا کانت برخالف انتظاری
را امیدبخش آینده می
رود ،به صلح با نظر اخالقی
که از فیلسوف اخالقی می
کرد؛ یعنی صلح را به این اعتبار که
و سیاسی نگاه نمی
آرزوی مردمان و مایه راحتی خیال و آرامش و متضمن
صالح کشورهاست ،در نظر نداشت ،بلکه آن را چیزی
دید.
که باید در پایان تاریخ محقق شود ،می
ادامه دارد
آﮔﻬـﻲﻣﺰاﻳـﺪهﻋﻤﻮﻣـﻲ

ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮ� ﺧﺪﻣﺎ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ ﺑﻬﺴﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( �� ﻧﻈﺮ ���� ﻳﻚ ��ﺣﺪ �ﭘﺎ�ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻛﺎ�ﺑﺮ�
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﻞ �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�� ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ:
ﻣﻠﻚﻣﻮردﻣﺰاﻳﺪه:

��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ��� ﻛﺎﻣﺮ�ﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ��  489/21ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ � 528,000,000,000ﻳﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂﺷﺮﻛﺖدرﻣﺰاﻳﺪه:

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ��ﺗﺎ�ﻳﺦ��ﺷ��ﻨﺒﻪ1400/08/03ﺑﻪﻣﺪ�ﻳ��ﻚﻫﻔﺘﻪﺗﺎﭘﺎﻳﺎ��ﻗﺖ�����
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  1400/08/11ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺷ��ﺮ�ﻳﻂ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﺗﻠﻔﻦ  43989501ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران)ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻠﺴﺎر)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  150 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  57095:ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ10101021793:

ﭘﻴ���ﺮ� �ﮔﻬﻰ �ﻧﺤﻼ� ﻣﻨﺪ�� �� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﺳ���ﻤﻰ ﺷ���ﻤﺎ��21848ﻣﻮ�� � �� �1398/12/25ﺟﺮ�� ﻣﺎ��
225ﻻﻳﺤﻪ �ﺻﻼﺣﻰ ﻗﺴ���ﻤﺘﻰ �� ﻗﺎﻧﻮ� ﺗﺠﺎ��� ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺴ���ﺘﺎﻧﻜﺎ��� ﺷﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﻣﻰ ﺷﻮ�
ﺑﺎ �� �ﺳ���ﺖ ��ﺷ���ﺘﻦ ﻣﺪ��� ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻇﺮ� ﻣﺪ� ﺷﺶ ﻣﺎ� ��ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸ���ﺎ� ��ﻟﻴﻦ �ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮ��
�ﻳﺒﺎﺟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻰ-ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻋﺮﻓﺎﺗﻰ -ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻴﺜﻢ -ﭘﻼ��� -10ﺣﺪ  3ﻛﺪ ﭘﺴ���ﺘﻰ  1951864464ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�.ﻳﻦ �ﮔﻬﻰ �� ﺳ���ﻪ ﻧﻮﺑﺖ � ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺎ� �� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﺳ���ﻤﻰ � ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
��� ﻣﻰ ﮔﺮ��.ﺑﺪﻳﻬﻰ �ﺳﺖ ﭘﺲ �� ﺳﭙﺮ� ﺷﺪ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ��ﻋﺎﻳﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮ�.

ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ -ﻓﻀﻞ اﷲ ﺑﺨﺸﻴﺎﻧﻰ ) ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ(

آﮔﻬـﻰﻣﺰاﻳـﺪهﻋﻤﻮﻣـﻰ

ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬ�ﻳﻰ �� ﻧﻈﺮ ���� ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎ�� ﺧﻄﻮ�
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪ��� �� �ﺳ���ﺘﮕﺎ� ﻫﺎ � ﻗﻄﻌﺎ� �ﻳﻞ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻓﺮ��
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺳﭙﺮ�� )�ﻳﺎ�(

ﻧﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ�
��ﻳﻒ
�ﺳﺘﮕﺎ� �ﺳﻼﻳﺴﺮ
1
ﺑﻮﻳﻠﺮ  4ﺗﻨﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎ� �ﻟﻤﺎﻧﻰ
2
�ﺳﺘﮕﺎ� ﺣﺪﻳﺪ� ﻛﻦ ﻟﻮﻟﻪ )ﺑﺮﻗﻰ(
3
ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ� ﮔﺎ��
4
ﺳﺮ�ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺰ� ﻛﻮﭼﻚ
5
�ﺳﺘﮕﺎ� �ﺗﻴﻜﺖ �ﻧﻰ)�� ﭼﺴﺐ 3ﻋﺪ�(
6
 7ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ�ﻳﻰ)ﺧﻤﻴﺮﻛﻦ�-ﺳﺘﮕﺎ� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻟﻮ��(
500�000�000
�ﺳﺘﮕﺎ� ﺑﺎﻻﺑﺮ )2ﻋﺪ�(
8
��� ﻛﺸﻮﻳﻰ ﻓﻠﺰ�)ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ(
9
ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ� ﺧﻮ��� ﺳﻮ��� ﺳﻮ��ﻛﻰ �ﻳﺘﺎ��
10
�ﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮ�ﻳﻚ ) 30ﻋﺪ� ﮔﺎﻟﻦ  20ﻟﻴﺘﺮ�(
11
ﺑﺎﺳﻜﻮ� ﻋﻘﺮﺑﻪ �� ﻳﻚ ﺗﻨﻰ  /ﺑﺎﺳﻜﻮ� ﺳﻨﮕﻰ ﻳﻚ ﺗﻨﻰ
12

 -1ﻣﺰ�ﻳ���ﺪ� �� ��� ﭼﻬﺎ�ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ�ﺧﻪ � 5ﺑﺎ� ﻣﺎ� �� ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻧﺠﺎ�
ﻣﻰﮔﺮ�� .ﻫﻤﺮ�� ��ﺷﺘﻦ ﻛﺎ��ﻣﻠﻰ � �ﺳ���ﺘﻪﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺨﺺ ﻣﺬﻛﻮ�
ﺿﺮ��� ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻗﺒﻞ �� ﺣﻀﻮ� ﻣﻰﺑﺎﻳﺴ���ﺖ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﮔﻬﻰ ﻟﻐﺎﻳﺖ ��� ﺳﻪﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��
 1400/08/04ﺑﺎ ��ﺣﺪ ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻤﺎ� 071-44493962
���ﻫﺎ� ﻛﺎ�� �� ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﻳﺖ  15ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮ��.
)�� ﻏﻴﺮ �ﻳﻦ ﺻﻮ�� ﭘﺬﻳﺮ� ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮ� �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �ﻧﺠﺎ� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ(

ﻣﻨـﺎﻗﺼـﻪﺧﺮﻳـﺪﻛـﻮدوﺳﻢﺷﻴﻤﻴـﺎﻳﻰ

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸ��ﺎ���� ﻣﻴﺜﺎ� ﭘﺎﻳﺪ�� ﺷﻤﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎ�( �� ﻧﻈﺮ ���� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻮ� � ﺳﻢ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻏﺎ� � ﻣﺰ��� ﺧﻮ� �� ﺣﻮ�� ﻫﺎ� )ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎ��� –
ﭼﻨﺎ���-ﮔﻴﻼ��ﻣﺎ�ﻧﺪ���( �ﻗﺪ��ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﻨﺪﺟﻬﺖ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻗﻴﻤﺖ����ﺋﻪ�ﺻﺎﻟﺖ�ﺑﺮ��ﻧﺎﻟﻴﺰ��ﺗﺎ�ﻳﺦ�ﻧﺘﺸﺎ��ﮔﻬﻰﺑﻪﻣﺪ�  ���7ﺑﺎﺷﻤﺎ��ﻫﺎ��ﻳﻞﺗﻤﺎ�
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ � ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ���� ﻣﻨﺪ�� �� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻰ ﺑﺼﻮ�� ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪ� ��ﺳﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
ﻣﺎ�ﻧﺪ����ﮔﻴﻼ�
ﺳﻮﻟﻔﺎ����)(Kg
ﺳﻮﻟﻔﺎ�ﻣﻨﮕﻨﺰ)(Kg
ﺳﻮﻟﻔﺎ��ﻣﻮﻧﻴﻮ�)(Kg
ﺳﻮﻟﻔﺎ�ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ)(Kg
ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎ�)(Kg
�ﻫﻦ)ﻣﻬﺮﭘﺎﺳﺎ�ﮔﺎ�(Litr-
�ﻣﻜﺲ3ﺑﻴﺴﺖ)(Litr
ﻣﻨﻴﺰ�)(Kg
����ﺑﺎ���ﻣﺎﻳﻊ)(Litr

4,000
4,000
137,500
83,000
15,000
312
190
20
290

ﮔﻨﺒﺪﻛﺎ���
�ﺳﻴﺪﻫﻴﻮﻣﻴﻚ)(Litr
ﻋﻠﻔﻜﺶﭘﻮﻣﺎﺳﻮﭘﺮ)(Litr

2,830
150

ﭼﻨﺎ���
(Kg)npk20-20-20
ﻛﻨﻔﻴﺪ��)(Litr
�ﺳﻴﺪﻫﻴﻮﻣﻴﻚ)(Litr
ﺳﻮﻟﻔﺎ�ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ)(Kg
�ﻧﻔﻮ�ﻳﻚ�ﺳﻴﺪ)(Litr
ﻛﻮ��ﻫﻦ)(Kg
ﻓﻦ��ﻟﺮ�ﻳﺖ)(Litr
ﻛﻠﺴﻴﻢﺑﺮ)(Litr
�ﺳﻴﺲ)(Litr
�ﺳﺘﺎﻣﻰﭘﺮ�ﻳﺪ)(Kg
�ﺑﺎﻣﻜﺘﻴﻦ)(Litr
���ﺳﺒﺎ�)(Litr
ﮔﻮﮔﺮ�ﻣﺎﻳﻊ)(Litr
ﺗﻮﭘﺎ�)100ﺳﻰﺳﻰ(
��ﻧﻴﺒﺘﻮ�)(Litr
���ﺗﻮ�)(Litr
ﭘﺎ��ﻛﻮ��)(Litr

730
46
400
3,000
300
335
450
33
193
190
600
320
330
500ﻗﻮﻁﯽ
490
50
350

ﺷﻤﺎرهدﻓﺘﺮﻣﺮﻛﺰى09113976225-09112273943-09113932885 :
آدرس دﻓﺘﺮﻣﺮﻛﺰى-1:ﮔﻴﻼن–ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ–روﺑﺮوىاردوﮔﺎهﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮى–ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ4487156994

ﺟﻤﻊ

86,000

