سهشنبه  16آذر 1400

کنگره ملی شعر «سردار سربداران» اختتامیه ندارد!
مرتضی امیری اسفندقه ،دبیر علمینخستین کنگره ملی
شعر سردار سربداران در نشست خبری این کنگره با بیان
اینکه پس از شهادت حاجقاسم ،شب شعرهای محلی و
منطقهایبسیاریبرگزارشد،گفت:بسیاریازنهادهاخود
را موظف دانستند که سرودههای شاعران را جمعآوری و
کتاب چاپ کنند اما این نخستین کنگره است که در مورد

خبر
روز

و
جیههسامانی

حقالتألیفها
اجرت
شبنخوابیهای
ما نمیشود

مصطفی
رحماندوست ورود
افراد تازهکار کمدانش
و کاهش توان قدرت
خرید مردم برای تهیه
کتابهای باارزش را
دو مشکل این روزهای
شعر کودک دانست.
این شاعر گفت :زمانی
من کتابم را با تیراژ
50-60هزار نسخه
چاپ میکردم .قیمت
هم اگر  20تومان بود
با مبلغ حقالتألیف
میتوانستم کاری
بکنم .امروز قیمت
کتاب  60هزار تومان
با تیراژ یک هزار
نسخه است و هر
چقدر که حقالتألیف
بگیرم اجرت
شبنخوابیهای من
نمیشود.

فرهنگ
و هنر

نویسنده

◾

◾وظیفه ادبیات در قبال
آسیبهای اجتماعی

وجیهه ســامــانــی در ابــتــدا از
جشنوارهای با موضوع « نه به
سقطجنینعمدی»صحبت
میکند ؛ جشنوارهای داستانی
که به یک آسیب اجتماعی پرداخته و در حقیقت
علتانتشار همین کتاب هم همانجشنوارهبوده
است .سامانی میگوید :با اینکه ما در کشوری
اسالمی و شیعی زندگی میکنیم اما آمار باالی
سقط جنین نشان میدهد این آسیب اجتماعی
از ســوی خــانــوادههــا ،عــادیانــگــاری شــده است.
آمــار سقط جنین آن قــدر باالست که با تعداد
کشتههای سقوط چند هواپیما برابری میکند.
این آمار تکاندهنده متولیان را بر آن داشت تا
برای نشان دادن قبح این آسیب اجتماعی اقدامی
فرهنگی انجام دهند.

شهیدسلیمانیبرگزارمیشود.کنگرهتفاوتمعناییزیادی
با شب شعر دارد .امیری اسفندقه با اشاره به اینکه اجازه
ندادیم شعر ضعیف در معرض نگاه قرار گیرد ،بیان کرد :در
این کنگره حدود ۳۲۲نفر شرکت کردند که برخی استعداد
هستند .برخی ضعفها هم در اشعار وجود داشت .این
افراد نباید رها شوند باید ارتباط آنها با کنگره برقرار باشد.

مانیامدهایمبگوییمافتتاحیه،اختتامیهوخداحافظ.کنگره
ملی شعر سردار سربداران اختتامیه ندارد .ما خداحافظی
نمیکنیم .آثاری که چاپ شود فراروی چشم قرار میگیرد و
آثاری که چاپ نمیشود ،دور ریخته نمیشود.
وی با اشــاره به تفکیک داوری در دو بخش کالسیک و
نو گفت :در بخش کالسیک حسین اسرافیلی ،هادی

گفتوگوباوجیههسامانی،گردآورندهمجموعهداستان«میخواهمبمانم»

با موضوع «نه به سقط جنین عمدی»

ورود ادبی
به یک آسیب اجتماعی

◾

آگهی مفقودی

,1408671ف

1408681
,1408689ف

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

1408686
1408683

آگهی مفقودی

,1408666ف

آگهی مفقودی

1408682

آگهی مفقودی

,1408676ف

آگهی مفقودی

1408668

اصل برگ س���بز خودروی س���واری پراید سایپا 131
م���دل  94ب���ه ش���ماره انتظامی  36ای���ران  976و
 27به ش���ماره موتور  5384952و شماره شاسی
 NAS411100F3420900متعلق به آقای سیف اله
صفارزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
میباشد.

بدین وسیله به اطاع همگان می رساند که

آگهیمفقودی

س���فید -روغنی مدل س���ال  1396به شماره

آگهی مفقودی

اتومبیل س���واری پژو تی���پ  206TU5رنگ

1408684

ب���ه ش���ماره مل���ی  3110210789مرب���وط ب���ه

,1408670ف

آگهی مفقودی

1408685

آگهی مفقودی

1408680

ب����رگ س����بز خودرو وانت پیکان تی����پ  1600OHVرنگ
س����فید روغنی س����ال  1398به شماره ش����هربانی  27س
 127ایران  36و شماره بدنه NAAA46AA1BG148685
وش����ماره موت����ور  11489058869ب����ه مالکی����ت محم����د
موحدی����ان مهر مفق����ود گردیده و از درجه اعتبار س����اقط
می گردد.

آگهی مفقودی

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

,1408665ف

 NAAP13FE9HJ127389مفق���ود گردیده

آگهی مفقودی
آگهی مفقودی

,1408672ف

آگهی مفقودی
آگهی مفقودی

,1408667ف

ب���رگ س���بز خ���ودرو پرای���د م���دل  1379ب���ه
ش���ماره ش���هربانی  775و  44ای���ران  74و
ش���ماره موت���ور  172802و ش���ماره شاس���ی
 79649818بن���ام س���ارا دوام���ی اب���دال آب���ادی
مفق���ود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط اس���ت.

برگ سبز کامیون کشنده دانگ فنگ به مالکیت
آقای حسین صادقی و شماره پاک  42ایران 285ع
 74و شماره شاسیMADG4DY34EH615746و
DC142030E1028246
موت���ور
ش���ماره
مفق���ود گردی���ده از درج���ه اعتب���ار س���اقط اس���ت.

ب���رگ س���بز و برگ کمپان���ی کامیون کمپرس���ی
آیفا به رنگ س���فید مدل 1981به شماره موتور
 025958و ش���ماره شاسی 8116764به شماره
پ���اک  116 - 13ع  62مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می گردد.
پاک تنه موتور سیکلت تاش  125ccمدل 1394
رنگ قرمز به شماره موتور  1165302و شماره تنه
 NE1***125A9429020و شماره انتظامی 83714
ای���ران  772به مالکیت حجت ا ...امینی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناس���نامه (ب���رگ س���بز) نوع س���واری سیس���تم
س���ایپا تیپ  131SEب���ه رنگ س���فید روغنی مدل
 1393ب���ه ش���ماره موت���ور  5247932به ش���ماره
شاس���ی  NAS411100E3697678به شماره پاک
979ق-41ایران 95بنام پریس���ا هادی نژاد مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1408655

,1408664ح

کارت خ���ودروی جیل���ی امگران���د م���دل  2014رن���گ
قرم���ز -متالیک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 722د 61ایران
 36ش���ماره موتور  JL4G18DANG00679و ش���ماره
شاس���ی  L6T7844Z6EN005206به مالکیت هادی
ابراهیم���ی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط
میباشد.

ش��هرداری ترب��ت حیدری��ه در نظ��ر دارد جه��ت اج��اره
خودروه��ای م��ورد نیاز خود از طری��ق مناقصه عمومی به
ش��رکت های دارای صالحیت و واجد ش��رایط اقدام نماید
ل��ذا از کلیه متقاضیان دع��وت می گردد جه��ت دریافت
اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه وهمچنین جهت کسب
اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن  52222082ش��هرداری
تماسحاصلنمایند.
 -1مهلت خرید اسناد :از تاریخ انتشار اگهی  1400/9/16تا
پایان وقت اداری مورخه 1400/9/18
 -2محل خرید اسناد:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 -3مهلت بارگذاری پاکات پیشنهادات :مورخ 1400/9/29
ساعت 14
 -4پیش��نهادات واصله در مورخ  1400/9/30بازگشایی
می گردد.
ش��ماره تماس 051-52222082 :اداره حقوقی شهرداری
تربت حیدریه –آقای مقدم
ابوالقاسمعظیمی-سرپرستشهرداری

شرکتبهتینا(سهامیخاص)بهشمارهثبت
 9414و شناسه ملی10380251630

بدینوس��یل�ه از کلی�ه سه�ام�داران شرکت به تین�ا
(سهامی خاص) دعوت به عم�ل می آید تا در جلسه
مجمع عموم��ی فوق العاده که در س��اعت  5بعد از
ظه��ر م��ورخ  1400/9/27با موض��وع  :تغییرتعداد
اعض��اء هیات مدیره و جلس��ه مجم��ع عمومی عادی
به ط��ور فوق العاده در س��اعت  6بعد از ظهر مورخ
 1400/9/27ب��ا موض��وع  -1 :انتخ�اب اعضا هی�ات
مدی��ره  - 2انتخاب بازرس��ان  - 3تعیین روزنامه
کثی��ر االنتش��ار در محل مش��هد  ،بل��وار کالهدوز
،کاله��دوز ، 23کاله��دوز ، 23/10پ��الک  ، 1طبق��ه
همکف حضور به هم رسانند.
هیات مدیره شرکت به تینا :
نائب رئیس  :احمد بدیعی یزدی

در نشست خبری پانزدهمین جشنواره

بینالمللی فیلم مستند ایران مطرح شد

امسال فیلم
چالشبرانگیزینداشتیم

صبا کریمی نشست خبری پانزدهمین
جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران (سینما
حقیقت) به دبیری محمد حمیدی مقدم ،دبیر
این رویداد روز گذشته به صورت برخط برگزار شد.
حمیدی مقدم با بیان اینکه 551فیلم به دبیرخانه
جشنواره رسیده اما تعدادی از آنها واجد شرایط
نبودند ،گفت 440:اثر حائز شرایط برای حضور در
جشنواره بودند .همچنین امسال  11فیلم هم در
بخش کرونا و به عنوان یک بخش جنبی نمایش
دادهمیشوند.ویبااشارهبهتأثیراتکرونابرکاهش
کمیتولیداتمستندناشیاز سرمایهگذاریاندک
درساختآثار،دربارهاعتراضبرخیمستندسازان
نسبت به عدم حضور آثارشان در این دوره گفت:
هیچ جشنوارهای در دنیا دربــاره انتخابهایش به
کسی جواب نمیدهد .قواعد جشنوارهها را باید
پذیرفت و باید این را در نظر بگیریم که گروههای
انتخابیکسلیقهایدارند و فیلمهابراساسنگاه
ومعیارهایهیئتانتخاب برگزیده میشوند.همه
بایدقواعدیکجشنوارهرابپذیریموفیلمینداشتیم
که از شورای ما امتیاز گرفته باشد ولی به جشنواره
راه پیدا نکرده باشد .وی ادامه داد :به نظرم ترکیب
جشنوارهامسالمتنوعاستاماامسالچندانفیلم
چالشبرانگیزی نداشتیم .البته ممکن است پس از
نمایشچالشهاییازسویمخاطبانایجادشود.
دبیر جشنواره قیمت بلیتها را به ترتیب ۶هزار
تومان برای فیلم کوتاه۸ ،هزار تومان برای فیلم
نیمهبلندو۱۲هزارتومانبرایفیلمبلنداعالمکرد.

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع داخلی
(جاری) بر اساس قانون برگزاری معامالت شرکتهای سهامی آبفا پروژه مشروحه ذیل را از طریق
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )WWW.SETADIRAN.IRانجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.
ردیف

1

نام و مشخصات خدمات مورد نیاز

مدت

برآورد اولیه(ریال)

واگذاری خدمات امور اداری و مالی
و انفورماتیک  ،راننده سبک  ،امور

عمومی و خدمات  ،اپراتور مشترکین

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبه

طورفوقالعادهومجمععمومیفوقالعاده

گزارش خبری

آگهی مناقصه عمومی

بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم
شرکت کاوشگران معادن سپهر فدک (سهامی
خاص) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع
عمومی فوق العاده ش��رکت در س��اعت  10صبح
روز شنبه مورخ  1400/09/27در آدرس مشهد
بزرگراه شهید کالنتری مجتمع آبادگران -برج
اداری آفتاب -طبقه  9شرکت نمایند.
دستور جلسه:
 )1انحالل شرکت
 )2سایرموارد در صالحیت مجمع
رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل  :سعید باظهوری

1408566

برگ س���بز و کارت موتورس���یکلت بنل���ی  150مدل
 98رنگ مش���کی به ش���ماره انتظامی 36617-141
بن���ام وجیه���ه راس���خ ح���وض س���رخی کدمل���ی
 0703985485ش���ماره موتور 0149N23187073
شماره تنه  00498مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است .

آگهی مناقصه خودرو

برگ س���بز خودرو س���واری رنو تیپ  5مدل 1365
رن���گ آبی آس���مانی به ش���ماره موت���ور  002952و
شماره شاسی  203919به شماره پاک  549ل 79
ای���ران  12بنام محمد مه���دی معالی تفتی مفقود
گردیده و فاقد اعتبار می باشد

گواهینامه موقت پایان تحصیات کارشناسی رشته
ریاضی کاربردی دانش���گاه پیام نور مرکز قوچان بنام
زین���ب قربان���ی دوم فرزن���د علیرض���ا به ش���ماره ملی
 0860046486و ش���ماره شناس���نامه 0860046486
متولد  1368مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
می باشد.

هیات مدیره شرکت تولیدی تیغه اره توس

◾

◾شرم و ناراحتی در داستانها
سامانی در پاسخ به این پرسش که داستانها
ب ــه ل ــح ــاظ کــمــی و کــیــفــی چ ــه ویــژگ ـیهــایــی
داشتندمیگوید :داستانها به لحاظ ساختاری به
دقت داوری شدند .در مرحله نخست داستانها
توسط هفت داور که ترکیبی از نویسندگان جوان
و پیشکسوت بودند ،داوری شدند و آثار برتر به
مرحله بعد از داوری راه پیدا کردند.
وی ادامه میدهد :من به لحاظ تکنیک داستانی،
انتخاب س ــوژه و مضمون نــمــره خــوبــی بــه آثــار
میدهم زاویــه دیدها خــاص ،متنوع و بکر بود و
نویسندگانصاحباثربهلحاظتکنیکداستانی
آثار قابل اعتنایی داشتند.
شرم و ناراحتی از آسیب سقط جنین در همه
داستانها دیده میشد این وجه مشترک نشان
میداد مردم هم در عمق جانشان با مسئله سقط
جنین موافق و همراه نیستند.
بــه گفته ســامــانــی پــس از ف ــراخ ــوان جشنواره
استقبال خــوبــی از ســوی نویسندگان از این
جشنواره به عمل آمد ،حدود 900اثر به جشنواره
رسید که آثــار در دو مرحله داوری شدند و در
نهایت سه داستان رتبههای اول تا سوم را کسب
کردند.
گردآورنده مجموعه «میخواهم بمانم» در پایان
تأکید میکند :همان زمــان به برگزیدگان قول
دادیم همراه جوایز نقدی و تندیس ،آثار برگزیده
و قابل اعتنا را در یک مجموعه منتشر کنیم که
البته به دلیل تغییرات ناشر ،کتاب با وقفهای
دوساله منتشر شد .بنابراین «می خواهم بمانم»
مجموعه  33داســتــان کوتاه خــوب و ارزشمند
جشنوارهای با یک موضوع اجتماعی است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی
فوق العاده شرکت کاوشگران معادن
سپهر فدک سهامی خاص شماره ثبت
 48500شناسه ملی 10380648734

/1408649ر

پ���اک  65ای���ران  115ج  74ب���ه ش���ماره

موت���ور  172B0015487و ش���ماره شاس���ی

ب���رگ س���بز ،کارت و س���ند کمپان���ی موتورس���یکلت
بنل���ی  310م���دل  1396رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره
موت���ور  0249N23123262و ش���ماره شناس���ایی
 IRAMH9613ZRJ02485به ش���ماره پاک 67538
ای���ران  776بنام بتول جزن���دری مفقود و فاقد اعتبار
می باشد

/1408645ف

برگ س���بز خودرو اینجانب ملیحه خشامن

برگ س����بز و س����ند محضری خودرو س����واری پراید تیپ
ج����ی ال ایک����س آی رن����گ ب����ژ متالی����ک س����ال  1386ب����ه
ش����ماره ش����هربانی  48ه  336ای����ران  36و ش����ماره بدنه
 S1412286406241وش����ماره موت����ور  2203457ب����ه
مالکیت جواد س����رگران مفقود گردی����ده و از درجه اعتبار
ساقط می گردد.

بدین وسیله به اطالع عموم میرساند مجمع
عمومی ف��وق العاده به تاریخ 1400/09/14
کاهش اختیاری س��رمایه ش��رکت از مبلغ
چهل میلیارد ریال به بیست میلیارد ریال
را تصویب نموده است .
این آگهی در اجرای ماده  192اصالحی قانون
تجارت جهت اطالع عموم منتشر می شود.

صفحه 4

که به داستاننویسان داده بودند آثار برتر را هم
منتشر کردند.

1408624ف

برگ س���بز و کارت س���واری سیس���تم س���ایپا تیپ
 131SEم���دل  1399ب���ه رن���گ س���فید به ش���ماره
موت���ور  M13/6491482و ش���ماره شاس���ی
 NAS411100L3619355ب���ه ش���ماره پ���اک - 79
 278ل  41مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط
می گردد.

برگ س���بز وس���ندکمپانی خودروی س���واری وانت
پیکان به ش���ماره انتظام���ی ایران942_16س31به
ش���ماره موتور11488088297وش���ماره شاس���ی
 NAAA36AA4AG893268مفق���ود و از درج���ه
اعتبار ساقط می باشد.

آگهی کاهش سرمایه شرکت
تولیدی تیغه اره توس –سهامی
خاص به شماره ثبت  12127و
شناسه ملی 10100993896

/1408650ک

اص���ل فاکتور خری���د کارخانه خ���ودروی کامیونت
باری فلزی ایس���وزو مدل  86به ش���ماره انتظامی
 42ایران  123ع  94به شماره موتور  475420و
شماره شاسی  NAG086NKR55E00609متعلق
به آقای حس���ن جعفری مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

آسیبهایاینچنینیمحافظتکنند.
او میگوید :توانایی ادبیات در این موارد بسیار
زی ــاد اســت امــا متأسفانه از دیــد بــســیــاری از

متولیان فرهنگی مغفول مانده است به همین
دلیل نشر «جامجم» و «صاد» با دغدغهمندی
این جشنواره را برگزار کردند و بر اســاس قولی

/1408657ح

بدینوسیله به شما ابالغ می گردد حداکثر ظرف
مدت  10روز از انتشار این آگهی جهت دریافت
برگ ابالغ اتهام خود ،به کارشناسی امور اداری
این ناحیه مراجعه نمایید .بدیهی است در
صورت عدم مراجعه پس از مهلت مقرر وفق
مقررات اقدام مقتضی معمول خواهد شد
مدیر آموزش و پرورش ناحیه  6مشهد مقدس
نوراله جوانشیری

آگهی مفقودی

آقای احمد نوری همکار شاغل در آموزش
و پرورش ناحیه  6مشهد

سعیدی کیاسری و ناصر فیض داوری را به عهده داشتند.
در بخش نو مصطفی علیپور ،مهدی سیار و حمیدرضا
شکارسری عهدهدار داوری بودند.
گفتنیاستکنگرهملیشعر«سردارسربداران»اختتامیه
نــدارد .برخی از اشعار در روز پنجشنبه  ۱۸آذر خوانده
میشود و برخی دیگر نیز کتاب میشود.

با باران میآید»« ،بادبادکها»و «عروس آسمان» بخشیازآثار
جنین»برگزارشد.کتاب«میخواهمبمانم»حاصلبهترین
خدیجه زمانیان گفتوگوی امروز ما با گردآورنده
آثاردریافتیاینجشنوارهاستکهبهکوششوجیههسامانی ایننویسندهاستکهبرگزیدهجوایزمتعددادبیهمشدهاند.
مجموعهداستانیاستباموضوعآسیباجتماعیسقط
جنین «میخواهمبمانم»مجموعهایازداستانهایبرگزیده گردآوریشدهوبهتازگیتوسطنشرصادمنتشرشده
سامانیبهدلیلانتشاررمانپرمخاطب«آنمردبابارانمیآید»
است .وجیههسامانیمتولد ١٣۵۵تهراناستودارایمدرک وتقریظرهبرمعظمانقالببرایناثرنامزدچهرههنرانقالب
جشنوارهداستانکوتاهمیخواهمزندهبمانماست.این
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی است« .خواب باران»« ،آن مرد در سال 1398شد.
جشنوارهدرسال 1398باموضوع«نهبهسقطعمدی

◾آث ــاری بــرآمــده از دل جــشــنــوارهای بیرقیب و
بینظیر

نویسنده کتاب «آن مرد با باران میآید» معتقد
است :تاکنون جشنواره ادبی مستقل با موضوع
سقط جنین که بتواند تولید محتوایی این چنین
داشــتــه بــاشــد ،بــرگــزار نــشــده و همین مسئله
جشنواره میخواهم بمانم و آثــار داستانی این
جشنواره را بیرقیب و بینظیر میکند.
ایــن منتقد ادبــی با بیان اینکه یکی از وظایف
ادب ــی ــات داســتــانــی پــرداخــتــن بــه آســیـبهــای
اجتماعی و ناهنجاریهای اخالقی است ،توضیح
میدهد :ادبیات به دلیل سر و کار داشتن با روح
و جان مــردم در اصالح آسیبهای اجتماعی از
وضع قوانین و بایدها و نبایدها اثرگذارتر است
و نویسندگان هم میدانند داســتــان و ادبیات
دوشــادوش هنرهای دیگر میتوانند جامعه را از
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سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران
حداکثر ظرف  3روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند .ضمنا ً
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

