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اخبار

منصور اسکندری در گفتوگو با «ابتکار» از تأثیر نبود خالقیت در بخش سفال و سرامیک میگوید

یک ایرانی در میان برندگان
جوایز گرمی ۲۰۱۹

هنر یا پول؟ هنر با پول!

بخش طوبی زرین یازدهمین دوره جشنواره تجسمی فجر،
هشتم بهمنماه با حضور مسئوالن هنری وزارت ارشاد،
هنرمندان و مخاطبان حوزه تجسمی در موسسه فرهنگی
هنری صبا کار خود را آغاز کرد .قرار بر این بود که این دوره از
جشنواره در بخش مسابقهای در  10رشته برگزار شود .سفال
و سرامیک هم یکی از این  10رشته بود اما این بخش به دلیل
استقبال کم شرکتکنندگان و تعداد پایین آثار ارسالی از
قسمت مسابقه خارج شد و به صورت کیوریتوری چیدمان
شد .مهران هوشیار ،دبیررشته سرامیک یازدهمین جشنواره
هنرهای تجسمی فجر گفته بود« :قرار بر این شد که ما از
هنرمندان شاخص این رشته دعوتیداشته باشیم تا تعدادی
آثار شاخصشان را ارائه کنند و بتوانیم در این دوره از جشنواره
معرفی مناسبی از سرامیک معاصر ایران داشته باشیم .از
حدود  ۳۸هنرمند از اقصی نقاط ایران برای اینحضور در این
رویداد دعوت کردیم که  ۲۳نفر از آنها در این بخش اثر ارائه
کردند».
او درباره چگونگی انتخاب آثار نیز گفته بود« :از آنجا که
جشنواره تجسمی فجر رویکردش در حوزه هنرهای تجسمی
است ،ما سرامیک هنری راگردآوری کردیم .وقتی بحث هنر
مطرح میشود ،انتظار داریم اثر با هنر روز ارتباط داشتهباشد
و معیار اصلی ما در انتخاب آثار ،در وهله نخست هویت هنر
معاصر با تمام ویژگیهاو دغدغههای دوران معاصر بود .در
مرحله بعد تمایزی که این رشته با سایر رشتههایهنری دارد
مالک بود؛ اینکه سرامیک ساختار متفاوتی داشته باشد .در
نهایت نیز یکی ازاولویتهای ما در انتخاب آثار این بود که
آثار ارتباط ماهوی با هویت تاریخی و پشتوانهفرهنگی ایران با
حداقل  ۸هزار سال سابقه تاریخی داشته باشد».
جشنواره امسال متنوع بود
اما نظر کارشناسان درباره بخش سرامیک این دوره از
جشنواره تجسمی چیست؟ منصور اسکندری ،استاد سرامیک
هنری در دانشگاه پلیموث انگلستان و مدرس آموزش عالی و
سخنران صاحبنظر بینالمللی در حوزه سرامیک هنری ،آثار
سرامیک یازدهمین دوره جشنواره تجسمی فجر را متنوع ارزیابی
میکند .او درباره دلیل عدم استقبال هنرمندان بخش سرامیک
ی زرین یازدهمین دوره جشنواره تجسمی فجر به
از بخش طوب 
«ابتکار» میگوید :با وجود فعالیت تعداد زیادی سفالگر در
کشور ،متأسفانه کمتر شاهد پرورش و ظهور سفالگر مبتکری
که از خودش خالقیت داشته باشد ،هستیم .سفالگران بیشتر
در حوزه ریختهگری ،قالبگیری ،نقاشی زیر لعاب و ...کار
انجام میدهند و نتیجه این اتفاق تولید آثار مشابه بسیار است
و فرقی نمیکند اثر را چه کسی ساخته باشد .در شبکههای
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امسال بخش سرامیک یازدهمین جشنواره تجسمی فجر با کمترین استقبال از سوی هنرمندان این عرصه روبهرو شد تا جایی که
دبیر این جشنواره برای خالی نماندن این بخش ،ناچار شد آثار را به صورت کیوریتوری چیدمان کند .اما دلیل این اتفاق چه بوده
است؟ آیا آثار انتخابشده از سوی مسئوالن این بخش از جشنواره آنطور که باید دربرگیرنده بخشهای متنوع سفال بودهاند؟

در شبکههای
اجتماعی
متأسفانه
میبینمکه
گویابازاریابی
و فروش
آثار بسیار
ارزشمندتر از
هنر و صنعت
هنر است
اجتماعی متأسفانه میبینم که گویا بازاریابی و فروش آثار،
بسیار ارزشمندتر از هنر و صنعت هنر است .در چند نمایشگاه
هم شاهد این اتفاق بودم و به این روند هم اعتراض کردم.
ت فراموششده
خالقی ِ
او درباره آثار چیدمانشده در این دوره از جشنواره تجسمی

فجر در بخش سرامیک میگوید :در این بخش ،جدای از
خوب و بد بودن آثار که موضوعی کامال سلیقهای است ،آنچه
لحاظ شده ،تنوع است .آثار این دوره ،از آثار نمایشگاههای
دیگر متنوعتر هستند .در این دوره ،در آثار انتخابشده از
تکنیکهای مختلفی استفاده شده و این برای من جالب است.

نمایشگاهی که زندگی «نلسون ماندال» را روایت میکند
نمایشگاهی در شهر لندن درباره زندگی و میراث «نلسون ماندال» در
حالی برگزار شده که بیانگر اهمیت همیشگی او به کشورش آفریقای
جنوبی است.
به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز ،این نمایشگاه تأثیر برانگیز ،سفری
از شروع زندگی ماندال در روستایی در «کیپ شرقی» تا حبس  ۲۷ساله او
و پایان نزاع بین سفیدپوستان و سیاهپوستان با شروع به کار او به عنوان
رئیس جمهوری در سال  ۱۹۹۴را در برمیگیرد.
این نمایشگاه شامل بیش از  ۱۵۰اثر از لباسها ،پوسترهای مبارزاتی
و اسناد مسافرتی او است که به طور موقت از خانواده این برنده جایزه
صلح نوبل ،موزههای مختلف و آرشیوهای سراسر جهان انتقال داده شده
است .نوه «ماندال» در مصاحبهای با رویترز بیان کرد« :پدربزرگ من در

اسکندری ادامه میدهد :آثاری که در این دوره بیشتر جلب
توجه میکنند ،ساخته اساتید هستند تا دانشجویان .دالیل
بسیاری برای این اتفاق وجود دارد و من نمیخواهم روی آنها
دست بگذارم .اما متأسفانه اساتید این حوزه به جز چند شخص
انگشتشمار ،خالقیت را به شاگردانشان یاد نمیدهند .امروز
شاهد حضور هنرجوهایی در کالسها هستیم که فقط آمدهاند
که دورهای را بگذارنند و خالقیت سهمی در آموختههایشان
ندارد .شاید دلیل این باشد که برخی استادان این امر را به
هنرجویان خود نمیآموزند چون خودشان هم در این امر تبحر
ن چیزی را یاد میگیرد که به او
چندانی ندارند .هنرجو هما 
آموزش داده شود .در نمایشگاه امسال هم برخی آثار به این
دلیل فرق میکنند که آثار اساتید هستند .هنرجوها تقصیری
هم ندارند ،یاد نگرفتهاند.
او میافزاید :خالقیت بسیار مهمتر از مهارت است .باید افراد
بیاموزند که چگونه ایدهپردازی و طراحی کنند و ایده خود را
چگونه به اثر ساختهشده تبدیل کنند .این موارد متأسفانه در
ایران هنوز کمی ضعیف است .کالسهای مداوم کمکی به
طراحی و خالقیت هنرجوها نمیکند.
هنر ارجحتر از مسائل مالی
اسکندری معتقد است درصورتی که ما به خالقیت بیش
از امروز بها دهیم ،در آینده میتوانیم در بخش سرامیک
و رقابت در بازار جهانی هنری این رشته حرفی برای گفتن
داشته باشیم .او میافزاید :باید این اتفاق از یکجا آغاز شود.
باید جایی میزان سنجش ما و بها دادن به آثار از محوریت
مسائل مالی به مسائل هنری بازگردد .گاهی به هنرجوها
میگویم چرا چیزی میسازید که فرد دیگری هم میتواند
مشابه آن را بسازد؟ من میگویم باید اثری را بسازیم که
نتوانند آن را از جای دیگری تهیه کنند و آنگاه خریدار حاضر
است برای همان یک اثر مبلغ قابل توجهی را بپردازد .اما
متأسفانه هنوز این موارد در ایران جا نیفتاده است .هنرجوها
بهدنبال این هستند که کالسهای مختلف بروند تا فقط
یک چیزی بسازند و آن را با قیمت پایین بهسادگی در بازار
بفروشند.
او میگوید :البته وضعیت امروز هنرجوها به نسبت 5-6
سال پیش بهتر شده است .چند سال پیش که به ایران آمده
بودم ،هنرجوها به آن صورت موادی برای کار کردن نداشتند
اما امروز این دسترسی به هر حال فراهم است .اما متأسفانه ما
در بخش مالی قضیه گیر کردهایم .هنرجوها دنبال این هستند
که چیزی بسازند که بفروشد ،پس فروش جای هنر را گرفته
است .به نظر من اول به هنر رسیدگی کنیم ،فروش به دنبال
آن خواهد آمد.

جایزههای شصت و یکمین مراسم گرمی
که مهمترین رویداد موسیقی جهان محسوب
میشود ،شب گذشته اعالم شد .نام یک ایرانی
در میان برندگان گرمی دیده میشود و «کیسی
ماسگریوز» و «چیلیدیش گامبینو» نیز برندگان
بزرگ این دوره از جوایز گرمی بودند.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین ،در
بخش موسیقی نیو ایج ،گروه «افیون ماه»
برنده شد« .حمید سعیدی» نوازنده سنتور این
گروه است .این دومینبار است که یک ایرانی
موفق به کسب جایزه گرمی شده است .پیش
از این «کیهان کلهر» این جایزه را در قالب
گروهی کسب کرده بود .همچنین «کیسی
ماسگریوز» توانست جایزه بهترین آلبوم سال را
برای «ساعت طالیی» و بهترین اجرای تکنفره
کانتری ،بهترین آلبوم موسیقی کانتری و
بهترین ترانه کانتری را کسب کند .در بخش
جایزه بهترین ترانه سال و بهترین ریکورد سال
و بهترین موزیک ویدئو« ،چلیدیش گامبینو»
برای ترانه «اینجا آمریکاست» به عنوان برنده
اعالم شد .جایزه بهترین آلبوم پاپ ووکال نیز
به «آریانا گرنده» رسید .همچنین برنده بهترین
ترانه رسانه تصویری« ،لودویگ گروسون» برای
فیلم «پلنگ سیاه» انتخاب شد.

مراسم تقدیر از «ر.اعتمادی»
برگزار میشود
مراسم تقدیر از «ر.اعتمادی» با حضور
جمعی از نویسندگان جوان برگزار میشود.
به گزارش مهر ،طی مراسمی به مناسبت روز
جهانی داستان و از سوی خانه داستان چوک با
همکاری کتابخانه بعثت ،از «ر.اعتمادی» تجلیل
خواهد شد .در این مراسم تکین حمزهلو ،فریبا
حاجدایی و مهدی رضایی به سخنرانی خواهند
پرداخت .این مراسم روی چهارشنبه  24بهمن
و از ساعت  5عصر در خیابان انقالب اسالمی،
خیابان شانزده آذر ،پالک  36برگزار میشود.
رجبعلی اعتمادی مشهور به «ر.اعتمادی»
نویسنده ،رماننویس و روزنامهنگار معاصر
ایرانی است .وی به خاطر نوشتن رمانهای
عامهپسند و پرفروش شهرت دارد.

در دهه فجر صورت گرفت

اشتغال به کار افزون بر  80نفر در پروژههای افتتاحی شهرکهای صنعتی یاسوج

دوران ریاست جمهوریاش از ساعتی استفاده میکرد که حتی زمانی
که به خارج از کشور سفر میکرد آن را به وقت آفریقای جنوبی تنظیم
میکرد .من این ساعت را نیز در اختیار این نمایشگاه گذاشتهام».
لندن اولین شهری است که میزبانی این تور نمایشگاهی را پیش از آنکه
به طور دائم در زادگاه «ماندال» مستقر شود برعهده گرفته است .ماندال
اولین رئیس جمهوری سیاهپوست آفریقای جنوبی بود که از سال ۱۹۹۴
به مدت  ۵سال این سمت را بر عهده داشت و بسیاری او را پدر آفریقای
جنوبی میدانند.
رهبر پیشین آفریقای جنوبی ،علیه آپارتاید مبارزه کرد و در سال ۱۹۹۳
جایزه صلح نوبل را دریافت کرد .ماندال در سال  ۲۰۱۳و در سن ۹۵
سالگی درگذشت.

در دهه فجرامسال طرحهای اقتصادی شهرکهای صنعتی یاسوج به
بهرهبرداری رسیدند که بهرهبرداری از این طرحها زمینه اشتغال مستقیم بالغ
بر  80نفر فراهم شد.
در دهه فجرامسال شهرستان بویراحمد نه تنها کلنگزنی و افتتاح پروژهها
در بخش عمرانی بود بلکه افتتاح و کلنگزنی پروژههای اقتصادی روزهای
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب را در گام مردم و مسؤوالن شیرین کرد.
با حضور مشاور وزیر صنعت ،رئیس صندوق کارآفرینی کشور ،استاندار،
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار و دیگر
مسؤوالن استانی و شهرستانی  7پروژه اقتصادی به بهرهبرداری رسید.
نخستین پروژه مورد بهرهبرداری قرار گرفته که در شهرک صنعتی یاسوج
سه قرار داشت طرح آریاشیمی نوتاشبا ظرفیت تولید  40تن متیل استات خام
و غلیظ ،اتیل استات ،بوتیل استات ،ایزوبوتیل استات و میتالل است که با
حجم سرمایهگذاری  60میلیارد ریال و ایجاد اشتغال  20نفری برای اولین بار
در کشور در شهر یاسوج راهاندازی شد.
علیمحمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص افتتاح این
پروژه گفت :همیشه نگرانی من این بوده که مواد پتروشیمی به شکل اولیه و
خام صادر شود که بهرهبرداری از این واحد صنعتی نگرانی ما را از بین برد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :مردم استان
کهگیلویه و بویراحمد از دیرباز فعالیت دامداری داشتند اما طی سالهای اخیر
شاهد گرایش آنها به سمت ایجاد واحدهای صنعتی و پتروشیمی هستیم.

نوبت
نوبتاولاول

دومین طرح امروز شرکت تعاونی شیرین یاقوت بلورین بود که این واحد
در زمینه تولید محصوالت مانند انواع آبنبات ،نبات ،شکالت پولکی،گز،
مسقطی ،شکر ،مربا ،شربت و تمامی محصوالت وابسته به شکر فعالیت
میکند.
حجم سرمایهگذاری این طرح  20میلیارد ریال ،تسهیالت  8میلیارد ریال با
مشارکت بانک سپه است ،این طرح زمینه اشتغال  20نفر را که اغلب بانوان
هستند را فراهم میکند.
اما یکی دیگر از طرحهای افتتاحی عصر امروز شهرستان بویراحمد شرکت
بازرگانی جیالنآزما تولید کننده انواع شوریجات ،ترشیجات ،مرباجات ،بسته
بندی عسل و سایر محصوالت است که با حجم سرمایهگذاری  79میلیارد
ریال و سطح اشتغالزایی مستقیم  40نفر و غیر مستقیم  327نفر توسط
مسؤوالن استان به بهرهبرداری رسید و میزان مواد خام کشاورزی در سال 15
هزار تن است .بستهبندی آب آشامیدنی و بطری  PETدیگر طرح افتتاحی
در شهرکهای صنعتی یاسوج بود ظرفیت تولید این واحد صنعتی  6هزار تن
ومیزان سرمایهگذاری  27میلیارد ریال است ،با افتتاح این واحد صنعتی 7
نفر مشغول به کار شدند.
همچنین در پروژههای افتتاحی شهرکهای صنعتی یاسوج پروژه روشنایی
فاز توسعه شهرک صنعتی شماره  3یاسوج با اعتبار  15میلیون ریال به
بهرهبرداری رسید ،آتشنشان مستقر در شهرک فرودگاه یاسوج نیز فعالیت
خود را آغاز کرد.

آوري زباله
تنظيف و جمع
مناقصه
آگهي
مناقصه
تجدید
فراخوان
آگهي
سطح شهرشهربابک (نوبت اول)

اداره کل راه و شهرســازي اســتان همــدان در نظــر دارد پــروژه ذيــل را بــا انجــام فراينــد مناقصــه عمومــی همــراه بــا ارزيابــی کيفــی يــک مرحلــه ای

اداره كل راه و شهرسازي استان همدا ن
به پيمانکار واجد صاحيت واگذار
نمايد.نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال  97و بنــد  5صورتجلســه شــماره  37شــوراي اســامي
ـهربابک در
شــهرداري شـ
فرايند
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تضمين شرکت
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ام
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ـ
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عملي
ـهربابک،
شمارهشـ
شــهر
صاحيت الزم
مبلغ برآورد (ريال)
موضوع مناقصه
مناقصه
ارجاع
(ريال)ــه بــه آدرس شــهربابک
ـنادکارمناقص
کليــه پيمانــکاران واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل ميآيــد جهــت دريافــت و تحويــل اسـ
آهن(قطعه  1بطول
سـاسدآباد -
محور
مراجعــه نماينـ
دبيرخانــه شــهرداري
ذوبــهرداري
ـاختمان ش
بهسازیــر
ـهداي هفــت تي
تجديدشـ
بلــوار
 5راه و ترابری
ـد3‘432‘000‘000 .
96‘576‘361‘825
97-42
 7کيلومتر)
مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي بمدت  10روز کاري مي باشد.
97/11/29
ـهساعت  19تاريخ
مناقصـتا
در97/11/23
تاريخ
ساعت 13
تضميـ :
دريافت اسناد
مهلت
ـال (ششــصد ميليــون ريــال) از نــوع ضمانــت نامــه بانکــي يــا فيــش
 600.000.000ريـ
ـرکت
ـناز شـ
مبلــغ
آخرين مهلت تحويل پاکات  :تا ساعت  19تاريخ 97/12/13
 1335160769نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري شــهربابک مــي باشــد.
ـاري
ـ
ج
ـاب
ـ
حس
ـه
ـ
ب
ـزي
ـ
واري
تاريخ بازگشايی پاکات  :ساعت  9صبح تاريخ 97/12/14
www.setadiran.ir
الکترونيک
دريافت اسناد
محل
انعقاد قرارداد نشوند ،به ترتيب ضبط خواهد شد.
دولتکه حاضر به
صورتي
تدارکات در
سامانهتا سوم
نفرات :اول
سپرده
محل تحويل پاکت الف به صورت فيزيکی  :دبيرخانه اداره کل واقع در خيابان سعيديه ،اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
يکسال
پاکاتپروژه
اجراي
مدت
ميباشد.صورت الکترونيکی  :سامانه تدارکات الکترونيک دولت www.setadiran.ir
الف ،ب و ج به
ارزيابی کيفی و
تحويل
محل
محل بازگشايي پاکات  :سي متري سعيديه – اداره کل راه و شهرسازي استان همدان
مناقصه مندرج ميباشد.
اسناد
در
مناقصه
به
مربوط
جزئيات
و
اطاعات
ساير
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/11/24
تاريخ انتشار نوبت اول 97/11/23
اداره ارتباطات و اطالع رسانی
081-38223001
تلفن تماس :
قبول پيشنهادات مختار مي باشد.م الف318
شهرداري در رد يا
شهربابک
آذردخت مرشدی  -شهردار
4017
م/الف:
3842

3212

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

