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شهریار رضایی دبیر رویداد «دو باغ» در گفتوگو با پاسارگاد:

باغ سنگی میزبان بیش از  100هنرمند ملی

 پاسارگاد
«کویر؛ زندگی گرم جهان مشترک ماست که راه
از میان خشکی آن عبور میکند و سرزمینی را به
سرزمین دیگر پیوند میدهد .راهی که گویی در پیچ
و خم رویدادها و روایتها مسیر خود را باز میکند و
گذشتهرابهحالوآیندهپیوندگرهمیزند.سرزمینی
درهمتنیده در تاریخ که گاه چشماندازی از حیات
باغیهمچونباغماهانبهانداممینیاتوریخیالانگیز
میسازد که البهالی درختانش سرشار از زیست زنان
و مردانی است که در خشکی محیط خود ،زندگی را
در آغوش کشیدهاند و گاه  ،قهر با حیات و سرزندگی
را در هیبت «باغی سنگی» پدیدار میکند .باغی که
حاصل دستهای مردی است که دیگر نمیخواهد
و نمیتواند با زندگی به مفهوم متعارف آن گفتوگو
کند .او سکوت میکند و باغی بیمرگ با میوههایی

از جنس زمین میسازد که تا ابد پایدار بماند و هیچ
سلطهای نتواند آن را نابارور سازد ».فراخوان رویداد
«دو باغ» با این مطلب شروع میشود .رویدادی که
قرار است باغسنگی سیرجان را در کانون توجه بیش
از 100هنرمند از کل کشور قرار دهد .این هنرمندان
قراراست 19تیرماهبهباغسنگیبیایندتاایدهبگیرند
واثرهنریخلقکنند.اینرویدادهنریبینارشتهای
بوده و اکثر هنرمندان میتوانند در آن شرکت کنند.
شهریار رضایی دبیر اجرایی این رویداد به پاسارگاد
گفت :از اواخر سال گذشته انجمن مجسمهسازان
ایران از طرف اداره تجسمی وزارتخانه موظف شد
کاری در حوزه مجسمهسازی انجام دهد .این موضوع
به بحث گذاشته شد و به این سمت آمدیم که کار
ماندگار و جدیتری انجام بدهیم .سه منطقه مورد
بررسی قرار گرفت .بررسی کردیم و دیدیم کرمان از

لحاظ ایده و اندیشه این قابلیت را دارد و مسئوالن
هم میتوانند حمایت کنند .قرار شد با محوریت دو
باغ این رویداد هنری اجرا شود .به گفتهی رضایی
«باغ شاهزاده» کرمان و «باغ سنگی» سیرجان دو
باغ انتخابی بودند که با موضوع هنر معاصر به آنان
بپردازیم .وی گفت :خیلی خوشحالیم که این اتفاق
را در استان کرمان داشته باشیم .وی ادامه داد :ابتدا
حدود  100نفر از هنرمندان با سفر به منطقه با این
دو باغ آشنا میشوند.آنها با بازدید در فضای منطقه
قرار میگیرند .در این رویداد هنرمندانی از رشتههای
نقاشی ،گرافیک ،مجسمهسازی ،تئاتر ،موسیقی،
عکاسی و معماری شرکت دارند .در این رویداد همه
چیز آزاد است .بعد از بازدید ،هنرمندان تا مرداد ماه
فرصت دارند که طرحها را به دبیرخانه ارایه دهند.
مردادماهطرحهایپیشنهادیبهشکلپرورپوزال

ارایه میشود و هیئت انتخاب طرحهایی را که همراه
و همراستا هستند ،انتخاب میکنند .در دیماه
امسال طرحهایی که مورد تایید بوده در کرمان و
تهراننمایشدادهمیشودهمچنینآثاربرگزیدهدر
یک کتاب ارایه میشوند .شهریار رضایی ادامه داد:
ابتدا مطرح شد که زیست مردم منطقه را هدف قرار
بدهیم ولی در نهایت به زیستبوم رسیدیم .وقتی
نقشههواییباغشاهزادهرانگاهمیکنیممیبینیمدر
یک بیابان ،یک مستطیل سبز بنا شده .هدف ما این
است که بیایم به این دو باغ که هر دو به زیستبوم
وبحثهایحاکمیتومردمبرمیگرددتوجهکنیم.
هدف ،گذر از معنای واضح باغ است .نمیخواهیم
یک باغ ایرانی بسازیم و در کارهایمان سرو و سنبل
داشتهباشیم.رابطهبینباغومردموحکومتمدنظر
ما است .باغ معاصر را تعریف کنیم .رضایی در پاسخ

فرماندار سیرجان در نشست مطبوعاتی
به مناسبت رویداد «دو باغ»:

 پاسارگاد :سیرجان چهارشنبه این هفته میزبان بیش
از  100هنرمند طراز اول کشور در رشتههای نقاشی ،گرافیک،
مجسمهسازی،تئاتر،موسیقی،عکاسیومعماریدرقالبعنوان
رویداد «دو باغ» است .رویدادی که برای اولین بار در سیرجان
رخ میدهد .محور این رویداد هنری هم «باغ ســنگی» است.
این اتفاق با اهمیت سبب شد تا محمد محمودآبادی فرماندار
سیرجان عصر شنبه نشستی را با همین موضوع برگزار کند.
وی به این موضوع اشاره کرد که در هر استان سالی یک یا دو
اتفاق ملی خصوصا در حوزه فرهنگ و هنر میافتد .دوستان ما
در اداره کل ارشاد حداقل یک و حداکثر سه رویداد کشوری را
پیشبینی میکنند و این رویدادها اکثرا در مرکز استان اتفاق
میافتندوشانسشهرستانهاخیلیکماست.رویداد«دوباغ»
اولین اتفاق ملی امسال در استان کرمان است که خوشبختانه
سهم سیرجان در این اتفاق کامال دیده شده و یک روز کامل با

رویدادهمراههستیم.ویادامهداد:دوستانماازمرکزمکانهای
مختلفی را میبینند که این اتفاق هنر معاصر را رقم بزنند و
دو مکان برای آنها جلب توجه میکند .یکی باغ شاهزاده ماهان
و یکی هم باغسنگی سیرجان .باغ شاهزاده یک باغ چهارفصل
است و معماری خاص خودش را دارد .سبک منحصر به فردی
در آبیاری دارد .همین موارد باعث شده این باغ جلب توجه کرده
و به عنوان یکی از مقاصد انتخاب شــود .دومین نقطه جذاب
همباغسنگیسیرجاناست.یکاثرمنحصربهفردغیرطبیعی
که یک فرد ایجاد کرده است .هنرمندان برجسته در حوزههای
مختلف بهخصوص هنرهای تجسمی در سیرجان حضور پیدا
میکنند و از باغســنگی که محلی برای ایده گرفتن اســت،
بازدید میکنند .پس از این بازدید نهایتا آثار هنریشان را خلق
میکنند.فرماندارسیرجانمعتقداستسیرجانعلیرغمهمهی
داشتههایفرهنگی،هنری،اقتصادی،معادنوصنایعیکهدارد،

تصویری
از زیبایی
سیرجان

متاسفانهخبرهاینامناسبیازاینشهررسانهایمیشودکهبرای
ما باعث نگرانی است .خبر مصرف جیرجیرکها ،ماجرای پسر
سیرجانی و حاال هم که بحث ازدواج دختربچه دهساله رسانهای
شده است .اینها خوشایند نیست ،ما نمیخواهیم واقعیتها را
پنهان کنیم اما ناعادالنه دارند نقاط منفی را بزرگ میکنند.
رسالت مطبوعات است که با این قدرت و تاثیرگذاری که دارید
روی جامعه اثر بگذارید .سیرجان در حوزههای مثبت آن جوری
که باید و شاید خودش را نشان نداده است .فرماندار سیرجان
گفت:اینرویدادبهانهبسیارخوبیاستکهسیرجانرابهعنوان
یکشهرفرهنگیوتاریخیمعرفیکنید.منمسئولیتمحفظ
امنیت روانی مردم است و باید در حوزه فرهنگ و هنر بیش از
اندازه وقت بگذارم تا این آرامش روانی پایدار باشد .ما در برگزاری
لیگ برتر میزبان بسیاری از تماشاچیان و طرفداران هستیم .ما
میخواهیم اگر یک تماشاچی وارد سیرجان شد ،فقط ورزشگاه

كرمان آگهی ممیزی مراتع
جهت صدور پروانه مرتعداري (پروانه چراي دام)
در حوزه استحفاظي شهرستان سيرجان استان كرمان

ردیف
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شاهآبادسفئیدوئیه

ومهارکش


به این سؤال که چرا این رویداد هنری بینارشتهای
برگزار میشود گفت :مجسمهسازی برای دعوت

را نبیند .بادگیرهای چپقی ،باغ سنگی ،خانه شوکت سعیدی،
خانههای تاریخی و آثار جمعآوری شده خانم مویدمحسنی را
هم ببیند .ما باید مقصد تماشاچیان را سوق بدهیم به جاهای
دیدنی و پوشــش اخبار این اتفاق هنری هم میتواند کمک
بزرگی به این موضوع بکند .من از رســانهها توقع دارم در این
رویداد حضور داشته باشند و با هنرمندان بزرگی که شاید برای
اولینباربهسیرجانمیآیندمصاحبهکنند.ازنتیجهحضوراین
هنرمندان در سیرجان بپرسند و در رسانهها این موضوعها را
منتشرکنند.توجهمانبراینباشدکهاتفاقمهمیدرسیرجان
میافتد .به گفتهی محمد محمودآبادی تعدادی از هنرمندان
همهی رشتههای هنری ،خصوصا هنرهای تجسمی از  19تا
 21تیرماه وارد استان کرمان میشوند و در اولین روز حضورشان
در استان کرمان به باغ سنگی میآیند .یک نشست آموزشی و
پنل کاری برگزار میشود .در چند ساعتی که هستند هم در
روز و هم در شــب از باغ سنگی ایده میگیرند .در مورد دیگر
آثارتاریخیشهرستانسیرجانهمبهآنهااطالعرسانیمیشود.
هنرمندان مشهور کشور با مفهوم باغ و ویژگیهای منحصر به
فردباغسنگیسیرجانوباغشاهزادهماهانبهتولیدایدهاجرایی
خواهند پرداخت ،ایدههایی که در نهایت عملیاتی شده و اثری
خلق میشود .این موضوع مرحله اول و فاز اول این کار است.
حوزههنرهایتجسمیحوزهمظلومیاست.چهرههایشناخته
شــدهای مثل امید قجریان ،پوریا جهانشاد ،سیامک دلزنده،
یزاده ،نسترن صارمی و . .جزو کسانی هستند که
ژینوس تق 
در سیرجان حضور پیدا میکنند .فرماندار سیرجان افزود :دبیر
اجرایی این رویداد هم شهریار رضایی است .چهرههای شناخته
شده کرمانی هم که در کشور داریم میآیند .این رویداد هنری

از دیگر رشتهها و ارایه اثر در بین هنرهای دیگر
بیشترین ظرفیت را دارد .این نیاز هم در استان حس

میتواند بهانهای باشد تا یک مقدار خبرهای ناگواری
که منتشر شده است را کمرنگ کنیم .در برنامهای
که آنها دادند قرار بود بالفاصله به باغ سنگی بروند و
پس از یک توقف چند ساعته به کرمان برگردند .ولی بنده
پیشنهاد دادم از بادگیر چپقی ،آثار خانم مویدمحسنی و
منزلحسینخانبچاقچیهمبازدیدشود.
محمودآبادی گفت :آثاری که خلق میشود در یک
کتاب چاپ و این آثار هنری ماندگار میشوند .وی اظهار
امیدواری کرد؛ این رویداد هنری به حوزهی گردشگری
کمک کند .هزینهی چاپ کتاب  150میلیون است .ما
فقط هزینههای سیرجان را متقبل شدیم و تقسم کار
کردیم .شما اهالی مطبوعات یک رسالت بزرگ دارید و باید
راهیپیداکنیدکهچگونهمیتوانیدسیرجانرامطرحکنید.
مجید پورمحسنی رییس اداره ارشاد سیرجان هم که در این
نشست حضور داشت ،گفت :این رویداد حایز اهمیت است و اگر
هیچدستاوردیهمنداشتهباشدسیرجانبا 120هنرمندبرجسته
مواجه هست و هنرمندان ما با آنها آشنا میشوند و یک تبادل
افکاری را به وجود میآورد .این یک حرکت مثبت در فرهنگ و
هنرشهرستاناست.ابوذرخواجوییرییسمرکزسیرجانشناسی
هم گفت :حدود یک ماه پیش شهریار رضایی با من در این رابطه
صحبت کردند و من شگفتزده و خوشحال شدم .نگران مسایل
اسکان و پذیرایی بودیم ولی با همت آقای فرماندار و حتی دوستان
نظامی و شرکتهای صنعتی معدنی این نگرانی رفع شد و آمادگی
کامل را برای میزبانی آنها داریم.
دلمشغولیدیگریکهداشتیماینبودکهاینرویدادبهخوبی
منعکسنشود.شمابایداینموضوعرابهخوبیمنعکسکنید«.دو

میشد و ما میخواستیم بدنه بیشتری از هنرمندان
استاندرگیراینموضوعشوند.
باغ»یکرویدادتجربهمحور
است .متاسفانه باغسنگی در
سالهایی که درویشخان نیست،
دچار یک زوال شده است .خیلی تالش
شده که باغ سنگی از رمق نیافتد
ولی به دالیلی حال خوشی
ندارد .پرویز کیمیاوی
دو فیلم از باغسنگی
تهیه کرد و رفت
و هیچ وقت
یک اتفاق

مهم دیگر برای باغسنگی
نیافتاد و رویداد دوباغ
میتواند همان اتفاق بزرگ
باشد .خواجویی افزود:
امیدواریم این رویداد
مهم به بهترین نحو
انجام شود.

تجدید مناقصه عمومی ( 98-1نوبت دوم)

بــه اســتناد تبصــره يــك مــاده  3قانــون حفاظــت و بهرهبــرداري از جنگلهــا و مراتــع كشــور مصــوب
 1346/05/30و اصالحــات بعــدي و در اجــراي بنــد  24و  29دســتورالعمل ضوابــط و شــرايط
بهرهبــرداری صحيــح از مراتــع بــه منظــور چــراي دام بــه اطــاع كليــه مرتــعداران ،دامــداران ذينفــع
و صاحبــان پروانــه مرتعداري(پروانــه چــراي دام) ميرســاند ،هيــات مميــزي مراتــع بــه منظــور تعييــن
دامــداران ذيصــاح و مميــزي مراتــع ییالقــی جهــت صــدور پروانــه مرتعداري(پروانــه چــراي دام) در
تاريخهــاي ذكــر شــده براســاس جــدول ذيــل در مراتــع حضــور خواهنــد داشــت .لــذا مقتضــي اســت
كليــه مرت ـعداران و دامــداران ذينفــع در تاريخهــاي مــورد اشــاره ضمــن حضــور در مرتــع ،درخواســتي
كتبــي و مــدارك و ســوابق قانونــي كــه دامــداري آنهــا را بــه اثبــات ميرســاند بــا اخــذ رســيد بــه هيــات
اعزامــي تحويــل تــا برابــر مقــررات درخواســت آنهــا مــورد رســيدگي قــرار گرفتــه و اقــدام قانونــي الزم
صــورت پذيــرد .بديهــي اســت در صــورت عــدم مراجعــه در زمــان تعييــن شــده اعتراضــات و تقاضــاي
بعــدي مــورد رســيدگي قــرار نخواهــد گرفــت.

نام مرتع

شهریار رضایی دبیر رویداد «دو باغ»  /عکس :رحیم بنیاسد آزاد
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جادهسیرجان-بلورد

مهدی رجبیزاده -مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای محوطهسازی
جلوی بازار روز (نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای
محوطهســازی جلــوی بــازار روز) بــه شــماره  2098005674000036را 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
دولت(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  1398/04/10میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1398/04/20
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/04/30
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز دوشنبه تاریخ 1398/04/31
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارایــه پاکتهــا
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

شــهرداری زیدآبــاد در نظــر دارد وفــق بنــد  3مجــوز شــماره  220مــورخ  97/12/20شــورای اســامی شــهر
زیدآبــاد و نامــه شــماره  6837/1/7316مــورخ  97/12/25کمیتــه محتــرم انطبــاق فرمانــداری شهرســتان
ســیرجان امــور مربــوط بــه جمـعآوری زبالــه از ســطح شــهر زیدآبــاد ،ســاماندهی پروندههــای شــهرداری و جلوگیــری
از ســاخت و ســاز غیــر مجــاز ،ســاماندهی پــارک شــهدا و گلــزار شــهدا ،ســرویسکاری ،راهانــدازی و نگهــداری لــودر
و گریــدر (اپراتــور گریــدر و اســکید لــودر) را بــه صــورت حجمــی بــه مــدت یــک ســال از طریــق مناقصــه عمومــی بــه
پیمانــکار واجدالشــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی واجدالشــرایط کــه تمایــل بــه شــرکت
در مناقصــه مذکــور را دارنــد ،دعــوت بــه عمــل میآیــد تــا جهــت اخــذ اســناد مناقصــه و ارایــه قیمــت پیشــنهادی
ـنبه) بــه امــور قراردادهــای
ـج شـ
ـخ  98/04/27روز پنـ
ـا تاریـ
از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی بــه مــدت  10روز( تـ
شــهرداری زیدآبــاد مراجعــه فرماینــد.
شرایط مناقصه:
 -1واریــز مبلــغ حداقــل  5درصــد قیمــت پایــه بــه حســاب جــاری  1400/03بانــک ســپه شــعبه زیدآبــاد بابــت
ســپرده شــرکت در مناقصــه و یــا ارایــه ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ذکــر شــده الزامــی اســت.
 -2هــرگاه برنــدگان اول ،دوم یــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ،ســپرده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع
شــهرداری زیدآبــاد ثبــت و ضبــط میگــردد.
 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4بــه پیشــنهاداتی کــه مشــروط ،مخــدوش و همچنیــن بعــد از تاریــخ فــوق تحویــل گردنــد ،ترتیــب اثــر داده
نخواهــد شــد.
 -5سایر اطالعات و جزییات مربوط به قرارداد در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

روابطعمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر زیدآباد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری
معابر سطح شهر شماره  5سال ( 1398نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای
جدولگــذاری معابــر ســطح شــهر شــماره  )5بــه شــماره  2098005674000035را 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
دولت(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  1398/04/10میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1398/04/20
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/04/30
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1398/04/31
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارایــه پاکتهــا
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

