
»الک بالدوین« 
فیلمبردار 
فیلمش را ُکشت !
در اتفاقی عجیب 
»الک بالدوین« بازیگر 
آمریکایی در صحنه 
فیلم برداری فیلم 
جدیدش با شلیک 
گلوله ای که قرار 
بود مشقی باشد، 
فیلمبردار فیلم را 
کشت و کارگردان 
نیز به شدت مجروح 
شد.به گزارش ایسنا 
به نقل از ورایتی، 
در حین ساخت 
فیلم »زنگار« در 
نیومکزیکو،  »الک 
بالدوین« بازیگر و 
تهیه کننده این فیلم 
با  شلیک گلوله ای که 
قرار بود از اسلحه ای 
مشقی باشد موجب 
کشته شدن »هالینا 
هاچینز« ۴۲ ساله 
مدیر فیلم برداری شد. 

رویــه نامطلوب سازمان  ◾
سینمایی

در اینکه اصغر فرهادی، فیلمساز 
خــوب و کاربلدی اســت تردیدی 
ــتــخــاب آخــریــن  ــا ان ــ نــیــســت ام
ــرای اســکــار 2022  ــ ســاخــتــه او ب
صــدای اعتراض برخی از منتقدان و اهالی سینما 
را بلند کرد و دلیل اصلی این اعتراض ها هم، نبود 
شفافیت هیئت معرفی فیلم ایرانی به اسکار بود 
به طــوری که صفحه رسمی سازمان سینمایی در 
اینستاگرام پس از اعالم این خبر، گزینه نظراتش را به 
روی مخاطبان بست. پرسش اینجاست که اسامی 
44 فیلم دیگر چه بــوده است و آیا اعضای هیئت 
معرفی، همه فیلم ها را دیده اند؟ چه مالک هایی برای 
این انتخاب داشته اند و چطور به »قهرمان« رسیدند؟  
غالمرضا موسوی، تهیه کننده فیلم »قصیده گاو 
سفید« که اثرش چندین حضور در جشنواره های 
بین المللی داشته و پیش بینی می شد با توجه 
به قوانین جدید اسکار که در آن تصریح شده؛ 
ــه دلــیــل گــســتــرش کــرونــا، نــمــایــنــده هر  امــســال ب
کشوری می تواند به جــای کشور خــودش، در هر 
کشوری )به جز آمریکا( اکران شده باشد، فیلم او 
هم می توانست یکی از گزینه های محتمل برای 
معرفی به اسکار 2022 باشد، در این باره به خبرنگار 
ما می گوید: ترجیح می دهم دربـــاره ایــن انتخاب 
صحبت نکنم ولی اینکه در یک جلسه نشستند 
و برخاستند و فیلمی را انتخاب کردند، روند خوبی 
ــادآور مــی شــود: فیلم »قصیده گاو  ــ نیست. او ی
سفید« به دلیل نداشتن پروانه نمایش در نشست 
هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار مطرح نشد. 
ضمن اینکه برای این هیئت فقط فیلم »قهرمان« 
را نمایش می دهند و دو فیلم دیگری که نامشان 
رسانه ای شده، نمایش داده نمی شود. به گفته وی، 
اغلب اعضای هیئت انتخاب، دو فیلم دیگر و دیگر 

فیلم های ادعا شده را ندیده اند.

شفافیت؛ مطالبه سینماگران ◾
ابراهیم اصغری، تهیه کننده فیلم »تک تیرانداز« 
که فیلمش می توانست یکی از گزینه های معرفی به 
اسکار 2022 باشد، در این باره به خبرنگار ما می گوید: 
من درباره فیلم آقای فرهادی نمی توانم قضاوتی بکنم 
چــون فیلم »قهرمان« را ندیدم. ایشان فیلمساز 
خوبی اســت و سینمای جهان او را می شناسند 
اما خانه سینما و وزارت ارشاد بایستی در این باره 
شفاف تر عمل می کرد چون مطالبه سینماگران و 

عالقه مندان به سینما، شفافیت است.
او ادامه می دهد: فیلم هایی که قرار است به عنوان 
نماینده ایـــران بــه اســکــار معرفی شــونــد بایستی 

فیلم هایی باشند که بیشتر متخصصان و جامعه 
سینمایی درباره آن، اشتراک نظر داشته باشند و این 
نبود شفافیت در معرفی فیلم به اسکار، مشکلی بوده 

که در چند سال اخیر با آن روبه رو بودیم.
اصغری با بیان اینکه فیلم های معرفی شده به اسکار، 
از نظر محتوایی هم بایستی نماینده شایسته ای از 
سینمای ایــران باشند دربــاره جا نداشتن فیلم های 
انقالبی در گزینه های معرفی توضیح می دهد: قطعاً 
بهترین شاخصه بــرای معرفی یک فیلم ایرانی به 
جشنواره اسکار، فیلمی کامالً بومی و برخاسته از 
فرهنگ اصیل ایرانی است، فیلمی که به موضوعات 
مهم و ارزشمند کشور بــپــردازد، چنین فیلم هایی 

می تواند فرهنگ ایرانی و شرایط کشورمان را با زبان 
سینما به مردم جهان منتقل کند، اصالً مهم ترین 

رسالت سینما به عنوان یک رسانه همین است. 
او اضافه می کند: قــرار نیست یک فیلم فقط به 
خاطر اینکه از نظر فنی فیلم خوبی است به اسکار 
معرفی شود، این فیلم چقدر به مسائل مهم و روز 
ایران می پردازد و چقدر ظرفیت های سینمای بومی 
ما را به نمایش می گذارد؟ شناساندن ایران واقعی، 
خواسته و رسالت سینمای ایران در جشنواره های 
بین المللی است. متأسفانه در سال های اخیر، این 
اتفاق کمتر افتاده است چون سینماگران چندان 
در این انتخاب دخیل نیستند و قشر روشنفکر 
سینمایی مــا همسو بــا خواسته جشنواره های 
خارجی، فیلم هایی که چندان برخاسته از فرهنگ 
غنی بومی ما نیستند را به جشنواره ها می فرستند. 
این تهیه کننده سینما خاطرنشان می کند: اگر 
فیلمی در حــوزه انقالب و دفــاع مقدس داشته 
باشیم که فیلم خوبی هم باشد، رغبتی برای حضور 
آن در جشنواره های بین المللی وجود ندارد و گاهی 
شاهد هستیم کــه مــدیــران سینمایی بــه جوایز 
بین المللی یک فیلم، بیشتر افتخار می کنند و 
برایشان مالک نیست چقدر منطبق با فرهنگ 

ایرانی اسالمی بوده است. 

دست خالی سینمای ایران از روایت های تازه ◾
تهیه کننده »تک تیرانداز« با بیان اینکه بایستی 
از فرصت جشنواره های بین المللی برای نمایش 
فیلم های ارزشمند ایرانی بهره برد، می گوید: حتی 
در جشنواره های داخلی هم شاهد نادیده گرفته 
شــدن فیلم های ارزشــی هستیم چــون به عنوان 
فیلم های سفارشی دسته بندی می شوند در حالی 
که آن طرف به فیلم های سفارشی شان در راستای 
سیاست های خودشان، جایزه می دهند. شاهد 
بودیم که چند سال پیش فیلم سفارشی »آرگو« با 
روایتی تحریف شده از اتفاق های انقالب اسالمی، 

جایزه اسکار گرفت.  
به گفته اصغری، انتخاب و معرفی فیلم »قهرمان« 
بــه اســکــار، نتیجه تصمیم یکی دو هفته اخیر 
نیست و زاییده جریانی است که سال هاست در 
سینمای ایران رسوخ کرده و تحت تأثیر جوی است 
که به تازگی حاکم شده و اذعــان دارد چون فیلم 
اصغر فرهادی در دیگر جشنواره های خارجی مورد 

اقبال قرار گرفته، می تواند اسکار بگیرد.
محمدتقی فهیم، منتقد سینمایی هم در پستی 
اینستاگرامی نسبت به انتخاب فیلم قهرمان 
واکــنــش نشان داد و نــوشــت: انتخاب قهرمان، 
نشان دهنده پیروی چند ساله سینمای ایــران از 
اصغر فرهادی است. سینمای ایران چنان دستش 
از روایــت هــای تــازه خالی اســت که بــاز هم اصغر 
فرهادی رأس این سینما در محیط اسکار را به خود 

اختصاص می دهد.
به باور او، نخستین فیلم اسکاری اصغر فرهادی 
اگــر چه اتفاق مهمی در سینمای ایــران بــود ولی 
ــاری را بــه سینمای ایـــران تحمیل کرد  تأثیرش ب
که رهایی از ایــن وزن، قهرمانی دیگر می طلبد. 
همچنان که پیش از این، مرحوم کیارستمی نوعی 
از روایت را سکاندار بود که بقیه دنباله روهای او، 

پاروزن آن کشتی هم به حساب نمی آمدند!
این منتقد سینمایی با بیان اینکه چند سال است 
اوج سینمای ایران در دنباله روی از اصغر فرهادی رقم 
می خورد، معتقد است: گرایشی که موجب شده 
همه میدان های جهانی همچنان به اورجینال این 

روند وابسته باشند، یعنی باز هم اصغر فرهادی.
به گفته او، این بار دست یازی سینماگرانی غیر 
از فرهادی به اسکار، سختی مضاعفی می طلبد 
مگر اینکه فرهادی و توفیق هایش را فراموش کنند. 
فیلمسازان تا الگوی فرهادی را زیــر بغل دارنــد، 
همچنان خود فرهادی در همه عرصه ها بر دیگران 
ترجیح خواهد داشت. تردید نکنید تا فیلمسازان، 
اثر خودشان را نسازند باید خواب اسکار را ببینند. 

واکنش ها به نبود شفافیت در انتخاب نماینده ایران در اسکار 2022

 انتخاب »قهرمان« 
پشت درهای بسته!

خبرخبر
روزروز

  زهره کهندل      هیئت معرفی نماینده سینمای 
ایران به مراسم ساالنه آکادمی اسکار، فیلم »قهرمان« به 

کارگردانی »اصغر فرهادی« را به عنوان نماینده سینمای 
ایران در اسکار ۲۰۲۲ انتخاب کرد. در آخرین روز هفته 

گذشته رائد فریدزاده، دبیر و سخنگوی هیئت معرفی فیلم 

ایرانی به اسکار، اعالم کرد اعضای این هیئت پس از بررسی 
۴۴ فیلم اکران شده ایرانی، سه فیلم »دشت خاموش«، 

»بندربند« و »قهرمان« را واجد شرایط تشخیص دادند 
که پس از مراحل بازبینی و بررسی تخصصی فیلم ها، 

رأی گیری و تجمیع نظرات صورت گرفت که در نتیجه آن 

فیلم قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی به عنوان گزینه 
نهایی انتخاب شد. امسال هیئت معرفی فیلم ایرانی به 

اسکار ۲۰۲۲ از هنرمندان پیشنهادی خانه سینما شامل 
محمدعلی نجفی )رئیس هیئت مدیره خانه سینما(، 

پریوش نظریه )بازیگر(، شادمهر راستین و مهدی 

سجاده چی )فیلم نامه نویس(، محمدمهدی عسگرپور، 
فریدون جیرانی، رسول صدرعاملی و رامین حیدری 
فاروقی )کارگردان( و رائد فریدزاده )معاون بین الملل 

بنیاد سینمایی فارابی( تشکیل شده بود که هیچ کدام از 
آن ها پاسخگوی ما درباره دالیل این انتخاب نبودند. 

WWW.QUDSONLINE.IR

و هنر فرهنگ 

اسکار 2022

 4 صفحه

ش���رکت  مه���ر  دارد  م���ی  اع���ام  وس���یله  بدی���ن 
تضامن���ی گ���روه تج���اری رهب���ر و برادران ش���ماره 
ثب���ت 24876 طبق تصوی���ر در تاریخ 1400/07/19 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط گردید . 
ل���ذا کلیه اس���ناد ممه���ور از تاریخ مذک���ور به بعد 
ب���ه مه���ر پیش���ین مفق���ود ش���ده ش���رکت ، فاقد 
اعتب���ار م���ی باش���د .مدیرعام���ل عب���دهللا رهب���ر 
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اینجان���ب کاظم س���ید موس���وی مالک خ���ودروی 
سواری پژو  تیپ PARS XU7  رنگ سفید روغنی  
سال 1400  به شماره شهربانی 37 ع 354 ایران 
74 و ش���ماره بدن���ه MK067156 و ش���ماره موتور 
124K1570766 ب���ه عل���ت فق���دان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را نموده 
اس���ت ل���ذا چنانچ���ه ه���ر ک���س ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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اینجانب کاظم س���ید موسوی مالک خودروی سواری 
پژو  تیپ PARS XU7  رنگ سفید روغنی  سال 1400  
به ش���ماره ش���هربانی 37 ع 354 ایران 74 و شماره 
بدنه MK067156 و ش���ماره موتور 124K1570766 به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اس���ناد مذکور را نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خ���ودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
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بدینوس��یله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن اساتید علوم 
وفنون قزوی��ن دعوت به عمل می آید تا درمجم��ع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده  نوبت اول ک��ه در روز جمعه مورخ��ه1400/08/28 راس 
ساعت 16 در محل سالن اجتماعات دانشگاه علوم وفنون  واقع درشهر 
محمدیه تش��کیل می گردد با دردست داش��تن برگه سهام یا دفترچه 
عضویت حضوربهم رسانند ضمنا طبق ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل 
مجامع عمومی مص��وب 1387/03/09 هریک ازاعضا تعاونی می تواند 
نماین��ده ت��ام االختی��اری ) ازمیان اعض��اء تعاون��ی ویا خ��ارج ازآنان( 
ب��رای حضوردرمجمع واعم��ال رای تعیین نماید. تع��داد آرای وکالتی 

هرعضوحداکثر3رای وهر شخص غیر عضویک رای خواهد بود.
 ضمنا وکالتنامه های عادی می بایس��ت با حضور وکیل وموکل یک روز 
بعد ازانتشار آگهی مذکورتا یک روزقبل ازتشکیل مجمع به غیرازایام 
تعطیل در محل دفترشرکت تعاونی تنظیم وتوسط هیئت مدیره/بازرس 
یا بازرسان بررسی وتائید شود ومجوز ورود به مجمع صادرگردد درغیر 
اینصورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع می بایست به تائید یکی از 
دفترخانه های اسناد رسمی رسیده و مقام مجاز تائید نمایندگی پس 
از اح��راز هویت وکیل ، ورق��ه ورود به مجمع را صادر نماید. همچنین 
کسانی که داوطلب تصدی سمت هیات مدیره یا بازرسی تعاونی هستند 
حداکثریک هفته فرصت دارند با مراجعه به دفترشرکت  تعاونی نسبت 

به تکمیل فرم پذیرش کاندیداتوری وارائه مدارک اقدام نمایند.
دستور جلسه:

1.گزارش هیات مدیره وبازرس یا بازرسان
2.طرح وتصویب صورتهای مالی سالهای  98،97،96و 99

3.انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال
4.انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی یا علی البدل برای مدت 1سال

5.تعیین خط ومشی وبرنامه وبودجه تعاونی 
6.اتخاذ تصمیم درخصوص اخراج تعدادی ازاعضاء وسهامداران که به 

تعهدات خود عمل نمی نمایند.
7.طرح وتصویب دستورالعمل حقوق ومزایا وپاداش هیات مدیره

8.اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ تسهیالت از بانک ها وموسسات مالی 
واعتباری جهت اعضاء

9.اتخاذ تصمی��م در خصوص قرارداد مدیریت پیم��ان ومجری واعضاء 
وسهامداران وشرکت ارساس

10.اتخ��اذ تصمیم در خصوص انتخاب س��رمایه گذارومش��ارکت کننده 
درپروژه وقراردادآن

11.اتخاذ تصمیم در خصوص بدهی پیمانکارسابق)شرکت طاق گستران غرب(
هیات مدیره شرکت تعاونی 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده    تاریخ انتشار: 1400/08/01

ف
14

06
67

7

سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه فروشآدرسمشخصاتردیف

200،000،000 ریال2،400،000،000 ریالمیدان شهید امینیمغازه شماره 1 به مساحت24متر مربع1

300،000،000 ریال4،500،000،000 ریالمیدان شهید امینیمغازه شماره 2 به مساحت46/8متر مربع2

300،000،000 ریال4،850،000،000 ریالروز بازارمغازه شماره 3 به مساحت44/26متر مربع3

300،000،000 ریال4،850،000،000 ریالروز بازارمغازه شماره 4 به مساحت44/26متر مربع4

300،000،000 ریال4،476،000،000 ریالحاشیه جنوبی جاده آسیاییمغازه شماره 5 به مساحت55/95متر مربع5

300،000،000 ریال4،742،000،000 ریالحاشیه جنوبی جاده آسیاییمغازه شماره 6 به مساحت59/28متر مربع6

آگهی تجدید مزایده
شهرداری بیدخت در نظر دارد       )نوبت دوم(

محمدرضا علی اکبری بیدختی - شهردار بیدخت

    این شهرداری در نظر دارد به استناد  مصوبه  شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به فروش 6 باب واحد 
تجاری از امالک خود در سطح شهر بیدخت  از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

متقاضیان جهت دریافت اطالعات تا پایان وقت اداری 1400/8/11 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند. بازگشایی پاکات 
پیشنهادات ساعت 14 مورخ 1400/8/12خواهد بود. برنده اول یک هفته پس از ابالغ می بایست نسبت به عقد قرارداد و 

واریز وجه اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده وی ضبط و با نفرات دوم و سوم به همین منوال عمل خواهد شد.

ضمنًا شماره حساب سپرده 3100003490002 جهت واریز سپرده شرکت در مزایده می باشد.

برگ سبز و کارت خودروی  هیوندای آی 30 مدل 2012 
رنگ س���فید- روغنی به ش���ماره انتظام���ی 896ب23 
ایران 36  شماره موتور G4GCBW089350 و شماره 
شاسی KMHDC51E5CU390165 به مالکیت میترا 
کوهس���تانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1

40
68

52
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی  پرای���د131 م���دل 1390 
رنگ س���فید- روغنی به ش���ماره انتظامی 283ص69 
ایران 74  ش���ماره موتور 4255974 و شماره شاسی 
S1412290005335 ب���ه مالکیت مهدی خاکش���وری 
کلغ���ری مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1

40
68

93
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی  و کلیه م���دارک خودرو 
س���واری پژو 206 مدل 1380 رنگ مش���کی روغنی به 
ش���ماره موتور 10FSD83613490 و ش���ماره شاس���ی 
80606976 و ش���ماره انتظام���ی 744 ه 63 ایران 74 
ب���ه مالکی���ت حامد اله یاری مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ر
14

06
90

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی س���واری پ���ژو تیپ206 
م���دل 84 رن���گ مش���کی متالیک ش���ماره موتور : 
10FSS15211474 و ش���ماره شاس���ی : 10806813 
به ش���ماره پ���اک انتظامی 87 ای���ران 335 د 26 
به مالکیت مهدی مرادی کد ملی 4270252855 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مف
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آ

ب����رگ س����بز خودرو پ����ژو پارس   تی����پ   PARS XU7  رنگ س����فید 
روغنی   مدل 1398 به  ش����ماره موتور 124K1356134  و ش����ماره 
شاس����ی NAAN01CE2KH518921 ب����ه ش����ماره پ����اک 646 ن 76  
ای����ران 74 مالکی����ت  فاطمه رجبی مهر مفقود گردی����ده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد.
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دی
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آ

شناس���نامه مالکی���ت  ن���وع س���واری سیس���تم 
س���ایپاتیپ 132SXم���دل 1391پ���اک 36ای���ران 
291و46ش���ماره موتور 4678541  شماره شاسی 
S1422291331444 نام مالک حس���ین نریمانی 
شهری مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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شهرداري شاندیز

شهرداري شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره865 مورخ  1400/6/11 شورای محترم 
به  نگهبانی  و  نشانی  آتش  پشتیبانی خدماتی،  اداری  امور  واگذاری  به  نسبت  اسالمي شهر شاندیز 

صورت حجمی اقدام نماید.
شرایط تجدید مناقصه :

1- مبلغ سپرده شرکت درتجدید مناقصه : 5.600.000.000 ریال  به شماره حساب 0204880582008 
بانک ملي بنام سپرده شهرداري شاندیز واریز  ویا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با 

اعتبار 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
2-در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ  01 /1400/08 لغایت 1400/08/09

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 12/30 پنج شنبه  مورخ 1400/08/20 
5-زمان بازگشائي اسناد از طریق سامانه ستاد: روز پنج شنبه مورخ 1400/08/20ساعت 13 

6- هزینه درج آگهي ها به عهده برنده تجدید مناقصه مي باشد.
7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدیدمناقصه و ارزیابی کیفی در سامانه درج شده است .

8-حداقل امتیاز در ارزیابی کیفی 60 امتیاز می باشد
9-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

10-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام 
می گردد. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز
) نوبت اول(

سازمان سیما ، منظر و فضاي 
سبز شهرداري سبزوار در نظر 
دارد نس��بت ب��ه واگ��ذاري به 
اجاره غرفه مواد غذایي  از طریق مزایده کتبي به افراد واجد ش��رایط اقدام نماید . لذا 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به امور قراردادهاي سازمان مراجعه و 

یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44641000-051 تماس حاصل فرمایند .

مكان رديف
مدت 
اجاره

مبلغ اجاره 
ماهیانه )ريال (

مبلغ شركت در 
مزايده )ريال(

4
غرفه مواد غذايي 

2415/000/00020/000/000 ماهپارك استقبال

مبل��غ س��پرده ش��رکت در مزای��ده ب��ه ص��ورت واریز نق��دي ی��ا ضمانت نام��ه بانکي 
م��ي باش��د . ضمن��ًا س��ازمان در رد ی��ا قب��ول ه��ر ی��ك از پیش��نهادها مختار اس��ت . 
آخری��ن مهل��ت ش��رکت در مزای��ده و تحوی��ل پاک��ت ه��اي پیش��نهادي ب��ه دبیرخانه 
س��ازمان پای��ان وق��ت اداری روز س��ه ش��نبه1400/08/18 مي باش��د . مزای��ده رأس 
س��اعت 14 ظه��ر روز چهارش��نبه 1400/08/19 در مح��ّل س��ازمان برگ��زار م��ي گ��ردد .

کاظم خلیلی دارینی - رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری  شه��رداری سب��زوار 

»آگهي مزایده «
نوبت اول
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معرفی سیره پیامبر)ص( در نمایشگاه کتاب فرانکفورتخالق الالیی های ایرانی درگذشت
ــران  زمین که  پروین بهمنی، خالق الالیــی هــای مــادرانــه ای
چندی پیش به دلیل وخامت مشکالت قلبی - ریوی در 
بیمارستان بستری شده بود، پنجشنبه گذشته درگذشت. 
پروین بهمنی از هنرمندان و پژوهشگران شناخته  شده 
موسیقی نواحی ایران که در این سال ها به »خالق الالیی های 
مادرانه ایران زمین« شهرت داشت، پس از مدت ها مبارزه با 

بیماری دار فانی را وداع گفت. پروین بهمنی متولد ۱۳2۸ در 
شیراز، خالق الالیی های محلی و پژوهشگر فرهنگ قشقایی 
بود. او دانش آموخته دانشسرای تربیت معلم بوده و در 
کسوت معلمی خدمت کرده است. این پژوهشگر پس از 
سال ها تحقیق، اجرا و گردآوری الالیی های مناطق مختلف 

ایران  زمین، نشان درجه یک هنری )دکترا( را گرفته بود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایــران با اشــاره به  تقارن 
برگزاری هفتاد  و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب 
فرانکفورت با میالد مسعود حضرت ختمی مرتبت)ص( 
گفت: بخش ویژه فعالیت های غرفه ملی ایران به معرفی 
کتاب هایی با موضوع سیره و زندگی حضرت رسول اکرم)ص( 
-که به زبان های مختلف منتشر شدند- اختصاص دارد؛ 

این آثار در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته که تا این 
لحظه با استقبال خوب بازدیدکنندگان مواجه شده است. 
ایوب دهقان کار اظهار کرد: همچنین در این نمایشگاه آثاری 
ــاره زندگی شهید  در حــوزه دفــاع مقدس و کتاب هایی درب
حاج قاسم سلیمانی نیز در معرض دید عموم قرار داده شده 

و از آن ها هم استقبال خوبی صورت گرفته است.

شنبه ۱ آبان ۱4۰۰    ۱6 ربیع االول ۱443   23 اکتبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9652


