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اصغر عبداللهی از درام نویســان باســابقه کشور به دلیل ابتال به سرطان در 
بیمارستان جم درگذشت. 

اصغر عبداللهی متولد سال ۱۳۳۴ در آبادان بود. او در رشته نمایش نامه نویسی 
در دانشکده هنرهای دراماتیک به تحصیل پرداخت و هیچ گاه پایان نامه اش را 

ارائه نداد و تحصیالتش را ناتمام رها کرد.
عبداللهی طی چهار دهه فعالیت حرفه ای نزدیک به ۳0 فیلمنامه سینمایی 
نوشــت و چهار مجموعه داستان و یک رمان بلند از او منتشر شده است. این 
نویسنده همچنین برای فیلمنامه  »خانه  خلوت« برنده  سیمرغ بلورین جشنواره  

فیلم فجر شد.
»جهیزیه برای رباب«، »غریبانــه«، »خواهران غریب«، »به خاطر هانیه«، 
»در کمال خونســردی«، »چتری برای دو نفــر«، »دو نفر و نصفی«، »عینک 
دودی«، »آبی«، »بندر مه آلود« و... برخی از فیلمنامه هایی اســت که زنده یاد 

عبداللهی به نگارش درآورده بود.
»آفتاب در ســیاهی جنگ گم می شــود«، »در پشت آن مه«، »سایبانی از 
حصیــر«، »آبی های غمناک باُرن« و »هاملت در نم نــم باران« آثار ادبی این 

نویسنده باسابقه هستند.
عبداللهی ســال ۱۳۹۵ نیز فیلم ســینمایی »یک قناری یــک کالغ« را 

کارگردانی کرده بود.
احمد امینی که ســابقه سال ها رفاقت و همکاری با مرحوم اصغر عبداللهی 
داشــته است می گوید: تمام تسکین من از فقدان او در این است که امیدوارم 
با شرایط دشــوار مرگ همانقدر راحت روبرو شده باشد که در تمام عمرش با 

زندگی.
این کارگردان که فیلمنامه برخی آثارش توسط عبداللهی به نگارش درآمده، 
در پی درگذشت این فیلمنامه نویس به ایسنا گفت: اولین سریال مرا سال ۷۵ 
بــا نام »تصویر یک رویا« اصغر عبداللهی نوشــته و البته قبل از آن فیلمنامه 
»ســایه های هجوم« را به او دادم تا مشــورت کنم، چون او اهل آبادان بود و با 
جنگ تماس نزدیکی داشت. بعد از آن »غریبانه« و »چتری برای دو نفر« و یک 
اپیزود از مجموعه تله فیلم های »داوران« را برایم نوشــت، اما به جز همکاری 
ما بســیار با هم رفیق بودیم مخصوصاً اینکه ســال ها دفتر سعید و  منوچهر 
شاهسواری هر روز بعد از ظهر  میعادگاه من و اصغر و داریوش فرهنگ، مسعود 
کرامتی، مســعود رایگان بود. من، اصغر و داریوش تقریباً هر روز آنجا بودیم و 

مشغول گپ و گفت می شدیم.
او با اشــاره به اینکه اصغر عبداللهی اصال اهــل مصاحبه نبود، ادامه داد: او 
خیلــی اهل خواندن و مطالعه بود. بزرگتریــن دغدغه اش به نظرم همین بود. 
هر وقت هم به آن دفتر می آمد اول به شــهر کتاب می رفت و کتابی خرید و 
بعــد می آمد و کتاب هم هدیه می داد. او آدم بســیار کتاب خوانده، فهمیده و 
بی تکلفی بود و چیزی که مرا کمی آرام می کند این اســت که اصغر از لحاظ 
خلق و خوی شخصی زندگی را خیلی راحت می گرفت. نه به دنبال ماشین بود 

نه خانه و نه پول. حتی زمانی که بیماری اش مشخص شد می گفت، حاال انقدر 
هم مسئله مهمی نیست. چند جلسه شیمی درمانی هم می کنیم، ببینیم چه 

می شود. اینقدر این آدم راحت با این مسئله برخورد کرده بود.
امینــی ادامــه داد:  یک ماه پیش هم که به او تلفــن زدم و آخرین بار بود 
کــه با هم صحبت کردیم، آنقدر لحن و صدایش پــر از انرژی بود که در دلم 
خوشحال شدم این دوران را راحت پشت سر می گذارد، چون منتظر بود دوران 
شــیمی درمانی تمام شود و با خودم فکر کردم روحیه اش همان روحیه اصغر 
همیشگی اســت. امیدوارم او با شرایط دشوار مرگ هم به همان شکل راحت 

برخورد کرده باشد.
وی افزود: این راحت برخورد کردن در فضای کاری هم وجود داشت. همه 
می دانیم فیلمنامه نویس خیلی روی آنچه نوشــته حساسیت دارد ولی او وقتی 
فیلمنامه ای را می نوشــت، می گفت من این را نوشتم و دیگر مال خودت! هر 
کاری دوســت داری بکن. البته این برخوردش ناشی از بیتفاوتی نبود، چون به 
هرحال خیالش راحت بود که فیلمنامه اش را خراب نمی کنیم اما در همان رواِل 
راحت برخورد کردن با تمام جنبه های زندگی، با این مسئله که برایش مهم هم 
بود این چنین راحت برخورد می کرد و می پذیرفت که فیلمنامه از این مرحله 
به بعد متعلق به کارگردان است. او چند سال قبل یک فیلم را هم کارگردانی 
کرد )یک فیلم یک کالغ( که بابت آن خیلی خوشحال بود و با خنده می گفت 

از این به بعد برای شما نمی نویسم. فیلمنامه هایم را خودم می سازم!
امینی در پایان گفت: از دســت دادن اصغر عبداللهی خیلی ســخت است، 
مخصوصا اینکه هنوز یک ماه نشــده پرویز پورحسینی را که او هم از دوستان 
نزدیکم بود از دســت داده ام. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم می بینم، 

عزیزی را از دست دادیم و این ها مثل آوار بر سرم خراب می شود.

اصغر عبداللهی درگذشت

وداع با نویسنده »خواهران غریب«

پس از فرهاد آئیش، حضور الیکا عبدالرزاقی در سریال »برف بی صدا می بارد« 
قطعی شد.

به گزارش ایســنا به نقل از ســیما فیلم، با ادامه تصویربرداری سریال »برف 
بی صدا می بارد« به نویسندگی مسعود بهبهانی نیا، زهرا پارسافر و طیبه شجری، 
کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی در لوکشین های 
شهر تهران، الیکا عبدالرزاقی پس از فرهاد آئیش دومین بازیگری است که حضور 

او در این پروژه تلویزیونی اعالم شد.
»برف بی صدا می بارد« عنوان ســریالی سه فصلی است که در دهه های ۶0 

،۷0 و ۹0 روایت می شود.
فصل اول و دوم این ســریال که در دهه ۶0 و ۷0 ســپری می شود، در حال 
حاضر جلوی دوربین رفته و فصل سوم این سریال که دهه ۹0 را روایت می کند، 

هم اکنون مراحل نگارش را سپری می کند.
این سریال محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه سیماست.

در خالصــه داســتان این ســریال آمده اســت: اگــر بمانی، غــزل غزل 
ترانــه لبخنــد بــه پایت می ریــزم. پــرده حســرت از دلت برمی کنــم. برف 
 بی صــدا می بــارد، دردانــه من. بمــان تا رســم پذیرایــی از تقدیــر را بجا 

آوریم.
ســایر عوامل »برف بی صدا می بارد« عبارتند از: کارگردان: پوریا آذربایجانی، 
مدیر تولید: ســامان شعشعه، مدیر برنامه ریزی و دســتیار اول کارگردان: امیر 
ســلیمانی، مدیر تصویربرداری: مجیــد محمدقلی، مدیر صدابرداری: ســامان 
شهامت، منشــی صحنه: هدیه نصیری، طراح لباس: چکامه میرخانجانی، طراح 
صحنــه: بابک پناهی، طراح گریم: کامران خلج، مدیر تدارکات: ســعید رضوی، 
تدوین: خشــایار موحدیان، سعید سیاح، جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، 
عکاس: مونا سرتوه،  مشاور رسانه ای: زهرا دمزآبادی، تصویربردار پشت صحنه و 
ساخت تیزر: محمدحسین آبایی، محمدامین عرب سرخی، مجری طرح: موسسه 

فرهنگی هنری وصف صبا.

پس از فرهاد آئیش
الیکا عبدالرزاقی بازیگر »برف بی صدا می بارد« شد

نگاهی به مستند »فراموشخانه«
خاموشی پر هیاهو

رویا سلیمی

فیلم مستند »فراموشخانه« به نویسندگی و کارگردانی سهند سرحدی و فرهاد 
قدسی در بخش نمایش ویژه چهاردهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت به 
نمایش درآمد. این فیلم روایت جستجوی دانشجوی تئاتری است در مورد علت بی 
مهری به پیانوی قدیمی دانشکده موسیقی که مهجورانه در دانشکده تئاتر هنرهای 
زیبا خاک می خورد و مورد بی توجهی دانشجویان قرار گرفته است. آنها از این پیانو 
به عنوان جالباسی، چهارپایه، سطل زباله و... استفاده می کنند. داستان از این نقطه 
شروع می شود اما بعد از گذشت مدتی مشخص می شود که پیانوی قدیمی و کهنه 
دانشکده، بهانه ای است برای نگاهی یکسویه به سرنوشت موسیقی در ایران پس از 
انقالب و این پیانو درواقع بدیلی است که نوع مواجهه سیستم با هنر موسیقی از 

هر وجه و سنخ و جریانی داشته.
این مســتند در کنار گفتار متنی که دانشجو در سراسر فیلم ارائه می دهد، از 
تصاویر آرشیوی و بازیگر دیگری به عنوان دانشجوی موسیقی استفاده می کند و 
از این انتخاب نیز بهره الزم را برای تقویت نگاه یکسویه خود به تمامی خواهد برد. 
ضمن اینکه در طول فیلم اشارات و فکت های بسیاری از متفکرین را با روایت خود 
هم راســتا می کند. و علی رغم اینکه قصد دارد نــگاه ایدئولوژی زده اوایل انقالب 
را نســبت به برخوردش با موســیقی و ادوات آن به نقد بکشد، اما خود در بیانی 
ایدئولوژی زده دست به تحریفی جانبدارانه از شرایط امروز و دیروز می زند و ساز 

پیانوی قدیمی دانشکده را مبنایی برای این قرائت مطلوب خود قرار می دهد.
برای رســمیت بخشــیدن به قرائت خود از روایت افرادی مانند صالح نجفی، 
عباس کاظمی، نغمه ثمینی، کارمند بنیاد رودکی و... استفاده کرده و مشخصا در 
گفتگو با عباس کاظمی، حرف کلی که قرار اســت در لفافه و میان نت های یکی 
در میان پیانوی قدیمی به مخاطب برساند را به شکل واضحی مطرح می کند. اما 
در انتخاب موضوع خود تا حدی تردید دارد که در میانه روایت از قول مســعود-

دانشجوی تئاتر- به توضیح علت انتخاب سوژه خود می پردازد و سعی دارد بگوید 
که پیانوی فراموش شــده درواقع، فراموشی انسان ها در گیر و دار روزمرگی هایی 
اســت که ما را از گذشــته و حال خود دور کرده و به نوعی دچار از خودبیگانگی 
ســاخته است و این سوژه می تواند تلنگری باشد برای فراموش شده های بسیاری 
که هر کدام از ما در گنجه قفسه های خاک خورده زندگی خود آنها را از یاد برده 
و دهه ها ســراغی از آنها نمی گیریم. و این سراغ نگرفتن، همان از خودبیگانگی و 
دور شدن از خویشتن خویش به زعم فیلمساز است. زمانیکه شخصیت اصلی در 
زیرزمین نمور خانه خود، ویولن خاک خورده مادربزرگ را بیرون می کشــد یا در 
جمعه بازار به دنبال صدای تک نوازی پرویز یاحقی ســاعت ها جستجو می کند، 
درواقع به دنبال هویت فراموش شــده خود اســت. که البته این فراموش شدگی 
را محصول نگاه و شــرایط ایدئولوژیکی می داند که بر ما حاکم شده است. ضمن 
اینکه وقتی سراغ سازهای قدیمی بنیاد رودکی را از متصدی مربوطه می گیرد، او 
یکی از دالیل را برای از کار افتادن آنها عنوان می کند: »جنگ«! اینکه ســازها در 
مســیر حرکت به جبهه و در میدان نبرد، دچار ضربات و آسیب های فراوانی شده 
و حتی ترکش خورده اند و دیگر صدای سازی از آنها شنیدن توقع نابجایی به نظر 
می رســد. نگرانی برای سازی که در جنگ ناکوک شده، ما را به یاد فیلم مستند 
دیگری می اندازد که چندین سال پیش در تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد. 
داستان مستند روایت نجات دادن پیانویی در یک ساختمان عمومی مخروبه شده 
از جنگ بود که در میانه خرابی ها ســالم مانده بود و تیم مستندساز قصد داشت 
این ساز را با رعایت وسواس بسیار و با حداقل رساندن آسیب های احتمالی از آن 
خرابه هولناک به جایی امن و آرام منتقل سازد. اینکه در دل جنگ و خونریزی، 
طنین صدای پیانویی قدیمی دل فیلمســاز را به لــرزه درآورد، اتفاقا همان ادای 
شبه روشنفکری است که در »فراموشخانه« فیلمساز قصد دارد از آن تبری جسته 

و به صراحت آن را رد  کند.
اما انتقادی که از سیستم در برخورد با ساز کهنه دانشکده بر کلیت سرنوشت 
موســیقی وارد می داند، بر دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا نیز وارد است. بدین 
معنی که اگر سالیان سال به واسطه شرایط خاص حاکم بر جامعه، این بی مهری 
صورت گرفته –به زعم کارگردان- در حال حاضر و پس از گذشــت چهل سال، 
دانشجویان دانشــکده هنرهای زیبا هستند که از این پیانو به عنوان سطل زباله 
اســتفاده می کنند و این انتقاد بر آنها وارد اســت در مواجهه با ســازی که آن را 
ارزشمند می داند و البته ارزشمند بودن آن را با نشان دادن تصاویری آرشیوی به 
دوره قبل از انقالب منسوب می کند و آن را در تقابل با شرایط فعلی، تبدیل به یک 

وضعیت آرمانی کرده که حاال با نگاهی حسرت بار آن را نظاره می کند.
در کنار این روایت و بســط دادن موضوع به سرنوشت موسیقی در ایران پس 
از انقالب، پرســتو هم تبدیل به وجه دیگر این پازل می شود و حسرت دیگری بر 

آن می افزاید.
او که دانشــجوی موسیقی است به واســطه عدم امکان خوانندگی در ایران، 
مهاجرت می کند و به نوعی حیات و زندگی موسیقی را به جایی بیرون از مرزهای 
سرزمین مادری منوط می داند. نکته ای که با فکت راوی از امبرتو اکو معنای عینی 
پیدا می کند. اینکه کشیشان برای درامان ماندن نسخ خطی از تهاجم، آنها را دفن 
می کردند تا از تهاجم در امان بماند. در اینجا دو راهکار را برای وضعیت فعلی پیش 
روی ما قرار می دهد. یا اینکه شــاید بهتر بود بسیاری از سازها همچنان در پستو 
و در زیرزمین های متروکه غبار ایام بر تن بنشانند تا اینکه در میدان جنگ، دچار 
آسیب های جبران ناپذیر شوند. اما راهکار دوم مهاجرت و بردن میراث  فرهنگی به 
بیرون از مرزها برای حفظ و نگهداری آنهاست. همانطور که بسیاری از آثار باستانی 

و فرهنگی ما در موزه های معتبر دنیا نگه داشته می شوند.
اما در نهایت سرنوشت پیانوی کهنه دانشکده، قرار گرفتنش در قابی شیشه ای 
در طبقه دوم دانشکده هنرهای زیبا است. دقیقا در محل عبور و مرور دانشجویان، 
تنها سرنوشتی است که می توان برای آن در نظر گرفت. حاال پیانو کارکرد اصلی 
خود را از دســت داده و تبدیل به شی  بی مصرف در قفسی شیشه ای می شود در 

میانه راهروی پر رفت و آمد دانشگاه.

»داستان های رستم پهلوان« منتشر شد
مجموعه »داستان های رستم پهلوان« به گزارش فریدون جنیدی و به کوشش 

حسن قریبی منتشر شد.
به گزارش ایســنا، این مجموعه در ۱۱ مجلد گرد آمده و انتشــارات آرَون با 

همراهی موسسه فرهنگی اکو آن را در ۵00 نسخه منتشر کرده است.
در معرفی فرهنگســتان زبان و ادب فارســی از مجموعه »داستان های رستم 
پهلوان« آمده است: »شاهنامه« فردوسی معروف ترین و موثرترین کتاب در حوزه 
کشورهای عضو اکو به شمار می رود. این کتاب نه تنها منظور نظر ادبا و فرهیختگان، 
بلکه از کتاب های مورد عالقه تمام اقشار جامعه ایران فرهنگی بوده است و از دیرباز 
تاکنون برخی از ادیبان شاهنامه دوست و استادان فن برای انتقال مفاهیم این اثر 
به کودکان و نوجوانان و نقل داســتان های آن برای آن ها کوشش هایی کرده اند و 
شــاهنامه را به نثر برگردانده اند و گزیده هایی از آن فراهم آورده اند. »داستان های 
رســتم پهلوان« کــه در یک مجموعه ۱۱جلــدی تدوین شــده، یکی از همین 
کوشش هاست. فریدون جنیدی این مجموعه را که مشتمل بر ۱۱ داستان جداگانه 
رستم در شاهنامه است، برای نوجوانان و جوانان نگاشته است. وی در هر جلد این 

کتاب یک داستان رستم را همراه با شعرهای فردوسی به نثر درآورده است. 

گزارش 

خبر 

در روزگاری که جهان با شــیوع ویروس کرونا دســت و 
پنجه نرم می کند و اغلب مراکز فرهنگی و هنری در تعطیلی 
به ســر می برند اتفاق خوبی که در هنر تجسمی می افتد این 
است که، گالری آریاناپالس تازه ترین اثر محمدحسین عماد 
با عنوان »شعاع« را به نمایش گذاشته است. در این نمایشگاه 
۱0 اثر از کارهای حجمــی او به همت گالری آریانا پالس و 
گالری اثر نمایش داده شد. محمدحسین عماد مجسمه ساز 
معاصر ایرانی است که فارغ از آثار شهری، او را بیشتر به عنوان 
کسی که با شکل و مضمون سرو کار دارد و با مجموعه ای از 
مفاهیم حجم و سطوح اولیه آشناست؛ می شناسند. این روزها 
گالری ها با وجود محدودیت های مقابله با کرونا نمایشگاه ها را 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می کنند که برگزاری 
نمایشگاه های هنری هم با نداشتن مراسم افتتاحیه و رعایت 
کلیه پروتکل های بهداشــتی اعالم شده است. این نمایشگاه 
روز یک شــنبه شانزدهم آذرماه افتتاح شد و تا دوازدهم دی 

ماه در گالری آریاناپالس برپاست.
محمدحســین عماد درباره عنــوان مجموعه آثارش به 
هنرآنالین گفــت: »ایده نام گذاری را از درون مجســمه و 
کار کردن با حجم گرفتم. آثار حجمی را در دو نمایشــگاه 
اخیری که برگزار کردم می توان دید اما در این نمایشــگاه 
آثاری که به نمایش گذاشتم بیشتر از حجم استفاده کردم. 
به آثار چوبی که نگاه می کنیم در انتها نقطه نور را می بینیم 
که کنجکاوی بیننده را بر می انگیزد که درون مجســمه چه 
چیزی می تواند باشــد. در این آثار تمرکز مسیر نگاه ما روی 
نقطه نوری که داخل مجســمه پیدا می شود بود. به همین 
دلیل شعاع را نمی بینیم و بیشتر در محیط اطراف و جهان، 
اشیاء یا شیء را می بینیم. این نام گذاری برایم خیلی جالب 
بود که »شعاع« را به صورت حجم دربیاورم که منبع نور را 

به شیء وصل می کند.«
عماد، از نقاشــی به طور طبیعی به سمت مجسمه سازی 
کشیده شد. او در نقاشی عمق و وضوح را به تصویر می کشید 
اما در مجسمه سازی حجم و فرم را به نمایش درآورده است. 
او دلیل ســوق پیدا کردن به مجسمه سازی را اینگونه بیان 
کرد: »از نظر دیداری یا حرکت، ســطح دو بعد و ســه بعد 

خیلی متفاوت اســت و جدا از این دو ســطح، یک شــیء 
»ســاختن« وجود دارد. در ســطح دو بعد نقاشی و تجسم، 
اشکال یا اشیائی را به تابلو انتقال می دهیم ولی در مجسمه 
آنها را می ســازیم. در این  آثار حس »ساختن« وجود دارد و 
نوع گرایش ها ، تمایالت یا کارکردن آن ها که در چه زمینه ای 

مستعد هستند، متفاوت است.«
۱0 اثــری که در ایــن گالری به نمایش درآمده اســت 
مجســمه هایی با ابعاد بزرگ و حفره های توخالی اســت و 
ایــن حفره ها ذهن مخاطب را درگیــر می کند که هنرمند 
چگونه آنها را تو خالی کرده اســت. این مجسمه ســاز دلیل 
انتخاب حجم تو خالی اشــیای ســاکنی که گویی علیرغم 
تهی بودن شــان پر هســتند را به تاریخچه فرم نسبت داده 
اســت: »خیلی از ایــن فرم های )تو پُر یا تــو خالی( که در 

مجسمه ســازی کار شــده این ها را امروزی و معاصر کرده 
است. در مجسمه سازی مفاهیمی را باید جستجو کرد و نگاه 
به شــیء می تواند نگاه متفاوتی به اشــیاء یا عالم باشد. هر 
مجسمه کوچک یا بزرگی که می بینید در اصل جهان بینی 
آن مجسمه ساز اســت. نگاه انسان به اشیاء یا جهان از تهی 
یا پُر بودن درون مجسمه نشات می گیرد. تهی بودن در این 
آثار به این دلیل اســت که فقط قسمت های پُر در جهان را 

می بینیم.«
آثــار حجمی که از عماد در این گالری به نمایش درآمده 
اســت شباهت هایی به تصاویر آشنا دارد که با نگاه کردن به 
آنها در تالش هستیم شــباهت ها را با فرم مجسمه و آثاری 
که می بینیــم پیوند دهیم اما این تالش ذهنــی ما با اثر با 
شکســت مواجه می شود. این هنرمند در پاسخ به این سوال 

که ما در این آثار چیزهایی می بینیم که او خواســته نشــان 
دهد، گفت: »اثر هنری، اثری اســت که بعد از ساخته شدن 
هنوز فعال باشــد. این تعریف، فرمول نیست و روش برخورد 
شخصی است و فرمول عمومی ندارد. اثر وقتی می تواند فعال 
باشــد و زندگی کند که کامل نشــده باشد یعنی در بیننده 
شــروع به فعالیت کردن می کند و بیننــده در آن خالقیت 
مشترک می شود. اثر هنری همیشه باید سوال برانگیز باشد و 
این جستجویی که در سازنده اش هست به بیننده انتقال یابد 

و این جستجو تداوم داشته باشد.
در آثــار قبلی این هنرمند می توان دید که رابطه چوب و 
فلز محور کارهای او قرار گرفته و ماده غالب کارهای او بیشتر 
چوب اســت. او تقابل بین دو ماده در آثارش را چالش هایی 
در اجتمــاع می داند که روی کار و آثــارش تاثیر می گذارد: 
»تقابل بین دو ماده، سنت و مدرنیته را به همراه دارد. چوب 
نشــانه سنت است و فلز نشانه مدرنیته و این موضوع مربوط 
به نشانه شناسی می شود. بعد از این آثار؛ نوع برخوردم با آثار 
قبلی اینطور نبوده اســت که بخواهم چوب و فلز را نشــانه 

چیزی قرار دهم.«
این هنرمند مجسمه ساز تفاوت این نمایشگاه با نمایشگاه 
قبلــی خود را از نظر موضوعی و فرمــی متفاوت می داند. او 
اظهار کرد: »وقتی مجسمه ای می سازم به من شناخت هایی 
می دهــد که می توانم کارهای بعدی را  براســاس آنها انجام 
دهم. شما می توانید این تفاوت ها را در نمایشگاه »تهی فعال« 
و »پذیرش« ببینید. در آثار این نمایشگاه ماده های جدیدی 
با چوب ترکیب کردم. در این آثار بیشــتر تمرکزم در پارچه 
و رزین و چوب اســت که انعــکاس آن در داخل یک حجم 

مشخص است.«
محمدحسین عماد درباره شیوع ویروس کرونا و برگزاری 
نمایشــگاه اظهار کرد: »احتیاج داشتم پرونده این نمایشگاه 
را با مجموعه ای که کار کرده بودم ببندم. با شــیوع ویروس 
کرونا انتظاری همچون نمایشگاه قبلی نداشتم. برای کسانی 
که دنبال کننده آثار من هســتند هر شب آثار نمایشگاه را به 
طور جداگانه فیلمبرداری و تصاویر را در صفحه شخصی ام در 

اینستاگرام منتشر می کردم.«

روایت محمدحسین عماد از نمایشگاه »شعاع«

اثر هنری وقتی می تواند زندگی کند که کامل نشده باشد

 نوبت اول

تاريخ ، مهلت ، نشاني محل دريافت و تحويل استعالم كيفي مناقصه گران :
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي از تامين كنندگان / توليدكنندگان داخلي خود را   به شماره   2099092935000016  
از طريق س�امانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان عمومي از دريافت و تحويل اس�ناد اس�تعالم ارزيابي كيفي تا ارس�ال دعوتنامه جهت س�اير مراحل 

مناقصه الزاماً  از طريق درگاه سامانه مذكور به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ    99/10/8 مي باشد.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه به آدرس سامانه ستاد براي مناقصه گران ارسال خواهد شد.

•   مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي  از ستاد: روز   سه شنبه   تاريخ99/10/16      
•   مهلت ارسال مدارك ارزيابي كيفي : روز     سه شنبه  تاريخ  99/10/30

آدرس : تهران خيابان ايرانشهر شمالي – روبروي پارك هنرمندان – جنب خيابان برادران شاداب- پالك 1- طبقه دوازدهم اداره خريدهاي داخلي – شماره تماس : 88327085 و 84121047
مبلغ معامله  000ر000ر000ر130  و براساس بررسي ميداني / سوابق خريد قبلي برآورد شده است.

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ 000ر000ر300ر5 ريال ميباشد كه براساس آئين نام�ه تضمين در معامالت دولتي قابل ارائ���ه مي باشد.
ضمناً  آگهي در سامانه هاي MONAGHESE.NIOPDC و همچنين سايت HTTP..//IETS.MPORG.IR صرفًا  جهت اطالع قابل رويت مي باشد.

    شناسه آگهی: 1066119

فراخوان مناقصه عمومي  دو  مرحله اي  
مناقصه گزار : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران – مديريت بازرگاني
موضوع  مناقصه : خريد 40 دستگاه ميتر "4 و 40 دستگاه شماره انداز ديجيتال 

 DSD-98202-TR: شماره مجوز: 1399/5562طي تقاضاي شماره

 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مزایده عمومی
شهرداری گرمدره در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های با مشخصات ذیل از طریق پیمانکاران واجد صالحیت اقدام نماید:

مدت  گواهینامه 
صالحیت 

تضمین شرکت در 
مناقصه/مزایده)ریال(

میزان برآورد تقریبی 
)ریال(

نوع و میزان خدمات یا کاال ردیف

 7 ماه
پلیس پیشگیری 

ناجا 500/000/000 10/000/000/000
مناقصه عمومی یک مرحله ای، موضوع: تامین نیروی انسانی جهت انجام 

عملیات کنترل و نظارت برساخت و سازها )برقراری انضباط شهری»شهربان«( 
به تعداد بیست )20( نفر

1

36 ماه
ترجیحا 

فروشگاه های 
زنجیره ای

1/140/000/000 22/800/000/000
مزایده عمومی کتبی، موضوع: واگذاری )اجاره( یکدستگاه سوله به منظور 
تامین کاالهای اساسی )خواروبار، میوه و تره بار، پوشاک، لوازم منزل و...(

2

- مهلت و قبول و محل پیشــنهادات )اســناد مناقصه/ مزایده(: متقاضیان پیشــنهاد می توانند از تاریخ انتشــار آگهی )99/10/8( تــا پایان وقت اداری 
 تاریخ 99/10/18 جهت دریافت اســناد مناقصه/ مزایده به شــهرداری گرمدره به نشــانی: کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران - کرج مراجعه یا با شــماره

 3-36101201-026 تماس حاصل نمایند.
- متقاضیان پیشــنهاد می بایســت، پیشــنهاد خود را )پاکت های الف.ب وج( به صورت سربسته، الک و ممهور به مهر شــرکت تا پایان وقت اداری مورخ 

99/10/25  به دبیرخانه شهرداری گرمدره به نشانی مذکور تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
- متقاضی پیشنهاد می بایست، سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی که حداقل دارای ۶0 روز اعتبار و قابل تمدید باشد و یا فیش 

واریزی به حساب جاری شماره 461504309376025003 نام شهرداری گرمدره نزد بانک انصار شعبه گرمدره کد 4615 واریز نمایند.
- برندگان اول و دوم و ســوم در مناقصه /مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند و یا اســتنکاف ورزند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد و پس از عقد قرارداد به ترتیب با نفر اول یا دوم و یا سوم سپرده نفرات بعدی مسترد خواهد گردید.
- به استناد بند۵ ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

- تشــکیل کمیسیون عالی معامالت شــهرداری گرمدره و بازگشایی پاکت های پیشــنهاد قیمت برای پروژه تامین نیروی انسانی مورخ 99/10/29 راس 
ساعت۱۴ و برای پروژه واگذاری)اجاره( یکدستگاه سوله مورخ 99/10/30 راس ساعت ۱۴ می باشد.

 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه / مزایده درج گردیده است.
-  کلیه هزینه های آگهی به عهده برندگان مناقصه/ مزایده  مذکور می باشد.

)نوبت اول(

شهرداری گرمدره

 
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده اجاره شماره 5099004891000034 شماره مزایده مرجع 99/34 

مرکــز آموزش عالــی امام خمینــی )ره( در نظــر دارد اجاره 
۴8/۵ هکتــار زمین و بــاغ را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات 
منــدرج در اســناد مزایده بــا بهره گیری از ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولت )www.setadiran.ir ( و با شــماره مزایده 

5099004891000034 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
الزم به ذکر است که شــرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد 
حق برای شــرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیاری برای 
مرکز نمی کند و مرکز مجاز است در چارچوب ضوابط مقررات مالی 
مصــوب هیات امنا و با عنایت به صرفــه و صالح مرکز هر یک از 

پیشنهادات را قبول یا رد نماید.
زمان انتشار در سایت: تاریخ 1399/10/08 ساعت ۱۱

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1399/10/09 لغایت 
1399/10/21 از ساعت 8 الی ۱۴ 

تاریخ بازدید: از تاریخ 1399/10/09 لغایت 1399/10/21 از 
ساعت 8 الی ۱۴

تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1399/10/21 
ساعت ۱۴

زمان بازگشایی: 1399/10/22 ساعت ۹ صبح
زمان اعالم به برنده: 1399/10/22 ساعت ۱0 صبح

مبلغ ودیعه: 2/100/000/000 ریال
آدرس: کرج کیلومتر ۵ جاده ماهدشــت- خیابان شهید همت 
– تلفن 5-36700872-026 دورنگار 026-36700880 *** 

 http://ihec.ir
شناسه آگهی: 1068240

مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(


