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شرط الزم برای نشاط فرهنگی
توسعه فضای کتاب و کتابخوانی است

...

مدیرعامل خانه کتاب ،شرط الزم را برای نشاط فرهنگی توسعه فضای کتاب و کتابخوانی دانست و گفت :یکی از ابزارهای موثر در این زمینه،
آشتی مردم با کتاب و کتابفروشی هاست .مجید غالمی جلیسه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود :حضور مردم و عالقه مندان در
کتابخانه ها و کتابفروشی ها از مصادیق بارز نشاط فرهنگی است.

...

به مناسبت روز بزرگداشت عالمه طباطبایی

گفت و گو

گزارش

عالمهایکه حلقهوصلعرفان وفلسفهبود
زمین و عالمه طباطبایی شکل گرفت؛ جلساتی که نقش
مهمی در شناساندن فلسفه اسالمی به دنیا داشت.

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

دستاوردهای حضور ایران
در نمایشگاه های فرانکفورت و بلگراد
اکرم محمدی  -جلوه ای از نشر ایران در نمایشگاه کتاب
فرانکفورت عرضه شد .دکتر سید عباس صالحی ،معاون
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در گفت و گو
با خراسان ،ضمن تشریح دستاوردهای حضور ایران در
نمایشگا ههای بین المللی کتاب فرانکفورت و بلگراد،
گفت :در زمینه حضور ایران در دونمایشگاه کتاب که در
فرانکفورت و بلگراد برگزار شد  ،چند نکته حائز اهمیت
است .مهم ترین مسئله در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
این بود که تشکل های نشرحضوری تاثیر گذار داشتند
و توانستند فعالیت های تخصصی بهتری داشته باشند.
حضور ناشران مستقل هم درای��ن نمایشگاه به کمک ما
آمد تا حضور ایران در این دوره از نمایشگاه  ،پررنگ باشد؛
به نحوی که نشر ایران با همه توانایی هایش در این حوزه
 ،به شکل ویژه و نمونه عرضه شد .دکتر صالحی درادامه
گفت:نکته دوم در نمایشگاه این بود که در غرفه با تعداد
قابل توجهی از کتاب های غیر فارسی حضور داشتیم و
بخش قابل توجهی از جزوه هایی که تهیه شده بود ،با آنچه
از قبل وجود داشت  ،متفاوت بودو کسانی که عالقه مند به
آشنایی با نشر ایران بودند  ،امکان این آشنایی برایشان به
صورتبهتریفراهمشد.دکترصالحیبهبرگزارینشست
هایی توسط ناشران مستقل در این نمایشگاه اشاره کرد و
گفت :دراین نشست ها تعدادی ازنویسندگان نیزحضور
داشتند که این امر باعث ارتباط آنان با مخاطبان خارجی
شد .درواقع ،حضور دراین نمایشگاه ،نوعی پل ارتباطی
میان ایران وناشران و مخاطبان بین المللی بود .معاون
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین ،بااشاره
به حضور ایران در نمایشگاه کتاب بلگراد به عنوان مهمان
ویژه گفت :در ابتدا ،مشکالتی برای هماهنگی های اولیه
به دلیل اع�لام دیرهنگام حضورایران به عنوان مهمان
ویژه ایجاد شد ،اما با توجه به تجربه ای که درنمایشگاه
کتاب مسکوبه عنوان مهمان ویژه داشتیم ،به سرعت با
همکاری ارگان های مختلف ،این مشکالت رفع شد و در
این نمایشگاه هم حضور موفقی داشتیم.

...

پیک اندیشه
افتتاح طرح «خیابان کتاب» در هفته کتاب
محمود صالحی ،رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران،باتاکیدبرنقشرسانههادرترویجفرهنگکتابخوانی،
درتشریحبرنامههایاینسازماندرهفتهکتابگفت:افتتاح
«خیابان کتاب» در بیش از هشت نقطه تهران ا ز جمله 100
برنامه سازمان در هفته کتاب است .به گزارش ایبنا ،محمود
صالحی ،رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری در پاسخ
بهپرسشیدربارهنقشرسانههادرترویجفرهنگکتابخوانی
افزود:نمیتواندربارهشمارگانکتابوکتابخوانیدرکشور
ابراز رضایت کرد اما بدونتردید رسانه در شکلگیری این
میزان از کتابخوانی موثر است.صالحی ادامه داد :در حال
نصب تجهیزات بزرگترین باغ کتاب تهران هستیم که
فضایمسقفآن 65،هزارمترمربعاست.ایندرحالیاست
که،بزرگترینفروشگاهکتابدنیادرنیویورک 14،هزارمتر
مربع است .همه امکانات روز جهان در باغ کتاب تهران ارائه
خواهد شد .چند سالن ،شامل سالن تئاتر ،اسباببازی ویژه
کودکوسالنعلمباهدفبرگزارینشستهاینقدوبررسی
و معرفی کتابهای علمی از ویژگیهای این باغ است .عالوه
بر این ،پارکینگ این باغ با ظرفیت پنجهزار خودرو در حال
آمادهسازی است .رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران گفت :باغ کتاب بهعنوان پروژه فرهنگی کشور دی ماه
کار خود را آغاز می کند و بیست و دوم بهمنماه امسال بهطور
رسمی افتتاح خواهد شد.

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺑﻄﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻬﻞ ﺑﺎزه ﻓﻼت ﺗﻮس ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﯽ  ١٠٣٨٠۵۶٧۵١٢و ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ۴٠٩٠٨
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻋﺎد� ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ،راس ﺳﺎﻋﺖ
 ٨:٣٠روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٤آذرﻣﺎه  ١٣٩٥در ﻣﺤﻞ :
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن راﻫﻨﻤﺎ�� ،ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎ��  ١٧و
 )١٩ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﻠﻤﺎن و راﻫﻨﻤﺎ�� ( ،ﺑﺮج ﺗﺠﺎر� ادار�
ﺳﻠﻤﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ) (٣٫٥ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم �ﺎ و�ﻼ� آﻧﺎن
دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ  -١:اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ�  -٢ﺑﺮرﺳ� و ﺗﺼﻮ�ﺐ
ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ١٣٩٤٫٠٩٫٣٠
-٣اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ�
 -٤اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -٥ﺳﺎ�ﺮﻣﻮارد �ﻪ درﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮﮔﻪ
ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻤﺎن روز و �� ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ �ﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎ�� از ﺳﻮ�
ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺗﻮز�ﻊ ﻣ� ﮔﺮدد .ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

آورد هان����د ک��ه ج��د عالمه طباطبایی ،از ش��اگ��ردان و
همنشینان «محمدحسن نجفی» ،صاحب جواهر ،بود.
سال های طوالنی از زندگی او میگذشت ،اما هنوز از
نعمت فرزند بیبهره بود .روزی ،هنگام تالوت قرآن ،به
َ
وب ِإ ْذ
این آیه از سوره مبارکه انبیاء رسید و
خواند«:و أ ُّی َ
َ
الضر و َأن َ َ
َ
الر ِ
احمین؛ و ایوب
نادی َر َّب ُه أ ِنّی َم َّس ِن َی ُّ ُّ َ
ْت أ ْر َح ُم َّ
را [یاد کن] هنگامی که پروردگارش را ندا داد که به من
آسیب رسیده است و تویی مهربان ترین مهربانان.» وی
با خواندن این آیه ،از پروردگار فرزندی خواست .دیری
نگذشت که با تولد پدر عالمه طباطبایی ،دعای جدش
مستجاب شد .هنگامی که عالمه به دنیا آمد ،پدرش نام
پدر خود را برای او انتخاب کرد و محمد حسینش نامید.
▪ ▪نبوغ از نوجوانی

عالمهسیدمحمدحسینطباطبایی،درآخرینروزماهذی
الحجه سال 1321هـ.ق ،در قریه «شادآباد» تبریز ،دیده
به جهان گشود .وی خیلی زود والدینش را از دست داد؛
مادر در  5سالگی و پدر در  9سالگی .او پس از درگذشت
والدین ،کسی جز برادر کوچک ترش« ،سیدمحمدحسن»
را نداشت .با این حال ،این حرمان زودرس ،مانع از اوج
گرفتن او در آسمان دانش و عرفان نشد .عالمه ،مقدمات
علوم دینی را در زادگ��اه��ش ف��را گرفت و همزمان ،به
فراگیری هنر خوشنویسی ،نزد استاد «علینقی خطاط»
پ��رداخ��ت .طبع ظریف و دس��ت هنرمند محمدحسین
نوجوان ،خیلی زود از او خطاطی چیره دست ساخت؛ اما
خطاطی تنها هنر عالمه در آن دوران نبود .او با شیفتگی
خاصی ،پا به مدرسه طالبیه تبریز گذاشت و به تکمیل
درسها همت گماشت .در همان ایام بود که روح لطیفش،
او را به وادی عرفان کشاند و حضور در محضر عارف کامل،
آیتا ...سیداحمد قاضی ،برادر عارف بزرگ ،سیدعلی
قاضی ،او را به مراقبه و تزکیه نفس سوق داد.
▪ ▪هجرت مبارک

عالمه با تشویق استادان ،تصمیم گرفت به نجف هجرت
کند و در حوزه علمیه کهن آن ،به تکمیل درس مشغول
شود .هجرت عالمه به نجف و مصائب و سختیهایی که
در این راه متحمل شد ،روایتی خواندنی دارد که در این
مختصر نمیگنجد .او در نجف ،افزون بر فراگیری علوم
دینی ،ریاضیات و نجوم ،به شاگردی مرحوم سیدعلی
قاضی ،از بزرگان و نامداران عرفان در دوره معاصر ،مفتخر
شد .مرحوم قاضی در جبین عالمه ،سیمای دانشمندی
پارسا و فقیهی پرهیزگار را میدید که میتواند محرم اسرار
شود .عالمه چنان تحت تأثیر آن عارف کامل قرار گرفت
که بعدها ،با شنیدن نام استاد ،رنگ چهرهاش دگرگون
و گونهاش از اشک شوق ،تَر میشد .با این حال ،عالمه در

▪ ▪تفسیر گرانسنگ «المیزان»

فراگیری علوم ،خود را به عرفان هم محدود نکرد .او فلسفه
را نزد حکیم متأله ،مرحوم آقا سیدحسین بادکوبهای
آموخت و دیری نگذشت که در این علم ،سرآمد روزگار شد.
▪ ▪کشاورزی در زمین پدری

ایام فراگیری علم و عرفان در نجف اشرف ،چندان به درازا
نکشید .تنگی معیشت ،عالمه را ناچار کرد بار سفر ببندد
و به سرزمین آبا و اج��دادیاش بازگردد .او در تبریز ،کار
بر زمین پدری را آغاز کرد .پسرش ،عبدالباقی ،درباره او
میگوید «:خوب به یاد دارم که مرحوم پدرم ،دائم ًاو در تمام
طولسال،مشغولفعالیتبودوکارکردنایشان،درفصل
سرما ،حین ریزش باران و برفهای موسمی ،در حالی که
چتر به دست گرفته بود یا پوستین به دوش داشت ،امری
عادی تلقی میشد .طی ده سال بعد از مراجعت عالمه،
از نجف به روستای شادآباد و در پی فعالیتهای مستمر
ایشان ،قناتها الی روبی و باغهای مخروبه ،تجدید خاک
اصالح درخت شد و در عین حال ،چند باغ جدید ،احداث
و
ِ
و یک ساختمان ییالقی هم در داخل روستا ،برای سکونت
تابستانی خانواده ،ساخته شد ».عالمه عالقه وافری به
طبیعت و گل و گیاه داش��ت؛ بسیار پیش میآمد که در
گوشهای از باغ یا کنار نهر مینشست و بی آنکه حرفی
بزند ،ساعتهای متمادی را به تفکر و تد ّبر میگذراند.
گاهی که فرصتی دست میداد ،دیوان حافظ را میگشود
و اشعار او را زمزمه میکرد.
▪ ▪عالمه در شهر علم

سال  1325هـ.ش بود که عالمه تصمیم گرفت به قُم
مهاجرت کند .حوزه علمیه قُم ،پس از دوران پراختناق
رضاخان ،به تدریج شادابی و رونق گذشته را باز یافته
و حضور علما و م��درس��ان برجستهای مانند آی��تا...
العظمی بروجردی ،بر جایگاه علمی آن بسی افزوده بود.

کتاب «خاطرات کامران فانی،کتابدار و پژوهشگر برجسته» در راه انتشار
معرفی کتاب غالمرضا ع��زی��زی ،رئیس پژوهشکده
اس���ن���اد آرش���ی���و م��ل��ی از چ���اپ ک��ت��اب
«خ��اط��رات ک��ام��ران ف��ان��ی ،ک��ت��اب��دار و
پژوهشگر برجسته» در آینده نزدیک خبر داد .عزیزی،
رئیس پژوهشکده اسناد آرشیو ملی به خبرنگار خبرگزاری
کتاب ایران (ایبنا) گفت :کتابهای «خاطرات کامران
فانی ،کتابدار و پژوهشگر برجسته»« ،خاطرات دکتر
عباس حری ،استاد برجسته کتابداری و اطالعرسانی»
و «خ��اط��رات اسماعیل سعادت ،چهره ماندگار زب��ان و
ادب فارسی» به زودی از سوی انتشارات سازمان اسناد
و کتابخانه ملی منتشر می ش��ود .وی با اش��اره به کتاب
«خاطرات کامران فانی ،کتابدار و پژوهشگر برجسته»
افزود :کتاب «خاطرات کامران فانی ،کتابدار و پژوهشگر

برجسته» حاصل گفتوگویی سه ساعته با وی ،در چهار
جلسه است که در سال  1384انجام شده اس��ت .این
گفتوگو از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،در
قالب یک مصاحبه تاریخ شفاهی ،توسط پیمانه صالحی
انجام شده است.رئیس پژوهشکده اسناد آرشیو ملی
ادامه داد :مصاحبه با فانی یکی از مجموعه مصاحبههای
طرح «تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»
است که به دلیل توجه وی به ارتقای جایگاه کتابخانه ملی
ایران به سطح کتابخانههای معتبر دیگر کشورها و انجام
فعالیتهای بنیادین در رشته کتابداری و اطالعرسانی
حائز اهمیت اس��ت .همچنین وی یکی از مترجمان و
دایرةالمعارفنویسان برجسته است .عزیزی اظهار کرد :در
این کتاب به فرازهای مهم زندگی مصاحبهشونده پرداخته

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﺳﺘﺎد�
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ادارى ﻣﺎﻟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ

ارﺗﻘﺎ� ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟ� ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﺳﺘﺎدى را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ��
ﻣ�ﮔﻮ�ﻴﻢ و ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰوﻧﺘﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮن ﺳﺎز ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰاده ﻣﻘﺪم
ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻮرﺻﺎدق  /٩٥٢٥٤١٨٣م

 /٩٥٢٥٥١٠٧م

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺗﻒ ﻓﺮد
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺟﻮﮐﺎر
دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪه زﻫﺮا ﻣﻴﺮﻓﻴﻀﯽ
دﮐﺘﺮﮐﺎﻣﻴﻼ ﻫﺎﺷﻢ زاده
 /٩٥٢٥٢٧٩٣ف

عبدالباقی ،فرزند عالمه ،میگوید«:ابتدا به منزل یکی از
بستگان که ساکن قم و مشغول تحصیل علوم دینی بود،
وارد شدیم؛ ولی خیلی زود ،در کوچه یخچال قاضی ،در
منزل یکی از روحانیان ،اتاقی دو قسمتی که با نصب پرده
قابل تفکیک بود ،اجاره کردیم .این دو اتاق قریب بیست
متر مربع بود .طبقه زیر این اتاقها ،انبار آب شرب منزل
بود که در صورت ل��زوم ،بایستی از در آن به داخل خم
میشدیم و ظرف آب شرب را پر میکردیم .چون خانه
فاقد آشپزخانه بود ،پخت و پز هم در داخل اتاق انجام
می گرفت؛ در حالی که مادر ما ،به دو مطبخ [آشپزخانه]
 24و  35متر مربعی عادت کرده بود که در میهمانیهای
بزرگ ،از آنها به راحتی استفاده میکرد .پدر ما ،در شهر
قم چند آشنای انگشت شمار داش��ت که یکی از آنها،
مرحوم آیتا ...حجت بود .اولین رفت و آمد مرحوم عالمه
به منزل آقای حجت بود و کم کم ،با اطرافیان ایشان
دوستی برقرار و رفت و آمد آغاز شد».
▪ ▪شهرتی که از مرزهای ایران گذشت

در قم ،همه عالمه را با نام حاجآقای «قاضی» میشناختند.
دلیل این امر ،وابستگی او به خاندان جلیله سادات «قاضی
طباطبایی» بود .با این حال ،عالمه خود را همه جا با نام
«طباطبایی» معرفی میکرد و این نام ،کمکم جای «قاضی»
را گرفت .حضور عالمه در قم ،فرصتی مغتنم برای اهل علم
بود .در ابتدا ،جلسات درسش مشتاقان زیادی نداشت،
اما وقتی آوازه تسلط وی بر فلسفه و تواناییاش در تدریس
آن ،در میان طالب پیچید ،بسیاری از مشتاقان فراگیری
فلسفه اسالمی ،خود را به حلقه درس وی رساندند .مدتی
بعد ،شهرت عالمه از مرزهای ایران نیز عبور کرد .این بار،
ربن»فرانسوی،خواهاندیدار
اندیشمندانیمانند«هانری ُک َ
فیلسوف نامی جهان اسالم بودند .به این ترتیب ،جلسات
متعددمناظرهوپرسشوپاسخ،میاناستادانفلسفهمغرب
شده است که میتوان به تولد وی در سال 1323در قزوین،
تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در
سال  ،1343تحصیل در دوره کارشناسیارشد کتابداری
و اطالعرسانی دانشگاه تهران در سال  ،1348عضویت
در هیئت علمی مرکز خدمات کتابداری در سال ،1350
اشتغال در کتابخانه ملی ایران پس از ادغام با مرکز خدمات
کتابداری در سال  ،1362اجرای اقدامات زیربنایی در
حوزه کتابداری و اطالعرسانی ،نظیرگسترش ردهبندی
دیویی و کنگره در زمینه تاریخ ای��ران و فلسفه اسالمی
و سرعنوا نهای موضوعی فارسی ،مشارکت در تهیه و
تنظیم «دایرةالمعارف تشیع»« ،دانشنامه دانشگستر»،
«دایر ةالمعارف دموکراسی و ناسیونالیسم» و «فرهنگ
موضوعی قرآن مجید» و انتشار ترجمههایی نظیر «مرغ
دریایی»« ،آدمه��ای ماشینی»« ،سلوک روحی بتهوون»
و «سه خواهر» اشاره کرد .وی بیان کرد :کتاب خاطرات
فانی در  110صفحه تنظیم ش��ده و فصلبندی آن بر

ارﺗﻘﺎ� ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
داﻧﺸﻴﺎرى داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
را ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ .
دﮐﺘﺮ ﯾﻠﺪا ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﻣﻬﻨﺪس اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٥٤١٤١ر

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﺮ�ﺖ داروﺳﺎز� ﺛﺎﻣﻦ در ﻧﻈﺮ دارد دو دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﻢ �ﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ� ﻣﺎ�ﻊ ) (HPLCﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮ�ﺪار� ﻧﻤﺎ�ﺪ  -١ﺳﻴﺴﺘﻢ �ﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ� ﻣﺎ�ﻊ ﺳﺮ�  ١٢٦٠ﺳﺎﺧﺖ �ﻤﭙﺎﻧ�

 AGILENT TECHNOLOGIESﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  -٢ﺳﻴﺴﺘﻢ �ﺮوﻣﺎﺗﻮ ﮔﺮاﻓ� ﻣﺎ�ﻊ ﺳﺮ� Allianceﻣﺪل
٢٦٩٥Eﺳﺎﺧﺖ �ﻤﭙﺎﻧ� WATERSﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻟﺬا ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف
ﻣﺪت  ٧روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ) (٩٥٫٠٨٫٢٤ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اوراق ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﻣﺸﻬﺪ،
ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻓﺮدوﺳ� ،ﭘﺸﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� ،ﺷﺮ�ﺖ داروﺳﺎز� ﺛﺎﻣﻦ -واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� داﺧﻠ�
ﺗﻠﻔﻦ  ٣٥٠٠٠١١١و �ﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻤﻨﺎم ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎن آرا ،ﺧﻴﺎﺑﺎن  ) ٣١ﺷﺮ�ﻔ�(،
ﭘﻼ�  ،٢٥ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻏﺮﺑ� ،ﺗﻠﻔﻦ  ٨٨٢٢٩٠١٧ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات درﭘﺎ�ﺖ
ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫٠٣و ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ در ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫٠٩٫٠٧ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠ� در اوراق ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اراﺋﻪ ﻣ� ﮔﺮدد

 /٩٥٢٥٥٠٢٠آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﺮ�ﺖ داروﺳﺎز� ﺛﺎﻣﻦ درﻧﻈﺮ دارد ﺧﺮ�ﺪار� و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ� اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘ� ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران د�ﺎﻟﻴﺰ
ﺻﻔﺎﻗ� ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ ﻣﺪار� ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف
ﻣﺪت  ٧روز ﭘﺲ از درج آﮔﻬ� ) (٩٥٫٠٨٫٢٤ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ� ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٥ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن
ﺳﻪ راﻫ� ﻓﺮدوﺳ�،ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺮ�ﺖ داروﺳﺎز� ﺛﺎﻣﻦ -اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� داﺧﻠ� ﺗﻠﻔﻦ  ٣٥٠٠٠و �ﺎ دﻓﺘﺮ
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آدرس ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻤﻨﺎم ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎن آرا ،ﺧﻴﺎﺑﺎن  ) ٣١ﺷﺮ�ﻔ�( ،ﭘﻼ�  ،٢٥ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم
ﻏﺮﺑ� ،ﺗﻠﻔﻦ ٠٢١٨٨٢٢٩٠١٧ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات درﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪه ﺗﺎ
ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫٠٣و ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ در ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫٠٩٫٠٧ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠ� در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اراﺋﻪ ﻣ� ﮔﺮدد
 /٩٥٢٥٥٠٤٢آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﺮ�ﺖ داروﺳﺎز� ﺛﺎﻣﻦ در ﻧﻈﺮ دارد �� دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤ� ﺳﺮ�  ١٢٦٠ﺳﺎﺧﺖ �ﻤﭙﺎﻧ�
 AGILENT TECHNOLOGIESﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮ�ﺪار� ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا
ﺷﺮ�ﺖﻫﺎ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  ٧روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� )(٩٥٫٠٨٫٢٤
ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اوراق ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﻣﺸﻬﺪ ،ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻓﺮدوﺳ� ،ﭘﺸﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� ،ﺷﺮ�ﺖ داروﺳﺎز� ﺛﺎﻣﻦ -واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� داﺧﻠ� ﺗﻠﻔﻦ  ٣٥٠٠٠١٤٦و �ﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ در
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻤﻨﺎم ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎن آرا ،ﺧﻴﺎﺑﺎن  ) ٣١ﺷﺮ�ﻔ�( ،ﭘﻼ�  ،٢٥ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻏﺮﺑ� ،ﺗﻠﻔﻦ
 ٨٨٢٢٩٠١٧ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات درﭘﺎ�ﺖ ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ
 ٩٥٫٠٩٫٠٣و ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ در ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫٠٩٫٠٧ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠ� در اوراق ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اراﺋﻪ ﻣ� ﮔﺮدد
 /٩٥٢٥٥٠١٢آ

بهرهای که از دانش عالمه به جویندگان علوم اسالمی
میرسید،بهفراگیریفلسفهمحدودنمیشد.اوبانگارش
«المیزان» ،اثری گرانبها را در علم تفسیر از خود به یادگار
گذاشت .این یادگار گرانقدر عالمه طباطبایی ،حاصل
سالها غور و تد ّبر او در قرآن کریم بود .شیوه تفسیر قرآن
به قرآن ،روشی بود که مرحوم عالمه در نگارش تفسیر
«المیزان» به کار گرفت .حجتاالسالم «سیدمحمدباقر
موسوی همدانی» که تفسیر المیزان را به فارسی ترجمه
کرده و برای تطبیق آن با متن عربی ،مدتها همنشین
عالمه طباطبایی بودهاست ،میگوید «:عالمه طباطبایی
[آموزههای] قرآن را در خود پیاده کرده بود .وقتی در
تفسیر قرآن به آیات رحمت ،غضب یا توبه بر میخوردیم،
ایشان منقلب و اشک از دیدگانش جاری میشد؛ در این
حالت که به شدت منقلب به نظر می رسید ،میکوشید
من متوجه حالتش نشوم .در یکی از روزه��ای زمستان
که زیر کرسی نشسته بودیم و من تفسیر فارسی را می
خواندم و ایشان ،متن عربی را نگاه میکردند و موضوع
مورد بررسی ،باب توبه و رحمت پروردگار و آمرزش گناهان
بود ،ایشان نتوانست به گریه بیصدا اکتفا کند؛ سرش را
پشت کرسی پنهان کرد و با صدای بلند گریست[».نقل از
ویژهنامه عالمه طباطبایی؛ پایگاه اینترنتی شهید آوینی]
▪ ▪عروج یک عارف

عالمه طباطبایی ،طی دوران پربار حیاتش ،شاگردان
فراوانی تربیت کرد که یکی از آنها ،استاد شهید مرتضی
مطهری است .عالمه زندگی سادهای داشت .او هرگز به
زخارف دنیوی آلوده نشد؛ کم سخن میگفت و در برابر
همه ،با تواضع رفتار میکرد .روزه��ای پایانی زندگی
عالمه طباطبایی در بیماری گذشت ،اما او لحظهای
از یاد خدا و توجه به معبود ،غافل نبود .حجتاالسالم
«ابوالقاسم مرندی» در این باره میگوید«:یک ماه به
رحلتشان مانده بود که برای عیادتشان به بیمارستان
رفتم .گویا آن روز کسی به دیدارشان نیامده بود .مدتی
در اتاق ایستادم که ناگهان ،پس از چند روز ،چشمانشان
را گشودند و نظری به من انداختند .به مزاح و از آن جا که
ایشان خیلی با دیوان حافظ دمخور بودند ،عرض کردم:
آقا ،از اشعار حافظ چیزی در نظر دارید؟ فرمودند :صالح
کار کجا و من خ��راب کجا؟ بقیهاش را بخوان! گفتم:
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! عالمه تکرار کردند:
تا به کجا! و باز چشم خود را بستند و دیگر سخنی به
میان نیامد[ ».نقل از ویژهنامه عالمه طباطبایی؛ پایگاه
اینترنتی شهید آوینی] این کوکب پرفروغ آسمان دانش و
عرفان ،سرانجام روز  18محرمالحرام سال  1402هـ.ق،
دیده از جهان فرو بست و به سوی معبود پرکشید.

اساس تاریخ فعالیتهای علمی و پژوهشی وی است .متن
مصاحبه به دلیل لزوم حفظ سندیت آن ،به صورت مختصر
وی��راس��ت��اری ش��ده اس��ت .به موضوعاتی نظیر «آم��وزش
کتابداری و اطالعرسانی»« ،فعالیتهای مرکز خدمات
کتابداری»«،آمادهسازیسرعنوانهایموضوعیفارسی»،
«دایرةالمعارفنویسی در ایران»« ،نشریات کتابداری» و...
در این مصاحبه به تفصیل پرداخته شده است.

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﻴﺎر� ﺑﻴﻤﺎر� ﻫﺎ�
داﺧﻠ� داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ��
ﻣﺸﻬﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﻫﻮدى
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻘﻴﺒﯽ
ﻓﺮد
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺗﻒ
 /٩٥٢٥٢٨٤٤ف

رایزنی نمایندگان ایتالیا
برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران
سخنگوی ش��ورای سیاستگذاری سیامین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران از تصویب آییننامه برای حضور
نمایندگان ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب تهران
خبر داد .به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل
از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری
سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به ریاست سید
عباس صالحی؛ معاون فرهنگی و اعضای شورا در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
▪ ▪ هماهنگی بیشتر با مسئوالن «شهر آفتاب»

همایون ام��ی��رزاده ،سخنگوی ش��ورای سیاستگذاری
سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب ت��ه��ران درب��اره
مصوبات ای��ن جلسه گفت :در ای��ن جلسه ،از وضعیت
مکان نمایشگاه و اق��دام��ات انجام ش��ده و فعالیتهای
در ح��ال ان��ج��ام گ��زارش��ی ارائ���ه و م��ق��رر ش��د ب��ه منظور
هماهنگی بیشتر جلسهای ب��ا مسئوالن شهر آفتاب
ب����رگ����زار و م��ب��اح��ث در آن ج��ل��س��ه ب���ررس���ی ش���ود.
▪ ▪نمایندگان ایتالیا در راه تهران

وی از سفر نمایندگان کشور میهمان به منظور بازدید از
مکان نمایشگاه در این هفته خبر داد و گفت :نمایندگانی
از کشور ایتالیا این هفته به ایران خواهند آمد و از مکان
نمایشگاه بازدید میکنند .همچنین در جلسهای مشترک
به تشریح برنامههای خود خواهند پرداخت.

▪ ▪تمهیدات برای حضور نماینده شهر میهمان

سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه درباره انتخاب
شهر میهمان در سیامین نمایشگاه کتاب تهران گفت:
سال گذشته در مصوبات شورای سیاستگذاری ،حضور
نماینده شهر میهمان در نمایشگاه به تصویب رسید .امسال
نیز قرار شد از یکی از شهرهای حوزه نوروز فرهنگی برای
حضور در نمایشگاه دعوت شود .در این جلسه درباره انتخاب
شهرهایی از شبه قاره و جاده ابریشم به دلیل وجود میراث
مشترک فرهنگی بحث وتبادل نظر و مقرر شد پس از انجام
بررسیهای دقیق کارشناسی ،شهر میهمان انتخاب شود.
▪ ▪الزام داشتن پروانه فعالیت

امیرزاده درب��اره دیگر مصوبات چهارمین جلسه شورای
سیاستگذاری گفت :همچنین در این جلسه مقرر شد
نمایندگان ،فروشندگان و ناشران و عرضهکنندگان
کتا بهای ناشران خارجی ب��رای حضور در نمایشگاه،
پروانه فعالیت خود را از اتحادیه ناشران و کتابفروشان یا
اتحادیههای همگن اخذ کنند .چهارمین جلسه شورای
س��ی��اس�تگ��ذاری سیامین نمایشگاه کتاب ت��ه��ران با
حضور سید عباس صالحی ،علیاکبر اشعری ،مهدی
ف��ی��روزان ،فریدون ع��م��وزاده خلیلی ،محمدرضا توکل
صدیقی ،رضا امیرخانی ،همایون امیرزاده ،امیرمسعود
ش��ه��رام نیا ،محمد سلگی ،محمد ح��م��ز هزاده ،مهدی
اسماعیلیراد و علیاصغر سید آبادی برگزار شد.

سوژهخودرابرایصفحهپیگیریحرفمردمتلگرامکنید

اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺠﺎ و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺸﺎور ﻓﻨ� ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ�ﺖ ﺷﺮق ﺳﺎزه �ﻮ�ﺮ
�ﻪ ﻧﺸﺎن از درا�ﺖ و ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ�
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت
روزاﻓﺰوﻧﺘﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

ﭘﺎرس ﻃﻮس -ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺎﻣﺮى

 /٩٥٢٥٢٧٨٠ف

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٣٣٨۵٧در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
�ﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ٩روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٩٫١٩در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷ�� واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﺎﻣ� ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ� ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -١اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرﺳﻴﻦ
 -٢ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ﺳﺎﻟﻬﺎ�  ١٣٩٤ ،١٣٩٣ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه درﺧﺼﻮص ﺻﻮرﺗﻬﺎ�
ﻣﺎﻟ� ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ١٣٩٣
 -٣ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ ﺟﺮا�ﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻋﻀﺎء در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه زﻣﻴﻦ
 -٤ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ اﻋﻀﺎ�� �ﻪ از اﺑﺘﺪا� ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮا�ﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻ� ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ١٢
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
 -٥ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎ�ﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪ� ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ  ١٣٩٣٫١٢٫٢٢و ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳﻬﻢ اﻋﻀﺎء
 -٦اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
ﻫﺮ �� از اﻋﻀﺎ� ﺷﺮ�ﺖ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮا� ﺣﻀﻮر و دادن رأ� در ﻣﺠﻤﻊ ،ﺑﻪ ��
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤ� �ﺎ ﻋﺎد� از ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎء �ﺎ ﺧﺎرج از اﻋﻀﺎء واﮔﺬار �ﻨﺪ ،ﻟ�ﻦ
ﺗﻌﺪاد آراء و�ﺎﻟﺘ� ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺳﻪ را� و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ،ﺗﻨﻬﺎ �� را� ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .ﺑﺪ�ﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﻄﺎ� و�ﺎﻟﺖ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﺧﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ
آﮔﻬ� از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ١٤ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﺴﺮا� ﺟﻨﻮﺑ� )١ﺳﻨﺎﺑﺎد
 (٣٢ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آر�ﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم واﺣﺪ  ٣ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ �ﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور �ﺎرت ورود
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه اﻓﺮاد� �ﻪ ﺗﻤﺎ�ﻞ ﺑﻪ �ﺎﻧﺪ�ﺪاﺗﻮر� در ا�ﻦ ﺳﻤﺖ را دارﻧﺪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﻇﺮف
ﻣﺪت �� ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ �ﺘﺒ� ﻓﺮم
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

 /٩٥٢٤٨٣٩٢ف
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