 پاسارگاد :اولین دوره جایزه «آین هداران» با محوریت تصویرگری آثار مکتوب
محمدابراهیمباستانیپاریزیباعنوان«پاریزتاپاریس»برگزارمیشود.بهگزارشایسنا،
سید عباس دعایی ،مؤسس ،طراح و مجری جایزه «آین هدار دوران» گفت :دانشکده
نالمللی خود را بهعنوان دبیرخانه این جایزه قرار داده و
ادبیات مرکز همایشهای بی 
هنرمندان برای ارسال آثارشان باید به دفتر آین هدار دوران مراجعه کنند و اصل کار را
ارائه بدهند .مؤسس ،طراح و مجری جایزه «آین هدار دوران» اعالم کرد :مهلت ارسال آثار
تا آخرین ساعت اداری روز دوشنبه ( ٢٩مهرماه) است و زمان اعالم هنرمندان برگزیده،
دی ماه هم زمان با سالروز تولد استاد باستانی پاریزی است.

اولین جایزه
آینه دوران با
محوریت باستانی
پاریزی

خبر

افتتاح بازارچه صنایع دستی
در مجتمع تجاری مهر
 گروه فرهنگوهنر
بازارچه صنایع دستی سهشنبه همین هفته در
مجتمعتجاریمهرافتتاحمیشود.
محمود عسگری نماینده شورای صنایع دستی
گفت :پس از راهاندازی شورای صنایع دستی در
بهمنماه سال قبل جلسهای با هنرمندان گذاشتیم و
هنرمندان صنایع دستی را دور هم جمع کردیم .به
گفتهی وی اکثر آنها به یک محل برای ارایه آثارشان و
کارگاهمحلآموزشگاهنیازداشتند.مابامجتمعتجاری

مهر جلسهای در فرمانداری گذاشتیم و بنا بر این شد
که این مجتمع طبقه زیرزمین را برای بازارچه صنایع
دستی یک سال بدون هزینه پول پیش و کرایه و شارژ
نیم بها به مبلغ  100هزار تومان در اختیار ما قرار دهد.
هنرمندان برای  25غرفه مشارکت کردهاند .قرار است
افتتاحیهبهمناسبتروزصنایعدستیسهشنبههمین
هفته برگزار شود .به گفتهی عسگری قرار است همین

روز از 20نفر از پیشکستوتان صنایع دستی هم تجلیل
به عمل آید .وی گفت این 25مغازه اکثرا صنایع دستی
سیرجان هستند و چند نفری هم صنایع دستی از
شهرهای دیگر آوردند .هنوز هم مغازه داریم و کسانی
که عالقهمند هستند بیایند استفاده کنند .وی گفت:
حدود  35نفر در این بازارچه مشغول به کار میشوند.
گلیم ،سفال گری ،منبت ،معرق ،چرم ،سنگهای
قیمتی،فلزات،چاقوسازی،نگارگری،عروسک،عروسک
پته ،پته بافی ،مینا کاری ،فیروزه کوبی ،نقطه کوبی و ...
در این بازارچه فعال است .وی در پاسخ به این
سوال که چرا هیچگونه تبلیغاتی برای این بازارچه
انجام نشده گفت :برای تبلیغات هیچ حمایتی از
بچهها نشده ،خودشان پول جمع کردهاند که
چشمگیر نیست .ما نامه نگاری کردهایم هنوز
هیچ کمکی نشده است از رسانهها میخواهیم
کمکمانکنند.
اکثر رشتهها در این بازارچه هستند اما
هنرمندان فعال امیدی ندارند .ما این کار را
کردیم که بچهها جایگاهشان را بشناسند و استفاده
ابزاری از آنها نشود .اما برخی از آنها نیامدند .وی در
توضیح شورای صنایع دستی گفت :در انتخابات این
شورا 10نفر انتخاب شدند .در اکثر زمینهها هستند.
جلسات اولیه بهمن ماه شروع شد .همچنین شورا
در این چند وقت کالس آموزش بسته بندی صنایع
دستی برگزار کرده است.

پایان خرداد ماه آخرین مهلت ثبتنام است

برگزاری کارگاه آموزش عکاسی
 پاسارگاد
خانه عکاسان سیرجان با همکاری دانشگاه
آزاد اسالمی سیرجان کارگاه آموزش عکاسی
پایه و کارگاه عکاسی فاین آرت برگزار
میکند.
به گزارش پاسارگاد آموزش عکاسی پایه
بر عهده رسول حسینینژاد و عکاسی فاین

آرت بر عهده محمد خضریمقدم است.
عالقهمندان به شرکت در این دورهها
میتوانند تا پایان خردا د ماه به خیابان
امامزاده احمد ،خانه شوکت سعیدی مرکز
آموزشهای تخصصی کوتاه مدت مراجعه
کنند و یا با شمارههای  09139451700و
 03442207620تماس بگیرند.
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گفتوگو با مجتبی اسدی مدرس طراحی و نقاشی:

هنرمند خوب الزاما آموزگار خوبی نیست

 گروه فرهنگوهنر
تعطیالت تابستانی دانشآموزان شروع شده و
حاال والدین دنبال این هستند که فرزندانشان را در
کالسهای فرهنگی و هنر ی ثبت نام کنند .انتخاب
س یکی از دغدغههای والدین است.
بهترین کال 
کالس طراحی یا نقاشی جزو گزینههای احتمالی
اکثر والدین قرار میگیرد .اما کالس نقاشی خوب
چه معیاری دارد؟ والدین چه معیاری را برای ثبت
نام کالس نقاشی باید مد نظر قرار دهند .این موارد
را در گفتوگو با مجتبی اسدی مدرس طراحی و
نقاشیمطرحکردیم.
 افرادی که فکر میکنند فرزندشان
استعداد نقاشی دارند و میخواهند در کالس
نقاشی او را ثبت نام کنند .پیشنهاد شما برای
انتخابیککالسمناسبچیست؟
ن
خالقیت یک موضوع مهم است .بچهها در س 
قبل از پنج سال عمدتا نقاشی میکشند اما در آینده
همهیآنهانقاشنمیشوند.آنهاپزشکومکانیکو
معلمو. .میشوند.نقاشیکودکانالزامانبایدبهنقاش
شدن ختم شود .مشکل کار همین است .این بچهها
نبایدبرایآیندهنقاش،کالسبروند.موضوعمهماین
استکهآموزگاریهنرباهنرمندخوببودنمتفاوت
است .الزاما یک هنرمند خوب آموزگار خوبی نیست.
در بحث آموزش هر چه برای هنرجوی کوچکتر
میآییم آموزش سختتر میشود .در سنین خیلی
پایین احتمال اینکه یک آموزگار خوب یک هنرمند
خوبنباشدخیلیزیاداست.توصیهمنبرایوالدین
این است که برای فرزند زیر پنج سال نباید دنبال
یک هنرمند خوب باشند .سابقه آموزش من در هنر
به بچگی برمیگردد من زمانی مدرسه میرفتم به
بچههاآموزشم یدادمامااالنبهندرتجراتکردهام
به بچههای سن پایین آموزش بدهم .هر چه دانشم
بیشترشدبیشترترسیدم.مشکلیداریماینکهبرخی
هنرمندان خوب ،فکر میکنند میتوانند این کار را
انجام بدهند .زیر پنج سال آموزش هنر به کودک
بیشتر روانشناسی است تا هنرمندانه .زیر پنج سال
نباید به بچه دیکته کرد .فقط باید به او امکانات داد.
حتی نباید بچه را تصحیح کرد .نباید از بچه کوچک
که نقاشی میکند بپرسیم اینی که میکشی
چیست؟اینموضوعهممخرباست.
 درسنینباالترچطور؟
در سنین باالتر کسی که آموزش یک رشته

آگهی شناسایی پیمانکار
شــرکت توســعه ،عمــران و مدیریــت منطقــه گلگهــر در نظــر دارد
احــداث ســه بــاب مخــزن بتنــی  30هــزار متــر مکعبــی بــا روش
 EPCرا از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکاران طــرح و ســاخت تاییــد
صالحیــت شــده حداقــل پایــه دو رشــته آب -تاسیســات آب و
فاضــاب یــا پیمانــکار تعییــن صالحیــت شــده حداقــل رتبه یــا پایه
 2رشــته آب همــراه بــا مشــاور تعییــن صالحیــت شــده حداقــل
رتبــه یــا پایــه  2رشــته آب -تاسیســات آب و فاضــاب را از طریــق
مناقصــه واگــذار نمایــد.

لــذا از کلیــه شــرکتهای عالقهمنــد کــه در زمینــه موضــوع فــوق
دارای تجربــه و تخصــص هســتند دعــوت بــه عمــل میآیــد بــا مراجعــه
بــه وبســایت شــرکت بــه آدرس  http://geg-area.comضمــن
تکمیــل فرمهــای ارزیابــی فنــی و بازرگانــی و فایــل خالصــه مــدارک،
مســتندات ذکــر شــده را حداکثــر تــا تاریــخ  98/03/29بــه آدرس
شــرکت ارســال نمــوده و همچنیــن نســخه الکترونیکــی مــدارک را بــه
آدرس  info@geg-area.comایمیــل نماینــد.
ضمنــا ارایــه مــدارک و ســوابق مذکــور هیچگونه حقــی را بــرای متقاضیان
ایجــاد نخواهــد کرد.
نشانی :سیرجان -کیلومتر  50محور سیرجان -شیراز ،شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر ،ساختمانهای هلدینگ مستقر بر تپه بلوک 5
(شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر)

هماهنگی :جناب آقای مهندس سیدایمان پورسیدیحیی
03441423908 - 09921920094

هنری را دیده میتواند آموزگار بهتری باشد .به یک
آموزش و دروس وصل است .آموزش دیدن به
آموزش دادن ربط دارد.
 کسی که میخواهد بچهاش را در
کالسنقاشیبگذاردبایدچهمعیارهاییرامد
نظرقراربدهد؟
کم کم میشود بچه باالی پنج سال را با دنیای
عینی و اجسام آشنا کرد .از راه داستان سرایی بچه
تخیلاش را پیش برد .هنوز بچه دارد با عالقه نقاشی
میکند ولی احتمالش زیاد است که در آینده نقاش
نشود.همهیماکسانیرامیشناسیمکهدرکودکی
خیلی نقاشی میکردند اما در بزرگسالی یک شغل
دیگردارندونقاشهمنشدند.
 پرورش قدرت خالقه در زمان کودکی
درکالسنقاشیمیتواندباموفقیتشغلیدر
آیندهمرتبطباشد؟
بلهبحثمنهمهمیناست.اگرخالقیتبچهرا
خوب پرورش دهیم در اعتماد به نفس بچه هم موثر
است.مااگرروینقاشیبچهبدعملکنیماعتمادبه
نفسبچهراازبینمیبریم.سنینپاییندرتخصص
من نیست اما چیزهایی یاد گرفتهام که برایتان
میگویم .از سن پنج سالگی میتوان با روشهای
خاص مثال پرسپکتیو را آموزش داد .با مفهوم خاص
راجع به فرم و شکل و بهتر دیدن حرف زد .از ده،
یازده سالگی کسانی که میخواهند نقاش شوند از
بقیه جدا میشوند و ادامه میدهند .میتوانیم از آنها
توقع داشته باشیم که قرار است در عالم نقاشی کار
کنند .در این سن بچه ها به ندرت نقاشی میکنند
نقاشی همه چیزشان نیست .آنهایی که میمانند و
نقاشیمیکشندآموزشبرایشانتخصصیمیشود.
 تفاوت بین آموزگار حرفهای و غیر
حرفهایوجودندارد؟
برای آموزش باالی سن ده ،یازده سالگی
روشهایعلمیآموزشبهکارمیآید.دردنیایهنر
نمیتوان قطعی گفت فالن چیز خوب یا بد است.
مثالتابلویرئالبداستیااینکهتابلوآبسترهبداست
هر دو نمونههایی دارند که خیلی فاخر است و در
موزهها و حراجیها فروش میرود .معلم خوب کسی
است که هنرجو را دنبال خودش نکشد .آموزگار باید
هر کسی را با توجه به تواناییهای خودش پرورش
بدهد.
 پارامترهاییکاستادخوبچیست؟

یکیبهتواناییهایشاگردشتوجهداشتهباشد.
دوم اینکه وسعت نظر و افق دیدش گسترده باشد.
یعنینگویدهمانچیزیمنمیگویمدرستاست
وهمهبایدمثلمنبشوند.آموزگارخوببایددرکنار
آموزش عملی به آموزش تئوری هم اهمیت بدهد.
االن عمدتا کسانی که آموزگاران خوبی هستند که
آموزشخوبدیدهاند.
 خانوادههاچگونهانتخابکنند؟
ببینند کدام معلم آموزش دیده است .آموزش را
در کدام آکادمی و کدام دانشگاه دیده است .کسی که
آموزش بهتر دیده معموال بهتر است اما این موضوع
قطعینیست.
 معموال خانوادهها فقط نقاشی رئال را
میبینند و نمیدانند سبکهای دیگری هم
هست و شاید ارزش هنری این سبکها از
رئال هم بیشتر است .برای این موضوع چه
بایدکرد؟
درست است ،اینگونه کالسها رونق بیشتری
هم دارند همیشه مثالی در مورد این کالسها دارم،
میگویماگرمیخواهیدبچهشمارابهبندرببرنداینها
بچه شما را به کرمان میبرند .بچه را خراب میکنند.
اینهایی در سطح شهر فعالند و مردم هم استقبال
میکنندمتاسفانهحتیدرمسیرهمنیستند.
 چرا خانواده نسبت به این نوع نقاشی
متوقع هستند .چرا پس از چند جلسه توقع
دارندفرزندشانتابلونقاشیبکشد؟
درست میگویید .نمونههای خیلی زیادی
داریم که بارها با آن برخورد کردم .این فرزندان
توانا نمیشوند .مثل آدمی که یاد گرفت ه است که با
توپ یک کاری مثل روپایی انجام بدهند اما فوتبال
بلد نیستند .باید برای نقاش شدن زحمت کشید.
بچههای ما آنجا میروند و چهارتا تابلو سر کالس
میکشند و مدرسها هم جلو خانوادهها این موضوع
رانشانمیدهندولیتخصصیندارند،قوینشدهاند.
بچه باید زحمت بکشد .به نظر من خانوادهها نباید
از بچهها توقع داشته باشند چیزی را بکشند و یا
خروجی زیادی داشته باشند .باید ببینیم چقدر
توانمند شده است .من هر هفته از بچهها میخواهم
20 30،برگه همراه خود بیاورند و آنجا تمرین کنند
و بعد هم همه را مچاله کنند و در سطل بریزند و
چیزیخانهنمیبرند.متاسفانهدرآنکالسهاچهار
برگ کاغذ را میبرند و آنها را تابلو میکند و به دیوار

عکس :لیدا خواجگان

خانهم یزنند.ولیتوانمندنمیشوند.
 یعنی خانوادهها نباید توقع داشته
باشندبایک ترمکالس رفتنفرزندشانتابلو
بکشد؟
بلهدرستاست.یکمطلبدیگر،درآموزشگاهها
یک ترم بچه میرود سیاهقلم یک ترم میرود مداد
رنگی ،بعد میرود آب رنگ و بعد هم رنگ روغن .این
موضوع اشتباه است .این موضوع امکان پذیر نیست
که بچه فرم را یاد نگرفته بعد رنگ به او آموزش
بدهیم .باید ببینیم که بچه در چه چیزی توانایی
دارد .این دسته بندیها کار را خراب میکند .این
آموزشگاهها این مسائل را از خودشان در آوردهاند.
 آموزش صحیح در این مورد چیست؟
یعنی وظیفه مدرس این است که تشخیص
دهد هنر جو در چه مورد قوی تر است؟
بلهاین موضوعاز سوی مدرس میتواند شناخته
شود.ابتدااصوالباطراحیآغازمیشوداستادمیتواند
بعد از چند ترم که ممکن است بعد از پنج یا شش

سالشود.هنرجورابهسمتتواناییوعالقهاشببرد.
دستهبندیکردناشتباهاست.
 کسی میخواهد فرزندش را به کالس
نقاشی ببرد از کجا باید بداند که این استاد
خوبآموزشدیدهاست؟
میشود از مدرس پرسید شما کجا آموزش
دیدید.تاچهمقطعیدرسخواندید.همهرامیشود
پرسید.یکمسالهدیگراینکهآموزشگاههایماازنظر
فرموشکلمقایسهکنیمبازبانوکامپیوترهیچکدام
از نظر فرم و شکل به پای آن آموزشگاه ها نمیرسند.
بعد از چند وقت هم کالس جابجا میشود ،جای تر
و تمیزی ندارند .این موضوع باعث شده جای بعضی
چیزهاخالیشود.یکمدرسبرایهم همواردوجود
دارد .پکیج آموزشی وجود ندارد .همهی سطوح را
یکنفرآموزشمیدهد.درآموزشگاههایهنریباید
اصالح صورت بگیرد .هنرجو باید دورههای تئوری
ببیند .باید در کارگاههای بلند مدت هفت ساعته
نقاشیکند.

جناب آقای حسین صالحی

خبــر انــدوه وارده بــه شــما ،مــا را در غصــه جانگــداز فــرو
بــرد .انــدوه بیپایانمــان از ایــن واقعــه دردنــاک قابــل
وصــف نیســت .ایــن مصیبــت را بــه شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض مینماییــم .از خداونــد بــرای شــما صبــر
جمیــل و بــرای آن مرحــوم آمــرزش الهــی خواســتاریم.

کارکنان اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

فروش فوری
یک قطعه زمین از اراضی ملکزاده
به فروش میرسد
09131457101

یک قطعه زمین در شهرک سمنگان
به فروش میرسد
09131457101
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای پروژه تنظیف ،تجهیز
و نگهداری کشتارگاه صنعتی دام(نوبت اول)

ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآوردههــای کشــاورزی شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد
مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای پــروژه تنظیــف ،تجهیــز و نگهــداری
کشــتارگاه صنعتــی دام) بــه شــماره  2098090872000001را 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  1398/03/20میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1398/03/30
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1398/04/09
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1398/04/10
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه
و ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی .تلفن034 – 41325002 :
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

