
گزارش
لطفا تشویقمان نکنید!

در کنســرت های ارکستر ســمفونیک، در اجرای 
هر ســمفونی که متشــکل از چند موومان  است، 
توقف هایی پس از پایان هر موومان صورت می گیرد 
که مخاطب به گمان اینکه قطعه به پایان رســیده، 
شروع به تشویق می کند و این اتفاق، ناخواسته در 

اجرا اخالل به وجود می آورد!
بــه گزارش ایســنا، در اجرای خردادماه ارکســتر 
ســمفونیک تهران و در اجراهای پیشتر هم شاهد 
بودیــم که بعضاً مخاطبان بــا پایان هر موومان در 
اجرای ســمفونی ها گمان می کنند که باید تشویق 
کنند؛ تکرار این اتفاق در اجرای شامگاه پنجشنبه، 
دوم تیرماه، واکنش نصیر حیدریان، رهبر ارکســتر 
سمفونیک تهران را به همراه داشت. پس از واکنش 
حیدریان به تشویق های بین موومان های سمفونی 
۱۰۴ هایدن، با پایان یافتن موومان دوم و ســوم، 
مخاطبانی که در ردیف های جلوتر نشســته بودند 
این وظیفه را بر عهده گرفتند و با حرکت دســت 
خود، مانع تشــویق ســایر تماشــاگران شدند که 
البته این هشــدرها هم هنگام نواخته شدن قطعه 

موتسارت چندان موثر واقع نشد.
تکرار این اشــتباه از ســوی مخاطبــان در جریان 
اجراهای ارکســتر سمفونیک، شــاید این نکته را 
ضروری بنمایاند که الزم است در برشوری که برای 
هــر اجرا در نظر گرفته می شــودـ  که البته گاهی 
تعدادشان به اندازه حاضران نیست ـ درباره تشویق 

بین موومان ها تذکر داده شود! 
ارکستر ســمفونیک تهران قرار بود شامگاه گذشته 
ســاعت ۲۱:۳۰ دقیقه بــه روی صحنــه رود که 
برخالف اکثر اجراهای ارکســتر که رأس ســاعت 
اعالم شــده، آغاز می شــد، این اجرا به دلیل آنچه 
از طرف کارمندان تاالر وحدت، مشــکل »ســاند 
چک« مطرح شــد، با نیم ســاعت تأخیــر همراه 
بود. پس از قرار گرفتن نوازندگان و رهبر ارکســتر 
در جایــگاه خود، قطعه اول با عنوان »شــلیل« از 
ثمین باغچه بان اجرا شد. در ادامه سمفونی شماره 
۱۰۴ ژوزف هایــدن با چهار موومان و ســمفونی 
کنســرتانت بــرای ویولــن و ویوال و ارکســتر از 
موتســارت با سه موومان اجرا شدند. در قطعه آخر 
 پدرام فریوســفی سولیســت ویولن و امین غفاری 

سولیست ویوال بودند.

 »بدون قرار قبلی« هم به طرح
 قیمت شناور بلیت سینماها پیوست

فیلم سـینمایی »بدون قـرار قبلی« بـه کارگردانی 
بهـروز شـعیبی بـه طـرح شـناوری قیمـت بلیـت 
هنـری  حـوزه  سـینماهای  زنجیـره  در  فیلم هـا 

شـد. اضافه 
بـه گـزارش روابـط عمومـی موسسـه بهمن سـبز، 
پـس از فیلـم سـینمایی »هنـاس« کـه از هفتـه 
گذشـته بـه صـورت آزمایشـی بـا بلیت شـناور در 
سـینماهای حـوزه هنـری عرضـه شـد و بـا رشـد 
۷۵ درصـدی مخاطبـان در یـک هفته روبرو شـد، 
از فـردا شـنبه چهـارم تیرمـاه فیلـم »بـدون قـرار 
از سـوی  توافـق صـورت گرفتـه  بـا  نیـز  قبلـی« 
تهیه کننـده و پخش کننـده فیلـم بـه ایـن طـرح 

می شـود. افـزوده 
براسـاس  فیلم هـا  بلیـت  قیمـت  طـرح  ایـن  در 
چهـار فاکتـور، هفتـه و روز نمایـش فیلـم، نـوع 
فیلـم  تماشـای  سـاعت  و  سـالن  کیفیـت  فیلـم، 
ارزش گـذاری می شـوند و مخاطبـان می تواننـد بـا 

تنـوع قیمتـی مختلفـی بـه سـینما برونـد.
قیمت گـذاری شـناور بلیـت فیلم هـای سـینمایی، 
موضوعـی متـداول در زنجیـره سـینماهای جهـان 
اسـت کـه در روش های سـنتی مدیریـت فرهنگی 
و هنـری در ایـران در نظـر گرفته نشـده اسـت. از 
همیـن رو موسسـه بهمـن سـبز حـوزه هنـری بـا 
پیـش قـدم شـدن در اسـتفاده از ایـن روش و بـا 
بررسـی رونـد فروش حدود ۱۵۰ سـالن سـینمایی 
خـود در طـول ۸ ماهـه اخیـر در تـالش اسـت تـا 
بـه برنامـه ای جامـع و بومـی بـرای قیمت گـذاری 
سـانس های سـینما برسـد.فیلم سـینمایی »بدون 
قـرار قبلـی« تازه تریـن اثـر بهـروز شـعیبی برنـده 
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم از نـگاه ملـی در 
چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر اسـت کـه پـگاه 
آهنگرانـی، مصطفـی زمانـی، صابر ابر، الهـام کردا، 
امیـن میـری، حامـی ترابـی و رضـا صابـری در آن 

بـه ایفـای نقـش پرداخته انـد.

اخبــــار

محمدصاللح حجلت االسلامی  عـزت اهلل 
آقـای  بـه  درسـتی  بـه  حالـی  در  انتظامـی 
از  بازیگـر مشـهور شـده اسـت کـه جـدای 
حضـور در بیـش از ۱۲۰ اثـر ابعـاد مختلـف 
دیگـر شـخصیتی و حرفـه ای او در سـایه این 

لقـب کمتـر دیـده شـده اسـت.
عـزت  اهلل انتظامـی متولد ۳۱ خـرداد ۱۳۰۳ 
او  اسـت.  تهـران  سـنگلج  در  خورشـیدی 
پـس از گذرانـدن دوره تحصیـالت مقدماتـی 
تهـران  صنعتـی  هنرسـتان  بـرق  رشـته  در 
در  انتظامـی  اسـتاد  پرداخـت.  بـه تحصیـل 
خاطراتـش گفتـه وقتـی دیپلـم گرفـت بـه 
خاطـر مخالفـت پـدرش بـا بـازی کردنـش 
در تئاتـر، از خانـواده اش جـدا شـد. پـدرش 
نظامـی بـود و مـادرش روضـه خـان مجالس 
زنانـه، اعتقـادی بـه فعالیـت هنری نداشـتند 
و هرگـز آثـار هنـری فرزندشـان را ندیدنـد. 
در اللـه زار و در تئاترهـا پادویـی می کـرد و 
در یـک قهـوه خانـه هـم کار می کـرد.  در 
۱۳۲۶ خورشـیدی وارد عرصـه هنـر شـد و 
بـا انـدک دسـت مایه هـای هنـر نمایـش و 
تئاتـر بـه آلمان سـفر کـرد و در شـهر هانوفر 
آمـوزش  شـبانه  مدرسـه  یـک  بـه  آلمـان 
سـینما و تئاتـر رفـت و در آنجـا بـه فراگیری 
بازیگـری پرداخـت. کار آسـانی نبـود چرا که 
روزهـا بـه انجام کار سـخت در یـک کارخانه 
اقامـت  هزینه هـای  بتوانـد  تـا  می پرداخـت 
و تحصیلـش را تامیـن کنـد. پـس از آن بـه 
ایـران بازگشـت و در عیـن حضور بـر صحنه 
تئاتـر و اجـرای نمایـش، در عرصـه دوبلـه و 
آثـار تلویزیونـی هـم نقـش آفرینـی می کرد.

و  همراهـان  از  یکـی  عنـوان  بـه  راد  ایـرج 
دوسـتان دیرین عـزت اهلل انتظامـی از تجربه 
همکالسـی بودن در دانشـگاه و همـکاری در 
اداره تئاتـر بـا ایـن هنرمنـد فقیـد شـهیر به 
سـال  از  می گویـد»  و  می کنـد  یـاد  نیکـی 
ایشـان آشـنا شـدم کـه هـم در  بـا   ۱۳۴۷
انتظامـی و علـی نصیریـان در  گـروه آقـای 
اداره تئاتـر عضـو بـودم و هـم اینکـه بـه طور 
همزمـان در دانشـکده بـا آقـای انتظامی هم 
بـا  انتظامـی  البتـه آقـای  شـاگردی بودیـم. 
اختالف ۲۱ سـال به دانشـکده آمـد در حالی 
کـه در شـهرت کامـل بود.طبیعتـا بـه رغـم 
توانمندی هـای زیـادی کـه داشـت، عالقمند 
بـه آموختـن بود و چهار سـال به طـور مرتب 

در کالس هـا حضـور می یافـت«.
بـر  عـالوه  انتظامـی  کـه  اسـت  مشـهور 
ویژگی هـای هنـری اش، فرد خیلـی همراهی 
بـه  بـه همـه کسـانی کـه عالقمنـد  بـود و 
حضـور در ایـن رشـته بودند کمـک می کرد. 
کمـا اینکـه در طـول چهـار سـال حضـورش 
بـارز  خصوصیـات  رغـم  بـه  دانشـکده،  در 
صمیمـی  بسـیار  و  افتـاده  فـردی  هنـری، 
بـود و بـا دیگـران بـه شـکلی رفتـار می کـرد 
کـه گویـی از نظـر کاری و حرفـه ای در حـد 
و انـدازه آنهـا قـرار دارد. درحالـی کـه خیلی 
ابـراز  تحسـین  و  احتـرام  از سـر  اسـاتید  از 
او  حضـور  در  کـه  می کردنـد  شـرمندگی 
اقـدام بـه تدریـس می کننـد، هماننـد یـک 
شـرکت  کالس هـا  در  معمولـی  دانشـجوی 
کـه  اتودهایـی  همـان  حتـی  امـا  می کـرد. 
دانشـجویان خیلـی ابتدایـی انجـام می دادند 
را انجـام مـی داد و می گفـت: »مـن بـه اینجا 
آمـده ام تـا بیاموزم«کـه نشـان از شـخصیت 
خیلـی خـاص او داشـت. در عیـن حـال بـه 
دیگـران هـم کمک می کـرد و سـعی می کرد 
پاسـخگوی  کـه می توانسـت  تـا جائـی  کـه 
سـایر دانشـجویان باشـد. در کارهایشـان بـا 
آنهـا همراهـی و حتی در اتودهـای چند نفره 
دانشـجویی مشـارکت می کرد؛ همـه اینها در 
حالـی بـود کـه در همـان سـال ها در فیلـم 
سـینمایی »گاو« بـازی کـرد و اولیـن کسـی 
بـود کـه بـه عنـوان یـک هنرمنـد ایرانـی از 
یـک کشـور خارجـی جایـزه گرفـت. در واقع 
نقـره ای  هوگـو  جایـزه  میـالدی   ۱۹۷۱ در 

بهتریـن بازیگـر نقـش اول مرد را بـرای فیلم 
بـه کارگردانـی داریـوش مهرجویـی،  »گاو« 
از جشـنواره بیـن المللـی فیلـم شـیکاگو بـه 

آورد. ایـران 
یکـی از خصوصیـات و ویژگی هـای بارز عزت 
بـود.  او  خـاص  »دیسـیپلین«  انتظامـی  اهلل 
انتظامـی یـک فولکـس قورباغـه ای گوجه ای 
هفـت  سـاعت  معمـوال  کـه  داشـت  رنـگ 
می کـرد  پارکـش  تئاتـر  اداره  مقابـل  صبـح 
می رفـت؛  فردوسـی  میـدان  سـمت  بـه  و 
چنـد دقیقـه ای قـدم مـی زد و بعـد بـه اداره 
تئاتـر بـاز می گشـت تـا بـرای تمریـن آمـاده 
سـاعت  راس  تئاتـر  اداره  تمرینـات  شـود. 
هشـت صبـح آغـاز می شـد و کسـی بـه یـاد 
نـدارد کـه هیـچ کـدام از افـراد »گـروه تئاتر 
عـزت  و  نصیریـان  آقایـان  -حتـی  مـردم« 
ربـع  یـک  از  بعـد  دقیقـه ای  انتظامـی-  اهلل 
بـه هشـت در آن محـل حاضر شـده باشـند. 
اگرچـه ایـن نظـم بـر اکثـر گروه هـای تئاتـر 
خانـه تئاتـر حاکـم بـود امـا ایـن عادتـی بود 
هـم  سـینمایی  پروژه هـای  در  بعدهـا  کـه 
تکـرار شـد و بـه همیـن دلیـل ایـن هنرمند 
توانمنـد در میـان همکارانش زبـان زد خاص 
و عـام بـود؛ همانطـور کـه هنوز هـم در مورد 
اسـتاد علـی نصیریان هـم این وقت شناسـی 

اسـت. پروژه هـای هنـری مشـهور  در 
فعالیـت  انتظامـی  اهلل  عـزت  بـارز  وجـوه  از 
هـای صنفـی و فرهنگی-اجتماعـی اش بـود 
کـه در مقاطـع و مراکـز مختلفـی بـه منصـه 
ظهـور رسـید. زمانـی بـا بانیـان موزه سـینما 
همـراه شـد. محبوبیـت و منشـش اینجـا هم 
بـه کار آمـد. موزه سـینما تاسـیس شـد و او 
اولیـن مدیرعامـل آنجـا بـود. فرزاد هاشـمی 
خانـه  عالـی  شـورای  در  سـالی  چنـد  کـه 
دوره ای  در  و  داشـت  عضویـت  هنرمنـدان 
ایـران  عکاسـان  ملـی  انجمـن  رئیـس  هـم 
یـاد می کنـد کـه دختـرش  از زمانـی  بـود، 
تحصیـل می کـرد و بـرای ژوژمـان خـود بـه 
مـوزه سـینما رفت و آمـد داشـت و عزت اهلل 
انتظامـی کـه اسـتقبال گرمـی از هنرجویـان 
انگیـزش  در  موثـر  فـردی  و  داشـت  جـوان 
آنهـا بـرای پرداختـن بـه کار هنری مسـتقل 
بـود. بابـک برزویـه هم کـه روابـط نزدیکی با 
خانـواده انتظامی دارد و خاطرات بسـیاری از 
ایـن هنرمنـد را در سـینه خود حفـظ کرده، 
معتقـد اسـت شـاید اگـر بزرگـی عـزت اهلل 
انتظامـی در مـوره سـینما نبـود، ایـن مـوزه 
پـا نمی گرفـت. گمانـه ای کـه شـاید مقبـول 
سـایر همراهـان آن مرحوم نباشـد کما اینکه 
زمانـی بر لوحی نصب شـده در مـوزه نامی از 
او بـه عنوان موسسـین مـوزه ذکر نشـده بود 

و حتـی عـده ای روایـت انتظامـی از تاسـیس 
مـوزه سـینما کـه در قالب یک صفحه دسـت 
نویـس در کتـاب »مـن عزتم، بچه سـنگلج« 
نوشـته غزاله سـلطانی منتشـر شـده را کامل 
نمی داننـد امـا بـه هرحـال همـان ها هـم بر 
نقـش و تاثیـر او و محبوبیتـش در رفع موانع 
و همراهـی مدیـران در تاسـیس ایـن مـوزه 

می گذارنـد. صحـه 
 انتظامـی اولیـن هنرمنـدی بـود کـه جوایـز 
و  داخلـی  جشـنواره های  از  کـه  متعـددی 
مـوزه  بـه  را  بـود  کـرده  دریافـت  خارجـی 
سـینما اهـدا کـرد و ایـن رسـمی شـده تـا 
امـروز کـه هـر روز بـر غنـای ایـن مـوزه و 
هنرمنـدان  خاطـره  و  یـاد  مانـدگاری  بـر 
افتخـار آفریـن ایـن عرصـه می افزایـد. آقـای 
بازیگـر بـه غیـر از جایـزه  دوم بازیگـر مـرد 
از جشـنواره شـیکاگو در سـال ۱۹۷۱ بـرای 
فیلـم گاو، جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد برای 
از هفتمیـن جشـنواره  فیلـم گرانـد سـینما 
فیلـم فجـر، همچنین جایـزه بهتریـن بازیگر 
مـرد بـرای فیلـم روز فرشـته از دوازدهمیـن 
جشـنواره فیلـم فجـر، دریافـت لـوح تقدیـر 
از دهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـرای فیلم 
خانـه  و  سـینما  آکتـور  شـاه  الدیـن  ناصـر 
خلـوت را بـه دسـت آورد و همچنیـن برنـده 
مجسـمه سـپاس بـرای بهتریـن بازیگر نقش 
مکمـل مـرد در فیلـم آقـای هالـو هـم شـده 
بـود. عـالوه بـر آن، آقـای بازیگر، چندسـالی 
خانـه  عالـی  شـورای  اعضـای  از  یکـی  هـم 
گفـت  بتـوان  شـاید  بـود.  هـم  هنرمنـدان 
ممیـز،  مرتضـی  همچـون  افـرادی  حضـور 
عـزت اهلل انتظامـی و غالمحسـین امیرخانـی 
در راس شـورای عالـی خانـه هنرمنـدان و با 
توجـه بـه ویژگی هـای بـارزی کـه برخـوردار 
بودنـد، ایـن نهـاد ناشـناخته را بـه فضایـی 
بـرای حضـور افـرادی شـاخص تبدیـل کـرد 
و حتـی انتظـارات مخاطبـان ایـن »خانه« را 
بـرای سـطحی از کیفیـت هنـری بـاال بـرد.

تاسـیس  بـدو  در  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
خانـه هنرمنـدان انجمن هـای هنـری زیادی 
تشـکیل نشـده بـود، امـا صراحـت لهجـه و 
اسـتقالل این افـراد در کنـار ویژگی های براز 
و بی مثـال هنـری ایـن افـراد، بویـژه شـهرت 
زمانـه  در  انتظامـی  اهلل  عـزت  محبوبیـت  و 
خـودش، همچـون تسـیل گـری برای شـکل 
گیری بسـتری مناسـب جهت حضـور پررنگ 
انجمـن هـا و رویدادهـا و چهره هـای هنـری 
دسـتاوردهای  از  شـد.  هنرمنـدان  خانـه  در 
حضـور افـرادی همچـون او و مرحـوم ممیـز 
ایـن بـود که این نهـاد هنری مجیزگو نباشـد 
و بـه فعالیت هـای کیفـی توجـه ویـژه کنـد 

مشـروط بـه اینکـه در دوران جدیـد خودش 
هـم بـه درسـتی راهـش را ادامـه دهد.

جمـع  در  راد،  ایـرج  دعـوت  بـا  انتظامـی 
هیـات مدیـره خانـه تئاتـر حضـور یافـت که 
همیشـه بـا باالتریـن رای بـه عنـوان رئیـس 
هیـات مدیـره خانه تئاتـر انتخاب می شـد. تا 
زمانـی کـه در قیـد حیات بـود، حتـی زمانی 
کـه تـوان راه رفتـن نداشـت و بـا ویلچیـر در 
جلسـات حضـور پیـدا می کرد، با تمـام وجود 
بـه انجـام کارهای محولـه می پرداخـت. نکته 
جالـب اینکـه در آنجـا هـم عـادت سـر وقت 
بـودن خـود را حفظ می کـرد و نـه تنها راس 
سـاعت آغـاز جلسـاتی کـه معمـوال سـاعت 
دو بعـد از ظهـر برگـزار می شـد، بلکـه چنـد 
سـاعتی زودتـر، بـه دفتـر انجمـن می آمـد تا 
اگـر الزم اسـت، نامـه ای را بخوانـد و یا کاری 

انجـام دهـد و بـه امـوری رسـیدگی کند.
ویژگی هـای  جملـه  از  راد،  ایـرج  گفتـه  بـه 
جالـب توجـه ایـن هنرمنـد مطـرح در طـول 
حضـورش در هیـات مدیـره خانـه تئاتـر این 
بـود کـه هرگـز بـه جـز نـان و ماسـت بـرای 
نهـار نخـورد! نه اینکـه در صـدد رعایت رژیم 
خـاص تغذیـه ای باشـد و مجبـور بـه خوردن 
چنیـن غذای سـاده ای بلکـه جـدای از اینکه 
بـه سـالمت غـذای غیـر خانگـی  اعتقـادی 
کـه  داشـت  هـم  را  دغدغـه  ایـن  نداشـت، 
هزینـه اضافه تـری بـر خانـه تئاتـر تحمیـل 

. د نشو
بنابـر شـهادت اکثـر افـرادی کـه از نزدیک با 
عـزت اهلل انتظامـی کار کرده و حشـر و نشـر 
داشـتند، حضـورش در جلسـات بسـیار موثر 
بـود. گاهـی بـه دلیـل اختـالف نظراتـی کـه 
وجـود داشـت، بحث هـا و گفتگوهایـی کـه 
حضـور  امـا  می گرفـت،  صـورت  جلسـه  در 
بـود.  کننـده  آرام  همـواره  هنرمنـد  ایـن 
عـزت اهلل انتظامـی سـعی می کـرد کـه بـه 
تحلیـل و تفکیـک مسـائل بپـردازد تـا حتی 
شـدیدترین بحث هـا، بـا آرامش کامل شـکل 
بگیـرد. فـرزاد هاشـمی، در ایـن زمینـه او را 
بـه مرحـوم اکبـر عالمـی شـبیه می دانـد و 
معتقـد اسـت »از این منظـر، انتظامی عالمِی 
عالمـی  اگـر  بـود.  هنـر  عرصه هـای  همـه 
می دانسـت کـه در انجمن عکاسـان افـراد به 
دلیـل تفـاوت نظـر از هـم فاصلـه گرفته انـد 
آنهـا را ولـو بـه بهانـه یـک عکـس یـادگاری 
گـرد هـم مـی آورد و به نوعـی آنهـا را به هم 
وصـل می کـرد. همیـن حالـت و در سـطحی 
وسـیع تر در مـورد عـزت اهلل انتظامـی صدق 
می کـرد و بـا توجـه بـه محبوبیـت و جایـگاه 
خاصـش، همچـون پلـی در میـان هنرمندان 
همـه رشـته های هنـری عمـل می کـرد و بـا 

لحـن دوسـت داشـتنی خـاص خـود درصدد 
نزدیـک کـردن افـراد بـه هـم بـر می آمـد«.

عـزت اهلل انتظامـی  هنرمنـدی مردمی بود و 
صراحـت لهجـه ای داشـت کـه ازخصوصیات 
بـارز دیگـرش بـود. اگـر احسـاس می کرد که 
حرفـی درسـت اسـت آن را بـدون توجـه بـه 
جایـگاه سیاسـی فـرد مقابلش بیـان می کرد 
و البتـه بـا توجـه بـه محبوبیتش و بـه زبانی 
می گفـت کـه مـورد پذیـرش واقـع می شـد. 
شـاید همیـن ویژگـی بود کـه هیئـت مدیره 
خانـه تئاتـر هـر زمـان که بـرای رفـع مانعی 
یـا گرفتـن مجـوز و یـا دریافت بودجـه ای به 
نفـع صنف یـا هنرمندی به مذاکـره ای جدی 
نیـاز داشـت، او را خبـر مـی کـرد و عزت اهلل 
همیشـه  مـوارد  ایـن  بـرای  هـم  انتظامـی 
پیشـقدم بـود حتی اگـر این قرار در سـاعات 
اولیـه صبـح بـود. همیـن ویژگـی او بـود که 
سـاختمان خانـه تئاتـر در خیابـان سـمیه را 
بـه نتیجـه رسـاند. نـه تنهـا صـدور مجوزهـا 
و اهـدای کمک هـا و رفـع موانـع در حضـور 
او سـاده تر می شـد بلکـه حتـی گرفتـن وقت 
جلسـه مالقـات از مدیـران ارشـدی همچون 
وزیـر ارشـاد یـا شـهردار تهـران هم با نـام او 

تسـهیل می شـد.
عـزت اهلل انتظامـی خیرش به همه می رسـید 
و بسـیاری از هنرمنـدان و افـرادی کـه بـا او 
بـر  مشـکلی  بـه  هـرگاه  بودنـد،  ارتبـاط  در 
می خوردنـد از او یـاری می جسـتند. او هم در 
ایـن مسـیر اگـر کسـی را می شـناخت از آن 
آشـنائی برای رفع مشـکل کمک می گرفت و 
اگـر نـه از شـهرت و محبوبیتش بهـره می برد 
تـا شـاید بتواند کاری کنـد. در خانه تئاتر که 
بـود، چنـد ماه مانـده به عید، تـالش می کرد 
تـا از اوضـاع هنرمنـدان پیشکسـوت و یا کم 
کارتـر و خانـه نشـین خبـردار شـود و بـدون 
آنکـه آنها در جریان باشـند، برای نوروزشـان 
بسـته ها و یـا هدایایـی را از طـرق مختلـف 
تامیـن می کـرد تـا کمکـی باشـد بـه آنهـا و 
حفـظ آبرویشـان. بـر همیـن اسـاس معموال 
از طریـق خانـه هنرمنـدان، موزه سـینما و یا 
مسـتقیما شـهرداری تهران بن هایـی را برای 
ایـن قبیـل هنرمنـدان می گرفـت و بـه نوعی 

به دستشـان می رسـاند.
عـزت اهلل انتظامـی نـه تنهـا برای خانـه تئاتر 
کمکـی  تـا  می کـرد  تـالش  هنرمنـدان  و 
جـذب کنـد بلکـه زمانـی بـرای کمـک بـه 
افغانسـتانی های جنـگ زده و جمـع کمـک 
بـه زلزلـه زدگان و زیـر آوارمانـدگان هـم هم 
تالش هایـی کـرد و راهـی بـازار تهـران شـد. 
امـا خیرخواهـی او بـه ایـن محدود نمی شـد. 
بـه گفتـه ایـرج راد، اسـتاد انتظامـی زمانـی 
کـه خانـه نشـین شـده بـود و دیگر حتـی با 
ویلچیـر از خانـه خـارج نمی شـد، روزی اورا 
بـه خانـه دعـوت کـرد تـا بـه همراه پسـرش 
مجیـد بـا گروهـی از خیریـن مدرسـه سـاز، 
جلسـه ای برگـزار کننـد و از امکاناتـش برای 
ایـن امـر سـخن بگوینـد. وی تاکید کـرد که 
آن مدرسـه در یـک منطقـه محـروم سـاخته 
شـد و چـون اسـتاد راضـی نبودند که کسـی 
از ایـن مسـئله خبـردار باشـد از گفتـن محل 

آن معـذور اسـت.
همـه این هـا را می تـوان بـه عنـوان ظرایـف 
محبـوب  هنرمنـد  ایـن  اجتماعـی  اخـالق 
قلمـداد کـرد و شـاید بـه جـرات گفـت کـه 
عـزت اهلل انتظامـی، عزت سـینمای ایـران، از 
هزینـه کـرد محبوبیـت خویـش بـرای انجام 
حوزه هـای  در  عام المنفعـه  و  خیـر  امـور 
مختلـف هنـری و فرهنگی هرگـز دریغ نکرد 
و در واقـع در شـکل گیری بناهـا و نهادهایی 
تسـهیلگر بـود که شـاید تـا ابد جامعـه از آن 
بهـره بـرد. محبوبیـت و نفـوذ ایـن هنرمنـد 
اعتبـاری بـود که خـرج فرهنگ و هنر شـد و 
شـاید کمتر کسـی در این عرصـه این چنین 
از سـرمایه اجتماعـی خـود بـرای مـردم مایه 

باشـد.  فارس گذاشـته 
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از طریق  فراخوان پروژه خرید مصالح سنگی جهت زیرسازی پروژه خیابان ۳۴ متری به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۷ را  شهرداری کامیاران در نظر دارد 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به 

ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی به صورت برخط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی  : 

- تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ 

- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
-  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰دو میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد که باید به یکی از 
شکل های زیر باشد.

الف - ضمانت نامه بانکی 
ب- واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۸۷۷۹۱۳۰۰۰ شهرداری

تماس: ۰۸۷۳۵۵۲۲۶۱۰- ادهم مظفری، ساختمان شهرداری شماره  یاد  زنده  ایوبی، چهارراه  الدین  کامیاران، خیابان صالح   : و آدرس دستگاه  تماس  اطالعات 
۰۸۷۳۵۵۳۱۷۹۰
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شهرداری کامیاران در نظر دارد فراخوان پروژه اجاره ماشین آالت سنگین عملیات عمرانی و راهسازی جهت خاکبرداری و حمل خاک و نخاله پروژه زیر 
سازی خیابان۳۴ متری به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و 
تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان 
شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط ( برای کلیه صاحبان امضای مجاز 

و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند .
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸  
- مهلت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ 
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه  ۱،۰۸۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال )یک میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال می باشد که 
باید به یکی از شکل های زیر باشد.

الف - ضمانت نامه بانکی
ب- واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۸۷۷۹۱۳۰۰۰ شهرداری

تماس: ۰۸۷۳۵۵۲۲۶۱۰- ادهم مظفری، ساختمان شهرداری شماره  یاد  زنده  ایوبی، چهارراه  الدین  کامیاران، خیابان صالح   : و آدرس دستگاه  تماس  اطالعات 
۰۸۷۳۵۵۳۱۷۹۰


