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 گروه فرهنگوهنر
برگزاری نمایشگاه عکس هفتهنامه پاسارگاد
موضوع نشست دوستانهای با حضور محمدجواد
علیزاده،رسولحسینینژاد،محسناحمدی،امین
ارجمند،مرتضیصالحیوعبدالرضامحمودآبادی
که از عکاسان فعال سیرجان هستند بود که
بخشهایی از آن در ادامه میآید.
علیزاده :من ذهنیتی داشتم که وقتی وارد
نمایشگاه شدم و فهمیدم  113نفر حضور دارند،
اینذهنیتبههمریخت.توقعداشتمآثارگزیدهتر
ن
بود .بهتر بود کارها گزیدهتر انتخاب میشدند .ای 
حرکت در سیرجان قابل تقدیر است .پاسارگاد
هزینه کرده و وقت گذاشتند .من دوست داشتم
بدانم چرا گزیدهتر انتخاب نشدهاند؟ چرا سی یا
چهل عکس انتخاب نکردند که برای کسانی که
عکاسی میکنند ،الگو باشد .وقتی کسی به این
نمایشگاه میآمد ممکن بود این توهم را بزند و
بگوید من هم برای سال بعد میتوانم عکس یک
گل را بگیرم و عکاس بشوم.
 حسینی :ما در بیانیه این موضوع را مطرح
کردیم و توضیح دادیم که نگاهمان به این اتفاق چه
بود .برگزار کننده میخواست تعداد بیشتری از
شرکتکنندههاباشند.بیشترموضوععکاسهای
جوانی بود که خواستیم در کنار عکاسان با تجربه
دیدهشوند.
 علیزاده :این حرکت جای تقدیر دارد و
هرکس دیگری که میتواند بهتر اجرا کند ،بیاید
اجراکند.
ارجمند:تقریباتااالنفقطنشریهپاسارگاد
به صورت مداوم مسابقه و نمایشگاه عکاسی برگزار
کرده موسسات فرهنگی دیگرهم میتوانند برگزار
کنن .د
حسینی:پاسارگادوپرسنلآنجادغدغهی
عکاسی دارند .نگاه این نمایشگاه به همه مردم بود
که درگیر شوند و عملکرد ما بر اساس بیانیه بود.
 صالحی :حرکت قشنگی بود .خیلی از
تازهکارها با دیدن عکس انگیزه میگیرند که
عکاسترشوند.امامیتوانستگزیدهترباشد.بیانیه
درست گفته که میخواستیم جشن برگزار کنیم.
اگر تعدادی عکس حذف میشد کیفیت باالتر
میرفت .اگر 113میشد 100فرقی نمیکرد ولی
کیفیتباالترمیرفت.
 ارجمند :هدف ما روز جهانی عکاس بود
و یک جشن برای عکاسان سیرجان .ما دعوت
عمومی کردیم از همه .در فراخوان هم نوشته بودیم
همهیعکاسانشهردعوتند.کسیکهدوربیندارد
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و کالس عکاسی رفته است ،میتواند شرکت کند.
علیزاده:منباحرفهایشماقانعمیشوم.
شما داور نداشتید و مسابقه نبود .نمیخواستید
عکسهایخیلیخوبانتخابکنید.
 ارجمند :ما اصال عکس برگزیده نداشتیم.
هیچکس اول ،دوم و سوم نشد .گردهمایی عکاسان
بود.ولیبااینحالهیاتانتخابداشتیمکهعکس
باکیفیتخیلیپایینهمبهنمایشگاهراهپیدانکند.
 علیزاده :مهمترین مسئله این است که
یک نشریه این کار را میکند .ما نمیتوانیم به آنها
بگوییم که فالن داور را بیاور .نشریه میخواسته
جشن عکس برگزار کند .اگر من توانایی دارم بروم،
داور از تهران بیاورم و یک نمایشگاه عکاسی عالی
برگزارکنم.
 حسینی :بچهها میخواستند از خارج از
سیرجان داور بیاورند ولی هزینهبر بود .من همین
االندرجریانهستمکهپاسارگادخیلیهزینهکرده
است .هرکسی حاضر است بیاید هزینه کند .کسی
هم اسپانسر کار نشده است .این نمایشگاه بیشتر از
یک دورهمی بود .در نمایشگاه آثاری که در قطع
بزرگتر چاپ شده بودند عکسهای خوبی بودند.
این برای سیرجان یک دستاورد است .ارایه کارها
قوی بود .اگر عکاسان سیرجانی بخواهند دفعهی
بعدنمایشگاهبگذارندبایدارایهشانبهترازاینباشد.
موضوع بعد اینکه مردم بعد از نمایشگاه خوشحال
بودند ،این یعنی جشنواره .این پتانسیل سیرجان
استوایننمایشگاهیککارنامهازعکاسیسیرجان
است .همین کارنامه هم ماحصل تالش یک سری
افراد است .یک سری آدم بدون پشتوانه این کار را

کردهاندکهامتیازخوبیبهآنهامیدهیم.ازدیدمن
اینبرنامهنمایشیازجایگاهعکاسیسیرجاناست.
درکرمان ساالنهعکسبرگزار میشود،همیناست
درسیرجانهمهمیناست.ماخیلیعقبنیستیم.
درست است ما از فضای عکاسی دنیا عقب هستیم.
ولی عکاسی در ایران همین است .جایگاه عکاسی
سیرجان خیلی از ایران عقب نیست .به نظر من این
موضوع قابل دفاع است.
 صالحی :نکتهای که نباید فراموش کنیم،
طرفدوربینخریدهسهماهبعدنمایشگاهگذاشته.
باالیپیجشهمنوشتهفتوگرافر.
 حسینی :کسی که عکس میگیرد و
ارایه میدهد و دغدغه فرهنگی دارد ،این آدم
عکاس است .بعد مقولهای پیش میآید که چه
کسی عکاس خوب است و چه کسی عکاس بد.
عکاسی که فعال است و روز به روز بهتر میشود
عکاس خوب است .یک عکاس خوب باید زیست
هنرمندانهداشتهباشد.
 احمدی :مردم نمیخواهند همه را عکاس
بدانند باید یک مالک ارزشیابی وجود داشته باشد.
حشمت افتخاری یکی از پیشکسوتان عکاسی
و عضو هیات علمی دانشگاه تهران موقعی که
به نمایشگاه آمد تشکر کرد ،گفت :یک تعداد از
عکسها واقعا بینظیر است .گفتم عکسهای
خوب را نشان میدهید .از میان عکسهای بزرگ
و کوچک نشان دادند .ولی نگفت چرا این کوچک
چاپ شده و یا بزرگ چاپ نشده است.
 علیزاده :اینها چی؟ کسانی که
عکسهایشان در نمایشگاه چاپ شده عکاس

هستند؟
 حسینی :من اعتقاد دارم سیرجان بیشتر
از  113عکاس دارد .بله این  113نفر عکاس
هستند .ما رزومه نگرفتیم .تشخیص براساس پنج
عکس بود و ما حتی کسانی که دغدغه عکاسی
نداشتند حذف کردیم .طرف میگوید من عکاس
هستممابگوییمنیست؟
 علیزاده :من شعر میگویم و ارایه میدهم.
اینتعریفشاعراست؟
حسینی:کسیکهعکسمیگیردنگاهش
را در همان قاب بگذارد و دغدغه فرهنگی دارد
عکاس است .عکس بچههایش نیست ،خاطره
نیست و این خواست را دارد که ارایه بدهد.
علیزاده :سئوال من این است چرا باید113
عکس از 113نفر کنار هم بخورد.
حسینی  :چرا نباید باشد.
 علیزاده :مگر همه اینها در یک سطح
هستن .د
حسینی:مگرماگفتیمهمهدریکسطح
هستن .د
 ارجمند :آقای علیزاده معیار شما برای
عکاسیچیست؟
 علیزاده :باید یک درک متفاوت نسبت به
آدمهایمعمولیداشتهباشد.
 حسینی :این درک متفاوت را چه جوری
تشخیصمیدهید؟
 علیزاده :زیباییشناسی .یک سری آدم
مرجع داریم .وقتی یک گل نمایش داده میشود
دو هزار نفر همین نوع عکس را دارند و سال بعد

میفرستند.
حسینی :مگر گل چه مشکلی دارد؟ آنها
که نمیفرستند خودشان را عکاس نم یدانند.
کنشعکاسانهندارند.بقیههمبفرستندوقتیهمه
بفرستند کمیت باالتر میرود و ما بهتر انتخاب
میکنیموکیفیتباالمیرود.
علیزاده:اینمنطقینیست.نمایشگاهباید
یک حرف داشته باشد .یک چیزی باید باشد.
حسینی:درموردایدهصحبتمیکنید.ما
خیلی از عکسهایی داریم که ایده ندارند .خیلی از
عکاسانمطرحایرانحتیایدهندارند.
 صالحی :با توجه به تعریف شما یک نفر در
این نمایشگاه بود که حتی دوربین هم ندارد.
 حسینی :من نمیگویم که این عکاس
است .ما ضعف هم در این نمایشگاه داشتیم .شما
میگویید عکاس کسی است که متفکر است .من
میگویمباکدامخطکش؟
 محمودآبادی :من و هیچکدام از شما
عکاسی را از دانشگاه و کارگاههای آموزشی شروع
نکردیم.ازجاییشروعکردیمکهازجنسهنرنبود.
مندررابطهباموسیقیبگویم.االنچندصدنفردر
سیرجانسازدستگرفتهوازبینآنچندصدنفر،
تعداد قابل توجهی نوازنده خوب داریم .در عکاسی
به مدد تکنولوژی میشود راحت ذوق هنریمان
را به منصه ظهور برسانیم .این شرایط فراهم شده
که با وجود اینترنت کارهایمان را ارایه دهیم .امروز
امکاناتفراهماستخودماتواناییهایمانرابهبود
ببخشیم .روزی الزمبود میبایست عکسهای یک
نفر را با کلی پیگیری در خانه و یا نمایشگاه ببینم
ولیاالندراینستاگراممیبینم.
 حسینی :به همین نسبت دیدهشدن
سخت شده است .دهه  50اگر دوربین داشتیم
خیلی دیده میشدیم ولی االن رقابت سختتر
شده است.
علیزاده:مناینموضوعکهاینتعدادعکس
چاپ شود و دیده شود را متوجه نمیشوم.
 محمودآبادی :هیات انتخاب از بین پنج
عکس ارسالی عکاسان تصمیمگرفت .بعضیاز آنها
خیلیمستعدبودند.بایدازیکجاشروعکنند.این
نمایشگاهنگاهحمایتیدارد.
 علیزاده :این نمایشگاه یک حرکت قابل
تحسین است و من میتوانم قبول کنم و بگویم
این افراد بعدا عکاس میشوند .خیلیها میمانند و
خیلیها نمیمانند.
 محمودآبادی :وظیفه ما ماندن این افراد
ت
نیس .

رونمایی
از مستند
«مافه»

 پانا :مستند «مافه» با موضوع آیین های عزاداری مردم شهداد رونمایی شد .مراسم
رونمایی از مستند «مافه» به کارگردانی سیدحمید میرحسینی با حضور محمدرضا علیزاده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،مهدی محبیکرمانینویسنده و عوامل فیلم در شهر
کرمان برگزار شد .در ادامه این مراسم ،عباس تق یزاده پژوهشگر و تهیه کننده مافه به مراحل
ساخت پروژه اشاره کرد و گفت :ساخت مستند مافه از پاییز 94شروع شد و شهریورماه امسال
به مرحله رونمایی رسید .وی افزود :آیین مافه تشییع نمادین پیکر امام حسین (ع) است که
در برخی نواحی مانند یزد به نخل گردانی معروف است .در این مستند آیینهای علم بندان،
نقارهنوازی خاص محرم ،کفن پوشی ،شور یا جوش حسینی معرفی شدهاند.

خبر

نمایشگاه عکاسان سیرجانی
در گلگهر برپا شد

 گروه فرهنگوهنر:جمعیازعکاسانسیرجان
به بهانه افتتاح نمایشگاه عکاسی در ساختمان 45شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر از این مجموعه بازدید کردند.
هفتهنامه پاسارگاد چند هفته قبل از عکاسان سیرجانی
خواست برای برپایی نمایشگاه ،عکس با موضوع آزاد به دبیرخانه
جشنوارهبفرستند113.عکسبراینمایشگاهانتخابونمایشگاه
 29مرداد در نگارخانه راز افتتاح شد .قرار است این نمایشگاه در
شهرستانهای رفسنجان ،کرمان و تهران هم برگزار شود اما قبل
از آن روابطعمومی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر 52عکس
از این نمایشگاه را در ساختمان  45مجتمع معدنی و صنعتی
گلگهر در معرض دید کارکنان گلگهر قرار داد .روز شنبه این
نمایشگاهباحضورمهندسشهسواریمعاونتفنیومهندسی،
ابوذرحلواییمدیرروابطعمومی،جمعیدیگرازمدیرانومشاوران
شرکتوهمچنینبرخیازعکاسانیکهآثارشاندرنمایشگاهقرار
داشت ،افتتاح شد .پس از آن عکاسان از مجتمع گلگهر بازدید
کردند و در پایان در نشستی عکاسان از دغدغههای خود گفته و
ازمدیرانگلگهرخواستندازهنرعکاسیحمایتکنند.برگزاری
کالسهای آموزشی ،استفاده از عکاسان بومی در مجتمع
گلگهر،حمایتازعکاسان،حمایتازبرپاییساالنههایعکاسی
و نقش پ ررنگتر در مناسبات هنری و فرهنگی و عکسگرفتن از
مجتمعگلگهرازجملهخواستههاییبودکهعکاسانسیرجانی
در این نشست مطرح کردند .در ادامه مدیر روابطعمومی گلگهر
گفت :ما قبول داریم که در زمینه فرهنگی و هنری کم کار
کردهایمامابخشیازکارکردهابهمطالباتهنرمندانبرمیگردد.
وی گفت :انجمن خوشنویسی سیرجان بیشترین مطالبه را
از ما داشته و ما تاکنون تمام خوشنویسان مطرح کشور را به

مجتمعگلگهرآوردهایم.ویعکاسانسیرجانیرابهمطالبهگری
دعوت کرد و گفت :اگر خواستههای شما منطقی و قابل بررسی
باشد قطعا ما به آنها جامه عمل میپوشانیم .ابوذر حلوایی ادامه
داد :برای بحث آموزش من اعالم میکنم هر کالس آموزشی با
هر استادی که مجموعه عکاسان سیرجان بخواهند و از طریق
خانه عکاسان اعالم کند ما کارهای آن را انجام میدهیم .وی در
پاسخ به یکی از عکاسان در مورد نقش بیشتر مس در مناسبات
هنریاستان،گفت:ساختارروابطعمومیمسبامجتمعگلگهر
متفاوت است .آنها چندین سال است که به صورت مستقل
و با تعداد قابل توجهی نیروی انسانی به عنوان یک اداره مجزا
عمل میکنند اما ما تا چهار سال پیش فقط یک واحد بودیم و
تازه از  4سال پیش تبدیل به مدیریت شدهایم و شروع به کار
کردهایموتاکنونهرجاکهتوانستیمکارهایقابلتوجهیانجام
دادیم و در تالش هستیم فعالیتهای فرهنگی و هنری را رونق
بیشتری ببخشیم .وی ادامه داد از مدتی پیش شورای فرهنگی
اجتماعیمنطقهگلگهردرزمینهفعالیتهایفرهنگیهنری
در سیرجان ماموریتهایی را به روابط عمومی محول کرده که
بزودی شاهد نتایج آن در زمینه تولیدات فرهنگی و هنری
خواهیم بود .وی در مورد عکاسی عکاسان از مجتمع گلگهر
هم گفت :از چهار سال پیش تاکنون ما با یک نفر عکاس
غیربومیقراردادنبستهایموچندوقتقبلنیزآگهیدرنشریات
دادیموازعکاسانسیرجانیخواستیمبرایعکاسیدرگلگهر
با ارائه قیمت در مناقصه شرکت کنند .مدیر روابط عمومی و
اموربی نالمللگلگهرهمچنینازعکاسانسیرجانیخواست
در کتاب عکس «سیرجان من» که به معرفی و تکریم هویت
همهجانبهسیرجانمیپردازد،مشارکتجدیداشتهباشند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای پروژه هدایت
آبهای سطحی بلوار هجرت و بلوار نبوت و بلوار والیت(نوبت اول)
شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح
و اجــرای پــروژه هدایــت آبهــای ســطحی بلــوار هجــرت و بلــوار نبــوت و بلــوار والیــت) بــه شــماره
 200975674000011را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد
شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و
دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/06/19میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 18:00روز چهارشنبه تاریخ1397/06/28
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت 19:00روز شنبه تاریخ1397/07/07
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 18:00روز یکشنبه تاریخ1397/07/08
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشتــر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 413205077 :

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 - 41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

