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خاموشی غریبانه ستارهها ادامه دارد

کافه مرگ

کامبوزیا پرتوی کارگردان «گلنار» و «کافه ترانزیت» بر اثر کرونا درگذشت
کامبوزیــا پرتــوی فیلمنامهنویــس «ایســتگاه متــروک»« ،مــن ترانــه ۱۵
برجســته و کارگــردان پرســابقه ســینمای ســال دارم» و «محمــد رســولاهلل(ص)»
ایــران کــه بــرای معالجــه بیمــاری قلــب از جملــه فیلمهایــی اســت کــه او در
خــود بســتری شــده بــود ،بــر اثــر ابتــا بــه نــگارش آنهــا مشــارکت داشــت.
کرونــا درگذشــت و جامعــه ســینمای «ماهــی» «گلنــار»« ،بــازی بــزرگان»،
ایــران را عــزادار کــرد.
ایــن ســینماگر خــوشاخــاق و دوســت
طبــق اعــام خانــواده ،پیکــر مرحــوم
داشــتنی کــه بهدلیــل عمــل قلــب
کامبوزیــا پرتــوی فــردا بــه خــاک ســپرده
بــه بیمارســتان مراجعــه کــرده بــود،
خواهــد شــد و بــا توجــه بــه شــرایط
ســرانجام بهدلیــل ابتــا بــه کرونــا امــروز
موجــود و دوران پیــک کرونــا ،تدفیــن
در بیمارســتان دی از دنیــا رفــت.
پیکــر ایــن فیلمنامهنویــس و کارگــردان
ســینما بــا حضــور خانــوادهاش در
او متولــد  ۱۳۳۴در رشــت بــود و
بهشــت زهــرا(س) و بــدون برگــزاری
تحصیالتــش را در دانشــکده هنرهــای
مراســمی انجــام میشــود .بــر اســاس
دراماتیــک ســابق (دانشــکده ســینما و
هماهنگیهــای بــه عمــل آمــده بــا خانــه
تئاتــر) دانشــگاه هنــر ناتمــام گذاشــت و
ســینما پیکــر ایــن کارگــردان ســینما فــردا
در دوران دانشــجویی چنــد فیلــم کوتــاه
پنجــم آذر مــاه در قطعــه هنرمنــدان بــه
مســتند و داســتانی بــرای تلویزیــون
خــاک ســپرده خواهــد شــد.
ایــران کارگردانــی کــرد؛ امــا شــاید اوج
اســتعدادش را بتوان در فیلمنامهنویســی
یافــت« .ماهــی»« ،شــیرک»« ،بــازی «کافــه ترانزیــت» و «کامیــون» هــم جــزو
بــزرگان»« ،گربــه آوازه خــوان»« ،گلنــار» ،آثــاری هســتند کــه پرتــوی کارگردانــی کــرد
«فــراری» و «خانــه در انتظــار» از جملــه و تازهتریــن ســاخته او فیلــم «کامیــون»
آثــاری اســت کــه پرتــوی فیلمنامــه آنهــا هنــوز بــه نمایــش عمومــی درنیامــده
را نوشــته و «دیشــب باباتــو دیــدم آیــدا» ،اســت.
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کوتاه از کرونا
حســین وطنپــور رئیــس دفتــر توســعه
فناوری سالمت وزارت بهداشت گفته است
درخواســت ایــران بــرای خریــد واکســن در
کوواکــس ثبت شــده اســت .بهگفتــه او ایران
برای ســه مدل مختلف واکســن درخواست
خــود را ثبــت کــرده اســت.کوواکس طرحی
است که دسترسی عادالنه به واکسن کووید۱۹
در سراسر جهان را تضمین میکند .امریکا از
مشارکت در این طرح خودداری کرده است.
ایرنا
غریبپور دادستان شهرســتان دنا از توابع
اســتان کهگیلویه و بویراحمد در یک بازدید
میدانی دســتور بازداشــت و جلب سه نفر از
شــهروندان که ماســک نزده بودنــد را صادر
کرد ومأمورین کالنتری آنها را به بازداشتگاه
انتقال دادند.فارس
داریــوش باقــر جوان مدیــرکل حملونقل
مســافری ســازمان راهــداری و حملونقــل
جــادهای خبــر داد :از روز گذشــته اســتعالم
کرونایی آنالین مســافران جــادهای از طریق
اتصــال بــه ســامانه و وب ســرویس معرفی
شده از سوی وزارت بهداشت انجام میشود
و اگر تخلفی صورت گیرد شرکت مورد نظر تا
یکسال محروم از فعالیت خواهد شد .ایسنا
وزارت بهداشــت افغانســتان اعالم کرد در
شــبانه روز گذشــته  ۱۷نفر بر اثر ابتال به کرونا
در این کشور درگذشــته و  ۲۹۰بیمار جدید را
شناسایی کرده است؛ به این ترتیب شمار کل
جــان باختگان به  ۱۷۱۲و شــمار مبتالیان به
۴۵هزارو  ۲۷۸نفر رسید.بیبیسی
حامد رهبر رئیس حوزه قضایی شهرستان
مارگــون در کهگیلویــه و بویراحمــد از توقف
یک مراســم عروسی و بازداشــت داماد خبر
داد و گفت :در یکی از روســتاهای شهرستان
مارگون ،با دســتور قضایی ،داماد بازداشــت
شد .مهر

بوریــس جانســون ،نخســتوزیر انگلیــس
اعــام کــرد کــه از ســوم دســامبر مقــررات
قرنطینهای برای مهار کرونا در این کشور لغو
و بهجای آن محدودیتهای ســه مرحلهای
اعمــال میشــود؛ یعنــی مــردم میتوانند با
یکدیگــر در خیابــان مالقات کنند اما بیشــتر
از شــش نفــر نبایــد دور هــم جمــع شــوند.
مغازهها ،سالنهای ورزشی ،مراکز ورزشی و
آرایشگاهها نیز باز میشوند .اسپوتنیک
سردار حسین رحیمی رئیسپلیس تهران
درباره وضعیت تــردد خودروهای غیربومی
کــه ســالها در تهران ســاکن هســتند و تردد
دارند ،گفــت :رانندگان این خودروها باید دو
هفتهتحملداشتهباشند.باشگاهخبرنگاران
مدیر ارشد پزشکی شرکت مدرنا اعالم کرد :تا
اواسط سال آینده واکسن کووید ۱۹برای کودکان
در دســترس خواهــد بود .شــرکت داروســازی
مدرنا هنوز آزمایش واکســن کرونــا بر افراد زیر
 ۱۸سال را آغاز نکرده است اما بهتازگی شرکت
داروسازی فایزر آزمایش واکسن روی نوجوانان
را آغاز کرده است.رویترز
سیدعباس موســوی رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی مازندران خبــر داد هم اکنــون ۸۲۰
بیمــار مبتال بــه کووید ۱۹در بیمارســتانهای
این منطقه بســتری هســتند و حال  ۱۶۵نفر
وخیم اســت .روابط عمومی دانشــگاه علوم
پزشکیمازندران
آنتونــی فائوچــی مدیــر «مرکــز کنتــرل و
پیشــگیری از بیماریهــا» در ایــاالت متحده
هشــدار داد کــه شــمار قربانیان کوویــد ۱۹در
این کشــور بزودی از مرز ۳۰۰هزار نفر خواهد
گذشــت .در حال حاضــر نرخ ابتــای روزانه
بــه کوویــد ۱۹در امریــکا بهطور متوســط 170
هزارنفر اســت که نســبت بــه دو هفته پیش
افزایش  ۵۴درصدی را نشان میدهد .پایگاه
خبریهیل
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