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برگزاری  2870برنامه فرهنگی
از سوی نهاد کتابخانه های عمومی

...

معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،از برگزاری دو هزار و  870برنامه فرهنگی به مناسبت روز کتاب،
کتابخوانی و کتابدار خبر داد .به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ،محمد اللهیاری فومنی گفت :برنامههای اجرا شده به مناسبت گرامیداشت
روزکتاب،کتابخوانیوکتابدار،شامل 40نشستکتابخوانتخصصی،یکهزارو 574نشستکتابخانهایو 476نشستمدرسهایاست.

پیک اندیشه

حضرت ،نقش مهمی در این ابراز محبت و احترام مردم
داشت .مسلمانان به بیانات ایشان گوش فرا میدادند و از
کالم گهربارش ،بهره میبردند .امام حسن(ع) در جریان
جنگ جمل ،خطبهای غرا برای مردم کوفه ایراد فرمود که
نقش مهمی در برانگیختن مردم این شهر برای مبارزه با
«ناکثین» داشت( .حیات فکری و  ،...ص)121

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

ثبت نام  500کتابفروشی
از  30استان در «پاییزه کتاب»
طرح پاییزه کتاب در حالی وارد چهارمین هفته ثبتنام شد
که آمارها مشارکت  521کتابفروشی را در این طرح نشان
میدهند .به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل
از روابط عمومی خانه کتاب ،ثبتنام کتابفروشیها برای
مشارکت در طرح «پاییزه کتاب» از ۲۴مهرماه آغاز شده است
و تا  ۲۴آبانماه به مدت یک ماه در کتابفروشیهای سراسر
کشور ادامه دارد .با گذشت سه هفته از آغاز ثبتنام برای این
طرح 521 ،کتابفروشی برای مشارکت در آن عضو شدهاند.
▪ ▪ پیشتازی استان های تهران ،قم و اصفهان

اس��ت��ا نه��ای ت��ه��ران ب��ا  106کتابفروشی ،ق��م ب��ا 63
کتابفروشی و اصفهان با  56کتابفروشی از بین  30استان
تاکنون بیشترین مشارکت را در طرح «پاییزه کتاب» داشته
ان��د .در این طرح ب��رای کتابهای ح��وزه بزرگسال۲۰،
درصد و برای کتابهای حوزه کودک و نوجوان ۲۵ ،درصد
تخفیفدرنظرگرفتهشدهاست.اینطرحهمزمانبابیست
و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران از
 ۲۴آبانماه تا  ۲۴آذرماه در کتابفروشیهای عضو اجرا
میشود .کتابفروشیهایی میتوانند در این طرح شرکت
کنند که پروانه کسب با تاریخ معتبر داشته باشند .همچنین
کتابهای آموزشی ،کمکآموزشی ،نایاب ،افست ،فاقد
شماره شابک و کتابهایی که در سایت خانه کتاب موجود
نباشد ،مشمول طرح مذکور نخواهد بود.
▪ ▪سقف تخفیف و سقف مجازخرید

در این طرح ،سقف تخفیف برای هر کتابفروشی حداقل ۲۰
میلیون ری��ال و سقف مجاز خرید ب��رای هر خریدار حداکثر
یک میلیون ریال است و خریدار هم میتواند در چند نوبت و
از چند کتابفروشی عضو طرح «پاییزه کتاب» ،آثار مورد نیاز
خود را خریداری کند .مؤسسه خانه کتاب تعهد کرده است
حداکثر تا یک ماه بعد از پایان طرح با کتابفروشیهای عضو
این طرح ،تسویه حساب کند .عالقهمندان میتوانند برای
کسباطالعاتبیشترازطرح«پاییزهکتاب»بهکانالتلگرامی
« » https://telegram.me/paeezeyeketbبپیوندند.

در میان مورخان و دانشمندان جهان اس�لام ،اع��م از
شیعه و سنی ،تردیدی در به شهادت رسیدن امامحسن
مجتبی(ع) و چگونگی آن ،وجود ندارد .عموم مورخان به
این موضوع اذعان دارند که آن امام همام ،با زهر کشندهای
که معاویه تدارک دید و «جعده» ،دختر «اشعث بن قیس» و
همسرامام(ع)،بهآنحضرتخوراند،بهشهادترسیدند.
«حاکم نیشابوری» از علمای نامدار اهلسنت ،در کتاب
مشهور خود« ،المستدرک علی الصحیحین» مینویسد:
«حسن بن علی[(ع)] بارها مسموم شد و هر بار از آن نجات
یافت تا اینکه در بار آخر ،بر اثر مسمومیت به شهادت
رسید ،چرا که زهر بر جگرش اثر گذاشته و آن را پاره پاره
کردهبود(».مستدرک؛ ص 206؛ حدیث  )4869هم او،
در بخش دیگری از کتابش ،به نقل از «ابیعروه بن قتاده»،
مینویسد«:دختر اشعث بن قیس ،حسن[(ع)] را مسموم
کرد .او در مقابل این کار ،مالی دریافت کردهبود(».همان؛
ص « )208علی بن حسین مسعودی» ،م��ورخ نامی
هم ،در کتاب «مرو جالذهب» ،جریان وع��ده معاویه به
«جعده» را اینگونه شرح داده است«:همسر حسن[(ع)]،
جعده دختر اشعث بن قیس ،آن حضرت را با سم به
شهادت رساند .معاویه به او[جعده] وعده داده بود که اگر
حسن[(ع)] را به شهادت برساند ،هزار درهم به او میدهد
و جعده را به عقد یزید در میآورد .هنگامی که حسن بن
علی[(ع)] به شهادت رسید ،معاویه به وعده مالی خود وفا
کرد و برای جعده هزار درهم فرستاد ،اما حاضر نشد او را
به عقد یزید درآورد و در پاسخ به اعتراض جعده گفت که او
زندگی یزید را بسیار دوست دارد و حاضر نیست زنی را به
عقدش درآورد که پیش از این ،به همسرش زهر خورانده
است(».مروجالذهب؛ ص )427معاویه ،پس از به شهادت
رساندن امام(ع) ،میکوشید به هر شکل ممکن ،خود را
از اتهام آمریت در این جنایت ،تبرئه کند؛ اما راز جنایت و
دسیسه او بر همگان آشکار و در کتابهای معتبر تاریخی
ثبت شد .افزون بر این ،حیله معاویه نتوانست مسلمانان
را نسبت به جایگاه و منزلت واالی امام حسن مجتبی(ع)
دچار تردید کند .این امر را میتوان در مدح و ستایشی که
مورخان و علمای جهان اسالم درباره منزلت و مقام امام
حسن(ع) ،در آثار خود آوردهاند ،به خوبی مشاهده کرد.

▪ ▪پرورش در َمهبط وحی

آرامش ،وقار ،حشمت و بخشندگی آراسته بود(».تاریخ
الخلفاء ،ص )224او روایتی از «محمد بن سعد» ،دیگر
عالم اهلسنت و صاحب اثر «طبقات الکبری» ،درباره
ام��امح��س��ن(ع) ،از ق��ول «عمیر بن اسحاق» نقل ک��رده
است که گفتهبود«:با هیچ فردی سخن نگفتم که دوست
داشتنیتر از حسن بن علی(ع) باشد .هنگامی که سخن
میگفت ،اص ً
ال دوست نداشتم کالمش متوقف شود .در
سراسر دوران آشناییام با او ،کالمی ناسزا یا درشت از
وی نشنیدم(».همان) «احمد بن یحیی َب�لاذُ ری» ،امام
حسن(ع) را با عباراتی همچون «آقای بخشنده و بردبار»
میستاید و روای��ت مشهور «حسن و حسین(ع) ،سرور
جوانان اهل بهشت هستند» را از رسولخدا(ص) نقل
میکند و دلیلی بر عظمت شخصیت امام مجتبی(ع)
میداند(.انسا باالشراف ،ص )7ابامحمد(ع) بسیار
سخی و بخشنده بود« .استاد مهدی پیشوایی» در این باره
مینویسد«:وجود گرامی آن حضرت ،آرامبخش دلهای
دردمند ،پناهگاه مستمندان و تهیدستان و نقطه امید
درماندگان بود .هیچ فقیری از خانه آن حضرت دست
خالی باز نمیگشت؛ هیچ آزرده دلی ،شرح پریشانی
خود را نزد آن بزرگوار بازگو نمیکرد ،مگر آنکه مرهمی
بر دل آزرده او نهاده میشد(».سیره پیشوایان ،ص)88
«محمد بن اس��ح��اق» ،مشهور به «اب��ن ندیم» نیز ،می
نویسد«:د ِر خانه حسن(ع) برای برآوردن نیازهای مردم،
َ
باز بود .هرگاه از خانه خارج میشد ،مردم به احترامش،
میایستادند و کسی عبور نمیکرد تا آن حضرت از
کوچه بگذرد(».حقایق پنهان ،ص )73بیتردید ،افزون
بر وابستگی ن ََسبی به رس��و لخ��دا(ص)ُ ،حسن سلوک
امام حسن(ع) با مردم و شخصیت اخالقی برجسته آن

▪ ▪ویژگیهای شخصیتی امام حسن مجتبی(ع)

درباره ویژگیهای شخصیتی آن امام همام(ع) ،مطالب
فراوانی در کتابهای معتبر علمای جهان اسالم ،اعم از
شیعهواهلسنت،نقلشدهاست«.جاللالدینسیوطی»،
مفسر و عالم برجسته قرن دهم که شافعی مذهب بود ،در
کتاب خود« ،تاریخالخلفاء» ،امام مجتبی(ع) را اینگونه
وصف کرده است«:برای حسن(ع)َ ،م ِ
ناسب[شایستگی]
و ویژگیهای بسیاری است .آقای بردباری که به زیور

ام��ام حسن(ع) در خ��ان��وادهای پ��رورش یافت که محل
سکونتشان ،مهبط وح��ی ب��ود .آن حضرت از محضر
رسولخدا(ص) بهره برد و از آموزههای پدر بزرگوارش،
امیرمؤمنان(ع) ،ممتازترین شاگرد مکتب پیامبر(ص)،
در سه��ا آم��وخ��ت .ام��ام مجتبی(ع) میفرمود«:ما از
شجرهای هستیم که شاخههای پربار و میوههای پاک و
گرانبهایی دارد .ما از خاندان نبوت و رسالتیم که در آن
خاندان ،اساس اسالم برپا شده است و با وجود ممانعت
دیگران ،عزت خاندان ما ،هر روز ،بیش از پیش ،ریشهدارتر
شد .ما دریاهای ژرف و شگرف را مانیم که هرگز خشک
نمیشوند و شبیه قلههای بلند و مرتفع هستیم که هرگز
فرود نمیآیند(».همان ،ص. )70
▪ ▪افتخاری استثنایی

در سال دهم هجرت ،تعدادی از علمای مسیحی که در
«نجران» ،منطقهای در شمال عربستان ،ساکن بودند،
برای دیدار با پیامبرخدا(ص) و بحث و گفتوگوی علمی
و دینی با آن حضرت ،به مدینه آمدند .مباحثه میان علمای
مسیحی و رس��و لاک��رم(ص) به موضوع خلقت حضرت
عیسی(ع) کشیده ش��د .با وج��ود ارائ��ه استدال لهای
محکم از سوی پیامبراکرم(ص) ،مبنی بر اینکه حضرت
عیسی(ع) پیامبر و بنده خداست ،علمای مسیحی نجران
حاضر به پذیرش حقیقت نبودند و مسیح(ع) را فرزند
خدا میدانستند .در این هنگام ،فرشته وحی بر رسول
خ��دا(ص) ن��ازل شد و پیام حق را به آن حضرت رساند:
«مثَل عیسی در نزد خدا ،همچون آدم است ،که او را از
َ
خاک آفرید ،و سپس به او فرمود« :موجود باش!» او هم فور ًا
موجود شد( .بنابراین ،والدت مسیح بدون پدر ،هرگز دلیل
بر الوهیت او نیست)؛اینها حقیقتی است از جانب پروردگار
تو ،بنابراین ،از تردید کنندگان مباش! هر گاه بعد از علم و
دانشی که (درباره مسیح) به تو رسیده( ،باز) کسانی با تو به
محاجه و ستیز برخیزند ،به آنها بگو :بیایید ما فرزندان خود
را دعوت کنیم ،شما هم فرزندان خود را ،ما زنان خویش را
دعوت کنیم ،شما هم زنان خود را ،ما از نفوس خود دعوت
کنیم ،شما هم از نفوس خود ،آن گاه مباهله کنیم و لعنت
خدا را بر دروغگویان قرار دهیم( » .آیات  59تا 61سوره آل
عمران -ترجمه استاد مهدی فوالدوند) ظاهر ًا قرار مباهله
رسولخدا(ص) و علمای مسیحی نجران ،به روز  24یا
 25ماه ذیالحجه موکول شد(.حقایق پنهان ،ص)60
همه مردم مدینه منتظر بودند تا ببینند رسول خدا(ص)

تشکیلکارگروه واسپاری نمایشگاهکتاب به تشکل های نشر
سخنگوی سی ُامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از
تشکیل کارگروهی به منظور واسپاری نمایشگاه کتاب
تهران به تشکلهای نشر خبر داد و گفت :در این کارگروه
نمایندگانیازشورایسیاستگذارینمایشگاه،معاونتامور
فرهنگیوتشکلهاینشرحضورخواهندداشت.بهگزارش
خبرگزاریکتابایران(ایبنا)بهنقلازروابطعمومیمعاونت
امورفرهنگیوزارتفرهنگوارشاداسالمی،سومینجلسه
ی ُامیننمایشگاهبینالمللیکتاب
شورایسیاستگذاریس 
تهران به ریاست سیدعباس صالحی ،معاون فرهنگی و
اعضای ش��ورا ،به تازگی برگزار شد .همایون امیرزاده،
سخنگوی ش��ورای سیاستگذاری درب���اره مصوبات این
جلسه اظهار کرد :موضوع واسپاری نمایشگاه کتاب تهران
به تشکلهای نشر بررسی و در پایان مصوب شد واسپاری
نمایشگاه با تشکیل کارگروهی بررسی شود.

▪ ▪تشکیل کارگروه برای تکمیل فرایند واسپاری

وی افزود :بر این اساس مصوب شد کارگروهی با ترکیب
اعضایی از ش��ورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران
(علیاکبر اشعری و فریدون عموزاده خلیلی) ،معاونت امور
فرهنگی (علی اصغر سیدآبادی ،امیرمسعود شهرا منیا و
همایون امیرزاده) و سه نفر از اعضای شورای تشکلهای نشر
تشکیل شود .پس از معرفی نمایندگان شورای تشکلهای
نشر ،این کارگروه به بحث و تبادل نظر و ارائه راهکار برای
تکمیلفرایندواسپارینمایشگاهاقدامخواهدکرد.همچنین
این نظرات برای تصویب نهایی در شورای سیاستگذاری
ی ُامیننمایشگاهبینالمللیکتابتهراناعالمخواهدشد.
س 
▪ ▪تداوم سیاستهای تجمیع یارانه ای

سخنگوی شورای سیاستگذاری از ادامه سیاستهای

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ارﺟﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺗﺸ�ﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ارزﻧﺪه ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ�
و ﺗﺒﺮ�� اﻧﺘﺼﺎب ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﺻﻤﺪى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون ﻓﻨ� و ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻠﻴﺨﻮاه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون ﺻﻨﺎ�ﻊ
�ﻮﭼ� اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ز�ﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ�
ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� و اﻓﺰا�ﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� در راﺳﺘﺎ� ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘ�
ﻣﺘﻮازن و ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ� ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ
ﺗﺤﻘﻖ �ﺎﺑﺪ .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ� ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و �ﻠﻴﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮر� اﺳﻼﻣ�
ا�ﺮان را از درﮔﺎه ﺑﺎر�ﺘﻌﺎﻟ� ﻣﺴﺎﻟﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .

ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر  -ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻴﺎم
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

 /٩٥٢٤٦٠٧٨ش

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺤﻖ و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪ�ﺮ ﺑﺮﺗﺮ �ﺸﻮر� ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ�
و ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺪ�ﺮان اﻧﺪ�ﺸﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎ�ﺎن

اﻣﻴﻨﯽ-دﺑﻴﺮى-ﻣﺤﻤﺪى-ﺻﺪرا ﯾﻮﺳﻔﯽ
�ﻪ در ا�ﻦ دﺳﺘﺎورد ﺳﺘﺮگ ﺷﺮ�� ﺑﻮده اﻧﺪ،
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻨﺶ ﻣﺪ�ﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ا� ﭼﻮن
ﺷﻤﺎ ،اﻟﮕﻮ� �ﺎر� و رﻓﺘﺎر� ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮى
ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺟﻮان
 /٩٥٢٤٥٩٩٥ل

ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدى

ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

دﮐﺘﺮﻗﻨﺒﺮزاده  -دﮐﺘﺮ رﻣﻀﺎن زاده
دﮐﺘﺮ ﻫﺮوى -دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺎﺑﯽ  -دﮐﺘﺮ اﺑﻄﺤﯽ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن  -دﮐﺘﺮ اﻣﻴﺪﺧﺪا
دﮐﺘﺮ اﺳﻼﻣﯽ-دﮐﺘﺮ دﻫﻘﺎﻧﯽ  -دﮐﺘﺮ ﺷﻔﺎﻋﯽ

 /٩٥٢٤٦٤٠١م

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه

ﺷﻬﺮدار� ﻗﻮﭼﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز
ﺷﻤﺎره/١١٤٣ش١٣٩٥٫٦٫١٨-ﺷﻮرا� ﻣﺤﺘﺮم
اﺳﻼﻣ� ﺷﻬﺮ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﻣﻴﺪان اﻏﻨﺎم
و اﺣﺸﺎم ﺷﻬﺮدار� را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ��
ﻣﺮﺣﻠﻪ ا� ﺑﺎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ��ﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد
ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل )ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ��ﺼﺪ و ﺷﺼﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ( ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘ� و �ﺎ ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪ
ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ �.ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ
ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﺷﻬﺮدار� ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧ� www.quchancity.irو �ﺎ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮ� واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد  ١٣٩٥٫٨٫١٧:ﻟﻐﺎ�ﺖ
١٣٩٥٫٨٫٢٧
زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ ١٣٩٥٫٨٫٢٨اﻟ�
ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻇﻬﺮ ﻣﻮرخ  - ١٣٩٥٫٩٫٧دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮدار� ﻗﻮﭼﺎن
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��:ﺼﺪ و ده ﻣﻴﻠﻴﻮن
ر�ﺎل ﻣﻌﺎدل �ﺎزده ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت :دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮدار
ﻗﻮﭼﺎن ﺳﺎﻋﺖ ١٢ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٩٫٩
 /٩٥٢٤٧٠٠٥ش
ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ٠٥١٤٧٢٢٥١٢٩:

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﻗﻮﭼﺎن

▪ ▪منابع

المستدرک علی الصحیحین؛ ابوعبدا ...حاکم نیشابوری؛
دارالحرمین للطباعه و النشر؛ قاهره؛ 1417؛ جلد 3

مروجالذهب و معادن الجوهر؛ علی بن حسین مسعودی؛
دارالهجره؛ قم؛ 1409؛ جلد 2

تاریخالخلفاء؛ عبدالرحمن بن ابیبکر سیوطی؛ دارصادر؛

بیروت

انوارالبهیة فی تواریخ الحجج االلهیة؛ شیخ عباس قمی؛

کتابفروشی جعفری؛ مشهد؛ بیتا

اسدالغابة فی معرفةالصحابة؛ عزالدین بن أثیر؛ دارالفکر؛
بیروت؛ 1989؛ جلد یکم

انساباالشراف؛ احمد بن یحیی بالذری؛ تحقیق سهیل زکار؛
دارالفکر؛ بیروت؛ 1966

امتاعاالسماء؛ احمد بن علی مقریزی؛ دارالکتب العلمیة؛
بیروت؛ 1999

سیره پیشوایان؛ مهدی پیشوائی؛ مؤسسه امام صادق(ع)؛

قم؛ 1381

حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(ع)؛ رسول جعفریان؛

انصاریان؛ قم؛ 1384

ترجمةاالمام الحسن(ع)؛ برگرفته از طبقات ابن سعد؛

محقق :سیدعبدالعزیز طباطبایی؛ مؤسسه آلالبیت(ع)
إلحیاءالتراث؛ قم؛ 1416

فروغ ابدیت؛ آیتا...العظمی جعفر سبحانی؛ بوستان کتاب؛
قم؛ ( 1385دوجلد در یک جلد جمعآوری شده است)

حقایق پنهان؛ احمد زمانی؛ دفتر تبلیغات اسالمی حوزه

علمیه قم؛ 1380

صلح امام حسن(ع)؛ شیخ راضی آل یاسین؛ ترجمه آیتا...
سیدعلی خامنهای؛ آسیا؛ 1354

...

تجمیع یارانهای در نمایشگاه کتاب سال  ١٣٩٥خبر
داد و گفت :پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا
مصوب شد سیاستهای تجمیع یارانهای در بخشهای
مختلف نمایشگاه کتاب تهران همانند سال گذشته
ادامه پیدا کند.

رکوردجشنوارهدانشجوییکتابشکستهشد

▪ ▪نکات مورد تأکید در بخش بین الملل نمایشگاه

امیرزاده درباره نکات مورد تاکید شورای سیاستگذاری
در بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران نیز اظهار کرد:
در سیاستها و اهداف نمایشگاه کتاب تهران در بخش
بینالملل ،بر نکاتی تاکید شد که مهمترین آنها عبارتند
از :حمایت از انتقال بومیسازی علوم و صنایع جدید
نشر ،استفاده از ظرفیتهای نمایشگاه کتاب در مسیر
دیپلماسی فرهنگی ،تقویت حضور ناشران بینالمللی در
نمایشگاه کتاب تهران ،کمک به صنعت نشر ایران برای
حضور در بازارهای جهانی و حمایت از ترجمه و انتشار

کتا بهای ایرانی به زبا نهای خارجی .سومین جلسه
شورای سیاستگذاری سی ُا مین نمایشگاه کتاب تهران
با حضور سیدعباس صالحی ،علیاکبر اشعری ،مهدی
ف��ی��روزان ،مرتضی کاظمی ،فریدون عموزاده خلیلی،
محمدرضا توکل صدیقی ،همایون امیرزاده ،امیرمسعود
شهرام نیا ،محمد سلگی ،محمد ح��م��ز هزاده ،مهدی
اسماعیلیراد و علیاصغر سیدآبادی برگزار شد.

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ

چه کسانی را با خود به مراسم مباهله خواهد آورد .دیری
نگذشت که «رس��ول خ��دا(ص) در حالی که حسین(ع)
را در بغل گرفته بود و دست در دست حسن(ع) داشت و
از سویی ،دخترش فاطمه(س) و دامادش ،علی(ع) هم
همراهش بودند ،برای مباهله به سوی آنها رفتند(».همان)
رهبر علمای مسیحی ،پس از مشاهده پیامبر(ص)،
امیرمؤمنان(ع) ،حضرت فاطمه(س) و حسنین(ع) از
مباهله با پیامبراسالم(ص) منصرف شد و به یارانش
گفت«:من چهرههایی را میبینم که هرگاه دست به دعا
بلند کنند و از درگاه الهی بخواهند که بزرگ ترین کوهها
را از جا بکند ،فور ًا دعای آنها مستجاب میشود(».فروغ
ابدیت؛ص)906بههمیندلیل،روبهرسولخدا(ص)کرد
و گفت«:أقلنا أقال ا ...عثرتک؛ از ما بگذر و ما را عفو کن،
خداوند بر شما رحمت کند» و آن حضرت فرمود«:نعم ،قد
اقلتکم؛ آری ،از شما درگذشتم(».حقایق پنهان ،ص)60
حضور امامحسن مجتبی(ع) درکنار رسولخدا(ص) در
روز مباهله ،نشاندهنده جایگاه بیمانند آن حضرت نزد
پروردگار متعال و پیامبر گرامی اسالم(ص) است.

خبر

گزارش

اﺣﻤﺪ ﺗﻴﻤﻮرى

...

سجایایامام حسن مجتبی(ع)درآثارعلمای شیعه و سنی

مناسبت

ﺑﺎ آرزو� ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﺗﻘﺎ� ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤ�
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﻴﺎرى
ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ .
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٤٥٩٨٢ف

اکرم محمدی-ضریب دقت داوران در انتخاب برترین
کتاب های سال دانشجویی افزایش یافته است.احمد
غالمی جلیسه مدیر عامل خانه کتاب در نشستی با
اعالم این خبر گفت:مهم ترین اتفاقی که در برگزاری
کتاب سال دانشجویی رخ داده،استمرار در برگزاری
ای��ن برنامه اس��ت که ای��ن موضوع نشان دهنده توجه
دست اندرکاران این برنامه است.وی بااشاره به تغییر
روی��ک��رد ب��رگ��زاری و اه��دای ای��ن جایزه گفت:تمامی
فرایند برگزاری این دوره  ،الکترونیکی است؛ به همین
منظور پرتالی طراحی شدو از سال گذشته برای داوری
جشنوارهها بهویژه جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی
بهصورت الکترونیکی اقدام شد.در ادامه عادل تقوی،
رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و دبیر بیست
و سومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی بااشاره
به این که در این دوره با بررسی  629اثر  ،رکورد کمی
و کیفی جشنواره  ،شکسته شده است ،گفت :مراسم
پایانی بیست و سومین جشنواره کتاب سال دانشجویی،
 25آبانماه در پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد
دانشگاهی با معرفی برگزیدگان برگزار می شود .

دانش و بخشش در سیره امام کاظم(ع)
رودس���ری  -حضرت ام��ام موسی ک��اظ��م(ع) ،در سال
 128هـ.ق ،در «اب��واء» ،محلی بین مدینه و مکه ،متولد
شدند .ایشان ،پس از شهادت پدر بزرگوارشان ،امام
جعفرصادق(ع) ،مسئولیت هدایت و امامت م��ردم را
برعهده گرفتند.
«ابن ابیالحدید» درب��اره شخصیت امام هفتم شیعیان
کو ِ
ین و ال ُن ُّس ِ
می
لم و
نویسد«:ج َمع ِم َن ال ِفقه و ّ
الد ِ
الح ِ
َ
الصب ِر؛ [آن حضرت] ،فقاهت ،دیانت ،عبادت ،بردباری
َّ
و شکیبایی را در خود جمع کردهبود(».شرح نهجالبالغه؛
ص )291امام کاظم(ع) به بخشندگی و سخاوت ،مشهور
بودند .آن حضرت حتی به دشمنانشان نیز ،احسان و
بخشش فراوانی داشتند« .خطیب بغدادی» در کتاب
«تاریخ بغداد» ،پس از بیان برخی خصوصیات و ویژگیهای
شخصیتی امام کاظم(ع) ،از بخششهای آن حضرت به
دشمنان و مخالفان نیازمند سخن به میان میآورد و آن را
میستاید(.تاریخ بغداد؛ص)29
ام��ام کاظم(ع) اهتمام فراوانی به ت�لاوت ق��رآن کریم و
عبادت داشتند« .فضل بن حسن طبرسی» در این باره
ّاس ِل ِکتاب اهلل  ...و
الم أحفَ ُظ الن ِ
الس ُ
مینویسد«:کان ،علیه َّ
دین؛آنحضرت،
المج َت ِه َ
ّاس،بالمدی َن ِة ُی َس ّمون َُه َز ُ
کانالن ُ
ین ُ
حافظترین مردم ،نسبت به کتاب خدا بود  ...و مردم مدینه،
او را زینت کوشندگان در عبادت خدا مینامیدند».
(اعالمالوری؛ ص )31افزون بر این ،آن حضرت در تمام
دانشها ،سرآمد دوران خود بودند« .ابن حجر هیتمی»،
دانشمندومحدثمشهوراهلسنت،دراینبارهمینویسد:
«[امام] موسی کاظم(ع) ،وارث علوم و دانشهای پدر و
فضل و کمال او بود .وی در پرتو عفو و گذشت و بردباری
فو قالعاده که [در رفتار با م��ردم ن��ادان] از خود نشان
م��یداد ،کاظم لقب یافت و در زم��ان او هیچ ف��ردی در
معارف الهی و دانش و بخشش به پای او نمیرسید(».سیره
پیشوایان؛ ص)416
دوران خالفت هارون عباسی از سال  170هـ.ق آغاز شد؛
دورانی که در آن ،عباسیان به اوج اقتدار دست یافتند و
سرزمینهای بسیاری تحت حاکمیت آنها ،با مرکزیت
بغداد ،قرار گرفت .با این حال ،عباسیان از امام کاظم(ع)
و شیعیان و دوستداران ایشان ،واهمه داشتند .به همین
دلیل ،آن حضرت ،همواره تحت نظر بودند و مدت زیادی
از عمر شریفشان را در زن��دا نه��ای مخوف بنیعباس
گذراندند .استاد شهید «مرتضی مطهری» ،در این باره
مینویسد«:امام[کاظم](ع) در یک زندان به سر نبرد ،در
زندانهای متعدد به سر برد .او را از این زندان به آن زندان
منتقل میکردند و راز مطلب این بود که در هر زندانی که
امام(ع) را میبردند ،بعد از اندک مدتی ،زندانبان مرید
[آن حضرت] میشد».
(سیری در سیره ائمه اط��ه��ار(ع)؛ ص  )172به نوشته
«رسول جعفریان»« ،امام کاظم(ع) دوبار توسط هارون
زندانی شد که مرتبه دوم ،از سال  179تا 183هـ.ش؛
یعنی به مدت  4سال به طول انجامیده و به شهادت آن
حضرت منجر شدهاست(».حیات فکری و سیاسی امامان
شیعه(ع)؛ ص )393با وج��ود تمام محدودیتها ،امام
کاظم(ع) از هیچ فرصتی برای بیان حقایق و دفاع از حق
اهلبیت(ع) خودداری نمیکردند.
«اب �ناث��ی��ر» ب��ی��ان ای��ن حقایق را دل��ی��ل زن��دان��ی شدن
ام��ا مک��اظ��م(ع) م�یدان��د و مینویسد«:علت بازداشت
او[امام(ع)] این بود که چون هارون در ماه رمضان سنه صد
و هفتاد و نه[هجری قمری] برای عمره (زیارت کعبه) رفت
و به مدینه رسول ،علیه الصالة و السالم ،بازگشت ،در کنار
مرقد پیغمبر(ص) ایستاد و گفت :درود بر تو ای پسرعمو؛
و این را ،برای مباهات و ترجیح خود بر همراهان گفت.
موسی بن جعفر(ع) که در آنجا حاضر بود ،گفت :سالم بر
تو ای پدر بزرگوار.
روی رشید تیره شد و گفت :یا ابوالحسن! این قطع ًا مایه
افتخار توست .آنگاه دستور داد موسی بن جعفر(ع) را به
بغداد ببرند و نزد سندی بن شاهک زندانی کنند( ».ترجمه
الکامل؛ ص  )106این اتفاق ،مقدمهای برای طرح نقشه به
شهادت رساندن امام کاظم(ع) شد.

ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻤ� ﺳﺮ�ﺎر را ﺑﻪ درﺟﻪ
داﻧﺸﻴﺎر� ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ .

دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد اﺻﻴﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد اﯾﺮاﻧﺸﺎﻫﯽ
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺠﺖ ﺟﻮادى
 /٩٥٢٤٥٩٦٦ف

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪاى )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

رﺿﺎ دوﻻﺑﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻴﮏ ﻧﮕﺎر آوﯾﮋه

 /٩٥٢٤٥٦٢٣ف

ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻓﺮاﺧﻮان ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� اﺟﺮا� ﭘﺮوژه ﺗﻘﻮ�ﺖ ﻓﻴﺪرﻫﺎ� ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﻴﺎم ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ز�ﺮ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎ�ﺪ� .ﻠﻴﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰار� ﻓﺮاﺧﻮان ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� از در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺗﺎ ارﺳﺎل
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،از ﻃﺮ�ﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس
 www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ� ،ﻣﺮاﺣﻞ
ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر و در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ١٣٩٥٫٨٫١٦ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰار�
ﻓﺮآ�ﻨﺪ ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� :ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٨٫٢٢
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ�:ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٩٫٧
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� »اﻟﻒ« :ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم -ﺑﻌﺪ ازﺧﻴﺎم  -٣٥ﺗﻠﻔﻦ -٣٧٦٤٢٠٠٥ :ﻧﻤﺎﺑﺮ
٣٧٦٤٢٠٠٣
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮ�ﺰ ﺗﻤﺎس ٠٢١-٢٧٣١٣١٣١
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺗﻬﺮان  ٨٨٩٦٩٧٣٧و  ٠٢١-٨٥١٩٣٧٦٨و در ﻣﺸﻬﺪ ٠٥١-٣٣٤٩٠٤٤٣
ﻣﺸﺨﺼﺎت �ﺎر :ﺗﻘﻮ�ﺖ ﺷﺒ�ﻪ � ٢٠ﻴﻠﻮوﻟﺖ ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﻴﺎم ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺷﺎﻣﻞ ٣٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺷﺒ�ﻪ
� ٢٠ﻴﻠﻮوﻟﺖ ﺗ� ﻣﺪاره و  ٢٨٠٠ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺷﺒ�ﻪ � ٢٠ﻴﻠﻮوﻟﺖ دو ﻣﺪاره و ٣٠٠ﻣﺘﺮ ﺷﺒ�ﻪ � ٢٠ﻴﻠﻮوﻟﺖ
زﻣﻴﻨ� دو و ﺗ� ﻣﺪاره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺼﺐ  ٥ﻋﺪد ر��ﻠﻮزر و  ١٠ﻋﺪد �ﻠﻴﺪ .LBS
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ١١٫٧٩٢٫٦٨١٫٤٤٠ :ر�ﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎ� ﺳﺎل ) ١٣٩٥اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺮاﻧ�(
ﻣﺪت اﻧﺠﺎم �ﺎر ٩ :ﻣﺎه
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺪرج در آ�ﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /١٢٣٤٠٢ت  ٥٠٦٥٩ﻫـ ﻣﻮرخ ٩٤٫٩٫٢٢
رﺷﺘﻪ و ﭘﺎ�ﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران ﻧﻴﺮو -ﺗﻤﺎﻣ� ﭘﺎ�ﻪﻫﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ )رﺿﺎﺷﻬﺮ(
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده  ،ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ آرزوﻣﻨﺪم.

 /٩٥٢٤٦٢٢٣آ

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاى )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� درﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� اﺟﺮا� ﭘﺮوژه ﺣﻔﺎر� ﺿﺮﺑﻪا�
و آزﻣﺎ�ﺶ ﭘﻤﭙﺎژ آب ﭼﺎهﻫﺎ� ﺷﻬﺮ�ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم و ﻗﻮﭼﺎن  ١و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘ� ﻧﺼﺮآﺑﺎد ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ز�ﺮ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎ�ﺪ� .ﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از در�ﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ از ﻃﺮ�ﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ
)ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.ir :اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ�،
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر و در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎر�ﺦ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ١٣٩٥٫٨٫١٧ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧ� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎ�ﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  ١٣ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٨٫٢٢
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧ� اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٩٫٢
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  ١٦ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٩٫٣
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ� »اﻟﻒ« :ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮارﺧﻴﺎم ،ﺑﻌﺪ از ﺧﻴﺎم ،٣٥ﺗﻠﻔﻦ  ٣٧٦٤٢٠٠٥ﻧﻤﺎﺑﺮ ٣٧٦٤٢٠٠٣
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮ�ﺰ ﺗﻤﺎس  ٠٢١-٢٧٣١٣١٣١دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم
در ﺗﻬﺮان  ٨٨٩٦٩٧٣٧و  ٠٢١-٨٥١٩٣٧٦٨و در ﻣﺸﻬﺪ ٠٥١-٣٣٤٩٠٤٤٣
ﻣﺸﺨﺼﺎت �ﺎر :ﺣﻔﺎر� ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻪ روش ﺿﺮﺑﻪا� ��� ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ١٤٠ﻣﺘﺮ )ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار ١٤ا�ﻨﭻ( ��� ،ﺑﻪ
ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ٦٥ﻣﺘﺮ و د�ﮕﺮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ٢٢٥ﻣﺘﺮ )ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار ١٢ا�ﻨﭻ( ﻫﺮ�� ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ٢٤ا�ﻨﭻ و ﻣﺸﺒ��ﺮدن
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ� ﺟﺪار ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺎﺷﻴﻨ� و آزﻣﺎ�ﺶ ﭘﻤﭙﺎژ آب آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ٧٢ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد٢٫٤٨٦٫٠٨٨٫٣٨٥ :ر�ﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎ� ﺳﺎل ) ١٣٩٥اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﻏﻴﺮﻋﻤﺮاﻧ�(
ﻣﺪت اﻧﺠﺎم �ﺎر٥ :ﻣﺎه
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� :ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺳﻴﺼﺪﻫﺰار ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻨﺪرج در آ�ﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /١٢٣٤٠٢ت٥٠٦٥٩ﻫـ ﻣﻮرخ ٩٤٫٩٫٢٢
رﺷﺘﻪ و ﭘﺎ�ﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران� :ﺎوشﻫﺎ� زﻣﻴﻨ� -ﺗﻤﺎﻣ� ﭘﺎ�ﻪﻫﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
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