روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

قیمت  2000تومان  /شماره616

درگذشت
ِ
رهبر انقالب
حاج علی شمقدری
راتسلیتگفتند

حریرچی:

کلکشور در وضعیت
قرمز کرونایی است

همین صفحه

طرح تازه مجلس ،حضور مردم را در انتخابات
کاهش خواهد داد؟

دغدغه
مشارکت

شهرنوشت 6

اخذ شناسنامه برای فرزندان خارج از چارچوب
ازدواج رسمی پروسهای بسیار سخت است

واکنش تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مواد غذایی به جهش قیمت خوراکیها:

گرانفروشی نیست ،گرانی است!

چرتکه 3

کودکان بدون هویت
و بیفردا
شهرنوشت 6

حکایات تلخ کولبری پایانی ندارد

زنان وکودکان نیز
به صف کولبران
افزوده شدهاند

انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوم اسفند پارسال زنگ خطری
بود برای میزان مشــارکت مردم پای صندوقهای رأی .این مشارکت
در بهترین حالت حدود  40درصد بود و تنها یکی دو مورد استثنا وجود
داشت که مشارکت به  50درصد رسیده بود .البته آب از آب تکان نخورد
و مسئوالن در پاسخ به کسانی که نسبت به این افت حضور مردم هشدار
دادند ،تاکید کردند که این میزان مشارکت نیز خللی در مشروعیت و
مقبولیت انتخابات برگزار شده ایجاد نمیکند.
آمار مشــارکت مردم در مرحلــه دوم انتخابات مجلــس از میزان
مشارکت در مرحله اول هم جالبتر بود .در این دور از انتخابات که همین
چند روز گذشــته برگزار شــد ،چهار حوزه از  10حوزهای که در آنها
انتخابات برگزار شد ،مشارکتی زیر  10درصد و تکرقمی داشتند .به
همین دلیل هیچ کدام از افراد پیروز در دور دوم انتخابات موفق نشدند
به مرز  25درصد رأی کل افراد واجد شرایط رأی دادن برسند.
طرح فعلی بیشتر محدودیتزاست
با این تجربهها ،اکنون بسیاری هشدار میدهند که طرح تازه مجلس
برای اصالح قانون انتخابات ریاستجمهوری ،رغبت مردم برای شرکت
در انتخابات  1400را از همین مقدار هم کمتر خواهد کرد.
یک نماینده سابق مجلس در این خصوص به ایسنا گفت :ما به دلیل
مشکالت اقتصادی و فشارهای خارجی به مشارکت باالی مردم در سال
 ۱۴۰۰نیاز داریم ،اما طرح مجلس برای قانون انتخابات بیشتر از اینکه
چنین انتظاراتی را برآورده کند ،آثار دیگری برجا میگذارد .محمدرضا
بادامچی در پاسخ به این پرسش که الزامات حضور اکثریت در انتخابات
ریاستجمهوری آینده چیست...
سیاست 2

دسترنج 4

آغاز رزمایش پکن همزمان با سفر مقام
آمریکایی به تایپه

هشدار به واشنگتن
از تنگة تایوان
جهان 5

استقالل و معضل مدیریت غیرشفاف

الکس؛ فرمانده نو!
آدرنالین 7

هشدار به خریداران کتاب از سایتهای خوشنام

تخفیفهای  70درصد،
ضربهای دیگر برتن
نحیف صنعت نشر
کتاب 8

خبر

گذشت حاج علی شمقدری را تسلیت گفتند
ِ
رهبرانقالب در
حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشت
مرحومآقایحاجعلیشمقدریراتسلیتگفتند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی بمناسبت
درگذشتحاجعلیشمقدریبهاینشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحیم
با تأثر فراوان اطالع یافتم که دوســت و همراه
قدیمــی ،مرد مؤمــن و انقالبی و متشــرع ،پدر
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شهید و برادر شهید ،مرحوم آقای حاج علی آقای
شــمقدری رحمة اهلل علیه دارفانی را وداع کرده
است .اینجانب در بیش از نیم قرن آشنائی با این
بردار با ایمان و پرتالش ،همواره او را در جبه ه حق،
به پایداری و غیرت و صدق و وفا شناخت ه و از او جز
نیکی و مجاهدت ندیدهام ،رحمت و رضوان خدا بر
او باد .وظیفه میدانم که به همسر مؤمن و صبور و
فرزندان صالح و مکرّم و نیز به دیگر بازماندگان و

هم ه دوستان و آشنایان آن مرحوم تسلیت عرض
کنم و حشــر او با شــهیدان و بندگان صالح را از
خداوند مسألت نمایم.
سیدعلیخامنهای
حاج علی شمقدری دبیر جامعه اصناف مشهد
و تولیت حسینیه آیت اهلل ســید جواد خامنهای
در مشهد روز پنجشــنبه در ۸۵سالگی دار فانی را
وداعگفت.

آگهي مزايده عمومي

گروه ملي صنعتي فوالد ايران در نظر دارد نسبت به فروش موضوع مندرج در جدول ذيل وفق مشــخصات و شرايط كلي از طريق مزايده و طبق شرايط
عمومي و خصوصي مزايده و مدارك پيوست را به يك يا چند داوطلب واجد شرايط به فروش رساند.
الف ) مشخصات مزايده :

 -1تاريخ فروش اسناد مزايده روز شنبه مورخ  99/06/29لغايت روز چهارشنبه مورخ  99/07/02ميباشد.
 -2جهت بازديد ( سايت ويزيت ) از اقالم موضوع مزايده روز يكشنبه مورخ  99/07/06رأس ساعت  10صبح ميباشد.
 -3آخرين مهلت دريافت پاكات روز سه شنبه مورخ  99/07/08ميباشد.
 -4تاريخ گشايش پاكات روز چهارشنبه مورخ  99/07/09ميباشد.
 -5محل گشايش پاكات اهواز  -دفتر كميسيون معامالت گروه ملي صنعتي فوالد ايران.
 -6نوع تضمين شــركت در مزايده  ،ضمانــت نامه معتبر بانكي  ،يا چكهــاي تضميني بانكي  ،يا بلوكــه مالي از مطالبات نزد امورمالــي گروه ملي و يا
رســيد واريز وجه نقد به شــماره حســاب  0356941223004بانك ملي بنام گروه ملي صنعتي فوالد ايران ( شناســه ملي  ( ) 10860719168 :شماره شبا:
) IR560170000000356941223004
 ضمناً از كليه متقاضيان شركت در مزايده دعوت ميشود پس از كسب اطالعات الزم و با ارائه اصل رسيد واريز مبلغ  200,000ريال ( غير قابل استرداد) به شماره حساب  0356941223004بانك ملي بنام گروه ملي صنعتي فوالد ايران با در ساعات اداري جهت دريافت اسناد و مدارك مربوطه  ،به آدرس :
اهواز  -كيلومتر  9جاده اهواز  -خرمشهر شــركت گروه ملي صنعتي فوالد ايران – امور قراردادها ( تلفن 061 – 33310066 :فكس  ) 061 – 33310122 :و
سايت  www.insig.orgمراجعه فرمايند( .شناسه ملي( )10860719168 :شماره شبا) IR560170000000356941223004 :
ب ) شرايط متقاضي
 -1دارا بودن شخصيت حقيقي و حقوقي.
 -2اعالم آمادگي از طريق شماره تلفن نمابر اعالم شده)061- 33310126( -)061- 33310122( :
 -3ارائه اسناد و مدارك ثبتي و قانوني شركت شامل  :تصوير اساسنامه  ،اظهارنامه  ،آگهي تأسيس  ،آگهي آخرين تغييرات و كد ملي افراد مجاز.
 -4ترجيحاً داشتن سوابق كاري مشابه معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه ضروري است.
 -5هزينه آگهي روزنامه متناسباً بعهده برنده مزايده فوق خواهد بود.
ضمناً ارائه سوابق و مدارك مزبور هيچگونه حقي براي متقاضيان جهت شركت در مزايده ايجاد نخواهد نمود.

