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تدوین دانشنامه «حافظ و حافظ پژوهی»
با سرویراستاری بهاءالدین خرمشاهی

درمحضر صبح
محمد جواد غفورزاده شفق

در آستانه میالد کریمه اهل بیت(س)

سالله ی خورشید

دلی که عشق و ارادت به راستان دارد
در آستانه ی قم،سر بر آستان دارد
در آستانه ی قم ،از سالله ی خورشید
ودیعه ای است که انوار جاودان دارد
به یمن مقدم این تابناک اختر پاک
تمام خطه ی قم  ،رنگ آسمان دارد
یگانه دختر معصومه ای که فرمودند:
زیارت حرمش اجر بی کران دارد
کسی که اشک ارادت ،در این حرم افشاند
دو چشم تر ،نه که (عینان تجریان) دارد
در این حریم چرا موج می زند ملکوت
که سایه از پر و بال فرشتگان دارد
گرفته رخصت پرواز بین مشهد و قم
کبوتری که در این روضه آشیان دارد
از این حریم مقدس اجازه می طلبد
کسی که شوق نیایش به (جمکران) دارد
چه مسجدی ،که ز گلدسته های زیبایش
بالل هم ،هوس گفتن اذان دارد
کسی که میرود آنجا ،می آورد با خود
دلی که رایحه ی صاحب الزمان دارد
میان شهر قم و جمکران جدایی نیست
خوشا کسی که سفر سوی این و آن دارد
ثنا ی حضرت معصومه ،حد معصوم است
به شان شوکت او ،شعر کی توان دارد؟
به پاکدامنی مریم است این بانو
که از مسیح نسب دارد و نشان دارد
هنوز جای قدم های اوست (بیت النور)
هنوز چشم به آن خانه ،کهکشان دارد
و از مجاورت او ز شهر قم ،تابش
فروغ علم ،به شش گوشه ی جهان دارد
قسم به عشق ،که شایسته ی نثار اینجاست
اگر که اشک شما رنگ ارغوان دارد
بهشت خواب و خیالی است بی محبت او
والی اوست که پروانه ی جنان دارد
در آزمایش علم و عمل بکوش اینجا
که سر سپردگی دوست ،امتحان دارد

افشین عال گفت :آرمانگرایی در آثار همه
شاعران بزرگ معاصر ایران ،با وجود تفاوت
منظومه فکریشان وجود دارد .وی همچنین
اشاره کرد که شاعران نباید هنر خود را در
خدمت اح��زاب بگذارند و با مانیفست آنها
شعر بسرایند ،ای��ن مسئله با ذات شعر در
تضاد است.
افشین عال در گفتوگو با خبرگزاری کتاب
ای��ران (ایبنا) عنوان ک��رد :من از کودکی
در کنار آث��ار کالسیک بزرگان با شعرهای
کودکانه محمود کیانوش مأنوس ب��ودم و
پ��س از گذشت س��ا له��ا ب��ا شعرهای نیما،
فروغ ،سهراب ،شاملو و اخوان آشنا شدم .در
عین حال شاعرانی که به نوعی هم به سبک
کالسیک وف���ادار بودند و هم رگههایی از
افکار مدرن در آثارشان بود ،مثل آثار سیمین
بهبهانی را میخواندم .از سوی دیگر اشعار
پروین اعتصامی را هم مطالعه میکردم .در
نوجوانی ژانر جدیدی هم به حوزه مطالعاتم
اضافه شد و به تناسب سنم با ادبیاتی که شعر
انقالب و دفاع مقدس نامیده میشد ،آشنایی
یافتم و در همه آنها نوعی آرمانگرایی یافتم.
شاعر مجموعه شعر «آغوش مهتاب» ادامه
داد :البته آثار همه شاعران انقالب و دفاع
مقدس را به شکل دقیق و همهسویه از نظر
ن��گ��ذران��د هام و قاعدت ًا شاعرانی که داعیه
سرودن در این زمینه را داشتند و چهرههای
شاخصی مانند سیدحسن حسینی ،قیصر
امینپور یا امثال سلمان هراتی را دقیق
مطالعه کردم .با چنین دایره گستردهای از
کودکی با شعر آشنا شدم اما وقتی به همه
آنها نگاه میکنم نوعی آرما نگرایی را با
تفاوتهای بسیار در همه شعرها میدیدم .نه
ویژگی شعر پروین اعتصامی را که سرشار از

ظپژوه،ازتدویندانشنامه«حافظوحافظپژوهی»خبردادوگفت:ایندانشنامهدردوجلدوباهزارو
بهاءالدینخرمشاهی،دانشنامهنویس،مترجموحاف 
500مدخلازسویانتشاراتهرمس،منتشرمیشود.ویدرگفتوگوبا ایبنا افزود:ازبهمنسالگذشتهکارتدوینونگارش ایندانشنامهباسرویراستاری
منشروعشدهاست.نگارشمدخلهایدانشنامه«حافظوحافظپژوهی»برعهدهتعدادیازمهمترینمحققانوحافظپژوهاندههاخیراست.

عال:آرمانگرایی
درآثا رشاعرانبزرگ
معاصروجوددارد
پند و حکمت است نفی میکنم و نه غزلهای
سیمین بهبهانی را که ضمن مفید بودن به
مضامین اجتماعی و عاشقانه میپردازد .به
ویژه ابراز عواطف زنانه در شعرهای سیمین
بهبهانی زیاد است .این نوع ابراز عواطف را
حتی به شکل مدرنترش در اشعار فروغ نیز
میدیدم.
عالاضافهکرد:آرمانگراییهایامثالاحمد
شاملو را با همه تفاوت دغدغههایشان در کنار
آرمانگرایی شاعران انقالب نمیتوان نفی
کرد و بالعکس .خود نیما هم که بنیانگذار
نگاه و سبک تازه در ادبیات بود ،دغدغههای
فردی ،اجتماعی و سیاسی بسیاری داشت.
بنابراین من به عنوان یک مخاطب شعر

وقتی به این آثار نگاه میکنم به آثار ماندگار
ادبیات کالسیک و معاصر میرسم و نقش
آرمانگرایی را در آنها پررنگ میدانم.
شاعر مجموعه شعر «ی��ک سبد ب��وی بهار»
توضیح داد :البته وقتی از واژه ایدئولوژی
استفاده میشود بالفاصله ذهنها به سمت
مکتبهایفکریوسیاسیآنهمدرمقاطعی
از زمان معطوف میشود .مث ً
ال اینکه شاعری
بخواهدبامانیفستودستورالعملدرخدمت
یک حزب یا جریان سیاسی یا حتی عقیدتی
قرار گیرد خود به خود مطرود است و با ذات
شعر در تضاد اس��ت ام��ا شاعرانی را مانند
طاهره صفارزاده یا علی موسوی گرمارودی و
مهرداداوستاوبسیاریدیگرراکهپیشکسوت

شعرهای حماسی ب��ا مضامین انقالبی و
دینی بودند نمیشود در ایدئولوژی خاصی
قرار داد.وی یادآور شد :هم اشراف طاهره
صفارزاده و امثالهم بر ادبیات و هم نگاهشان
به آرمان وسیعتر از دایره ایدئولوژی به معنای
بسته و محدود آن است .از همه این مثالها
که بگذریم بزر گترین سمبل شعر فارسی
یعنی حافظ ،بارها اشاره کرده هرچه دارد
از قرآن است اما در عین حال نکته جذاب و
ظریف این است که حافظ نماد مبارزه با تزویر
و سالوس هم هست و این به معنای آن نیست
که حافظ به یک ایدئولوژی محدود و تعلیمی
پایبند بود .این شاعر گفت :حتی کسانی را که
به طور خاص شعر مذهبی ،آیینی و برای اهل

بیت(ع) سرودهاند -به آن بخشی از شاعران
که کارهایشان فاقد ارزش ادبی است کاری
ندارم -نمی توانیم محکوم به این کنیم که در
خدمت ایدئولوژی محدود قرار گرفتهاند چرا
که در مبانی دینی ما تعلق خاطر به اهل بیت
و ائمه(ع) نه فقط به خاطر جایگاه شخصی
آنهاست بلکه دقیق ًا به عرفان اسالمی ربط
پیدا میکند که من وارد جزئیات این موضوع
نمیشوم؛ اما در عرفان اسالمی مباحثی
مثل علم حضوری و شهودی وجود دارد که
بر اساس آن انسان کامل که معصومین نماد
آن هستند ،ضمن اشراف بر علم حضوری به
علم شهودی رسیدهاند یا علمالیقین و حتی
عینالیقین که برتر از علمالیقین است.
شاعر مجموعه شعر «گل صد برگ» افزود:
معنی این حرف آن است که انسان کامل بر
کل مفاهیم موجود در خلقت اشراف دارد.
پساینجادیگربحثکوفهونخلستانوپهلوی
کبودوعاشورانیست.اینجاماباانسانیمواجه
هستیم که بر ذات هستی اشراف دارد .پس
مضمون این دایره بسیار فراتر از ایدئولوژی
است .به هر حال با مروری حتی جزیی و گذرا
بر آثار بزرگان ادبیات چه ادبیات کالسیک
و چه ادبیات معاصر شاهد آرمانگرایی و
باورمندی و ه���دفدار ب��ودن مضامین آثار
هستیم .عال ادامه داد :من شخص ًا با هنر برای
هنر مخالفم و آشنایی کامل با این گونه اشعار
که در چنین فضایی سروده میشود ندارم.
یشناختمنازاینحوزهباعثانکار
شایدکم 
آن شود ولی شخص ًا تمایل به ورود به چنین
بحث و حوزه(شعر بی هدف) ن��دارم .هدف
در شعر میتواند خیلی بزرگ باشد و گاهی
میتواند یک مضمون کوچک و پیش پا افتاده
اما در خدمت اه��داف ب��زرگ را در برگیرد.

گزارش

انتقادازموج مجازی «بقبقوها!»
اسماعیل امینی با انتقاد از همراهی شاعران جوان با
موجهای مجازی ایجاد شده توسط افرادی مانند «امیر
تتلو» گفت :ما در روزگار رواج «بق بقوها» هستیم و شاعر
باید مراقب باشد!
ب��ه گ���زارش م���ه���ر،در نشست آغ��ازی��ن اردوی شعر
«آف��ت��اب��گ��ردانه��ا» ک��ه ب��ا ح��ض��ور  ۱۰۰ش��اع��ر ج��وان
و پیشکسوت کشور در فرهنگ س��رای زی���ارت شهر
مشهدبرگزار شداسماعیل امینی نکات جالبی مطرح
کرد که مفصل آن را دراین صفحه میخوانیم.در بخش
نخست این برنامه وی در نشستی به آسیب شناسی شعر
جوان کشور پرداخت و اظهار داشت :شاعر جوان باید در
سرودنشعردقتکندکهوزنشعرشمشابهالالییاست
یا همانطور که مرحوم صفارزاده میگفت نماینده نوعی
خاص از بیداری است و البته از منظر وی شعر بیداری،
شعر سیاسی نیست بلکه شعری اس��ت که مخاطب
هوشمندانه آن را بخواند.وی در ادام��ه با بیان اینکه

شعری که قرار باشد با یک بار خواندن فهمیده شود شعر
خوبی نیست گفت :روزگار ما روزگاری است که مخاطب
شعر دارد ما را به جایی میبرد که هر چه میخواهد را
مستقیما ما با شعرمان کف دستش بگذاریم .این اتفاق
باعث میشود که ارتباط میان شاعر با مخاطب ارتباطی
واقعی و حقیقی نباشد.
امینی با تاکید بر اینکه شاعری تنها هنری است که همه
حاضران در آن بر سر یک سفره مینشینند و عنوان
شاعری عنوانی است که به همه ردههای شاعری اطالق
میشود گفت :شعر هیچ جایگاه تثبیت شده ای برای
شاعر به ارمغان نمیآورد.
وی افزود :اگر شاعر خود را همیشه در جایی مشخص و
تثبیتشدهببیند،بعدازچندسالدیگراحساسمیکند
نیازی به مطالعه و تحقیق ندارد .به باور من جایی که شعر
تثبیت شود شعر مرده است .شعر هنری نیست که جای
تثبیت شدن داشته باشد و به همین خاطر شعر فردا باید

با شعر امروز تفاوت داشته باشد.امینی در ادامه با اشاره
به اینکه این روزها صفحههای اجتماعی معیار حقانیت
شعر شده و این اتفاق بسیار خندهدار است ،گفت :در
مسایل هنری تعداد بازنشرها و الیکهایی که به یک اثر
داده میشود اصال مالک صحت و مرغوبیت اثر هنری
نیست اما متاسفانه افرادی هستند که اعتقادی به نقد
و اصالح خود ندارند و تعداد الیک ها به اثرشان را معیار
موفقیت خود میدانند .اگر چه الیکها در کارهای
اقتصادی مهم هستند اما در کار شعر نه .این روزها با
توسعهعلمارتباطاتمخاطببسیاردمدستیشدهو این
مخاطبان ،شاعر را نیز دم دستی کرده اند.امینی ادامه
داد :ماجرای دست زدن و هورا کشیدن و الیک زدن یک
شعر در فضای مجازی کمکی به شعر نمیکند.
اگر قافیه شعر من غلط است همه جماعت هم
برایش دست بزنند ،تغییری در غلط بودن شعر
من ایجاد نمیشود و شعر من هنوز غلط است .اگر
قافیه شعر مشکل دارد و در عین حال همه آن را تایید
کنند ولی یک منتقد بگوید که غلط است ،آن قافیه

دیدگاه

نرگس برهمند :افول مفهوم در شعر امریجاری نیست
نرگس برهمند میگوید :این موضوع را که گفته میشود
مفهومدرشعرافولکردهنبایدامریجاریدانست.اینشاعر
درگفتوگوباایسنا،پرداختنبهشعرهایبامفهومسخیفرا
عاملاشاعهآنهادانستوگفت:حتیاگردرموردخصایصبد
اخالقیدرجامعهزیادصحبتشودبهنوعیاشاعهپیدامیکند.
درمقول هادبیاتهمهمینطوراست.اینجریانبدواردادبیات

امروز شده و نیاز است که مورد بررسی قرار گیرد.او در ادامه
افزود :امروزه برخی در غزل نیز تنها به معشوق زمینی صرف
میپردازندونگاهمتفاوتبهعشقوجودندارد.صحبتکردن
در اینباره به شکل مفرد و نظر شخصی دادن مناسب نیست و
من نباید در اینباره حرف بزنم .باید برای این موضوع میزگرد
تشکیلشودتااینموضوعبهنتیجهبرسد.برهمندبابیاناینکه

مهمترین کار بررسی چرایی به وجود آمدن این پدیده است،
بیانکرد:ممکناستکسیمعتقدباشداینروندبرایادبیات
ماالزماست.امابایدآسیبشناسیشودکهچراایننوعشعربه
وجودآمدهاست.درهراجتماعی،مسئلهایوجودداردکهاین
نوع شعر از آن حاصل میشود.او در ادامه بیان کرد :اینگونه
شعرمخاطبدارد.یکیازدغدغههایشاعرامروزایناستکه
شعرشخواندهشود.مابایددنبالاینباشیمکهچرااینشعرها
در جامعه ما مخاطب دارند و نیاز جامعه به اینگونه شعرها

چیست و در چه فرآیندی به وجود آمدهاند؟ در حال حاضر
شاعرانسرشناسیهستندکهبهاینسبکشعرمیگویند.این
شاعردرعینحالگفت:گاهیهمینشعرهامفاهیماجتماعی
و  ...را بررسی میکنند که در سبکهای معمول نمیگنجد.
البته خود این شعرها هم دستهبندی دارند .برخی از شاعران
این زبان را انتخاب میکنند تا یک درد اجتماعی ،انسانی و
بشریراانعکاسدهند.ایناتفاقدرسایرهنرهادیدهمیشود،
درادبیاتهمبهنوعیزبانیاستکهشاعرانتخابکردهاست.

غلط است.این شاعر و منتقد ادبی همچنین گفت :اینکه
شاعر میگوید برای خودم شعر میگویم چندان صحیح
نیست .او در ذهنش برخی اف��راد را مجسم میکند و
ب��رای آنها شعر میگوید .ی��ادم هست سال ها قبل در
حوزه هنری و در جلساتی که احمد عزیزی بود و مرحوم
اوس��ت��ا و قیصر امینپور
حضور داشتند ،سعی
میکردیمشعرسست
نگوییم چ��ون آنها را
م��خ��اط��ب خ��ودم��ان
فرض میکردیم .

شعر روز ،نقد روز
محمد رضا سرساالری

مثل رگباری که مرا خیس کرد
چشمانت از آوازها پربود
و رخسارت در بادها سر کشید
مثل شکوفه هایی که از آن من نیست
پیراهنت مثل باغی آمد
زیبایی ات مثل پرچینی
که مرا از تو می ترساند
و صدایت مثل جویباری
که دنیا را دور می زند.....
(محمد باقر کالهی اهری)
فارغازاینکهبریدهایازشعریبلندتررامیخوانیمواززمان
سرایش این شعر سال ها می گذرد،با جذابیت هایی روبه رو
هستیم که بسیار برای جوانان عالقمند ،می تواند راهگشا
باشد.استاد "کالهی اهری"با واژگانی ساده و البته هم گروه
که نیازی به استخدام کلمه ازگ��روه های دیگر نمی بیند در
خلق فضایی نو و عاطفی با موفقیت چشمگیری مواجه شده
است.یکیازتوفیقاتاینشعرکهبهآناشارهمیشودوسعت
بخشیدنبهوجهشبه هاستکهاگربانگاهریزبینانهبهآنتوجه
شود بسیار زیبا و دلنشین است.در تشبیه مرکب سطر اول
و دوم ،نوع وجه شبهی که برای "رگبار" و "چشمان " در نظر
گرفتهشدهبسیاربدیعاستوحتیپیداکردنوجهشبهرابرای
مخاطبانحرفهایتامرزتاویلپذیریپیشمیبردویا"پیراهنی
" که شبیه" باغ " است و "زیبایی" که به "پرچین " مانند شده ؛ با
سطریپایانبندیمیشودکهخوانندهراغافلگیرمیکندوآن
همترسیدنشاعرازاینزیباییهاست.شایدفقطتشبیهآخر
اینبریدهشعرازنوعتشبیهاتپراستعمالامروزیباشدکهآن
هم با پیچیده شدن در خیال و عاطفه ای سر شار که جویباری
میتوانددنیاییرادوربزند،بسیارزیبامینماید.شاعربابهره
گیریازتجربهطوالنی سرایشدرحوزهشعرسپیدوبهعنوان
یکی از پیشروان و تاثیرگذاران چند دهه اخیر در خراسان با
شناختکاملوبلوغیمثالزدنیدراستخدامواژگانبهخلق
فضایی هرمنوتیکال و در عین حال باورپذیرتوفیق می یابد.

افزایش  15عنوان اثر ادبی نسبت
به هفته دوم مرداد
در هفته سوم مرداد ماه نسبت به هفته دوم این ماه شاهد
رشد ح��دود  15عنوان چاپ كتابهای ادب��ی بودیم.به
گزارش خبرگزاری كتاب ایران(ایبنا) در هفته سوم مرداد
ماه نسبت به هفته دوم این ماه  15عنوان كتاب ادبی بیشتر
منتشر شده است .از میان  74عنوان كتاب منتشر شده
در هفته سوم  42عنوان كتاب چاپ اولی و  32عنوان نیز
تجدید چاپی است 44 .كتاب تألیف در حوزه ادبیات است
و  19عنوان هم مربوط به متون ترجمه میشود .از میان
 74عنوان كتاب منتشر شده در حوزه ادبیات این هفته
 68عنوان كتاب در تهران و تنها  6جلد در شهرستان به
چاپ رسید 14 .كتاب سهم آثاری بود كه در حوزه كودك و
نوجوان تولید شد و پنج كتاب كمك آموزشی هم به ویترین
كتابفروشیها راه یافت .انتظار میرود در هفته آخر مرداد
ماهچاپكتابهایادبیباهمینروندصعودیمواجهباشد
و چاپ آثار ادبی سرعت بیشتری بگیرد و در هفته پیش رو
دستكمبا 20عنوانكتاببیشتردراینحوزهروبهروباشیم   .

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎى درون ﺷﻬﺮى و ﺑﺮون ﺷﻬﺮى
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴,٢م

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد�ﺸﺎورز� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� درﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺮو�ﺲﻫﺎ� درون ﺷﻬﺮ� و ﺑﺮون
ﺷﻬﺮ� ﺧﻮد را )ﺧﻮدروﻫﺎ� ﺳﻮار�� ،ﻤ�دار و ﮔﺮوﻫ� ون( ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖﻫﺎ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ و دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ
اﻧﺠﺎم �ﺎر از اداره �ﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� و اﺗﺤﺎد�ﻪ ﺻﻨﻒ آژاﻧﺲﻫﺎ� درونﺷﻬﺮ� و ﺑﺮونﺷﻬﺮ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد از
ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫٠٥٫٢٤ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٤٫٠٥٫٢٩ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺮﻓ�ﻧﺎﻣﻪ �ﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم
ﻓﺮدوﺳ� ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد�ﺸﺎورز� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ،ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ،اﺗﺎق  ٦٠٥ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٣٧٠١٦٦٠٥ :و
 ٣٧٠١٦٦٢٧و �ﺎ ﺳﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت �ﺸﻮر ﺑﻪ آدرس  http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٤٢٢٤٢٧٧آ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن -آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰا�ﺪه:

ﻧﻮع
ﺳﻄﺢ و�ﮋه داﻧﻪ ﺑﻨﺪ� درﺻﺪ درﺻﺪ درﺻﺪ درﺻﺪ درﺻﺪ درﺻﺪ درﺻﺪ درﺻﺪ درﺻﺪ
ﻣﻘﺪار )ﺗﻦ(
ﻣﺤﺼﻮل
Fe FeO
P
)) (cm2/gﻣﻴ�ﺮون( رﻃﻮﺑﺖ S siO٢ Al٢O٣ caO MgO
-١6٠٠
±٠٫5 ±٠٫5
±٠٫٠5
<٠٫٠١
١٫٢ ٠٫٩ ٠٫٢ 4±٠٫٢ ٩
44
١5٠٠
66٫5 ٢4
٠٫٣5
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰا�ﺪه ﮔﺬار :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن(
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ :ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن در � ٢٨٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ و � ٤٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاف واﻗﻊ
در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
ﻧﺤﻮه در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه� :ﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﻓﻴﺶوار�ﺰ�ﺑﻪﻣﺒﻠﻎ٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎلﺑﻪﺷﻤﺎرهﺣﺴﺎب٠١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ﺑﺎﻧ�ﻣﻠ�ﺑﻪآدرسذ�ﻞﻣﺮاﺟﻌﻪﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫٠٥٫٢٦ﻟﻐﺎ�ﺖ ) ٩٤٫٠٦٫٠٤ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎ� ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ( از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ� .١٦/٠٠
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد:روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٤٫٠٦٫١٤ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ .١٢
ﺗﺎر�ﺦ و ﻣ�ﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ��:روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٤٫٠٦٫١٤ﺳﺎﻋﺖ  ١٤در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﻬﺪ.
آدرس ﻣﺰا�ﺪه ﮔﺬار :ﻣﺸﻬﺪ -ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ� ،ﺑﻴﻦ �ﻮﻫﺴﻨﮕ�  ١٩و  ٢١ﺷﻤﺎره .٣٧٧
ﺗﻬﺮان -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮورد� ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻮ�ﺰه ﺷﺮﻗ� -ﺷﻤﺎره ٣٣
ﺗﻠﻔﻦ� ٠٥١-٣٨٤٤٩٩٢٥:ﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ.

� ١٠٠٫٠٠٠ﻨﺴﺎﻧﺘﺮه

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن

 /٩٤٢٢٢٠٠٥آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺳﺎزﻣﺎن آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ� ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ�
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� ﺧﺪﻣﺎﺗ�
دارا� ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن �ﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� و �ﺎ رﺗﺒﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :ﺳﺎزﻣﺎن آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ� ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد واﻗﻊ
در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� ﻏﺮﺑ� ،اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� � ،٢٤ﻮﭼﻪ اﻃﻠﺲ ،ﭘﻼ�  ،٩٠ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮ� ﺑﺠﻨﻮرد ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ،واﺣﺪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ� ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز �ﺎر�
ﺿﻤﻨ ًﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬار در ،رد �� �ﺎ �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر و ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� در روزﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٣٢٢١٠٣٣١ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎى ﺷﻬﺮدارى ﺑﺠﻨﻮرد

 /٩٤٢٠٢١٩٩و

 /٩٤٢٢٢٦٢٣ت
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