
چهارشنبه 5 آذر  399 1- 9 ربیع  الثانی 1442 - 25 نوامبر 2020 - سال نوزدهم - شماره  5306  10   فرهنگی

با هدف آشــنایی بیشــتر بــا »یان ماتیکــو« نقاش 
چیره دســت لهســتانی، شــاهکاری از این هنرمند برای 

نخستین بار در بریتانیا به نمایش گذاشته می شود. 
به گزارش ایســنا و به نقــل از گاردین، »یان ماتیکو« 
نقاش چیره دست لهستانی قرن نوزدهم بود که بیشتر در 
کشور خودش شناخته می شود؛ حاال مسووالن گالری ملی 
در لندن قصد دارند یکی از تابلوهای مشهور این هنرمند را 

برای نخستین  بار در بریتانیا به نمایش بگذارند. 
تابلو نقاشــی سه متری »کوپرنیک ستاره شناس« یکی 
از شــاهکارهای »ماتیکو« است که »نیکالس کوپرنیک« 
ستاره شناس مشهور قرن شانزدهم را به تصویر می کشد. 

گالری ملی لندن اعالم کرده اســت این اثر را در بهار 

آینده با هدف معرفی »ماتیکو« به مردم بریتانیا به نمایش 
می گذارد.  به گفته مســووالن گالــری ملی لندن، »یان 
ماتیکــو« را برای به تصویرکشــیدن وقایع تاریخی مهم 
لهستان بیشتر به عنوان نقاش ملی لهستان می شناسند. 

دانشــگاه یاگیلونیا در کراکوف، خانه این تابلو نقاشی 
است و به ندرت برای نمایش در مکان دیگری از آن خارج 

می شود. 
این تابلو نقاشــی بــه پاس دســتاوردهای بزرگ این 
ستاره شــناس از جمله تغییر نگرش های پیشــین درباره 

منظومه شمسی خلق شده است. 
در این تابلو »کوپرنیک« در حالی که بر روی ســقف 
خانه اش زانو زده و با معبود خود درباره اکتشاف جدیدش 

صحبت می کند، دیده می شود. 
این نقاشی زمانی به نمایش گذاشته شد که تردیدهایی 
درباره ملیت این ستاره شــناس مطرح شده بود.  یکی از 
اهداف تابلو نقاشــی »ماتیکو« مشــخص کــردن ملیت 

»کوپرنیک« به عنوان یک لهستانی است. 
در ابتدا قرار بود این تابلو نقاشی در تابستان امسال در 

گالری لندن به نمایش گذاشــته شود اما محدودیت های 
ناشی از شــیوع کرونا تاریخ برگزاری این نمایشگاه را به 

تعویق انداخت. 

شاهکارلهستانیبهلندنمیرسد

»در این روزها که اوضاع گردشــگری در فصل یخبنداِن کرونایی بسیار شبیه 
به دوره انقراض موجودات در عصر یخبندان اســت، یــا باید همچنان به مقصر 
دانستن یکدیگر ادامه دهیم، یا باید تمام ذی نفعان گردشگری کشور از تجربه های 

کشورهای شرق آسیا استفاده کرده و راه بقا را پیدا کنند.«
 به گزارش ایســنا، این مطلب بخشــی از نوشــتار علیرضا زمانــی خرقانی،  
کارشناس گردشــگری و مدیر یک ســازمان مردم نهاد گردشگری است که در 
اختیار این خبرگزاری قرار داده است.  یادداشت او اشاره ای کلی دارد به وضعیت 
صنعت گردشگری پس از یک سال رکود کامل که حمایت های چندان کارساز و 
حیات بخشی را دریافت نکرده و ورشکستگی، تعطیلی و بیکاری محصول آن بوده 
است.    زمانی معتقد است: راه حل خروج از بحران گردشگری در دست بازیگران 

اصلی گردشگری است و تغییر از درون نظام گردشگری باید اتفاق افتد. 
این کارشــناس گردشگری با برداشــت از یک داستان، نوشته است: در عصر 
یخبندان که همه موجودات درحال انقراض بودند، خارپشت ها وخامت اوضاع را 
دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و به این ترتیب خود را حفظ کنند.  
ولی خارهای شان یکدیگر را زخمی می کرد با این که وقتی نزدیک تر بودند گرم تر 
می شــدند ولی تصمیم گرفتند از کنار هم دور شوند ولی با این وضع از سرما یخ 
زده و می مردند.  از این رو مجبور بودند برگزینند یا خارهای دوســتان را تحمل 
کنند و یا نسل شان از روی زمین محو شود.  دریافتند که بازگردند و گردهم آیند.  
آموختند که با زخم های کوچکی که از همزیستی بسیار نزدیک با دیگران به وجود 
می آید کنار بیایند و زندگی کنند، چون گرمای وجود آن ها مهم تر اســت و این 

چنین توانستند زنده بمانند. 

افسانهخارپشتهادرعصریخبنداِنگردشگری!

 با توجه به تعطیلی دو هفته ای فعالیت های مختلف در تهران، نمایشگاه های 
در حــال برگزاری گالری ها نیــز به طور موقت تعطیل شــده اند، تا پس از رفع 
محدودیت ها بار دیگر امکان بازدید از آن ها برای عالقه مندان هنر فراهم شود.  در 
این گزارش به تعدادی از نمایشگاه هایی پرداخته ایم که پیش از آغاز محدودیت ها 

افتتاح شده بودند. 
نمایشــگاه نقاشی جواد مدرسی با عنوان »ناسازه 3« در گالری اثر، نمایشگاه 
آثار لیال قندچی با عنوان »چرخه حساسیت زدایی« در گالری اعتماد و نمایشگاه 
نقاشــی مرضیه قاسم پور با عنوان »بازی دوار« در گالری شیرین سوژه این هفته 

گالری گردی هنرآنالین هستند. 
زیبایی  ساختمان های فرسوده

نمایشــگاه نقاشی جواد مدرسی با عنوان »ناســازه 3« در گالری اثر برپاست.  
مدرسی نقاش مناظر شهری است و در این مجموعه نیز بار دیگر به ساختمان های 
شــهر تهران پرداخته است.  او نگاهی هندسی به محیط اطراف خود دارد و شهر 
و اجزای آن را به صورت فرم هایی هندسی می بیند.  بر این اساس نقاشی های او 
اگرچه با ساختمان ها و دیوارها و پنجره ها شکل گرفته اند، اما همه آنها را می توان 
ترکیب بندی هایی از ســطوح و فرم ها دانست که با ریتمی منظم و یکنواخت در 

کنار هم قرار گرفته اند. 
مهم ترین تفاوت این آثار با مجموعه قبلی مدرسی را می توان در فاصله گرفتن 
او از ساختمان ها دانست.  اگر در »ناسازه 2« نقاش در کادرهایی بسته، به نمایی 
از ســاختمان ها می پرداخت و فضای اطراف آنها را کمتر آشکار می کرد، اگر هیچ 
موجود زنده ای در قاب ها دیده نمی شد و اگر فضایی تخت و بدون عمق  به وجود 
می آورد، این بار ساختمان ها را از فاصله ای دورتر دیده و پرسپکتیو را هم به آنها 
اضافه کرده است.  او تنها از نمای مقابل به تماشای ساختمان ها نپرداخته، بلکه 

از زوایای گوناگون آنها را مورد بررسی قرار داده است. 
ساختمان های قدیمی و فرســوده در آثار مدرسی بیننده را با زیبایی شناسی 
متفاوتی مواجه می کند.  در این شهر هیچ نشانی از بناهای نوساز و شیک نیست.  
ســاختمان های بلند، دیوارهای سفید یا شیشه های رنگی جایی در این مجموعه 
ندارد و هرچه هست آجر است و سیمان، با ترک ها و شکاف ها و نم زدگی هایی که 

نشان زندگی و زمان را برخود دارند. 
بااین حال هیچ کدام از این ساختمان ها قدمت تاریخی ندارند، و حتی به ندرت 
نشانه هایی از معماری سنتی ایرانی در آن ها دیده می شود.  این آپارتمان های به 

ظاهر کلنگی و قدیمی از نخســتین نشانه های مدرن شدن شهرها هستند که با 
وجود گذشــت تنها چند دهه از عمرشان، چنان مورد بی مهری قرارگرفته اند که 
دیگر غیرقابل زیستن به نظر می رسند.  بااین حال در تعدادی از آثار این مجموعه 
انسان نیز به فضا اضافه شده است و به این ترتیب حس متروکه بودن بناها را از 
میان می برد.  کودکانی که در میان دیوارهای سر به فلک کشیده محصور شده و 
در حال بازی هستند، یا هیبت مردی باالی پشت بام، نشان دهنده جریان ادامه دار 

زندگی در الیه های زیرین این شهر است. 
دنیای یخ زده

نمایشگاه آثار لیال قندچی با عنوان »چرخه حساسیت زدایی« در گالری اعتماد 
برپاست.  آنچه در وهله نخست در آثار این مجموعه جلب توجه می کند، مناظری 
ســرد و یخ زده است.  دشت های پوشیده از برف، کوهستان های پنهان در مه یا 
دریاهای خاکستری، فضایی سرد و خاموش را به وجود می آورند که انتظاری برای 

دیدن نشانه های زندگی در آن نمی رود. 
این فضای نامتناهی و خشن در بیشتر تابلوها هیچ چیز عجیب و غیرمعمولی 
در خود نــدارد.  تابلوهایی از مناظری در یک فصل و موقعیت جغرافیایی خاص 
که عظمت رعب آور آنها می تواند چشــم نواز هم باشــد.  اما گاه وجود انســان یا 
موجوداتی خیالی، بکر بودن این فضا را از بین می برد.  انســانی که تا نیمه درون 
آبی سرد در میان کوه های برف گرفته فرو رفته است، مخاطب را به فکر وامی دارد 

که چرا او در این موقعیت قرار گرفته است. 
جایی دیگر در میانه کادر به نظر می رســد شــکافی ایجاد شده و الیه رویی 
نقاشــی کنار رفته است و در الیه زیرین دخترکی را روی یک چرخ می بینیم که 
سرخوشانه بر روی برف ها حرکات آکروباتیک انجام می دهد.  عدم ارتباط آدم ها 
با محیط اطراف گاه آنقدر تشــدید می شود که آنها به جای نقاشی شدن بر روی 

زمینه، بر آن کالژ شده اند، آن هم به صورت افقی و در آسمان. 

 قندچی در آثار خود موجودات خیالی را هم به تصویر کشیده و به این ترتیب 
مناظر را به فضایی غیر واقعی تبدیل کرده اســت که سرما و تاریکی آن وهم آور 
است.  او طبیعت پردازی و پرداخت ظرایف منظره را ابزاری برای به وجود آوردن 

فضای دلخواه خود کرده است تا دنیای ذهنی خود را به تصویر بکشد. 
کوچ دسته جمعی

نمایشــگاه نقاشی مرضیه قاســم پور با عنوان »بازی دوار« در گالری شیرین 
برپاســت.  قاسم پور در این آثار به اشیاء پیرامون انسان و محیط زندگی او توجه 
داشته است، اما خود انسان در این فضا غایب است.  این تصاویر برآمده از واقعیت 
هستند، اما عناصر مختلف به گونه ای در کنار هم قرار گرفته اند که فضایی خیالی 
را به وجود می آورند.  عنصری که در بیشتر تابلوها به چشم می آید مبل ها هستند.  
وسیله ای که بودن آن بدون حضور انسان قابل تصور نیست و اصوال دلیل پیدایش 
و ســاخته شدن آن، وجود انسان اســت.  اما در این آثار مبل ها در فضایی خالی 
و نامشــخص در کنار هم قرار دارند بدون اینکه کسی روی آنها نشسته باشد.  به 
نظر می رســد آنها از وابستگی به انسان رها شده و برای خود هویتی مستقل به 

دست آورده اند. 
اما جاندارانی هم در این فضا دیده می شوند.  گورخر و خروس به جای زندگی 
در طبیعت، در جایی حضور دارند که می تواند یک خانه باشــد، اما در واقع خانه 
نیســت، کف پوش های شــطرنجی، مبل ها و میزها در فضایی باز قرار دارند که 

انتهای آن مشخص نیست و با هیچ دیواری محصور نشده است. 
در تابلوهای دیگری نقاش به جزییات داخل خانه نزدیک شده و لوازم تزیینی 
و اسباب بازی های درون قفســه ها را در حالی به تصویر کشیده است که به نظر 
می رسد مدت ها است کســی از آنها استفاده نکرده و همه آنها به حال خود رها 
شده اند.  او مخاطب را با سرزمینی متروک مواجه می کند که ساکنانش به دلیلی 

نامشخص آن را ترک کرده اند و حاال قلمرو موجوداتی بیگانه شده است. 

گالریگردیهنرآنالیندرسهنمایشگاه

شهرسالخورده،دنیاییخزدهوکوچدستهجمعی

آخرینخبرهاازسریالنوروزی
بابازیحمیدلوالییومرجانهگلچین

هدایت هاشــمی  برای ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی »بوتیمار« مقابل 
دوربین علیرضا نجف زاده قرار گرفت. 

به گزارش ایســنا، تصویربــرداری مجموعه تلویزیونــی »بوتیمار« به تهیه 
کنندگی مهران مهام و کارگردانی علیرضا نجف زاده با سرپرستی نویسندگان 
و طراحی ســعید جاللی و نگارش شهاب عباسی و آرمان صبوری از 2۵ آبان 

در جنگل سی سنگان آغاز شده است. 
کار انتخــاب بازیگران ادامه دارد و البته بعد از تســت گریم حمید لوالیی، 
مرجانه گلچین، هدایت هاشــمی حاال  اشکان اشتیاق، سارا مقربی، ندا کوهی، 
علیرضا درویش، ســلمان خطی، ملیحه بقایی، حسین توهمی، سامی غریبی و 

دانیال جعفری هم تست گریم شدند. 
به نقل از روابط عمومی سریال، هدایت هاشمی، ندا کوهی و دانیال جعفری 
بــرای ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی »بوتیمــار« از دیروز مقابل دوربین 
علیرضا نجف زاده قرار گرفتند.  با اتمام ســکانس های شمالی، گروه به تهران 
بــاز می گردند تا با رعایت پروتکل های بهداشــتی ادامه مجموعه را در تهران 

تصویربرداری کنند. 
این ســریال تلویزیونی در فضایی مفرح با داســتانی اجتماعی برای نوروز 

۱۴۰۰ آماده می شود. 
علیرضــا نجف زاده که مجموعه طنــز »زوج یا فرد« را نیز در کارنامه خود 
دارد این بار حمید لوالیی و مرجانه گلچین را با خود به جنگل های شــمال 
برده اســت تا چالش های یک خانواده ایرانی را در یک داســتان نو به تصویر 

درآورد. 
سریال بوتیمار که برای نوروز ۱۴۰۰ شبکه سه سیما مراحل تصویربرداری 
خود را می گذراند، مجموعه ای شــاد و ســرگرم کننده است که با نگاهی به 

رویدادهای اجتماعی و اقتصادی کشور تولید می شود. 
در خالصه داســتان این مجموعه نمایشــی آمده است: بوتیمار همیشه در 
تشــنگی به ســر می برد اما آن هنگام که به رودخانه و یا دریا می رسد، نگران 
می شود که مبادا آب دریا تمام شود و او از تشنگی بمیرد، پس آب نمی خورد 

و تشنه می ماند... بوتیمار همیشه نگران فرداست. 

برندگانجوایزامیبینالمللمعرفیشدند
آکادمی علــوم و هنرهای تلویزیونی آمریکا برندگان جوایز امی  بین الملل را 

طی مراسمی مجازی معرفی کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از ددالین، جوایز امی بین الملل که با هدف تجلیل 
از برترین آثار تلویزیونی ساخته شده در خارج از آمریکا برگزار می شود، امسال 
به سبب بحران شیوع ویروس کرونا برندگان خود را در قالب مراسمی مجازی 
معرفی کرد و »گلندا جکســون« بازیگر برنده اســکار برای بازی در ســریال 
»الیزابت گم شــده است« محصول شــبکه بی بی سی موفق به کسب جایزه 

بهترین بازیگر زن شد.  
همچنین ســریال »بچه مســئول« نیز دو جایزه بهترین فیلم تلویزیونی یا 
مینی سریال و بهترین بازیگر مرد )بیلی بارات( را به خود اختصاص داد.  این 
فیلم تلویزیونی روایتگر داستان پسری ۱2 ساله است که به جرم قتل در حال 

محاکمه شدن است.  
در سایر بخش ها جایزه بهترین سریال کمدی به »هیچکس نگاه نمی کند« 
از برزیل رســید، جایزه بهترین مستند به فیلم سوریه ای »برای سما« اعطاء 
شد و سریال هندی »جنایات دهلی« نیز موفق به کسب جایزه بهترین سریال 

دارم شد.  
همچنین »اندو کوئومو« فرماندار نیویورک نیز جایزه دســتاورد سینمایی 
جوایز امی بین الملل را برای اطالع رسانی تلویزیونی در خصوص ویروس کرونا 
دریافت کرد و چهره های مطرحی چون »رابرت دنیر«، »بن استیلرز«، »بیلی 
کریستال« و »اســپایک لی« نیز ضمن تبریک او را »مظهر نیویورک سخت« 

توصیف کردند.  

مزایدهآلبومامضاشده»جانلنون«برایقاتلش
آلبوم موســیقی که توسط »جان لنون« برای قاتلش امضا شده بود در یک 

حراجی به مزایده گذشته می شود. 
به گزارش ایسنا و به نقل از فیگارو، آلبوم موسیقی از »جان لنون« خواننده 
و ترانه ســرای مشهور انگلیسی و همســرش »یوکو اونو« که ساعاتی پیش از 
مرگش برای قاتلش امضا شــده بود در یــک حراجی با قیمت پایه  ۴۰۰هزار 

دالر به مزایده گذاشته می شود. 
»جان لنون« هشتم دسامبر سال ۱۹۸۰ در مقابل خانه اش در »منهتن« به 

ضرب گلوله توسط »مارک چپمن« کشته شد. 
این نخســتین باری نیســت که این آلبوم به فروش گذاشته می شود.  این 
آلبوم نخستین بار در سال ۱۹۹۹ به قیمت ۱۵۰هزار دالر به فروش رفت و بار 
دیگر در ســال 2۰۱۰ به قیمت ۸۵۰ هزار دالر توسط یک فروشنده ناشناس 

فروخته شد. 
»مارک چپمن« در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان ســپری 
می کند. در سال 2۰۱۸ درخواست آزادی مشروط »مارک دیوید چپمن« برای 

دهمین بار پیاپی از سوی دادگاه نیویورک رد شد. 
لنــون به  همراه »پل مک کارتنــی« یکی از موفق ترین ترانه ســرایان قرن 
بیستم به حســاب می آید. زمانی که در ســال ۱۹۷۰ گروه »بیتل ها« از هم 

پاشید، او به صورت انفرادی حرفه اش را ادامه داد. 

شهرهسلطانی:
ناچاریمبرایکسبدرآمد،کارکنیم

شهره سلطانی که بعد از محدودیت های 
کرونایی در فیلــم »طبقه یک و نیم« بازی 
خواهــد کرد، دربــاره انجــام کار هنری در 
دوران کرونا می گوید: امثال ما باید کار کنیم 

تا درآمد داشته باشیم. 
این بازیگر که پیش تر دچار کرونا شــده 
است، در گفتگو با ایسنا ادامه می دهد: هیچ 
کس بدش نمی آید در این شرایط خطرناک 
در خانــه بماند و  ســالمت خود را از بیماری و و ویــروس حفظ کند ولی ما 

ناگزیر به کار کردن هستیم. 
ســلطانی که سال هاســت در عرصه تئاتر فعالیت می کند، ادامه می دهد: 
از روز ازل به ما گفته اند باید در هر شــرایطی، ســالمت خود را حفظ کنید.  
بازیگران تئاتر در موقعیت های بســیار دشواری روی صحنه رفته اند؛ زمانی که 
عزیزی را به خاک ســپرده اند، بیمار بوده اند یا به هر دلیلی شــرایط ســختی 
داشته اند زیرا در تئاتر اصل این است که بازیگر فقط وقتی مرده باشد، می تواند 

روی صحنه نرود و ما با این فرهنگ بزرگ شده ایم. 
او اضافــه می کند: حاال هم وقتی اجازه تولیــد پروژه های هنری را بدهند، 
ما نیز برای گذران زندگی، کار خواهیم کرد ولی امیدوارم همه مردم ســالمت 

باشند چراکه کرونا بیماری وحشتناکی است.   
این بازیگر درباره حضورش در فیلم »طبقه یک و نیم« که با کارگردانی نوید 
اسماعیلی ساخته خواهد شد، توضیح می دهد: این فیلم یک کمدی اجتماعی 
و اولین فیلم بلند نوید اسماعیلی است که پیش از این چند فیلم کوتاه ساخته 
اســت.  ســلطانی که پیش تر هم با کارگردان های فیلم اولی همکاری کرده 
اســت، درباره همکاری با جوان ترها توضیح می دهد: کارگردان های فیلم اولی 
معموال بســیار خالق و پر انگیزه هســتند.  ضمن اینکه به هر حال هر کسی 
باید از جایی شــروع کند و اگر آدم بتواند به ساخت یک فیلم ازرشمند کمک 
کند، چراکه نه، فارغ از اینکه اولین فیلم یک کارگردان باشد یا چندمین فیلم 
او.  بــه همین دلیل اگر باز هم فیلمنامه های خوبی از فیلم اولی ها پیشــنهاد 

شود، همراهی می کنم. 
فیلم »طبقه یک و نیم« به تهیه کنندگی غالمرضا آزادی ســاخته می شود 
و آزاده زارعی، ســیروس همتی، حامد آهنگی، بهروز پناهنده و. . .   از جمله 
بازیگران این فیلم هســتند و سعیده حمیدی نیز به عنوان مدیر تولید با این 
پروژه همکاری دارد.  قرار اســت بعد از محدودیت های کرونایی، فیلمبرداری 
این فیلم آغاز شــود و ســازندگان آن امیدوارند فیلم خود را برای شرکت در 
جشــنواره فیلم فجر ارایه بدهند.  شــهره ســلطانی این روزها سریال »خانه 
امن« را روی آنتن دارد و ابراز خوشــنودی می کند که این سریال مورد توجه 

تماشاگران قرار گرفته است. 

اخبار کوتاه

گفت و گو 

کامبوزیا پرتوی کارگردان و فیلم نامه نویس 
سینمای ایران درگذشت. 

نسرین مرادی همسر این کارگردان در گفتگو 
با ایسنا تایید کرد که کامبوزیا پرتوی صبح دیروز 
۴ آذر ماه در بیمارستان »دی« از دنیا رفته است. 
کامبوزیــا پرتوی که بــه دلیل عمل قلب به 
بیمارستان مراجعه کرده بود، سرانجام به دلیل 

ابتال به کرونا در بیمارستان، درگذشت. 
این کارگردان سینما که متولد ۱33۴ است، 
کارگردانی فیلم هایــی چون »ماهی،« »گلنار«، 
»بازی بزرگان«، »کافــه ترانزیت«، »ننه الال و 
فرزندانش«، »کامیون« را برعهده داشته است.  
تازه ترین ســاخته او فیلم »کامیون« است که 

هنوز به نمایش عمومی در نیامده است.  
نویسنده فیلم نامه های آثاری چون »من ترانه 
۱۵ ســال دارم«، »فــراری«، »دایره«، »محمد 

رسول اهلل )ص(« هم بوده است. 
چنــدی پیش ایــن هنرمند در جشــنواره 
فیلم های کــودکان و نوجوانان تقدیر شــد.  او 
تاکنون چند جایزه داخلی و بین المللی را دریافت 

کرده است. 
 مرگ کامبوزیا پرتوی را باور نمی کنم

پوران درخشــنده در حالیکه از درگذشــت 
کامبوزیا پرتوی بشــدت اندوهگین بود، گفت: 
باورم نمی شــود او رفته باشد چراکه پر از عشق 

به زندگی بود. 
این فیلمســاز در گفتگو با ایســنا از آخرین 
دیدار خود با پرتوی ســخن گفــت و ادامه داد: 
انــگار همین چنــد روز پیش بود کــه او را در 
مراسم بزرگداشتش در جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان دیدیم.  هرچند به ســختی راه می رفت 
ولی حالش خیلی بهتر شــده بود، با چه عشقی 
از فیلمنامه تازه اش گفت که قصد ســاختش را 
داشت و پیگیر اکران فیلم قبلی اش هم بود.  او 
پر از انرژی و عشــق به زندگی بود و هیچ باورم 
نمی شود که در فاصله بسیار کوتاهی از دنیا رفته 

باشد. 
درخشــنده اضافه کرد: در آن مراسم چقدر 
از دیدن دوستانش خوشــحال بود.  هرچند به 
دلیل کرونا دور هم جمع شدن، سخت بود ولی 

خیلی خوشــحال بود که دوستانش در مراسم 
بزرگداشتش شرکت کرده اند. 

این کارگردان از عشــق پرتوی به بچه ها نیز 
سخن گفت و افزود: او عاشق زندگی بود و عاشق 
کارش و بچه ها.  در المپیاد فیلمسازی جشنواره 
کودک و نوجوان در کنــار هم بودیم.  محبتی 
که بین و او و بچه ها جریان داشت، شگفت انگیز 
بود.  در مدت کوتاهی توانسته بود همه بچه ها را 
جذب خود کند و با شــور و شوق بسیار به آنان 

آموزش می داد. 
درخشنده، درگذشت پرتوی را اتفاقی بسیار 
تلخ و غم انگیز دانست و ادامه داد: انسان بزرگی 
بــود و یادگارهای ارزشــمندی از خود بر جای 
گذاشــت؛ فیلمنامه های خوب، فیلم های زیبا و 

فرزندانی نیکو. 
او فقدان پرتوی را تسلیت گفت و ابراز تاسف 
کرد: عزیز بزرگی را در میان فیلنامه نویســان و 
کارگردانــان ســینمای ایران از دســت دادیم.  
امیدوارم بازماندگان سالمت باشند و روح او نیز 
شاد  و در آرامش باشد.  البته که اطمینان دارم 

او با آرامش از این دنیا رفته است. 
پوران درخشــنده در پایــان گفت: روزهایی 
بســیار تلخ را ســپری می کنیم.  گویی هر روز 
آبستن یک اتفاق دردناک است.  متاسفم که هر 
روز سرمایه هایمان را این چنین آسان از دست 
می دهیــم.  باید قدر یکدیگر را بیشــتر بدانیم.  
کرونا ثابت کرد لحظه ها معنای دیگری دارند.     

پیام تسلیت انجمن بازیگران 
و  پرتوی،کارگردان  کامبوزیــا  »متاســفانه 
فیلمنامه نویس ارزشمند سینمای ایران به دیار 

باقی شتافت. «

در پی این اتفاق ناگوار،شورای مرکزی انجمن 
بازیگران سینمای ایران،پیام تسلیتی به شرح زیر 

صادر کرد:
»بازگشت همه به سوی اوست 

ســینمای کشــورمان دوباره داغدار شد.  و 
این بار در اندوه فــراوان کامبوزیا پرتوی عزیز از 
میان ما رفت،نویسنده و کارگردانی توانا و شریف 
که با خلق آثاری با ارزش، نام و خاطره ای خوش 
و مانده گار از خود در تاریخ سینمای معاصرمان 

بر جای گذاشت.  
شــورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای 
ایران،این ســوگ را به خانواده محترم ایشان ، 
همه همکاران عزیز و ملت بزرگ ایران تسلیت 

عرض می نماید. «
پیام تسلیت مدیرعامل فارابی برای 

درگذشت کامبوزیا پرتوی
فارابــی  ســینمایی  بنیــاد  مدیرعامــل 
پرتــوی«  »کامبوزیــا  پیامی درگذشــت  در 
فیلمنامه نویس و کارگردان ســینمای ایران را 

تسلیت گفت. 
در پیام علیرضا تابش آمده است:

»پاییــز غم انگیز این ســال کرونــازده، چه 
هنرمندانــی را از مــا گرفت و هــزار دریغ که 
برگ های این درخت تنومند، هنوز جان داشتند 

و سبز بودند.. .  
ســینمای ایر و رنگ عشق داشت و تا لحظه 
آخر عمر، بــه مرگ فکر نکــرد و همچنان در 

اندیشه خلق تازه بود. 
در نهایت اندوه و تأثر و در این روزهای مملو از 
بغض و تأسف و بهت، ناچاریم مرگ این سینماگر 
خالص و عاشق را باور کنیم و برای همه خانواده 

سینما و دوستدارانش، برای کودکان و نوجوانان 
دیروز و امروز که او برایشــان قصه گفت و فیلم 

ساخت، آرزوی صبر کنیم. 
فقدان این هنرمند عزیز را به خانواده شادروان 
پرتوی و همسر هنرمندش و هنرمندان سینما، 
تســلیت و تعزیت می گویم و برای آن مرحوم از 
درگاه خداونــد متعال، علو درجات را مســئلت 

دارم .«
افسوس مجید مجیدی
 از مرگ کامبوزیا پرتوی

مجید مجیدی گفت: کامبوزیا پرتوری رفت 
و ما حتی نمی توانیم او را با شکوه به خانه ابدی 

بدرقه کنیم. 
به گــزارش ایســنا، مجید مجیــدی که با 
همراهی کامبوزیا پرتوی فیلمنامه فیلم »محمد 
رسول اهلل )ص(« را به نگارش درآورده بود در پی 
درگذشت این فیلمنامه نویس و کارگردان سینما 
نوشت: »وقتی شنیدم کامبوزیا پرتوی همسفر 
مرگ شد خیلی افسوس خوردم، که اوال خیلی 
زود ما را ترک کرد، دوما در طول این چند سال 
به دلیل مریضی روزهای خوبی را سپری نکرد و 
از آن بدتر که در روزهای سختی به سر می بریم 
که حتی نمی توانیم او را باشکوه به خانه ابدیش 

همراهی کنیم. 
پرتوی رفت ولی آثار ارزشمند او همیشه در 

سینمای ایران به یادگار خواهد ماند. 
امیدوارم کامبوزیای عزیز، برای سال هایی که 
به عشــق پیامبر قلم زدی و مرا در ساخت فیلم 
»محمد رسول اهلل« یاری کردی، این خدمت به 

پیامبر مهربانی ها شفیع تو در آخرت باشد. 
دوست مجید مجیدی«

کامبوزیاپرتویدرگذشت

خداحافظی با خالق »گلنار«
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520/000/000 ریال12 ماهاولعملیات تبدیل قبور سنتی به دو و سه طبقه99/9

تذکرات:
- شرکت کنندگان در مناقصه مي بایستي سپرده شرکت در مناقصه را بصورت 
ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدي به حســاب سپرده شماره )۷۰۰2۱۹3۹2۱( نزد 
بانک شــهر بنام سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان )آرامستان باغ رضوان( 

واریز نمایند. 
- متقاضیان شــرکت در مناقصه مي بایســتي داراي ســوابق کاري مرتبط و 
مناسب با موضوع مناقصه و توان مالي جهت انجام خدمات فوق راداشته باشند.  
- شــرکت کنندگان از تاریخ نشــر این آگهي تا پایان ساعت اداري )۱۴:2۰( 
مورخ ۹۹/۰۹/۱6 همه روزه بجز روزهاي تعطیل به امور قراردادهای سازمان )اتاق 
2۰( واقع در آرامســتان باغ رضوان در کیلومتر ۵ جاده اصفهان –نایین مراجعه و 

نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.  
- آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه سازمان )اتاق ۱۰( واقع در 
ساختمان اداري آرامستان باغ رضوان در کیلومتر ۵ جاده اصفهان – نایین، پایان 

ساعت اداري )۱۴:2۰( روز یکشنبه 99/09/16  مي باشد. 
- تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه 99/09/19 می باشد. 

- ســازمان آرامســتان هاي شــهرداري اصفهــان در رد یا قبــول هر یک از 
پیشنهادات مختار است. 

- هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مبلغ پرداخت نمی گردد. 
اینترنتــي  پایــگاه  بــه  بیشــتر  اطالعــات  کســب  جهــت   - 

)www. isfahan. ir/farakhan( مراجعه گردد. 

»حریمخطوطلولهانتقالگاز،حافظسالمتيوایمنيشماست« 

آگهيتجدیدمناقصه شرکت انتقال گاز ایران
منطقه سه عملیات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز ایران )منطقه سه عملیات انتقال گاز( در نظر دارد مناقصه 
به شرح ذیل را به روش مناقصه عمومي یک مرحله ای و ارزیابي کیفي )همزمان( 
به شماره فراخوان 2099092299000043 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان شــرکت در 
مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه و استعالم ارزیابی 

کیفی از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
1- موضوع مناقصه: سرویس و نگهداري سیستم تهویه مطبوع تأسیسات 

گاز ری
2- زمان دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابي کیفي: از زمان انتشار 

اولین آگهی روزنامه لغایت زمان انتشار آگهی نوبت دوم 
3- زمان بارگذاری اســناد مناقصه و استعالم ارزیابي کیفي:  ۱۴ روز 

کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
4- میــزان و نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار: مبلغ 

360/185/000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکي یا واریز وجه نقد

۵- زمان تخمینی بازگشایي پاکات پیشــنهادات مالی در تاریخ 99/10/03 
در تهران ـ جاده قدیم قم ـ باقرشهرـ بلوار فلسطین- بعد از نیروگاه گازي ري ـ 
ستاد منطقه سه عملیات انتقال گاز مي باشد که تاریخ دقیق آن متعاقبا به اطالع 

می رسد.
تلفن تماس: 51062847 -021 / نمابر: 021-55221134

کد فراخوان در پایگاه اطالع رساني مناقصات: 26.927.047
یا به سایت هاي ذیل مراجعه فرمائید:

http://www.setadiran.ir
 http://iets.mporg.ir

http://www.District3.nigtc.ir
شماره مجوز: 1399.4702

شماره مناقصه: 87680365

روابط عمومي منطقه سه عملیات انتقال گاز

)نوبت دوم(


