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 گروه فرهنگوهنر
سینمای هنر و تجربه سیرجان پس
از شش ماه اکران ،تعطیل شد .تابستان
امسال سینمای هنر و تجربه با فیلم
مستند «قاضی و مرگ» در سیرجان
افتتاح شد .این فیلم به دلیل اینکه به
زندگی قاضی عزیزمحمدی که بیش از
 10سال در سیرجان قضاوت کرده بود
میپرداخت با استقبال مخاطبان روبرو
شد و اکران دوباره گرفت .پس از آن
هم استقبال از فیلمها از سوی برخی
هنرمندانباعثرونقگرفتنآنشد.
هنروتجربهچیست
سینمایهنروتجربهچیست؟ گروه
سینماهای «هنر و تجربه» تالشی برای
نمایش آن دسته از فیلمهای باارزش
در میان فیلمهای غیرتجاری است که
اکرانشان میتواند جایگاه شایسته و
درخور سازندگان آنها را در جامعه
سینمایی روشن کند و به ارتقای دانش
سینمایی تماشاگران و ارتقای کیفیت
هنری سینمای ایران کمک کند .در این
طرح«فیلمهنری»بهاثریسینماییدر
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
هر قالب زمانی کوتاه و بلند و داستانی
و مستند و انیمیشن و . .گفته میشود
ماقراردهند.امامسئولسینمااعالمکردکهبرای
که فرم و محتوای آن تمایالت و حساسیتها هزینهها باید هر هفته برای هر اکران مبلغ100
و کنجکاویهای زیباییشناسانه تماشاگران را هزارتومانرابپردازیم.آنهااعالمکردندکهسینما
برانگیزد و ذوق و سلیقه بصری آنان را ارتقا دهد .هزینه دارد و ما نمیتوانیم یک سانس را رایگان
«فیلم تجربی» نیز به فیلمی اطالق میشود که دراختیارتانقراردهیم.دنبالاسپانسرگشتیمو
شیوههایتازهایدربیانوروایتسینماییدرآن پیدانشدتااینکهسهماهپیشیکیازشرکتهای
تجربهشدهباشدکهسینمایتجاریوعامهپسند معدنی گفت ماهیانه 400هزار تومان میدهم تا
به سوی آن نمیرود .البته برخی از فیلمهای بتوانیم هزینه هر اکران را به سینما بپردازیم .این
متفاوت و برتر سینمای بدنه هم که حاوی پول از دوماه پیش پرداخت شد و تا قبل از آن
جنبههای هنری و تجربی هستند و به دلیلی من از جیب خودم هزینه میکردم .وی گفت:
امکان این را دارند که جایی در اکران سینمای امامسئوالنسینماعالقهایبهاکراناینفیلمها
بدنه پیدا کنند ،میتوانند در چارچوب این طرح نداشتند و میگفتند برای ما درآمد ندارد و این
نیزبهنمایشدرآیند.
غرغرها ادامه داشت .وی افزود تا اینکه سر اکران
خستهشدهام
فیلم «مهین» این مشکل جدی شد .من یک
رضا سیوند نماینده سینمای هنر و تجربه روز قبل فیلم را کپی کردم و به سینمادار دادم.
از تعطیلی آن در سیرجان خبر میدهد .وی وظیفه سینمادار بود که فیلم را چک کند و به
در این مورد به پاسارگاد گفت :اوایل امسال من بگوید که فیلم مشکل دارد یا نه و زنگ بزند
آقای پورمحسنی رییس ارشاد نامهای به گروه تا مشکل برطرف شود .روز اکران بلیط فروختند
سینمایی هنر و تجربه دادند و مرا معرفی کردند .و 40نفر در سینما بود وقتی فیلم را روی آپارات
نامه ارشاد و سابقه و رزومه خودم را به گروه هنر بردند دیدند مشکل دارد .موضوع بعد اینکه یک
و تجربه ارایه کردم و توانستم نمایندگی را برای سری افراد رفتند پیش آقای پورمحسنی که چرا
سیرجان بگیرم .در ایران فقط 36نفر نمایندگی سینمایهنروتجربهرابهمندادهاند.ایناتفاقها
راگرفت هاند.ماتوقعداشتیمکهسینمارادراختیار برای من سنگین بود .تالش من برای سینمای

سینمای هنر و تجربه شش ماه در سیرجان فعالیت کرد و  14فیلم اکران شد

تعطیلی هنروتجربه سیرجان

هنروتجربهخیلیزیادبودولیمنتیبههیچکس
ندارم .برای فیلم قصه بلوار با کارگردان تماس
گرفتموازاوخواستمپوسترفیلمرابفرستداو10
پوستر فرستاد .این فیلم باارزش برای کارمندان و
مسئوالن شهرداری خیلی موثر بود و به مسایل
شهری و عمرانی میپرداخت .پوستر آن را در
تابلو اعالنات شهرداری زدم .التماس شوراییها و
مسئوالن شهرداری کردم که بیایید این فیلم را
ببینید .آنها هم گفتند حتما میآییم .ما فیلم را
شروع کردیم اما یک نفر از شهرداری نیامد .من
اینقدر تالش میکنم .نه سینمادار با این سینما
موافق است آقای پورمحسنی هم میگویند من
ابزار در اختیار شما گذاشتم خودتان کار را انجام
دهید.
سیوند افزود :در هیچ کجای دنیا یک نفر
نمیرود دنبال قرارداد با یک گروه سینمایی بعد
سینمارااجارهکندوفیلمپخشکند.منداشتم
فداکاری میکردم .اکران فیلمهای هنر و تجربه
وظیفه نهادهای فرهنگی است .باید آنها فکری
کنندامامنبدوناینکهچیزیبرایمداشتهباشد
و حتی یک تشکر خشک و خالی از من بکنند
ادامهدادم.حتیمتولیاننیامدندببینندمنچکار
میکنم و اصال هنر و تجربه چیست؟ من دست

تنها این کار را کردهام .چقدر حاشیه برای من
درست شود؟ دیگر تحمل ندارم .پیش فرماندار
و . .رفتم جریان را گفتم یکی نیامد ببیند چه
میشود .این همه موانع هم هست ،با این موارد
یدادم؟
چرا باید ادامه م 
سیوند گفت :ما در این چند ماه  14فیلم را
نمایش دادیم اما االن تحویل دادهام و خود ارشاد
باید کارش را انجام دهد .سینمای هنر و تجربه
مخاطب خوبی پیدا کرده بود .برای فیلم آخر40
نفر آمده بودند .برخی از انجیاو ها فیلمهایی را
میخواستندکهبرایشاننمایشبدهیم.مخاطب
سرمایه فرهنگی شهر است .امیدوارم خود ارشاد
برود و با گروه هنروتجربه قرارداد ببندد .من
قراردادم را ملغی کردم.
هنرمنداناعتراضداشتند
محمد حاجاکبری مسئول سینما در این
رابطه گفت ناهماهنگی از سوی ما نبوده و ما
هر کجا که توانستیم همکاری داشتیم .وی ادامه
داد :هنرمندان گفته بودند اگر این آقا باشد ما
نمیآییم .هفتههای اول استقبال خوب بود ولی
کمکم استقبال کم شد و برای فیلم ماقبل چهار
نفرآمدند.حاجاکبریدرموردپخشنشدنفیلم
مهینهمگفت:مامقصرنبودیمبایدفیلمراچند

روز قبل میآوردند که نیاوردند .قبال چند
یدادندومارویهاردسینما
فیلمرابهمام 
کپی میکردیم .ولی از چند هفته قبل
این کار انجام نمیشد و فیلمها را بهروز و
یکییکی میآوردند .آن روز هم اشکال از
فیلمبودومسئوالنهنروتجربهتهرانهم
قبول کردند .ما همکاری الزم را داشتیم.
به گفتهی حاجاکبری حتی از تهران به ما
زنگزدندودرموردآقایسیوندپرسیدند
ماهمگفتیممشکلینداریموایشانخوب
کار میکنند اما هنرمندان میگفتند اگر
این آقا باشد ما نمیآییم .وی افزود :ما
همین االن هم همکاری میکنیم ،ما
دوست داریم سینمای هنر و تجربه ادامه
پیدا کند و خود هنرمندان یک نماینده
انتخابکنندومارابطمیشویم.
 متقاضی دیگری برای هنر و
تجربهداریم
مجید پورمحسنی رییس اداره ارشاد
سیرجانهمدررابطهباتعطیلیسینمای
هنر و تجربه گفت :سبک کار سینمای
هنر و تجربه همین است یک قرارداد
شخصی با افراد میبندد ،محلی را در
نظر میگیرند و فیلم پخش میکنند.
معموالفیلمدرسینماهایرسمیپخش
نمیشودوسینماهایکوچکبرایاکراندرنظر
گرفته میشود .فیلمهای اکران شده در این گروه
خاص هستند و معموال در سالنهای بزرگ آنها
رانمایشنمیدهند.ماهمبهدلیلنداشتنسالن
کوچکدرسیرجانمجبورشدیمبگوییمسینما
قدس با هنر و تجربه همکاری کند .پورمحسنی
در مورد تعطیلی آن هم گفت :تعطیلی به دالیل
متعددیبودهاستومدیرسینماهمگالیههایی
دارند .من اعتقادم بر این است اگر مدیر سینما
ایراداتی دارد ایشان هم ایراداتی دارند .در مجموع
با هم نتوانستند بسازند .ایشان مورد نقد گروهی
ازجامعههنریدرحوزهسینمابودندامانهایتتا
االن فعالیت میکرد و ما هم حمایت میکردیم.
قرارداد ایشان شخصی است و به هر دلیلی
نمیخواهد کار کند .ایشان گفتند مشکالت
شخصی هم دارند .ما قبل از این هم سینما هنر
و تجربه را در سیرجان داشتیم االن هم یک
نفر دیگر متقاضی است که مدیریت را بر عهده
بگیردواکرانداشتهباشیم.پورمحسنیگفت:اگر
ببینیماستقبالخوباستممکناستدرسالن
دیگری اکران کنیم .این فیلمها ارزشمند است و
ماتمامتالشمانایناستکهتعطیلنشود.

فروش ۳
میلیارد ریالی
صنایع دستی
کرمان در
تبریز

 ایرنا :سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان
ازفروشسهمیلیاردریالیصنایعدستیدراولیننمایشگاهتوانمندیهایاستانکرماندرشهرتبریزخبرداد.به
گزارشایرنا،کاظمحسینزادهافزود:هنرمندانوصنعتگرانصنایعدستیدراولیننمایشگاهتوانمندیهایاستان
کرمان در تبریز که از تاریخ ۲۵تا ۲۹در محل نمایشگاه بی نالمللی این شهر برگزار شد ،حضور فعالی داشتند .وی
اظهارکرد:درایننمایشگاهمحصوالتصنایعدستیچونحصیرجنوبکرمان،سنگهایقیمتیونیمهقیمتی
شهربابک،گلیمشیریکیپیچسیرجانوپتهکرمان،رفسنجان،زرندوجیرفتبیشترینفروشراداشتند.

یادداشت

قلعهسنگ؛
میراثی زخمخورده
 ابوذر خواجویینسب
متون معتبرتاریخی؛
میان ِ
در ِ
توصیفاتی از «سیرجانقدیم»
وجود دارد که بر شکوه و عظمتِ
این شهر در روزگار ِان خیلی
دور گواهی میدهدَ .م ْقدِسی
انان
از بزرگترین جغراف 
ید ِ
«أحسن التّقاسیم فی المعرفت
تاریخ ،در کتاب
ُ
األقالیم» سیرجانقدیم را شهری پهناور با برجوبارویی
مستحکم ،توصیف کرده که از شیراز آبادتر و زیباتر بوده.
ِقــد ال ُعــلی» تصحیح
ابوحامدکرمانی نیز در کتاب «ع ُ
علیمحمد عامری در وصفِ این شهر نوشته است« :در
سیرجان قلعهای هست که گویی برجهای آن به برجهای
افالک پیشانی میسایند و آنچنان مستحکم است که
هیچ جهانگشایی قادر به تسخیر آن نیست .قلعهای
آنچنان مرتفع که لشکریانباد هم
اخل آن ک ه بسیار امن
نمیتوانند به د ِ
است ،رسوخ کنند .گویی همچون
قوچی است ایستاده بر ق ّلهکوهی که با
شاخهایش ستارگان را لمس میکند و
با سمهایش پشت فلک را میخاراند».
هر چند که سالها بعد آن
شهربزرگ و پرصالبت در زیر س ِم اسبان
وچکمههایسرباز ِانجهانگشاییبهنا ِم
تیمورگورکانی ،بهتدریج از بین رفت و
عکس :رسول حسینینژاد | پاسارگاد
ت دوم سیرجان،
بهناچار مردم به موقعی 
یعنی «بیمید» مهاجرت کردند .وصفِ بیشت ِر آنروزگا ِر
قلعهسنگ کشف شد که بهگفتهی سرپرستِ تیم ،هم به
امی سیرجاننامه لحاظ وسعت ،تعدد فضاها و کاملبودن عناصر معماری و
حیرتانگیز را میتوانید در ِ
کانال تلگر ِ
(دستنوشتههای دکت ر محسنپورمختار) بخوانید تا از
هم از نظر قدمت ،کاملترین گرمابهای است که تاکنون
اینجای یادداشت ب ه زخمهایی اشاره کنیم که اینبار نه
از کاوشهای باستانشناسی در ایران به دست آمدهاست.
بهدستِ قوای تیمورگورکانی ،بلکه بهدستِ ما بر پیکرهی
نتایج کاوشهای تازهی تی ِم
میتوان به این مواردِ ،
تاریخی شهر قدیم سیرجان وارد شده است.
محوطهی
شناسی دانشگاهتهران را هم اضافه کرد تا بیشتر
باستان
ِ
ِ
حفاظت،
م
عد
و
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ی
ب
علت
به
متاسفانه
زمان حال و قرنها پس
در
ای
ه
عد
چگونه
که
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ی
پ
ِ
آسیبهایی همچون تصرفو تخریب محوطه توسط
ش خش ِم تیمور ،لگد بر گردهی میراث
فرونشستن آت 
از
ِ
باغداران ،کاوشها و خاکبرداریهای غیرمجاز ،دپوی
این شهر زدهاند .در بررسیهای باستانشناسی جدید
زبالههای شهری ،پدیدهی «وندالیسم» و فعالیتِ
در محوطهی تاریخی شهر قدیم سیرجان که فقط بر
شرکتها و صنایع در قسمتِ غرب و جنوب غربی محوطه
روی دادههای سطحی انجام شد ،باالی  200گونهی
قلعهسنگ ،موقعیـتِ کهن سیرجان را با تهدیدهای
تاریخی مختلف در این شهر
سفالی ،متعلق به دورههای
ِ
جدی مواجه کرده است .البته در سال  94کاوشهای
اذعان دکتر خانمرادی از اساتید دانشگاه
به
که
شد،
یافت
ِ
تهران ،تنو ِع این دادهها حتی در جیرفت و قلعهی معروفِ
باستانشناسیبرایپیشگیریازتعرضبیشتربهمحوطه
تاریخی قلعهسنگ سیرجان آغاز شد ،اما بهدلیل عد م ِ
«حسنصباح» در قزوین هم دیده نشده است.

حمایت از سوی دستگاههای متولی ،در میانهی راه متوقف
بررسی منظر فرهنگی
شد .هدف اصلی از این کاوشها؛
ِ
محوطه قلعهسنگ و تعیینحریم آن بهمنظور انجام
عملیات حفاظتی و مرمتی و تبدیل به «پایگاه گردشگریِ
میراثفرهنگی» سیرجان بود .در واقع و ب ه گفتهی دکتر
امیرحاجلو سرپرست هیئتکاوش ،اجرای این برنامه با
معارضان محوطهتاریخی قلعهسنگ و
توجه به مسئلهی
ِ
ت پسته در دو سوی
وجود زمینهای کشاورزی و باغا 
شمالی و جنوبی آن ،میتوانست به مشخصشدن
«حریمسطحی» این محوطهی ارزشمند و همچنین
تعیینوضعیتمالکیتِ زمینهایپیرامونآنکمککند.
نتایج فصل اول این کاوشها ،بار دیگر
با وجود این ،انتشار ِ
ارزشمندبودن این محوط ه که زبان
مهر تاییدی بود بر
ِ
طول اجرای این
در
است.
شهر
این
کهن
ِ
خاموش تاری خ ِ
ِ
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ی
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ه
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ن
برنامه توسط باستا
ِ

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید پایه چراغ روشنایی جهت کندرو امتداد

بلوار خلیج فارس ،کندرو بلوار دفاع مقدس ،انتهای بلوار صفا و روبروی اتوبوسرانی (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید پایه چراغ روشـنایی
جهـت کنـدرو امتـداد بلـوار خلیج فـارس ،کندرو بلوار دفـاع مقدس ،انتهای بلوار صفـا و روبـروی اتوبوسرانی) به
شـماره  2098005674000093را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از
طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای
الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/10/02میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/10/12
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/10/22
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روزدوشنبه تاریخ 1398/10/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/51ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد ،پــروژه «بهینهســازی سیســتمهای

غبارگیــر موجــود ،طراحــی ،تامیــن ،ســاخت ،نصــب ،راهانــدازی و بهرهبــرداري سیســتمهاي غبارگیــر

جدیــد ،جهــت کاهــش غبــار کارخانــه خــط  4توليــد كنســانتره آهــن» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه

عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهت اخــذ اســناد مناقصه بــه آدرس

الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از
قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز سهشــنبه

مــــورخ  98/11/08در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه دفتر مرکــزی تهران ميباشــد .ضمنا
بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ  98/10/09مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي

گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای محوطهسازی
مجموعه مشاهیر سیرجان(استاد جهانبخش صادقی) (نوبت اول)

شـهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
محوطهسـازی مجموعه مشاهیر سیرجان(استاد جهانبخش صادقی) به شـماره 2098005674000092
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد .کلیه مراحل برگزاری مناقصـه از دریافت
اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/10/02میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/10/12
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/10/22
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  15:00روز سهشنبه تاریخ 1398/10/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها

الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /98/45ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تهیــه مصالــح،
داربسـتبندی ،طراحــي و ســاخت و اجــرای الینــر الســتیکی مخــزن ذخيــره كنســانتره آهــن
در كارخانــه گندلهســازي شــماره  »2خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از
قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14
روز شــنبه مــــورخ  98/10/14در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه دفتــر مرکزی
تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  98/10/07مقــرر شــده
اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

