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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
گسس���ته و شکسته پّر و پای او

ز م���ن بریده یار آش���نای من
ک���ز او بری���ده باد آش���نای او

چه باشد از بالی جنگ، صعب تر؟
که کس ام���ان نیابد از بالی او

همی زند صالی مرگ و نیست کس
که جان بَرد ز صدمت صالی او

همی دهد ندای خوف و می رسد
ب���ه هر دلی، مهاب���ت ندای او

 برای اهل فلسفه سخن گفتن از صلح، همواره کاری 
بسیار دشوار بوده است! متفکران و فیلسوفان � از هراکلیتس 
تا هگل و نیچه � به عنوان تماشاگران و شاهدان تاریخ، 
ناگزیر باید گواهی می دادند که تاریخ سراسر جنگ بوده 
است و در زمان ما نیز از وقتی جنگ بین الملل دوم پایان 
یافته، همواره تاکنون در نقاطی از مناطق جهان دود آتش 

جنگ فضا را تاریک و خوفناک می کرده است.
از سوی دیگر اگر این تماشاگر و شاهد تاریخ � به 
تعبیر کانت � به بانگ باطن خود رجوع کند، می شنود که 
جنگ، این حادثه زشت و آزاردهنده و ویرانگر را مطلقا 
محکوم باید کرد و صلح را به هر قیمت نگاه باید داشت؛ 
ولی آیا اشخاص و افراد و حتی سیاستمداران می توانند راه 
جنگ را ببندند و از آن جلوگیری کنند؟ در سال 1932 
آلبرت انیشتین � فیزیکدان نامی � فکر می کرد با دعوت 
مردمان به صلح و قانع کردن جنگ افروزان از طریق استدالل 
و دعوت به اندیشیدن، می توان از فاجعه جلوگیری کرد. 
او در نامه ای از فروید پرس���ید: »آیا راهی برای نجات از 
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، 
و دیگ���ری ترس به جا از وضع جنگهای آینده، به زودی 
سبب پایان جنگ شوند. منتهی نمی توان حدس زد که این 
مقصود از چه شاهراه ها و کوره راه ها حاصل خواهد شد. 
مثال می توانیم مطمئن باشیم که هر چه به رشد فرهنگ 
کمک کند بر ضد جنگ نیز عمل خواهد کرد...« )خرد در 

سیاست، عزت اهلل فوالدوند، ص331، طرح 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 1948 سازمان 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، 
بر تعلیم و تربیت و آشنا کردن مردمان و حکومت ها با 
خطرها و آفات و آس���یب های جنگ قرار دارد؛ ولی به 

گمان من نظر فروید چیز دیگری است. 

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 

جنگ در طبیعت آدمی باشد؟ فرهنگ آمده است که بر 
طبیعت غلبه کند. اینجا فرهنگ چیزی بیش از آموخته ها 
و آموختنی هاس���ت. این ماجرا در تاریخ غربی، نزدیک 
به س���ه هزار سال سابقه دارد. از ُهمر و هسیودوس که 
بگذریم، هراکلیتس می گفت: »نام عدل را هم نمی دانستند 
اگ���ر بی عدالتی ها نمی بود« و »جنگ پدر همه چیزها و 
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 

چیز از راه پیکار و ضرورت پدید می آید«

ب���ه نظر هراکلیتوس، هومروس خطا کرد که گفت: 
»ای کاش می شد جدال از میان آدمیان و خدایان برخیزد!« 
او نمی دانست که برای ویرانی جهان دعا می کرد؛ زیرا اگر 
دعای او مستجاب می شد، همه چیز از میان می رفت. 

در زمان سقراط و افالطون، سوفسطاییان به مردمان 
می آموختند که تکلیف عدالت در جنگ معین می شود و 
حق با غالب است؛ اما سقراط و افالطون مدینه را مدینة 
صلح و آرامش می خواس���تند و شاگردشان ارسطو بنای 
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 

غلبه است«، رد کرده بود.
در کتاب »نوامیس« از قول آتنی )که ظاهراً و قاعدتًا 
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 
را ب���ا این جمله تأیید می کند که: »ضرورت چنین حکم 
می کند«؛ اما آتنی توضیح می دهد: »آری، این حکم ضروری 
در مورد جانداران جاری است و پیندار )شاعر یونانی( آن 
را موافق طبیعت خوانده است؛ ولی به عقیده من مهمتر 
از همة آن قاعده ها، قاعده شش���م اس���ت که بر طبق آن، 

دانایان باید زمام حکومت را به دس���ت گیرند و نادانان 
زیردست باشند.« 

افالطون در اینجا با ظرافت و حفظ حرمت پیندار، 
نظر خود را این چنین به جای گفته شاعر می گذارد که: 
»این قاعده را پیندار عزیز، من به هیچ روی خالف طبیعت 
نمی دانم، بلکه ادعا می کنم قاعده موافق طبیعت این است 
که حکومت تنها به دست قانون باشد و هر کس از روی 
کمال رغبت و بی آنکه زور و اجباری در میان باش���د، از 
فرمان آن پیروی کند.« )افالطون، نوامیس، بند 690، ترجمه 

محمدحسن لطفی(.
دوران ظهور اراده و اقتدار بشر 

فیلسوفان جهان اسالم هم با نظر به منابع آرا و نظرهای 

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 نگاه  داشتند. 
به این نکته هم باید توجه کرد که در دوران های گذشته، 
مسئله صلح و حفظ آن مطرح نبود؛ زیرا مردمان خود را 
در تعیین سرنوشت خود و کشور خود آزاد نمی دیدند که 

بتوانند تکلیف صلح و جنگ را معین کنند.
چنان که دیدیم، دوران جدید دوران ظهور اراده و اقتدار 
بش���ر بود. این دوران یکسره پینداری و سوفسطایی نبود 
که جنگ را فرمانروای 
جهان بداند. جنگ را 
هم ان���کار نمی کرد؛ 
اما می توانست طرح 
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 روانکاوانة 

خود شرح و بیان کرده است. 
این فرهنگ چیس���ت که می تواند در برابر طبیعت 
بایس���تد و آن را مهار کند؟ گرچه روان شناس بزرگ در 
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 
منحل در غریزه مرگ و ویرانگری نمی دانس���ته است. به 
نظر او اروس )عش���ق( نیز وجهی از وجود آدمی است. 
کوشش فروید در این راه، دنباله سعی شاعران و متفکران 
دوران جدید برای رفع تعارض های درون تاریخ مدرنیته 
بود. دوران جدید با ظهور بش���ری آغاز شد که در خود 
اراده به تس���خیر طبیعت و تصرف در جهان را می دید. 
اراده به تسخیر و قهر، متضمن تعارض است و نمی دانیم 
آزادی و قه���ر چگونه در تاریخ و در وجود آدمی با هم 
جمع می شوند؛ ولی می دانیم که در تاریخ فرهنگ و فلسفه 
و هن���ر جدی���د، برای رفع این تعارض و جمع آزادی و 
ضرورت و مهر و کین توزی و تعدیل خشونت و حفظ 

صلح چه سعی عظیمی شده است. 
مثال و اوج این کوش���ش را در تفکر کانت می بینیم. 
کس���انی که کانت را فیلسوف مدرنیته دانسته اند، شاید به 
کوشش او برای جمع ضرورت در علم و آزادی در اخالق 
و سیاست و امیدش به »صلح دائم« و اعتقاد به تحقق روان 
و عقل کل، در پایان راه نظر داشته اند. کاری که کانت کرد، 
از جهات مختلف اهمیت دارد. اوال او تنها فیلسوفی است 
که به امر صلح اعتنای تام داش���ت. همیشه نویسندگان و 
فیلسوفان از جنگ و صلح  گفته اند و در زمان ما بزرگانی 
چون تولس���توی، رومن روالن، برتراند راسل و گاندی از 
صلح دفاع کرده اند؛ اما این مهم است که فیلسوف مدرنیته 
در آغاز عهد تجدد، به صلح نه به عنوان وضعی که در آن 
جنگ وجود ندارد، بلکه به عنوان حق بشر و وضعی که 

باید با پیشرفت عقل به وجود آید، فکر می کرد. 
تف���اوت کانت با اخالفش و به خصوص هگل، این 
بود که او در نگاه به تاریخ، به آغاز می نگریست و فکر 
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 
اصل پیشرفت را اصل ره آموز راه صلح و انقالب فرانسه 
را امیدبخش آینده می دانست. ثانیا کانت برخالف انتظاری 
که از فیلسوف اخالقی می رود، به صلح با نظر اخالقی 
و سیاسی نگاه نمی کرد؛ یعنی صلح را به این اعتبار که 
آرزوی مردمان و مایه راحتی خیال و آرامش و متضمن 
صالح کشورهاست، در نظر نداشت، بلکه آن را چیزی 

که باید در پایان تاریخ محقق شود، می دید.
ادامه دارد 

*کان�ت برخالف انتظاری که از فیلس�وف اخالقی 
می رود، ب�ه صلح با نظر اخالقی و سیاس�ی نگاه 
نمی ک�رد؛ يعنی صلح را به اي�ن اعتبار که آرزوی 
مردم�ان و مايه راحتی خی�ال و آرامش و متضمن 
ص�الح کشورهاس�ت، در نظر نداش�ت، بلکه آن را 
چیزی مي ديد که بايد در پايان تاريخ محقق شود

به نام خداوند جهاندار دشمن پرور به بخشایندگی، دوست بخشای 
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 
مزدی ناکاس���ت. آری، تو بینی و ایش���ان بینند. و انّک لَعلی  ُخلق 

عظیم: و تو بر خویی بزرگواری.
رسول خدا)ص( امر و نهی قرآن را چنان پیش رفتی و نگه داشتی 

به خوش طبعی که گویی ُخلق وی و طبع وی، خود آن بود. 
خداي تعالی ذکر انبیا را در س���وره انعام کرد، ثنایشان کرد، 
پس فرمود محمد)ص( را به پیروي از ایشان: »فبهداهم اقتده« و هر 
یک از ایش���ان را به صفتي مخصوص کرد 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 ایشان و 
جمع کرد برراي او، آنچه جداگانه در هر یک از ایش���ان بود که 
فرمود)ص(: »ان اهلل بعثنی لتمام مکارم االخالق و تمام محاسن االفعال: 
خداوند برانگیخت مرا براي تمام کردن مکرمت هاي اخالق و تمام 

کردن کردارهاي نیکو.«
ب���راء بن عازب گوید: »رس���ول اهلل)ص( بهترین مردم بود در 

خوي«. 
انس بن مالک گوید: »ده سال خدمت رسول)ص( کردم، هیچ 
به من اُف نگفت؛ و کاري را که کرده بودم، نفرمود چرا کردي، و 
کاري که نکرده بودم، نفرمود چرا نکردي. خوشخوترین مردم بود. 

و من هرگز مشک و عطري خوشتر از عرق او نبوئیدم!«
عبداهلل بن عمر گوید: هرگز دشنام و ناسزا نمي گفت و پیوسته 
مي فرمود: »خیارکم، احاس��نکم اخالقا: بهترین شما، خوشروترین 

شماست«.
فرمود: »روز قیامت، سنگین ترین چیزي که در ترازوي مؤمن 

مي نهند، خوشخویي است.«
روزي از اصحاب پرسید: »آیا مي دانید بیش از همه، چه چیز 
مردم را به بهشت مي برد؟« گفتند: »خدا و رسولش داناترند.« فرمود: 

»تقوی اهلل و حسن الخلق: تقوا و خوش اخالقي«.
مي فرمود: »مؤمن با خوش���خویي اش به درجه قائم اللیل و 
صائم النهار مي رس���د«: آنان که ش���ب را به عبادت مي گذرانند و 

روز را به روزه داري.
فرمود: »احبّکم الی اهلل احس��نکم اخالقا: محبوب ترین شما در 
نزد خدا، خوش اخالق ترین شماس���ت؛ آنها که الف مي گیرند و 

دیگران با ایشان الفت مي گیرند.«
روایت 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 
علی بن ابی طالب سالم اهلل علیهم که گفت: رسول اهلل)ص( فرمود: 
»علیکم بُحسن الخلق فاّن حسن الخلق فی الجنّه ال محاله، و ایّاکم و 
سوءالُخلق فاّن سوءالخلق فی النّار ال محاله: بر شما باد به خوشخویي 
که خوشخویي قطعا در بهشت است؛ و بپرهیزید از بدخویي که 

بدخویي 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 
مقامی که پیشینان و پسینان تو را در آن بستایند: عسی  أن یبعثک 

ربک مقاما محمودا.
قوله تعالی: »و انّک لَعلی  ُخلق عظیم«. آن مهتر عالم، سید ولد 
آدم، مرد کار بود، معتکف درگاه عزت، مجاور محّلِت محبت. دّری 
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.«
 آن مهتر عالم چون در خلوت »أْو أْدنی « قدم بر بساط انبساط 
نهاد، خطاب آمد که: »ای سید، ما امشب خزینة دارالسالم را در 

لشکرگاه سینة تو نثار می کنیم.« سید گفت: »ما را از خداونِد خزینه، 
پروای خزینه نیس���ت؛ آن بر گدایان و عاصیان امت خویش ایثار 
کردیم و َعلی عباداهلل الصالحین.« گفتند: »ای سید، به آفرینش برون 
نگر که همه منتظر جمال تواند تا امشب بهره ای از تو بردارند.« 
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 

ندا آمد که: »انّک لَعلی  ُخلق عظیم!« 
ب���اش تا فردای قیام���ت که َعلم دولت او به عرصة عظمی 
برافرازند، قدم در رکاب بُراق آورده، لباس فخر پوش���یده، عمامة 
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 
محمد، ُقل یَس��مع، و َس��ل تعطه، و اشفع تشفع« )بگو که مي شنویم؛ 

بخواه که مي دهیم؛ شفاعت کن که مي پذیریم(.
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 
مدینه به جاروب عاش���قی می روبَد و از اینجا بود که با عزرائیل 
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 نقطة نبوت که رفتند، در 
برابر درجات او، کواکب بودند و با آنکه او غائب بود، همه نور 
نبوت از او گرفتند. چنان که آفتاب اگرچه غایب باش���د، کواکب 
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: 

رب العالمین از امت من گله کرد، گفت: 
یا محمد، من که خداوندم، به نیک عهدی خود برای امت تو 
در دوزخ هیچ دَرک نیافریده ام و ایشان به بدعهدی خود، خویشتن 

را به جهد در دوزخ افکنند! 
یا محمد، عزیز اوس���ت که من عزیز کنم، ذلیل اوس���ت که 
من ذلیل کنم؛ ایش���ان عّز از جای دیگر می جویند و ُذل از جای 

دیگر می بینند!
یا محمد، عمِل فردا، امروز از ایشان نمی خواهم و ایشان رزق 

فردا، امروز می جویند از من.
یا محمد، رزقی که ایشان را نامزد کرده ام، به دیگری ندهم و 
ایشان عملی که حق ماست و سزاي ما، به ریا به دیگری می دهند!

یا محمد، نعمت از ماست و دیگری را ُشکر می کنند.
یا محمد، با این همه، بهانه جویم تا ایش���ان را به آن بهانه 

بیامرزم.
یا محمد، اگر نه آن بودی که دوست دارم با ایشان عتاب کردن 

و با ایشان سخن گفتن، ورنه خود حساب ایشان نکردمی.
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.
رس���ول خدا)ص( چون از درگاه عزت، آن همه اکرام و اعزاز 
دی���د، گفت: »بارخدایا، امت مرا جمله به من بخش.« فرمان آمد 
که: ای محمد، امشب تنها آمده ای، دندان مزد تو را ثلثی بخشیدم 
و فردا به رستاخیز در انجمن کبری، باقی به تو بخشم، تا عالمیان 

مرتبت و منزلت تو به نزدیک ما بدانند.
* تفسیر کشف االسرار
)سوره قلم و نجم(

خوي خوش مصطفي)ص( 
رشيدالدين ميبدي، مفسر قرن ششم

صلح تا کی و کجا؟
دكتر رضا داوريـ  رئيس فرهنگستان علوم                     بخش اول

فراخوان ثبت نام كانديداهاى هيات مديره و 
بازرس انجمن علمى  پزشكى هسته اى ايران

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 شنبه 1400/9/27 با توجه به 
�يين نامه �نتخابا� �نجمن ها� علمى گر�� پزشكى �� كليه ���طلبا� عضويت �� 
هيا� مدير� � يا با��س���ى �نجمن علمى پزشكى هسته �� �ير�� �عو� مى شو� 

حد�كثر تا تا�يخ 18 �با� ما� مد��� خو� �عم ��:
- �ئو� سو�بق علمى � �جر�يى ( مستند�� موضو� نامه شما�� 22/ 500  مو�� 

16 ���يبهشت 1399 معا�� محتر� �مو�شى �قت �����)
- برنامه پيشنها��
- تصوير كا�� ملى

- صفحه ��� شناسنامه 
- يك قطعه عكس جديد

 به �يميل �نجمن به ���� nmsociety.ir@gmail. com��سا� نمايند .
جهت كسب �طالعا� بيشتربه سايت �نجمن پزش���كي هسته �� � يا با شما�� 

تلفن 02188026901خانم ��قفي  هماهنگ  گر�� .
ال�� به توضيح �ست كه مطابق �ساسنامه مصو� مجمع عمومى �نجمن علمى پزشكى 

هسته �� �ير��� متقاضيا� ���طلب �نتخابا� بايد �� بين گر�� ها� �ير باشند:
 - �عضا� پيوس���ته كه عضويت �نا� با پر��خت حق عضويت سا� جا�� به تاييد 

�ئيس �نجمن �سيد� باشد.
رياست كميته انتخابات انجمن علمى پزشكى هسته اى ايران
دكتر منصور موحد

آگهـى مزايـده عمومـى
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� �ساليسر1

500�000�000

بويلر 4 تنى توليد بخا� �لمانى2
�ستگا� حديد� كن لوله (برقى)3
كولرها� گا��4
سر�خانه فلز� كوچك5
�ستگا� �تيكت �نى(�� چسب 3عد�)6
تجهيز�� مربو� به نانو�يى(خميركن-�ستگا� تبديل خمير به نا� لو��)7
�ستگا� باالبر (2عد�)8
��� كشويى فلز�(جهت سالن ها� توليد)9

الستيك ها� خو��� سو��� سو��كى �يتا��10
�سيد سولفو�يك (30 عد� گالن 20 ليتر�)11
باسكو� عقربه �� يك تنى / باسكو� سنگى يك تنى12

1- مز�ي���د� �� ��� چها�ش���نبه مو�خه 5 �با� ما� �� ش���ركت �نجا� 
 مى گر��. همر�� ��شتن كا�� ملى � �س���ته چك به نا� شخص مذكو� 

ضر��� مى باشد.
2- قبل �� حضو� مى بايس���ت �� تا�يخ �گهى لغايت ��� سه ش���نبه مو�� 
1400/08/04 با ��حد با��گانى شركت به شما�� تما� 071-44493962 

���ها� كا�� �� ساعت 8 صبح لغايت 15 هماهنگ گر��.
(�� غير �ين صو�� پذير� جهت حضو� �� مز�يد� �نجا� نخو�هد شد)

آگهى تغييرات 
شركت نايين موتور ياران سهامى خاص 

به شماره ثبت 806 و شناسه ملى 14004066519 
به �س���تنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1400/05/10 تصميما� �يل �تخا� 
ش���د : فر��نه بند� على نائينى بش���ما�� ملى 1249941628 به سمت �ئيس 
هيا� مدير� � محس���ن �فتخا�� بش���ما�� ملى 1280278064 به سمت نائب 
�ئيس هيا� مدير� � ها�� خبر� �ست بشما�� ملى 4420152222 به 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� 
 �سالمى با �مضا� ثابت مدير عامل � يكى ���عضا� هيا� مدير� همر�� با مهر شركت

معتبر �ست 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نايين
(1188454) 

آگهى تغييرات شركت اطلس فام پارس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 9262 و شناسه ملى 10720223619 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1400/05/06 تصميما� 
�يل �تخا� شد : 1 - موسسه حسابرس���ى ��ما� �صو� به شناسه ملى 10320323100 
بعنو�� با��� �صلى � �قا� محمد جعفر صميمى بش���ما�� ملى 4323210302 به عنو�� 

با��� على �لبد� بر�� ���� مالى منتهى به 1400/05/31�نتخا� گر�يدند.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت شركت ها و موسساتغيرتجارى رشت (1188291)

***...***...***
آگهى تغييرات شركت پردازش اطالعات يگانه امروز سهامى خاص 

به شماره ثبت 1811 و شناسه ملى 14005874940 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1400/03/22 تصميما� �يل �تخا� 
ش���د : - حسا� عملكر� سو� � �يا� � تر��نامه � صو�� جريا� �جو� نقد شركت بر�� سا� مالى 
منتهى به 1399/12/30 مو�� تصويب مجمع قر�� گرفت. - ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت 
�نتشا� �گهى تعيين گر�يد. - موسسه حسابرسى ��مو�� كا��� با شناسه ملى 0100468600 
بعنو�� با��� �صلى � موسسه حسابرسى �هبين با شناسه ملى 0100379311 بعنو�� با��� 

على �لبد� بر�� سا� مالى منتهى به 1400/12/29 �نتخا� گر�يدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى فالورجان (1188453)

آگهي مزايده اقالم مازاد و ضايعاتي
شركت خدما� مشا��� �� حامي �ير�نيا� (سهامي خا�) 
�� نظر ���� �قال� ما��� � ضايعاتي خو� ش���امل: يكدستگا� خو���� 
���/ كاغذ باطله � كا�تن/ �هن �ال�/ لو��� �شپزخانه/ ميز�صندلي/ 
كمد/ تخته/ �لومينيو�/ تجهيز�� كامپيوتر� � مخابر�تي/ پالستيك 
�... �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برس���اند. متقاضيا� محتر� 
مي تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن 66072766 
تما� � جهت با��ي���د �� �قال� مذكو� �� تا�يخ 1400/08/09 لغايت 
1400/08/12 �� س���اعت 8 �لي 16 به ����: تهر�� خيابا� ����� 
�بتد�� �توبا� يا�گا� �ما�(��) به سمت شما� بعد �� خيابا� تيمو�� 
نبش كوچه 17 ش���هريو� پال�61 مر�جع���ه نمايند. �� ضمن �ين 

شركت �� قبو� يا �� پيشنها�ها� ��صله مختا� مي باشد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى
 به طور فوق العاده و مجمع عمومى فوق العاده در نوبت اول

انجمن تونل ايران به شماره ثبت 13367 و شناسه ملى 10100508803
به �طال� كليه �عضا� پيوس���ته �نجمن تونل �ير�� مى �ساند نوبت ��� نهمين مجمع عمومى عا�� 
به طو� فو� �لعا�� �� ��� چها�ش���نبه مو�� 1400/08/26 س���اعت 16 � نوبت ��� مجمع عمومى 
فو� �لعا�� �� هما� تا�يخ �� ساعت 17 �� سالن همايش شركت سابير ��قع �� تهر��- بز�گر�� شهيد 
همت- مجتمع �نك پا��- بر� �لوند� برگز�� مى گر��. �ستو� جلسا� �ين �� مجمع �� ���مه ��� 

شد� � نظر به �هميت �ين نشست� خو�هشمند �ست �� گر�همايى مذكو� حضو� بهم �سانيد. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده: 

1-گز��� عملكر� �نجمن �� ���� هشتم هيا� مدير�
- گز��� فعاليت ها� �نجمن �� ���� هشتم هيا� مدير�

- گز��� مالي ���� هشتم هيا� مدير�
2-گز��� با��� �نجمن

3-تعيين ميز�� حق عضويت � تصويب تر��نامه � بو�جه �نجمن
4-�نتخا� هيا�  مدير� � با��� بر�� ���� نهم

دستور جلسه مجمع فوق العاده:
1-بر�سي �صالحا� � تغيير�� �� �ساسنامه

- �صال� ���� تصد� با��� هيا� مدير� �� 2 سا� به 3 سا�
هيات مديره انجمن تونل ايران

آگـهـي دعـوت 
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش��ركت فر�يند معما�� (سهامي خا�) به شما�� ثبت 
88712 � شناس���ه ملي 10101331005 �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 1400/8/15 ��� ساعت 17:30 �� محل تهر�� � خيابا� 
شريعتي � پايين تر �� حسينيه ��شا� � �شتستا� يكم � پال�6 ��حد 7 تشكيل مي گر�� حضو� 

به هم �سانند.
دستور جلسه:  �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� 

هيأت مديره 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)
شركت تعاونى مسكن استادان و كاركنان دانشگاه علم و صنعت ايران

شماره ثبت 17010 شناسه ملى 10100602969
بدينوسيله به �طال� كليه �عضا� محتر� شركت تعا�نى مذكو� مى �ساند مجمع عمومى فو� �لعا��( نوبت ���) �ين 
شركت ��� ساعت10صبح   ���  شنبه   مو�� 1400/08/15 �� نشانى : 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� �الختيا� 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�.  دستور جلسه: 1- جهت تمديد مد� فعاليت شركت تعا�نى مسكن 

 هيأت مديره -  شركت تعاونى مسكن�ستا��� � كا�كنا� ��نشگا� علم � صنعت �ير��

آگهي دعوت سهامداران شركت لست طب تهران (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 155076 به شناسه ملي 10101978300 

به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� 
فو� �لعا�� شركت كه �� تا�يخ 1400/08/15 س���اعت 9 صبح �� �قامتگا� قانوني شركت ��قع �� تهر��� 
خيابا� مير��� شير��� شمالي نرس���يد� به خيابا� بهشتي � كوچه ناهيد � پال�23 تشكيل مي گر�� 
حضو� يابند. دستور جلسـه: 1� تصميم گير� ��خصو� تصويب معامله موضو� مبايعه نامه به شما�� 

15 مو�� 1400/06/10 �� �جر�� مو�� 129 به بعد اليحه �صالحي قانو� تجا��.
هيأت مديره

آگهـي مزايـده عمومـي
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 باالترين قيمت پيشنها�� به فر�� برساند:
ملك مورد مزايده: 

��قع �� تهر��� كامر�نيه شمالي به متر�� 489/21 به قيمت پايه 528,000,000,000 �يا� مي باشد.
شرايط شركت در مزايده:

متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ ��ش��نبه 1400/08/03 به مد� ي��ك هفته تا پايا� �قت ����� 
سه شنبه 1400/08/11 جهت كسب �طالعا� � ش��ر�يط مز�يد� به �بيرخانه شركت به شما�� 

تلفن 43989501 تما� حاصل فرمايند.

آگهي دعوت از بستانكاران شركت توسعه صنايع پااليش نفت (سهامي خاص) 
در حال تصفيه به شماره ثبت 149179 و شناسه ملي 10101920274 (نوبت سوم)

�� �جر�� ما�� 225 �صالحيه قانو� تجا�� �� كليه بس���تانكا��� ش���ركت توسعه صنايع پااليش نفت (سهامي خا�) 
�� حا� تصفيه به ش���ما�� ثبت 149179 � شناسه ملي 10101920274 كه �گهي �نحال� �� �� صفحه 46 ���نامه 
�س���مي كشو� به شما�� 22180 مو�� 1400/02/22 ��� گر�يد� �ست� �عو� به عمل مي �يد تا ظر� مد� حد�كثر 
6 ما� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي نوبت ��� با ���ئه مد��� مثبته ��عا� خو� به مدير تصفيه �قا� علي �يا� به ش���ما�� همر�� 
09121023258 مس���تقر �� ���� تهر�� � خيابا� طالقاني � نبش كوچه كاشفي � پال�414 � طبقه2 � كدپستي 
1591815553 مر�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 پااليش نفت (سهامي خاص) در حال تصفيه - علي زيار مدير تصفيه
فريدون كرد زنگنه مدير تصفيه- محسن برهاني مدير تصفيه

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

شماره ثبت :57095 شناسه ملى:10101021793
پي���ر� �گهى �نحال� مند�� �� ���نامه �س���مى ش���ما��21848مو�� 1398/12/25� �� �جر�� ما�� 
225اليحه �صالحى 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- پال�10- ��حد 3 كد پس���تى 1951864464 مر�جعه 
 نمايند.�ين �گهى �� س���ه نوبت � هر نوبت به فاصله يك ما� �� ���نامه �س���مى � ���نامه كثير�النتشا� 

��� مى گر��.بديهى �ست پس �� سپر� شد� مهلت مقر� هيچگونه ��عايى پذيرفته نمى شو�.
با تشكر-  فضل اهللا بخشيانى ( مدير تصفيه) 

آگهى دعوت از بستانكاران شركت كشتيرانى درياى صلح و دوستى 
منطقه آزاد انزلى (سهامى خاص)- در حال تصفيه

به شماره ثبت 1732 و شناسه ملى 10980021113 (نوبت سوم)
�� �جر�� ما�� 225 �صالحيه 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 10980021113 كه �گهى �نحال� �� �� صفحه 86 ���نامه �سمى كشو� 
به شما�� 22163 مو�� 1400/02/01 ��� گر�يد� �ست� �عو� به عمل مى �يد تا ظر� 
مد� حد�كثر 6 ما� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهى نوبت ��� ب���ا ���ئه مد��� مثبته ��عا� خو� به 
مدير�� تصفيه �قا� بهر�� ش���اكر� به ش���ما�� همر�� 09125612341 � �قا� حسين 
طايفى نصر�با�� مس���تقر �� ���� تهر��� خيابا� پاس���د����� تقاطع شهيد لو�سانى 
(فرمانيه)� بر� �س���ما�� شما�� 37 صند�� پستى 193951311 مر�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

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

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

هيئت مديره كليه سها� بي نا� شركت باطل شد� تلقي خو�هد شد.

شركت توزيع نيروي برق استان البرز 
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي فشرده (نوبت اول)

1� �ستگا� مناقصه گز��: شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 
2� موضو� مناقصه: تأمين 327 نفر نير�� �نساني 

3� شر�يط ال��: ���� بو�� گو�هي تأييد صالحيت �� ����� كا� � �مو� �جتماعي �� �شته خدما� 
عمومي 

4� مهلت خريد � محل ��يافت �س��نا� مناقصه: متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ 1400/8/4 
لغايت 1400/8/10 با مر�جعه به ��گا� www.setadiran.ir نس���بت به خريد � ��نلو� �سنا� 

�قد�� نمايند.
5� قيمت پايه مناقصه: به شر� مند�� �� �سنا� مناقصه � جد�� فو� مي باشد.

6� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: به شر� مند�� �� �سنا� مناقصه � جد�� فو� مي باشد كه 
مناقصه گر�� بايستي سپر�� مذكو� �� به صو�� ضمانتنامه بانكي يا فيش بانكي ���يز� به حسا� 

شما�� 0102795126006 نز� بانك ملي شعبه �مو�� � پر��� كر� � يا چك بانكي تضميني � 
يا ضبط �� حسا� مطالبا� تأييد شد� مناقصه گر نز� مناقصه گز�� ���ئه نمايند.

7� محل تحويل پيشنها�ها: �بيرخانه �مو� تد��كا� ��قع �� كر� � بلو�� طالقاني شمالي � باالتر 
�� پل ����گا� � �بتد�� بلو�� �ما� �ضا (�) � طبقه ��� 

8� �ما� �عتبا� پيشنها� قيمت مناقصه گر��: �� 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 مي گر�ند مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
� ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.

� هزينه �گهي برعهد� برند� مناقصه مي باشد.
روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز 

شما�� مناقصه
تا�يخ با�گشايي پاكت هامهلت تحويل پاكت هامبلغ تضمين شركت �� مناقصه (�يا�)مبلغ پايه مناقصه (�يا�)شما�� فر�خو�� �� سامانه ستا�

1400126
ساعت 20000052210000126446,692,049,07714,050,762,00014

تا�يخ 1400/8/25
ساعت 09:30

تا�يخ 1400/8/26

معا�نت مهندسي � پد�فند غيرعامل ند�جا �� نظر ���� 
�جر�� پر��� �� به شر� �ير �� �� طريق مناقصه عمومي به يكي 
�� پيمانكا��� �يصال� ��گذ�� نماي����د� لذ� �� متقاضيا� ��جد 
شر�يط �عو� مي شو� جهت ��يافت �سنا� مناقصه به نشاني 

�يل مر�جعه نمايند.
1� مناقصه گز��: معا�نت مهندسي � پد�فند غيرعامل ند�جا 
2� عنو�� پر���: �جر�� �سا�� �ير �سا� � �سفالت محوطه 

بيما�ستا� منطقه سو� ند�جا ��قع �� شهرستا� كنا�� 
3� مبلغ بر����: حد���� 42 ميليا�� �يا� 

4� محل تأمين �عتبا�: تملك ها� ����يي سرمايه �� 
5� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 2/100/000/000 �يا�

6� نو� تضمين شركت �� مناقصه: ضمانت نامه بانكي معتبر 
7� مبلغ فر�� �س��نا�: 5/000/000 �يا� به حس����ا� 
06158800146207 نز� بانك س����په شعبه كوهك به نا� 

�جو� متفرقه معا�نت مهندسي ند�جا 
8� مهلت فر�� �س��نا�: �� �� ��� پس �� ��� �گهي �� 

���نامه� به مد� 7 ��� كا�� 
9� مناقصه گز�� �� �� هر يك يا تما� پيشنها�ها مختا� �ست.

 10� پر��خت هزينه �گهي �� ���نامه به عهد� برند� مناقصه 
خو�هد بو�.

11� شركت ها� پيشنها��هند� بايستي ����� گو�هينامه 
صالحيت 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��1� طبقه �خر� 

مديريت پيما� معا�نت مهندسي ند�جا

آگهـي
 منـاقصـه
 عمومـي

شمـاره 1400/05

آگهـى منـاقصـه عمومـي
 ش��ركت مهركا� پا�� �� نظر ���� تامين �نو�� 
خا��� كفى� تريلى � ��نت نيسا� جهت ���ئه خدما� 
حمل � نقل كاال� محصوال� � مو�� ��ليه �� محد��� �س���تا�  تهر��� 
خر�س���ا� � كرمانشا� � بالعكس �� �� طريق مناقصه عمومي بر�� مد� 
يك س���ا� به پيمانكا� معتبر � ����� مجو� ��گذ�� نمايد. لذ� شركتها� 
��جد شر�يط مى تو�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  
1,500,000,000 �يا�� بر�� سايت خر�سا� مبلغ 3,000,000,000 
�يا� � بر�� سايت كرمانشا� مبلغ 1,500,000,000 �يا� مى باشد .
 متقاضيا� جهت كس���ب �طالعا� بيش���تر مى تو�نن���د با تلفن ها�

 44903622 - 48862303 تما� حاصل نمايند.

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��� - گيال� � ما�ند���)  �قد�� نمايد . متقاضيا� مى تو�نند جهت ���ئه  پيش���نها� قيمت � ���ئه �صالت � بر� �ناليز �� تا�يخ �نتشا� �گهى به مد�  7 ���  با شما�� ها� �يل تما� 

حاصل نمايند � پيشنها� خو� �� به ���� مند�� �� �ين �گهى بصو�� پلمپ شد� ��سا� نماييد .
جمعچنا���گنبد كا���ما�ند��� � گيال�

(Kg) ��� �4,000 سولفا(Litr)2,830�سيد هيوميك (Kg)npk20-20-20730 
(Kg) 4,000 سولفا� منگنز(Litr)150علفكش پوماسوپر(Litr)��46كنفيد 

(Kg)�137,500 سولفا� �مونيو  (Litr)400�سيدهيوميك 
(Kg)83,000 سولفا� پتاسيم   (Kg)3,00086,000سولفا� پتاسيم
(Kg)�15,000 سوپر فسفا  (Litr) 300�نفو�يك �سيد 

(Litr-�مهر پاسا�گا)312 �هن  (Kg)335كو� �هن 
(Litr) 190 �مكس 3 بيست  (Litr)450فن ��لر�يت 

(Kg)�20 منيز  (Litr)33كلسيم بر 
(Litr)290 ��� � با��� مايع  (Litr)193�سيس 

    (Kg)190�ستامى پر�يد 
    (Litr)600�بامكتين 
    (Litr) �320���سبا 
     (Litr)330گوگر� مايع 
 500قوطیتوپا�(100سى سى)    
    (Litr)�490��نيبتو 
    (Litr)�50���تو 
    (Litr)��350پا��كو 

شماره دفتر مركزى :     09113976225-09112273943-09113932885
آدرس  دفتر مركزى: 1-گيالن – چابكسر – روبروى اردوگاه شهيد مطهرى – كدپستى 4487156994

منـاقصـه خريـد كـود و سم شيميـايى


