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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﯾﮏ ﺷﺎﯾﻌﻪ
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏﺳﺎﻫﺎﮐﯿﺎن
ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﺖ

patricksahakian72@gmail.com

ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﯾﺎ اﺿﻄﺮارى ﺑﻪﻧﻮﻋﻰ
از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻃﻼق ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ
و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎرات را
در دﺳﺖ ﻣﻰﮔﯿﺮد.
اﯾــﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤــﻮﻻ در ﺣﺎﻟــﺖ
اﺿﻄﺮار و ﻏﯿﺮ ﻋــﺎدى ﭘﯿﺶ ﻣﻰآﯾﺪ.
ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ از
زﻣﺎﻧــﻰ ﮐﻪ دوﻟــﺖ -ﻣﻠﺖ ﺷــﮑﻞ و
ﺷﻤﺎﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ ،ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻻﯾــﻞ وﯾﮋه
ﺳﯿﺎﺳــﻰ ،اﻣﻨﯿﺘﻰ ،دﻓﺎﻋﻰ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﻰ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺳﺮاﺳــﺮ
ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺷــﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﻫﻨﮕﺎم روﯾﺪادﻫﺎى ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﻣﮑﺎن
اﺑﺮاز ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮقاﻟﻌــﺎده در ﻣﻨﻄﻘﻪاى
ﺧﺎص اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﮐﻠﻰ ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﺑﺎ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳــﻰ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﻐﺎﯾﺮت ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨــﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﮐﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را
از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدى
ﻏﯿﺮ ﭘﻮﯾﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎ اﻋــﻼم ﺣﺎﻟﺖ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﻰ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت
ﻣﻰﮔﯿﺮد .در ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان
اﻋﻼم ﺣﺎﻟﺖ ﻓــﻮق اﻟﻌــﺎده درﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻰ ﮐﺸﻮر ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺨﺎذ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
اﻣﮑﺎن اﻋﻼم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر را
دارد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ درﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر
اﺟﺎزه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى و اﻗﺪام دارد؛ ﭘﺲ
از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳــﻤﻰ
ﻧﺸﺮ داده ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
در روز ﺟﺎرى آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،دوﻟﺖ در ﮐﺸــﻮر اﺧﺘﯿﺎرات
ﮔﺴــﺘﺮدهاى ﺑﻪ دﺳــﺖ ﻣﻰآورد .در
ﮐﺸــﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮار
و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراﯾﻰ
ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎى
ﻣﺮزى و درﮔﯿﺮى ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎى پ ك
ك ،اﻋﻼم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮى ﻣﺮﺳﻮم
اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸــﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﮑﺎن
ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاى ﯾﮏ دوره ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﯾﺪ
دورهﻫﺎى ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺸﻮر دارد...
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 2

روﺣﺎﻧﻰ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد :

ﺑﺎ ُدم ﺷﯿﺮ ﺑﺎزى ﻧﮑﻦ

ﻧﺮخ اﻧﻮاع ارز
ﺛﺎﺑﺖﻣﺎﻧﺪ

ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮى ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﻰ ﭘﺮوﻧﺪه
در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ:

ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻮدك ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮى دارد

ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا  :ﺑﺎ »ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎن داد« وارد ﻋﺮﺻﻪ
ﺣﺮﻓﻪ اى ﺳــﯿﻨﻤﺎ ﺷــﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻘﻰ
ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﮐﺮﺳــﻰ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺟﻮان ﻗﺮار داد  .ﺑﻌــﺪ از آن ﻓﻀﺎى ﻓﮑﺮى
او و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎى ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزﯾﺶ در ﻋﺮﺻﻪ
6
ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺑﭽﻪ ﻫﺎى ...

ﺣﻮادث

ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن :

ورزش

اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻓﺮﺟﺎمﺳﻨﺎرﯾﻮى
ﮐﻮدك رﺑﺎﯾﻰ

ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﻋﺰت ﺧﻮد را
ﺣﺮاج ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ
2

naslfarda

ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا :در زﻣــﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮى ،ﭘﻮرﯾﺎ
ﺗﻼش ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ از ﻣﺤﻞ
ﻣﺘﻮارى ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش وى ﺑﺮاى ﻓﺮار
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺼﺎدف وى ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و
ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
5
ﺑﻪ ﻓﺮار ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ...
naslefardanews

ﺑﺮاﺳــﺎس اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﻧﺮخ ﻫﺮ
دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز
ﻗﺒﻞ  43ﻫﺰار و  650رﯾﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮرد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﻫﺮ ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺪون
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺒﻪ  57ﻫﺰار و 333
رﯾﺎل و ﻫﺮ ﯾﻮرو ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ...
3

ﺣﺬف ﭘﺮﭼﻤﺪار
از ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ

7

 1000ﺗﻮﻣﺎن

WWW. NASLEFARDA.NET

ﻧﯿـﻢﻧﮕـﺎه

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدى دوﻟﺖ ،اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﺷﻮﺧﯿﻪﻣﮕﻪﺑﺬارم
ﺑﺮم از دوﻟﺖ؟!

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻣﺮوز

 8ﺻﻔﺤﻪ

اقتصادی استان اصفهان

 23جوالی | 2018

 8ذی القعده 1439

| سال اول| شماره

اظهار کرد :با توجه به
هر گرم طالی ۱۸
هزار
تومان حباب قیمتی...

قیمت  ۲۶۱هزار و ۵۰

یکم| صفحه اول

اتاق بازرگانی
تهران از احتمال بروز
کمبود دارو خبر داد

رضامحزونیه

سا
زگاریباککممآبی،
آبی،تنها
مدیرعامل شرکت آبفا

بیش

از یک دهه از وقوع

خشکسالی
خشکسالی در کشور

را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

اصفهان بیان کرد:

راهدسترسیبهآب

میگذرد
میگذرد به
طوری که هماکنون
هماکنون در مرحله
تنش آبی قرار داریم
یا روستا کمتر
از آب مورد نیاز در اوج مصرف است.که در آن منابع آبی

موجود برای تأمین آب

یک شهر ،شهرستان

2

ادامه در صفحه 2

ﻏﺮب در ﻟﺮزه

10524

3ﻣﯿﻠﯿﻮن

دﻣﺎى ﻫﻮاى ﺳﻨﻨﺪج

روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺳــﺎﻋﺖ  2و  37دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﺎﻟﻰ ﺗﺎزه
آﺑﺎد ،ﺗﮑﺎن ﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪى را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﮑﺎن ﻫﺎﯾﻰ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﺷــﺪ زﻟﺰﻟﻪ اى  5.9رﯾﺸــﺘﺮى اﺳﺖ در
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﻰ از اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺷــﻬﺮﻫﺎى ﮐﺎﻣﯿﺎران
و ﺳﻨﻨﺪج ﻫﻢ اﺣﺴــﺎس ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳــﺎس اﻋﻼم ﻣﻮﺳﺴﻪ
ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﻬﺮان ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻟﺮزه ﺗﺎﮐﻨــﻮن ﺑﯿﺶ از 10
ﭘﺲ ﻟﺮزه داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎزه آﺑﺎد ،ﺳﺮﭘﻞ

ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺎﮔﺮدان
ﮐﻰروش در روﺳﯿﻪ 2018

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺮق
ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﺷﻮد

ﺻﺎف
اﻣــــــــﺮوز:

38
16

ﻓــــــــــﺮدا:

4

37
16

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮاى دﯾﺮوز ﺗﻬﺮان

ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن،ﻓﺪاىﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻰ ﺑﺮﻗﻰ ،ﯾﻘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
7
ﻏﺬاﯾﻰ را ﮔﺮﻓﺖ 3
دﻓﺎﻋﻰﺷﺪﻧﺪ

76
ﺳﺎﻟﻢ

ﺷﺮﮐﺘﻰ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ:
-1اﻧﻮاعﻗﻄﻌﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰﻧﻮﺑﺎﺗﮑﻨﻮﻟﻮژىﻫﺎى DIPو SMDﺑﺎﺑﺮﻧﺪﻫﺎىﻣﻌﺮوفوﻣﻌﺘﺒﺮ
-2ﺗﻌﺪادىازﻣﺎﺷﯿﻦآﻻتﺻﻨﻌﺘﻰﺷﺎﻣﻞﭘﺮسدﺳﺘﻰ،ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎىﻣﻮﻧﺘﺎژوﺗﺴﺖﺑﺮد

ﺗﻤﺎس09171082364:

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن

آﮔﻬﻰﻣﻨﺎﻗﺼﮥدوﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺷﻤﺎرة97-4-1

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﻣﻮﺿﻮع:ﺷﺮﮐﺖدرﻣﻨﺎﻗﺼﮥاﺣﺪاثﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﮥﭘﺴﺎبﺑﻪﻇﺮﻓﯿﺖورودي 850ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐدرﺳﺎﻋﺖﺑﻪروشBOT
-1ﺷﺮحﮐﺎر:ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،ﺗﻬﯿﻪوﺗﺎﻣﯿﻦﺗﺠﻬﯿﺰات،ﻧﺼﺐ،ﺗﺴﺖ،راهاﻧﺪازي،ﺗﻬﯿﻪﻗﻄﻌﺎتﯾﺪﮐﯽوﻣﻮادﻣﺼﺮﻓﯽ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
 ،آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ذوب آﻫﻦ و واﮔﺬاري ﭘﺮوژه
-2ﻣﺤﻞاﻧﺠﺎمﮐﺎر:اﺻﻔﻬﺎن–اﻧﺘﻬﺎياﺗﻮﺑﺎنذوبآﻫﻦ–ﻣﺤﺪودةﮐﺎرﺧﺎﻧﮥذوبآﻫﻦاﺻﻔﻬﺎن
-3ﺷﺮاﯾﻂﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎنﺷﺮﮐﺖدرﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
 1-3آﻣﺎدﮔﯽﻻزمواﻋﻼمﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﺑﺮايﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريوﯾﺎﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽدراﯾﻦﭘﺮوژهﺑﺎاراﯾﻪاﺳﻨﺎدوﻣﺪاركﻣﺜﺒﺘﻪ
 2-3داراﺑﻮدن ﺗﺨﺼﺺ،ﺗﻮانﻓﻨﯽﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽﻣﺮﺗﺒﻂوﻣﻨﺎﺳﺐ وﮔﻮاﻫﯽﺣﺴﻦﺳﺎﺑﻘﻪ.
-4ﻣﻬﻠﺖوﻣﺤﻞﻓﺮوشاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  97/5/2ﻟﻐﺎﯾﺖ  97/5/8از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ) -WWW.Esfahansteel.comﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( ﺑﻪ
ﻓﺮوشﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮايدرﯾﺎﻓﺖاﻃﻼﻋﺎتﺑﯿﺸﺘﺮ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎنﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺑﺎﺗﻠﻔﻦﻫﺎيذﯾﻞﺗﻤﺎسﺣﺎﺻﻞﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺗﻠﻔﻦ 2166:و 0315257- 3655دورﻧﮕﺎر0315257- 2061:
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺗﻬﯿﻪﻣﻮاداوﻟﯿﻪ،آﻣﺎدهﺳﺎزى،ﻃﺒﺦوﺗﻮزﯾﻊﻏﺬاىﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻓﺎﻃﻤﻪاﻟﺰﻫﺮاء)س(ﻧﺠﻒآﺑﺎد
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﻰﻓﺎﻃﻤﻪاﻟﺰﻫﺮاء)س(ﻧﺠﻒآﺑﺎددرﻧﻈﺮداردﺗﻬﯿﻪﻣﻮاداوﻟﯿﻪ،آﻣﺎدهﺳﺎزى،ﻃﺒﺦوﺗﻮزﯾﻊﻏﺬاىﭘﺮﺳﻨﻞوﺑﯿﻤﺎران
ﺧﻮدرادرﻣﺤﻞﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻪﻣﺪتﯾﮑﺴﺎلﺑﻪﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرواﺟﺪﺷﺮاﯾﻂواﮔﺬارﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎنﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﻬﺖدرﯾﺎﻓﺖاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺑﺎاراﺋﻪﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪﮐﺘﺒﯽﺑﻪآدرس:اﺻﻔﻬﺎن-ﻧﺠﻒآﺑﺎد -ﺑﻠﻮارﭘﺮﺳﺘﺎر-ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻓﺎﻃﻤﻪ
اﻟﺰﻫﺮاء )س( ﻧﺠﻒ آﺑﺎد-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري -واﺣﺪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دوﻟﺖ ﺑﻪ آدرسwww. Setadiran. ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ردﯾﻒ

ﺷﺮح

1

ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

2

ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن

روزدوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1397/05/01ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ1397/05/11ﺑﻪ آدرس:
ﻧﺠﻒ آﺑﺎد – ﺑﻠﻮار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮاء واﺣﺪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دوﻟﺖ

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روزﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1397/05/23واﺣﺪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

3

ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت
و ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1397/05/17ﺳﺎﻋﺖ9ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮاء )س( ﻧﺠﻔﺂﺑﺎد واﻗﻊ در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد – ﺑﻠﻮار ﭘﺮﺳﺘﺎر

4

روز ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1397/05/24ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن

5
6

1/000/000/000رﯾﺎل
ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500,000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  1111500680ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮاء )س( ﻧﺠﻒ آﺑﺎد وارﯾﺰ و ﻓﯿﺶ آن ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد.
ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪارك و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮاء )س( ﻧﺠﻒ آﺑﺎد
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قیمت سکه
سکه طرح
قدیم
سکه طرح
جدید
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمی

قیمت
فروش

3,282,000
1,591,000
811,000
433,000

یک مثقال
طالی  17عیار
یک گرم طالی
 18عیار

266,170

یک گرم طالی
 24عیار

قیمت قبلی

3,031,000

1,153,000

یک گرم طالی
 19عیار

شماره
زندگی جدید ماهنامه
سالم
منتشر شد

و 270ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن

ذﻫﺎب و ﺗﻼث ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﻰ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎﯾﻰ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.در
ﭘﻰ زﻣﯿﻦﻟﺮزه اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻃﻰ
دﺳﺘﻮرى ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى اﻣﺪادى و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن
اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﯿﺖ و ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏ
ﺟﻬﺖ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ زﻣﯿﻦﻟﺮزه در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه آﻣﺎدﮔﻰ و...

بازار طال و سکه

فردا

از آن
ماست

ﺗﻮﻣﺎن

ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ

مشــکل دریافت ارز
دولتی مــورد نیاز برای
واردات دارو و
اعتراض فعاالنتجهیــزات پزشــکی ،صدای
بخش
خصوصــی این حوزه
را
بلند کرده اســت.
درحالیکه مســووالن
دولتی مدعی هستند
برای تامین ارز واردات
دارو و مــواد اولیه
کارخانههــای تولید دارو
و
تجهیزات پزشکی،
مشــکلی وجود ندارد،
فعــاالن اقتصادی ایــن
حوزه در نشســت
کمیســیون اقتصاد
ســالمت اتاق بازرگانی
تهران هشدار دادند
درحالحاضر موجودی
شرکتهای پخش و
اولیه واحدهای همچنین موجودی مواد
رسیده و در تولیــدی دارو به زیر یک ماه
صورتی که...

-۱اوضــاع اقتصــادی را همه
مــی
آن داننــد .فعال نفــس های
به
شــماره افتــاده و رمقی
باقی
نمانده اســت .کوچکترین
صحبت و
کمترین شایعه موجی
نگران
ها کننده می شود و قیمت
و همچنان دســتخوش تغییر
تحول
هســتند که افــراد را
دچار
حیرت کرده است و هیچ
فردی از
یک لحظــه دیگر خبر
ندارد بــه
طوری کــه بعضی از
فروشندگان از لحظه تمام شدن
قیمت ها
به طور قاطع صحبت
نمی کنند
و تنها وقتی معامله ای
را تمام
شده تلقی می کنند که
وجه نقد،
رد و بدل شده باشد .در
این اوضاع
مردم هستند که قدرت
خریدشان
هر روز کمتر می شود
و مجبورند
بسیاری از هزینه های
ضروری
خود را حــذف کنند و
نگران
آینده خود و خانواده خود
باشند.
اوضاع تولید هم نگفتنی
است و باید
در فرصت مناسبی به
آن پرداخته شود.
 -۲وجود
نقدینگی در میان مردم
موجب
شده اســت که هر روز
سمت و
سویی جدید پیدا کند و...

ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﺳﮑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻮرو

داروییهابهمرزهشدار
رسیدند

شماره افتاده

NASLEFARDA.NET

زﻣﯿﻦ زﻟﺰﻟﻪ در ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﺷﺪ

ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا :رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز در ﻫﻤﺎﯾﺶ
روﺳﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰﻫﺎى اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﻤﻰ
را اﯾﺮاد ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪهاى از ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﯿﺪ:
■ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
داﺧﻠﻰ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳــﺖ
ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ.
■ ﻫﯿﭻﮔﺎهﻣﺜﻞاﮐﻨﻮنﻧﻤﻰﺷﺪﮔﻔﺖﮐﻪﮐﺎخﺳﻔﯿﺪﺿﺪﺣﻘﻮق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺿﺪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ.
■ آﻗﺎﯾﻰ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ روى ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺖ.
■ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳﺖ؛ اﻣﺮوز ﺛﺎﺑﺖﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺳﺖ.
■ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺗﻀﻌﯿﻒ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى اﺻﻠﻰ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ.
■ دﺷﻤﻦ در ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد؛
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﻮم ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻪاى ﺑﻮد.
■ ﻫﺮﮔﺎه اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
■ ﺑﺮﺟﺎم ،ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪ  12ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻨﺎورى ﻫﺴﺘﻪاى
اﯾﺮان ﺑﻮد.
■ ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان اﺳﺖ.
■ ﻋﻤﻖ راﻫﺒﺮدى اﯾﺮان از ﺷــﺮق ﺗﺎ ﺷــﺒﻪﻗﺎره ،در ﻏﺮب ﺗﺎ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،در ﺟﻨﻮب ﺗﺎ درﯾﺎى ﺳﺮخ و در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﻗﻔﻘﺎز اﺳﺖ.
■ ذات و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﻰ ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﻰ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن در
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ﺑﺮاﺑﺮ آدﻣﮑﺶﻫﺎﺳﺖ.
■ داﻋﺶ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺠﺎت دادﯾﻢ؛ ﺑﻪ
ﺧﻮداﻓﺘﺨﺎرﻣﻰﮐﻨﯿﻢ.
■ﺑﻪ آدﻣﮑﺶﻫﺎى داﻋﺶ ﺳﻼح و ﭘﻮل دادﯾﺪ و ادﻋﺎى ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ دارﯾﺪ؟
■ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮن ﺟﻮاﻧﺎﻧﻤﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دادﯾﻢ.
■ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﻮد.
■ ﺗﻮﻃﺌﻪ آﺧﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻼش ﺑﺮاى ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
اﺳﺖ.
■ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان آﻗﺎﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮﮐﺮ ﮐﺴﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
■آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰﻫﺎﺑﺎﯾﺪﺧﻮبﺑﻔﻬﻤﻨﺪﮐﻪﺻﻠﺢﺑﺎاﯾﺮانﻣﺎدرﺻﻠﺢﻫﺎ
و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺎدر ﺟﻨﮓﻫﺎﺳﺖ.
■ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻰﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺗﻮان ﻣﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺖ.
■ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﻣﺎ را ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ؛ ﺣﺘﻤﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻰدﻫﯿﻢ.
■ ﺗﺮاﻣﭗ زور زﯾﺎدى زد؛ اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج
ﺷﻮد.
■ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﭙﺨﺘﮕﻰ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
■ آﻣﺮﯾﮑﺎى ﻣﻨﺰوى ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮد.
■ آﻗﺎى ﺗﺮاﻣﭗ! ﻣﺎ ﻣﺮد ﺷﺮف و ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ آﺑﺮاه ﻣﻨﻄﻘﻪ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﺎ دم ﺷــﯿﺮ ﺑﺎزى ﻧﮑﻦ ،ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ.
■ ﻧﻪ ﺷﺮﻗﻰ و ﻧﻪ ﻏﺮﺑﻰ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻧﺪارد.
■ رواﺑﻂﻣﺎﺑﺎروﺳﯿﻪﺑﺮﻣﺒﻨﺎىﻫﻤﺴﺎﯾﮕﻰوﻣﻨﺎﻓﻊﻣﺘﻘﺎﺑﻞاﺳﺖ.
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280,930
354,890

2,701,000
2,871,000
1,521,000
701,000
426,000

1,041,000
240,320
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320,420
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