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پيامك300099004806 :
 هدی رضوانی
هر سال روزی داریم در تقویم به نام روز
معلوالن که تنها شاید دراین روزبه مسایل ،وضعیت
زندگی و مشکالت آنها میپردازیم و این یک روز
برای معلوالن سهم اندکی است .برای آنها که علیرغم
تمام مشکالت و محدودیتهایی که دارند هرگز از
زندگی دست نشسته و برای زندگی بهتر تمام تالش
و انگیزه خود را به کار گرفتهاند .مهدی آزادداور یکی
از هنرمندان معلول سیرجانی است که ثابت کرده
معلولیت محدودیت نیست و تمام تالش خود
را به کار گرفته تا به صورت حرفهای کار طراحی و
نقاشی را انجام دهد .آموزشگاه دارد و شاگرد پرورش
میدهد .تنها سه ماه دوره دیده و بقیه مهارتها را به
صورت خودآموزفرا گرفته است .یک بارهم درسال
 ۸۹در تهران شاگرد مرحوم جهانبخش صادقی بوده
است .از سال  ۹۲هم آموزشگاه ققنوس را راهاندازی
کرده و به پرورش هنرجویان خود مشغول است .به
مناسبت روزجهانی معلوالن گفتوگویی با وی انجام
دادهایم که ازنظرمیگذرانید:
علت معلولیت شما مادرزاد بود یا براثر
حادثهمعلولشدی؟
متاسفانه معلولیت من به دلیل خطای پزشکی
اتفاق افتاد .درهفت ماهگی آمپول پنیسیلین را به
من اشتباهی تزریق کردند که در آن زمان سیستم
دفاعی بدن من کاهش پیدا کرد و باعث شد به فلج
اطفال دچار شوم .هم دست و هم پای من درگیر
این بیماری شد و از آن زمان تاکنون با این معلولیت
زندگیمیکنم.
 چه شد که به نقاشی روی آوردید؟
اوایل به این هنر فکر نمیکردم .ولی در
سنین باالترتصمیم گرفتم به سراغ نقاشی بروم اگر
چه خیلی دیر بود اما خدا را شاکرم که کارم را با
ً
صرفا برای به دست
هدف و انگیزه شروع کردم و
آوردن درآمد به سراغ نقاشی نرفتم .یکی از اهداف
ً
صرفا
و دغدغههای من این موضوع است که
برای خودم کار نمیکنم و قصد اصلی من از نقاشی
آموزش آن به دیگران است .در واقع بهتر است
بگویم من طراحی را باوردارم تا نقاشی و به شاگردانم
هم میگویم که شما قرارنیست نقاش شوید .چون
نقاش شدن شرایط و دردسرها و سختیهای خودش
را دارد اما طراحی مهمتر از نقاشی است .یک طراح
واقعی است که میتواند به کارنقاشی هم بپردازد.
چرا طراح؟
برای اینکه هرچیزی که دراطراف ما وجود دارد
درابتدا طراحی شده و بعد ساخته شده و من همیشه
به شاگردان خودم میگویم شما طراحی را خوب یاد
بگیرید که حتی اگربعداً درکارها و زمینههای دیگری

هم وارد شدید بتوانید از آن استفاده کنید.
پایه کارهای صنعتی ،مکانیک ،مدلینگ و...
طراحی است و فردی که در دنیای امروز
طراحی بلد نباشد یک قدم از دیگران عقب
است و باید کاردیگران را کپی کند.
این کپیکاری را در کارهای هنری
مثلنقاشیهمشاهدهستیم؟
متاسفانه در همه مشاغل این
کپیکاری به چشم میخورد و ریشه آن عدم
توانمندی انتقال دانش به هنرجو است .در
شوپرورش باید معلمها خودشان ابتدا
آموز 
بلد باشند تا بتوانند آموخته خود را به بچهها
آموزش بدهند .آموزش دادن یک سری فنون
خاص خود را میطلبد تا بتوان مفاهیم را به
دیگران خوب انتقال داد .حتی ممکن است
یک نفرنقاشی را به خوبی بلد باشد اما نتواند
آن را به دیگران یاد دهد و بلد بودن نقاشی
دلیل بر استاد خوب بودن نیست .بنابراین
تمام هدف خود را برای این گذاشتم که
به شاگردانم طراحی یاد بدهم تا از سمت
کپیکاری به سمت کارهای اصیل طراحی
بیایند .درواقع میخواهم آنها را محک بزنم
که ببینم آیا میتوانند با تکنیک طراحی من
پیشبروند؟
عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
سبک خاصی در کارخود استفاده
میکنید؟
هنرمند معلول سیرجانی ازتوانمندیهایش میگوید:
من در جایی درس نقاشی را نخواندم.
دانشگاه نرفتهام و به صورت خودآموز آن
را فراگرفته ام .روش کار من تجربی و مال
خودم است و خوشبختانه این روش خیلی
خوب جواب داده .سرعت باال و جزئیات زیاد،
از مشخصات کار من است و این را به شاگردانم همیشه یک جمله را با خود تکرار میکنم که به من تا حال ناشنوایان را درک کنید .افراد قطع نخاعی چه هیچ کاری انجام دهند .اگرهم به سراغ ً
مثال همین
یاد میدهم که در طراحی در کمترین زمان ،نقاشی آرامش میدهد .میگویم دنیا جای آزمایش است نه زجری میکشند وقتی نمیتوانند تکان بخورند .این کارنقاشی بروند لواز م نقاشی هزینه بسیار گزافی دارد
را ارایه بدهند .در واقع هدف من از آموزش طراحی آسایش .بنابراین ما باید آزمایش پس بدهیم .دنیایی نوع زندگی بسیار سخت است .باید کسی جای ما که نمیتوانند آن را تامین کنندً .
مثال مداد کنته که
این است که به شاگردانم نگاه کردن و چگونه نگاه که نه خوبی و بدی در آن پایدار است پس بهتر است باشد تا بتواند واقعا این سختیها را تحمل کند و من هفت هزار تومان تهیه میکردم االن به ۵۳
کردن را یاد بدهم نه ً
صرفا طراحی و نقاشی کشیدن به آن دل نبندیم و غصه آن را نخوریم .باید با آن کنار درک کند .اینجاست که میگویند :احساس سوختن هزار تومان رسیده .یک بسته مداد رنگی  ۵۰۰هزار
به تماشا نمیشود /آتش بگیر تا که بدانی چه تومان است که حتی سه تا تابلو هم نمیشود با آن
را .چشم انسان مثل دوربین عکاسی است .باید یاد بیاییم .بنابراین انگیزه قوی برای پیشرفت دارم.
 کمی هم از مشکالت معلوالن برایمان میکشم .متاسفانه شهرسیرجان اصال مناسبسازی کشید .حاال من این تابلو را چند بفروشم که بتوانم
بگیرد چگونه نگاه کند و آنچه را که دیده بر روی
خوبی برای معلوالن ندارد .درادارات رمپ و آسانسور هزینههای خودم را جبران کنم؟ اگر هم بخواهم
بوم پیاده کند .من میگویم در کار طراحی  ۱۰درصد بگویید.
متاسفانه معلوالن با مشکالت زیادی روبهرو وجود ندارد و معلوالن برای عبور و مرور از وسایل بفروشم کسی نیست که بخواهد بخرد ۱۳ .درصد
قدرت دست نقش دارد و  ۹۰درصد قدرت دیدن و
هستند .مسئوالن یا همه افرادی که اززبان معلوالن نقلیه عمومی هم نمیتوانند استفاده کنند .حتما از بودجه ارگانهای دولتی برای کارهای فرهنگی در
نوع نگاه .مهم نگاه کردن و چگونه دیدن است.
 این انگیزه قوی را شما چگونه در خود حرف م یزنند و به آن ها روحیه میدهند ،کافیست باید ماشین شخصی داشته باشیم تا بتوانیم تردد نظر گرفته میشود اما متاسفانه این پول هرگز برای
یک دقیقه روی این ویلچربنشینند تا بفهمند ما چه کنیم .این مشکالت شامل حوزه کسب و کار هم معلوالن خرج نمیشود .کاش مسئوالن به جای
پرورش دادهاید؟
برای داشتن انگیزه مهم این است که شما از میکشیم .یا معلوالنی که کفش بریس دارند .آیا میشود .افراد معلول برای رفتن به دنبال مشاغل ،شعار دادن کمی به این وظایف عمل میکردند تا
اول خودتان را بشناسید .وقتی خود را شناختید خدای افراد سالم میتوانند یک لحظه این کفش را تحمل با محدودیتهایی روبهرو هستند .برخی از افراد مشکالت ما حل شود .این همه هزینه هنری کجا
خود را هم میشناسید و میدانید که این دنیا پوچ کنند؟ یک لحظه چشمانتان را ببندید و درک کنید معلول میتوانند به سراغ کارهایی مثل مکانیکی میرود؟ متاسفانه هنرمندان ً
اصال حمایت نمیشوند
آفریده نشده .همه چیز روی حساب و کتاب است .که نابینایان چه میکشند یا گوشهایتان را بگیرید بروند اما افرادی که قطع نخاعی هستند نمیتوانند و نهایت کاری که درحوزه هنری انجام میشود با این

آموزش چگونه دیدن

بودجهها چاپ بنرهایی است که ای کاش
به شعارهایی که برروی آنها چاپ میکنند،
عمل میکردند .اینجاست که پای کپیکاری
به وجود میآید .یک هنرمند مجبور است
برای در آوردن هزینههای خودش به سراغ
کپیکاری برود و طرح ها را کپی کند تا با
هزینه کمتر بتواند آنها را بفروشد .در حالی
که اگر یک قلم و کاغذ به دست او بدهید و
از او بخواهید یک طرح بزند نمیتواند .البته
چارهای هم ندارد .برای گذران زندگی مجبور
است این کاررا انجام دهد.
شما از این کپیکاری فاصله
زیادی گرفته اید .درست است؟
بله من در آموزشگاهم قانونی دارم که
اول به هنرجو طراحی را یاد میدهم و بعد
نقاشی را .هنرجو باید یک سال طراحی اولیه را
انجام دهد تا دستش روان شود و بتواند طرح
بزند و بعد به سراغ نقاشی برود .هر کسی هم
که قبول نکند او را نمیپذیرم .البته ضرر هم
میکنم اما مهم این است که به هدفم که
همان آموزش واقعی است برسم.
 با شرایط کرونا چگونه کنار
میآیید؟
متاسفانه االن چند ماه است که
آموزشگاه من تعطیل شده .با کرایه خانه
و با سایر مخارج حدود  ۴میلیون تومان
هر ماه باید قسط بدهم .صاحب مغازه من
میخواهد اجارهاش را باال ببرد .حق هم دارد
به خاطرشرایط تورم اقتصادی .اما این وسط
من باید چه کار کنم؟ پول پیش مغازه سال
قبل  ۳۰میلیون تومان داده بودم که اگر با
آن پراید خریده بودم االن  ۱۴۰میلیون تومان بود.
در حالی که  ۳۰میلیون تومان من همان باقی مانده
و صاحب مغازه میخواهد کرایهاش را باال ببرد.
مسئوالن هم که از حمایت از معلوالن و هنرمندان
صحبت میکنند فقط در حد حرف و شعار است.
حضرت علی(ع) میگوید مومن کسی است که حرف
و عملش یکی باشد .اگر مومن هستند که به حرفی
که م یزنند عمل کنند و اگرهم نیستند پست خود را
به کسیتحویلبدهند کهبتواند کاریبکند.متاسفانه
هیچ حمایتی نه ازمعلوالن میشود و نه ازهنرمندان.
حاال اگر کسی هم هنرمند باشد و هم معلول باشد،
تصورکنید که چقدرشرایط سخت میشود .حمایت
آنچنانی هم نمیخواهیم .فقط بسترها را فراهم کنند.
مثال میگوییم مشکل مکان داریم برای راهاندازی
آموزشگاه ،یک مکان به ما بدهند تا ما کار آموزش
را در آنجا انجام بدهیم .حمایتهای این چنینی

میتواند به ما انگیزه بیشتری بدهد .شهرما پتانسیل
خیلی باالیی دارد و باید از این پتانسیلها در همه
زمینهها استفاده کرد.
درکناراین مشکالت ظاهر ًا مشکل بیمه
هم دارید ،ازآن برایمان بگویید.
بله .کارمن شخصی است و باید خودم بتوانم
خودم را بیمه کنم که هزینه این بیمه کردن هم
بسیارزیاد است .من اگردرآینده دچارمشکلی بشوم
و نتوانم کار کنم ،بدون بیمه چگونه میتوانم روزگار
بگذرانم؟ متاسفانه کسی به این مشکالت توجهی
نمیکند و فقط درزبان میگویند ازمعلوالن حمایت
میکنیم.
چه صحبتی با هنرجویاندارید؟
افرادی که از سنین  ۱۳تا  ۱۸سال به باال
میخواهند شروع به کار کنند و قبل از اینکه این
هنررا دردانشگاه به صورت رسمی شروع کنند به
کالسهای آموزشی و آموزشگاهها بروند تا این
کار را به صورت اصولی یاد بگیرند .افرادی بودهاند
که به سراغ من آمدهاند تا آنها را راه بیندازم که
در دانشگاه لنگ نباشند اما دیر مراجعه میکنند.
این کار را باید خیلی قبلتر از ورود به دانشگاه یاد
گرفته باشند تا بتوانند آن را ازپیش ببرند .طراحی
اصولی کاری نیست که بتوان آن را در یک ترم
سهماهه تابستان به صورت تمام و کمال یاد
گرفت .اداره ارشاد هم اگربرعملکرد آموزشگاهها
ً
صرفا به دنبال
نظارت داشته باشد تا آموزشگاهها
اشتغالزایی و پذیرش هنرجو نباشند خیلی خوب
است .کار طراحی را باید اصولی و به صورت
تکنیکی آموزش داد.
شاگرد جهانبخش صادقی بودهاید.
خاطرهایهم ازاینهنرمندبرایمانتعریف کنید.
خدا رحمتشان کند .خیلی آدم مهماندار
و مهربانی بود .استاد ترکیب رنگ بود و رنگهای
بسیارنو و بدیعی را با هم ترکیب میکرد که درهیچ
کجا نمونه نداشت .همیشه من را دعوا میکرد و به
من میگفت تو مینیاتوری و ریزهکاری کار میکنی.
بازار قدر کارت را نمیداند .همین وقتی که روی
ریزهکاریهای یک تابلو میگذاری با کاری که بدون
ریزهکاری انجام شده پولش برابراست .بازاری کارکن.
میگفتم استاد نمیتوانم .باید ً
حتما به جزئیات توجه
کنم .دوست دارم برای خودم کارکنم نه برای دیگران.
اما االن به حرف استاد رسیدهام و میبینم ً
واقعا کسی
برای این جزئیات در کار هنر اهمیت و ارزش قائل
نیست .مرحوم صادقی جمله گرانقدری داشت و
همیشه به من میگفت در دو چیز سرمایهگذاری
کن؛ یکی زمین و یکی کارهنری .کارهنری هرگزافت
ندارد .ارزش آن باالترمیرود و پایینترنمیآید.

«آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمانهای عملیات اجرایی ساختمانی
و تاسیسات انبار و ساختمان مشترک اداری -دوش و رختکن

کارخانه احیاء مستقیم شماره (« »)2شماره -99-43خ» (دو مرحلهای)
ـیرجان در نظــر دارد نســبت بــه احــداث
ـوالد سـ
ـع جهانفـ
ـرکت مجتمـ
شـ
ســاختمانهای عملیــات اجرایــی ســاختمانی و تاسیســات انبــار (بــه مســاحت تقریبــی  600متــر
مربــع) و ســاختمان مشــترک اداری -دوش و رختکــن کارخانــه (بــه مســاحت تقریبــی  500متــر
مربــع) اقــدام نمایــد .لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد صالحیــت کــه دارای حداقــل دو ســال
ســابقه کار مرتبــط میباشــند دعــوت بــه عمــل م ـیآورد تــا ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز از
تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی تمایــل خــود را بــه صــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد و مــدارک
ذیــل بــه آدرس ایمیــل  SJS.TENDER1400 @gmail.comارســال نماینــد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصه (اعــام آدرس ایمیل ،شــماره تماس
تلفــن ثابت و همــراه الزامی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت،
گواهــی آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضوع
مناقصــه (قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
شرایط:
 -1محــل جــرا؛ ســایت شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان ســیرجان،
کیلومتــر  50جــاده سیرجان-شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصــی گلگهــر میباشــد.
 -2تضمیــن شــرکت در مناقصــه :ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و بــدون قیــد و شــرط و بــه نفــع
کارفرمــا و دارای اعتبــار حداقــل ســه مــاه بــه نــام شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان بــه
مبلــغ دو میلیــارد ریــال میباشــد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میباشــد.
 -5جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -6هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خریدخدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

آگهی ارزیابی و شناسایی پیمانکار

ـر در نظــر دارد جهــت
ـدن گلگهـ
ـت و معـ
ـرکت نظـمآوران صنعـ
شـ
انجــام کارهــای پــروژهای و عمرانــی خــود نســبت بــه شناســایی و
ارزیابــی پیمانــکاران واجــد شــرایط اقــدام نمایــد .لــذا از کلیــه
شــرکتهای معتبــر ،دارای صالحیــت و عالقهمنــد بــه همــکاری

دعــوت بــه عمــل م ـیآورد تــا حداکثــر ظــرف مــدت  15روز از

ـی اعــام آمادگــی خــود بــه همــراه مــدارک
ـن آگهـ
ـاپ ایـ
ـخ چـ
تاریـ
زیــر را بــه نشــانی اســتان کرمان -شهرســتان ســیرجان -بلــوار دکتر
صفــارزاده -دفتــر امــور حقوقــی و قراردادهــای شــرکت نظـمآوران
کــد پســتی  7817819489ارســال نماینــد.
اسناد و مدارک:

* نامه اعالم آمادگی

* رزومهکاری شرکت و سوابق اجرا
*آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
*تصویــر رتبههــای اخــذ شــده از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
(دارا بــودن حداقــل رتبــه  5ابنیــه) و ســایر ســازمانهای مرتبــط
*لیست تجهیزات و ماشینآالت
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 03442250252
تمــاس حاصــل نماییــد.
واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت نظمآوران صنعت و معدن گلگهر

