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یکی از مهمترین رویکردهای دفتر هنرهای
تجسمی در سال جدید برگزاری رویدادهای
هنری در استانهای گوناگون کشور است .این
رویکرد که چندی پیش با برگزاری جشنوارهای
در استان سیستان و بلوچستان کار خود را آغاز
کرد و با استان خراسان جنوبی ادامه یافت،
قرار است تا پایان سال در استانهای دیگر نیز
ادامه داشته باشد.
در این میان این پرسش مطرح میشود که
صرف برگزاری رویدادهای هنری در استانهای
مختلف کشور ،چه دستاورد مفید و ادامهداری
را برای هنرمندان بومی این استانها که اغلب
به صورت خودآموخته فعالیت میکنند و
فرصت و امکان آموزش را نداشتهاند ،به دنبال
خواهد داشت.
در این راستا هادی مظفری ،مدیر کل دفتر
هنرهای تجسمی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ
به این پرسش که تا چه اندازه سیاستهای این
دفتر در راستای گسترش فعالیتهای هنری
در سطح کشور و عدم تمرکز روی تهران تبیین
شده است ،اظهار کرد :ما شعاری داریم مبنی
بر اینکه «ایران فقط تهران نیست» و برای به
اثبات رساندن و عملی کردن این شعار ،تالشی
را از سال گذشته آغاز کردهایم .بر این اساس
اسفند ماه سال گذشته ،اولین ساالنه هنرهای
تجسمی با تمرکز بر هنر سفال و سرامیک در
زاهدان و در روستای کلپورگان برگزار شد .یکی
از دالیل انتخاب این روستا قدمت چند هزار
ساله آن بود و برای اینکه بتوانیم توجهها را به
این منطقه از کشور جلب کنیم ،هنرمندان و
اساتید زیادی را برای شرکت در این رویداد
هنری و حضور در این منطقه دعوت کردیم.
او برگزاری نمایشگاههای هنری و نشستها
و پنلهای علمی و تخصصی را از مهمترین
بخشهای اولین ساالنه هنرهای تجسمی در
زهدان برشمرد و ادامه داد :ما ساالنههای
هنرهای تجسمی را از استان سیستان و
بلوچستان آغاز کردیم که هم هنرمندان تراز
اول کشور این منطقه را بشناسند و هم اینکه
هنرمند بومی ارتباط بیشتری پیدا و هنرشان را
در سطح ملی عرضه کنند؛ در واقع میتوان
گفت که فلسفه و هدف اصلی برگزاری
ساالنهها در سطح کشور معرفی مناطق
گوناگون و معرفی و شناسایی استعدادهای
بومی است .جشنواره ملی مجسمههای سنگی
تیز دومین رویدادی است که با این نگاه در
استان خراسان جنوبی برگزار شد .سومین
رویداد نیز قرار است اردیبهشتماه و در
هفته نقاشی با عنوان «شهروند پرتره» در پل
طبیعت تهران و استانهای مازندران و گیالن
برگزار شود.
مدیر کل دفترهای تجسمی با تاکید بر
این استمرار برگزاری رویدادهای هنری در
استانهای گوناگون کشور ،خاطرنشان کرد:
تالش کردیم ظرفیتهای هر استان را در حوزه
هنرهای تجسمی شناسایی کنیم.

اخبار

در روز نخست نمایشگاه بینالمللی کتاب چه گذشت؟

بردن رویدادهای هنری
به استانها چه کمکی میکند؟
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مراسم یادبود منیر فرمانفرماییان
پنجم اردیبهشت برگزار میشود

بینظمی ،بیتوجهی و ادعاهای واهی
اولین روز نمایشگاه بینالمللی کتاب در حالی در
مصلی امام خمینی(ره) شروع شد که حتی پیش از
آغاز رسمی نیز برخی از عالقهمندان پشت درهای
بسته منتظر بازگشایی آن بودند .از ورودیهای مترو،
سرویس ایاب و ذهاب به شبستان برقرار است گرچه
برخی از بازدیدکنندگان ترجیح میدهند در مسیر
سالنهای اصلی از هوای بهاری استفاده کنند و کمی
قدم بزنند.
غرفههای اغذیهفروشی در مسیر هنوز سوت و
کورند و تنها یخچالهای خالی مهمانهایشان
هستند .آنچه مانند دیگر سالها کامال به چشم
میآید کمبود مبلمان شهری است .همچنان صندلی
یا محلی برای استراحت دیده نمیشود و گویا باز هم
چمنها ،جدولهای کنار باغچهها و در نهایت پلهها
فرصتی برای استراحت به بازدیدکنندگان بدهند.
بینظمی در روز نخست
به نسبت ساعتهای ابتدایی روز نخست ،تعداد
بازدیدکنندگان قابل توجه است .در سالن اصلی،
هنوز تمامی غرفهها برپا نشدهاند .در شبستان که
بچرخید ،هنوز غرفههای خالی به چشم میخورند.
باقی ناشران هم تازه در حال چیدن کتابهایشان
هستند .در کنار برخی از غرفهها کارتنهای خالی
روی هم انباشته شدهاند .بسیاری از غرفههای
ناشران مطرح هنوز بهطور کامل آماده نیستند.
انگار قرار باشد نمایشگاه روزها ادامه داشته باشد و
فرصت هم برای آماده شدن فراوان باشد! همچنان
بینظمی در ساعات اولیه به چشم میخورد گرچه اگر
ن ساعتها را با ساعتهای مشابه سال گذشته
همی 
مقایسه کنیم ،باید آن را منظمترین حالت روز نخست
نمایشگاهبدانیم.
هنوز سردر بسیاری از غرفهها در سالن اصلی سفید
است و اثری از نام ناشران روی آنها دیده نمیشود و
بازدیدکنندگان سرگردان ،به دور خودشان میچرخند
و به سختی آنچ ه را که بهدنبالش هستند ،مییابند.
عمال نقشهها چندان بهکار نمیآیند و به نظر میرسد
بسیاری (حتی مسئوالن اجرایی) روز نخست را جدی
نگرفتهاند و این در حالی است که هر ساعت بر تعداد
بازدیدکنندگان افزوده میشود.
از عناوین تکراری تا نویسنده شدن در سهسوت!
ناشران بسیاری در نمایشگاه شرکت کردهاند .از
ناشران خرد گرفته تا ناشران قدرتمندی که طرفداران
بسیاری را به نمایشگاه کتاب میکشانند ،گرچه هنوز
بازارشان کساد است .برخی از این ناشران معتقدند
اوضاع به نسبت سال گذشته خوب نیست و بعضی
ش پایینشان را اقتضای
دیگر امیدوارند و میزان فرو 
روز نخست میدانند .اما اگر گشتی در میان انبوه
غرفهها بزنید شاید این سؤال برای شما هم ایجاد
شود که چرا تعداد کتابها با عنوانهای مشابه در
میان این تعداد غرفه آنقدر زیاد است؟ آیا موضوعات
جدیدتری برای انتشار وجود ندارد؟
در میان این گشت زدنها اما با غرفههایی عجیب
و با ادعاهایی عجیبتر هم روبهرو میشویم! بهطور
مثال غرفهای مدعی است که شما را نویسنده میکند!
انگار نویسنده شدن تنها یک فرمول باشد و شما
با عملی کردن آن در چند قدم میتوانید یک ،دو،
سه؛ نویسنده شوید! اتفاقا کم هم نیستند افرادی
که مقابل این غرفه میایستند و کنجکاوانه به
صحبتهای مسئولش گوش میدهند .او با اسم
بردن از نام چند نفر که آنها را استاد خطاب میکند،
(جالب آنکه حتی نام استادان را هم دقیق نمیداند)
میگوید که قبال در کارگاهی نویسنده شدن را آموزش
میدادهاند اما به دلیل هزینههای باال امسال همان

فاطمهامینالرعایا

اگر دیروز در خیابانهای اطراف مصلی امام خمینی(ره) ،حد فاصل بزرگراه رسالت ،خیابان قنبرزاده و خیابان شهید بهشتی تردد کرده باشید ،شاهد
ترافیکی غیرمعمول در آن نواحی بودهاید؛ ترافیکی که نشاندهنده شروع بزرگترین رویداد فرهنگی کشور است! دیروز سیودومین دوره نمایشگاه
تهران رسما آغاز به کار کرد.

روز نخست
نمایشگاهبا
کاستیهای
فراوان ب هپایان
رسید ،اما آیا
نمایشگاهی
که تنها  10روز
ادامه دارد نباید
از همان روز اول
با تمام قدرت
ظاهر شود؟
کارگاه را در قالب یک کتاب پیادهسازی کردهاند .حاال
افراد میتوانند با خرید کتابشان آن هم با تخفیف
نمایشگاهی! (قیمت پشت جلد کتاب  30هزار تومان
است!) در  26گام راه نویسنده شدن را بیایند و مطابق
با کتاب ،نوشتهها را برایشان بفرستند و بعد اگر
استادانی که نمیخواهند نامشان فاش شود(!!) آن
را تایید کردند ،نوشته را به صورت مشارکتی در قالب
کتابی چاپ کنند؛ هدف هم حمایت از نوقلمان است،
البد حمایت پولکی! انگار همان دادزنهای خیابان
انقالب که تبلیغ چاپ کتابهای تکتیراژ را میکنند،
لباسی موجه پوشیدهاند و در غرفهای همان رفتار را
تکرار میکنند! هیچکس هم توجه ندارد که این رفتارها
به نوعی نابود کردن فرهنگ است!

حضور پررنگ چینیها
بخش بینالملل اما به نسبت سال گذشته نظم
بسیار بیشتری دارد .تقریبا بیشتر غرفهها کامال در
محل مستقر شدهاند و در حال ارائه خدمات هستند.
در صورتی که سال گذشته حتی پس از گذشت
روزهای نخست هم هنوز برخی از غرفهها در حال
چیدمان بودند!
امسال با حضور کشور چین به عنوان مهمان ویژه،
بخش خارجی با استقبال ویژهای روبهرو شده است.
طبقه دوم مصال پر است از چشمبادامیهایی که
مشغول نگاهکردن کتابهای این غرفه هستند .افتتاح
رسمی این غرفه ،شاید مهمترین رخداد روز نخست
نمایشگاه بود.
در ساعت ابتدایی شروع کار نمایشگاه ،گوئو
ویمین ،معاون وزیر تبلیغات جمهوری خلق چین ،در
سخنانی اظهار کرد :کسانی که در این محفل فرهنگی
شرکت کردهاند از کشورهای مختلف جهان برای به
اشتراک گذاشتن دوستی و ایجاد تعامل فرهنگی در

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه( یک مرحله ای)
شماره مناقصه7602 :

ft.aminoroaya@gmail.com

نوبت دوم

شماره مجوز1398/498 :

شــرکت گاز اســتان مازنــدران در نظــر دارد از طریــق فراخــوان ارزیابــی کیفــی نســبت بــه شناســایی شــرکتهای دارای رزومــه کاری مناســب جهــت مناقصــات شرکت گاز استان مازندران
ذیــل اقــدام نماید.بدیــن وســیله ازکلیــه شــرکتهای واجــد شــرایط کــه مایــل بــه شــرکت در ایــن ارزیابــی هســتند دعــوت مــی گــردد از تاریــخ درج آگهــی
(سهامي خاص)
الــی  98/2/15جهــت اعــالم آمادگــی بــه امــور پیمانهــا مراجعــه نمــوده تــا نســبت بــه معرفــی آنهــا جهــت دریافــت اســتعالم ارزیابــی کیفــی بــه واحــد کمیتــه
فنــی -بازرگانــی اقــدام گــردد .اســناد تکمیــل شــده مــی بایســت حداکثــر تــا تاریــخ  98/2/30بــه کمیتــه فنــی بازرگانــی تحویــل گــردد .بدیهــی اســت بــه اســناد تحویــل شــده بعــد از
مهلــت تعییــن شــده ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .شــرکت گاز اســتان مازنــدران پــس از بررســی اســناد و مــدارک واصلــه و اطالعــات منــدرج در پرسشــنامه در چارچــوب ضوابــط و مقــررات
نســبت بــه ارزیابــی کیفــی شــرکت کننــدگان اقــدام و از شــرکتهای واجــد شــرایط جهــت دریافــت اســناد مناقصــه متعاقبــا دعــوت بعمــل خواهــد آورد.
ضمنــا ارائــه مــدارک و پرسشــنامه هــای تکمیــل شــده هیچگونــه حقــی را بــرای متقاضیــان جهــت شــرکت در مناقصــه ایجــاد نخواهــد کــرد .خواهشــمند اســت در نامــه اعــالم آمادگــی،
آدرس ،کدپســتی و تلفــن بــه وضــوح مشــخص گــردد.
آدرس امور پیمانها ،ساری -بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره  011-33204075 ،2نمابر اتوماسیون جهت اعالم آمادگی 01133204281
آدرس کمیته فنی – بازرگانی ،ساری -بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران 011-33204063
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها:

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

حداقل امتیاز کیفی

1

احداث ایستگاه  TBSروستای آکرد هزارجریب

154/250/000

3/084/983/308

50

2

احداث ایستگاه  SBTروستای پیته نو هزار جریب بهشهر

121/003/000

2/420/058/588

50

 -1محل تامین اعتبار :سایر منابع
 -2مدت اعتبار پیشنهادها:سه ماه می باشد واین مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد.
 -3نــوع تضمیــن شــرکت درفرایندارجــاع کار :ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــر اســاس آییــن نامــه تضامیــن معامــالت دولتــی مصوبــه هیــات وزیــران بــه شــماره /123402ت  50659هـــ
مــورخ  1394/9/22و اصالحــات بعــد از آن در خصــوص کارهــای پیمانــکاری یــا واریــز وجــه نقــدی بــه حســابی کــه دراســناد مناقصــه قیــد گردیــده واریــز گــردد.
-4زمان ارائه پیشنهاد :شنبه  98/3/25ساعت 16
 -5زمان گشایش پیشنهادات:یکشنبه  98/3/26ساعت 14
 -6ضمنا :هرگونه تغییر در زمان های یادشده کتبا اعالم می گردد.
 -7شرایط متقاضی:
 اشخاص دارای گواهی صالحیت رشته ابنیه با ظرفیت آزاد مجاز داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی ثبت نام واخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http://iets.mporg.ir ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به  96/12/29برای پیشنهادهای باالی  10برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است. قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد(.درصورتی که کاال مشابه تولید داخل دارد) (حداقل نصاب پیشنهاددهنده دراین مناقصات سه مناقصه گر می باشد).متقاضیانــی کــه دارای شــرایط مذکــور در بنــد ( )7فــوق بــوده و آمادگــی اجــرای پــروژه را دارنــد  ،مــی تواننــددر مهلــت تعییــن شــده فــوق الذکــر جهــت دریافــت اعــالم آمادگــی بــه آدرس
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اینجا گرد آمدهاند .از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به خاطر دعوت از چین برای مهمان ویژه شدن در
یودومین نمایشگاه کتاب تهران صمیمانه تشکر
س
میکنم.
او افزود :این دو کشور (چین و ایران) با تمدن
باستانی و از طریق جاده ابریشم مبادالت دوستانه
خود را از سالهای دور شروع کردهاند که این موضوع
در حوزه فرهنگی عمق بیشتری دارد و دستاوردهای
فراوانی در این زمینه حاصل شده است.
معاون وزیر تبلیغات چین با اشاره به حضور ایران
به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب پکن در
سال  ۲۰۱۷گفت :ایران با شعار «رؤیای رنگین جاده
ابریشم» در نمایشگاه پکن شرکت کرد که فصل
جدیدی در روابط فرهنگی دو کشور ایجاد شد .به
دستور رهبران دو کشور چین و ایران ،ما در جهت
تقویت روابط انسانی و گسترش روابط تمدنی دو
کشور در اینجا حضور داریم.
او با ارائه توضیحاتی درباره کتابهایی که از کشور
چین به نمایشگاه کتاب تهران آوردهاند بیان کرد :با
ارائه فعالیتهای چین در نمایشگاه کتاب تهران،
فرهنگ و کتاب چین در این کشور جلوه خواهد کرد و
خوانندگان میتوانند با چین واقعی آشنا شوند و همه
ابعاد آن را درک کنند.
در ادامه مراسم محسن جوادی ،معاون فرهنگی
یودومین
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس س 
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت :نام کشور
چین از روزگار دور در میان ایرانیان شناخته شده
است و شاعران و نویسندگان ایرانی برای امور
دستنیافتنی و یا تمجید از هنر تصویرگری از عنوان
این کشور استفاده میکردند .بهرغم نامگذاری شبکه
ارتباطی ایران و چین به عنوان راه ابریشم ،قبل از آن،
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این راه یک جاده فرهنگی و هنری بوده و رفت و آمد
فرهنگدوستان و اهل اقتصاد در سالهای اخیر زمینه
رشد اقتصاد فرهنگی دو کشور را فراهم کرده است.
ن نیز با خیرمقدم به
پانگ سن ،سفیر چین در ایرا 
حاضران در غرفه مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران
گفت :چین و ایران دو کشور با تاریخ و تمدن دیرینه
هستند و دوستی دیرینه و عمیقی دارند .در سالهای
اخیر نیز روابط چین و ایران در مسیر توسعه خوبی
قرار گرفته است .کشور چین در این دوره از نمایشگاه
فعالیتهای متنوعی را در زمینه فرهنگ و هنر در نظر
گرفته است.
در پایان این مراسم ،چینیها یک نسخه خطی و
تاریخی به کتابخانه ملی ایران اهدا کردند تا به گفته
خودشان ،دوستی بین ایران و چین را عمیقتر کنند.
ت سرسامآور و جیب خالی بازدیدکنندگان
قیم 
شاید پررنگترین نکته در میان هر آنچه که در روز
اول شاهد آن بودیم ،قیمتهای بسیار باالی کتابها
باشد! قیمتهایی که گاهی آنقدر عجیب هستند که
ترجیح بدهیم از خیر خریدن آن کتاب بگذریم .کافی
است چند دقیقهای مردم را تماشا کنید تا ببینید چند
درصد از بازدیدکنندگان پس از پرسیدن قیمت ،کتاب
را سر جایش میگذارند و با چهرهای گرفته غرفه را
ترک میکنند .این آش آنقدر شور است که کتاب
شعری با قیمت  20هزار تومان در یکی از انتشارات
مطرح بهفروش میرسد که حتی تعداد اشعارش به
 15عدد هم نمیرسد! حال سؤال این است که آیا با
این قیمتها کتاب هنوز هم میتواند جایی در سبد
خرید خانوادهها داشته باشد؟
روز نخست نمایشگاه با کاستیهای فراوان بهپایان
رسید ،اما آیا نمایشگاهی که تنها  10روز ادامه دارد
نباید از همان روز اول با تمام قدرت ظاهر شود؟

مراسم یادبود منیر شاهرودی فرمانفرماییان۵
اردیبهشت ماه در نگارخانه منیر فرمانفرماییان
واقع در باغ نگارستان دانشگاه تهران برگزار
میشود.
به گزارش مهر ،مراسم یادبود هنرمند فقید
منیر شاهرودی فرمانفرماییان پنجشنبه ۵
اردیبهشتماه ساعت  ۱۶در نگارخانه منیر
فرمانفرماییان واقع در باغ نگارستان دانشگاه
تهران برگزار میشود.
منیر فرمانفرماییان هنرمند نقاش و
مجسمهساز و از پیشگامان هنر مدرن ایران ۳۱
فروردینماه در  ۹۷سالگی درگذشت و پیکر او
طبق وصیتش ،اول اردیبهشتماه بدون هیاهو
و در آرامگاه شهر قزوین به خاک سپرده شد.
فرمانفرماییان هنرمند نقاش و مجسمهساز و
از پیشگامان هنر مدرن ایران  ۳۱فروردینماه
درگذشت .وی از هنرمندان نوگرای ایرانی بود
که رویکردهای انتزاعی مدرنیستی در آثارش
نمود داشت .اثر وی در دهمین حراج تهران
رکورد فروش آثار هنری را زد که بالغ بر ۴
میلیارد تومان فروش رفت.
باغ نگارستان در میدان بهارستان ،خیابان
دانشسرا ،خیابان شریعتمدار رفیع قرار دارد.

اولین کنسرت ارکستر سمفونیک
تهران در سال ۹۸
اولین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در
سال  ٩٨با ترکیب جدیدی از نوازندگان به
رهبری مهمان منوچهر صهبایی رهبر ارکستر
مطرح موسیقی کشورمان در تاالر وحدت
تهران برگزار شد.
به گزارش مهر ،ارکستر سمفونیک تهران
طی اولین کنسرت رسمی خود در سال  ٩٨که
سهشنبه سوم اردیبهشت ماه به رهبری مهمان
منوچهر صهبایی مدیر هنری و رهبر ارکستر
مجلسی ایران در تاالر وحدت تهران برگزار شد،
قطعاتی تازه و متفاوت تعدادی از آهنگسازان
مطرح موسیقی کالسیک را برای مخاطبان اجرا
کرد.
اولین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در
شرایطی به رهبری منوچهر صهبایی برگزار
شد که طبق شنیدهها وی دستمزدی بابت
رهبریاش در این برنامه دریافت نکرده بود.
این هنرمند شاخص عرصه موسیقی که
پیشینه زیادی در رهبری ارکستر مجموعههای
مختلف داخلی و خارجی داشته بین سالهای
 ۸۶تا  ۹۰در مقاطع مختلف یا به عنوان رهبر
دائم یا به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران
به فعالیت در این مجموعه دولتی مشغول
بوده است .این هنرمند مطرح در سالهای
اخیر به عنوان مدیر هنری و رهبر دائم ارکستر
مجلسی ایران فعالیتهای موسیقایی خود را
ادامه داده است .از ویژگیهای این کنسرت
ارکستر سمفونیک تهران حضور دو هنرمند
نوجوان هنرستان موسیقی با نامهای آسمان
لزاده و پارمیدا سلطانی بود که بهعنوان
اسماعی 
سولیست در ترکیب نوازندگان حضور داشتند.
دیگر نکته جالب توجه کنسرت شب گذشته
ارکستر سمفونیک تهران ،ترکیب متفاوت و
جدید نوازندگان بود که تعدادی از آنها از
هنرمندان تازه راه یافته به این مجموعه دولتی
بعد از آزمون پرحاشیه سال گذشته بودند.
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