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◾

◾روایت احصایی از «یک قرن هنرهای تجسمی ایران»
کارگاه «یک قرن هنرهای تجسمی ایران» با حضور محمد
احصاییدرمؤسسههنرامروزبرگزارمیشود.کارگاهیکقرن
هنرهایتجسمیایران،برآناستکهتالشهاوکنکاشهادر
هنرنوگراومعاصرایرانرادربسترتحوالتاجتماعیونهادی
آن و با تأکید بر مقاطع مهم و تعیینکننده آن مورد تحلیل و
بررسی قرار دهد .عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر
میتوانندبهنشانی arttomorrow.orgمراجعهکنند.
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بینالمللی شعر
فجر شد

وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،در حکمی
«قربان ولیئی»
را ب ه عنوان دبیر
علمی «شانزدهمین
جشنواره بینالمللی
شعر فجر» منصوب
کرد.
قربان ولیئی ،شاعر و
دانشآموخته رشته
زبان و ادبیات فارسی
در مقطع دکترا از
دانشگاه تربیت
مدرس تهران است
و در حالحاضر
مدیریت گروه زبان
و ادبیات فارسی
دانشگاه زنجان را
برعهده دارد.

فرهنگ
و هنر

◾

◾مهدویان «مرد بازنده» را میسازد
شورای جدید پروانه ساخت سازمان سینمایی در تازهترین
جلسه خود برای محمدحسین مهدویان پروانه ساخت
فیلم سینمایی صادر کرد.محمدحسین مهدویان برای
فیلم سینمایی «مرد بازنده» به تهیهکنندگی امیر بنان
مجوزگرفتهاست.فیلمنامهایناثرتوسطحسینحسنی،
ابراهیم امینی و مهدویان نوشته شده است .مهدویان در
حال حاضر فیلم «شیشلیک» را آماده اکران دارد.

صبا کریمی «اعظمفرطانی»یکی ازهنرمندانعرصه
دوختهایسنتی استانخراسانرضویاستکهقرعهبه
ناماوافتادهوافتخارسوزندوزیپوشسنگمضجعمطهر
حضرت رضا(ع) را پیدا کرده است .او که از ابتدای سالهای
جوانییادگیریدوختهایسنتیراآغازکردهمیگوید:

 22ربیعالثانی 1443

 28نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾

◾اکران برخط «رستاخیز» از ۱۶اسفند ماه
تقی علیقلیزاده ،تهیهکننده فیلم «رستاخیز» گفت :این
فیلماز ۱۶اسفندماههمزمانباتولدحضرتابوالفضل(ع)در
پلتفرمی که برای عرضه جهانی آن طراحی شده است ،اکران
برخطمیشود.اینفیلمدرسیودومینجشنوارهفجر ۹جایزه
را گرفت اما نمایش عمومی این فیلم به خاطر نظر مخالف
بعضی از مراجع عظام به دلیل نشان دادن چهره حضرت
ابوالفضل(ع)ازپردهسینماهاپایینکشیدهشد.

«سالیانسالاستکهاینکارراانجاممیدهمومیدانمکه
تولیدیکاثرهنریچقدرزمانبروباحساسیتهایویژهای
همراهاست،امامادرفاصلهایکوتاهتوانستیماینپروژهرابه
ثمربرسانیمکهحتم ًابهخاطرعنایتحضرتامامرضا(ع)
بودهاست.مامعجزاتبسیاریرادراینپروژهدیدیم،درست

خواندنیها

کوکهای عاشقی در کوی دوست...
◾

◾

◾سرنوشت پوشها پس از تعویض
چه میشود؟

دنبال کردید؟
مــن کــارشــنــاس دوخـ ـته ــای سنتی
ایـ ــران هستم و یــادگــیــری ایــن حرفه
را از  18ســالــگــی ن ــزد خــانــم شهین
پــزشــکــی آغ ـ ــاز ک ـ ــردم و از الــفــبــای
دوخــت تا تمام دوختهای سنتی را
در آموزشگاه پــاژ در مشهد آمــوزش
دیـ ــدم و ن ــزدی ــک  10س ــال اس ــت به
شــکــل حــرف ـهای ک ــار مـیکــنــم .رشته
اصلیام در حوزه دوختهای سنتی،
رودوزیه ـ ــای الحاقی یــا دوخـتهــای
مرصعدوزی است که تلفیقی از تمام
دوختهاست.

◾

◾پ ــروژه تولید پو شسنگ مضجع
مطهر حضرت رض ــا(ع) چطور به شما
پیشنهادشد؟

ســال گذشته پیشنهاد پــوش سنگ
مضجع امام رضا(ع) به من داده شد و
از طریق یکی از دوستانم به خانم زهرا
عنابستانی ،مدیر اجرایی ایــن پــروژه
معرفی شدم؛ البته ایشان کارهای من
را دیده بود و یک سال پیش از آغاز این
پروژه نیز آثار زیادی برای آستان قدس
رضوی تهیه کرده بودم .همان طور که
میدانید سوزندوزهای بنام و مطرحی
در مشهد هستند اما درباره اینکه چرا
من را پذیرفتند میتوانم بگویم شاید
مصلحتی در بین بــوده که من در این
پروژه حضور داشته باشم.

◾

◾ظرافتها و ویژگیهایی که این نوع
هنر را از سایر دوختها متمایز میکند،
چیست؟

هدف من در این پروژه این بود که یک
اثــر متفاوت ،ارزشمند و فاخر خلق
کنم و تالشم بر این بود از دوختهایی
استفاده کنم که سالیان سال است به
فراموشی سپرده شــدهانــد؛ به همین
دلیل با کمک و همراهی استادم خانم
پزشکی که در روند کار حضور داشتند
دوخ ـتهــا را انتخاب ک ــردم .یکی از
دوختهایی که عالقهمند بودم در این
پوش استفاده کنم هنر مرصعدوزی
بود که به ندرت از آن استفاده میشود،
دوخت زغرهدوزی هم یکی دیگر از این
دوختها بود؛ زغرهدوزی از قدیم برای
کاخها ،دربارها و اماکن متبرکه استفاده
میشد و بسیار عالقهمند ب ــودم در
پوش امام رضا(ع) از آن استفاده کنم.
در واق ــع ه ــدف از انــجــام ای ــن پ ــروژه

ب ــرقـ ـراری پــیــونــدی مــیــان مــذهــب و
هنر و همچنین اب ــداع یــک کــار نــو و
جدید بــود .در واقــع قصدم ایــن بود
این پوش با تمام پوشها فرق داشته
باشد و خوشبختانه این اتفاق افتاد
و ویژگیهایی همچون انــواع دوخت
مرصعدوزی و زغرهدوزی ،قابلیت جدا
شدن تکهها در قطعات باال و ...میسر
شد و نتیجه آن متفاوت و جدید بود.

◾

◾شما این پروژه را در مدت  ۲۵روز به
سرانجام رساندید .حجم و ابعاد کار
چقدر بــود؟ آیا این زمــان ،فرصت کمی
برای یک کار ظریف و هنری پرکار مانند
سوزندوزی نیست؟

ما به صــورت شبانهروزی با یک تیم
15نفره روی این پروژه کار کردیم و روزی
 18ساعت ســوزن م ـیزدیــم .قــرار بود
این پوش تا شب میالد امــام رضــا(ع)
تحویل آستان قدس رضوی داده شود
که خوشبختانه کار به موقع به پایان
رسید و حتی دو روز پیش از موعد
تعیی ن شده این پوش به آستان تحویل
داده شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان
سهام شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام)
به شماره ثبت  206و شناسه ملی 10860062290

◾

◾درباره ویژگیهای این پوش بگویید.
از نوع پارچه تا مواد استفاده شده در آن.

برای این کار از پارچه مخمل ونوس
استفاده شده است .البته من تأکید
داشتم مواد به کار رفته در این پروژه
از کیفیت باالیی بــرخــوردار باشد و
عالقهمند بــودم از مــواد خوبی برای
تهیه آن استفاده کنم اما هزینهها
بسیار بــود ،با ایــن حــال در قسمت
قلب پوش عقیق و سنگهای فیروزه
استفاده شده است ،همچنین قرار
بود بخشی از پوش با ِسرمه آب طال
کار شود که متأسفانه به دلیل گران
بودن مواد میسر نشد.

شهرداریگرمهمستندبهمجوزشماره1400/08/19–1400/95
شورایاسالمیشهرگرمهدرنظردارد

یک باب رستوران سنتی واقع در مجموعه گردشگری پارک فدک به
مساحت  250متر مربع را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده به
اجاره واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان
وقت اداری روز چهار شنبه مورخ  1400/09/17با مراجعه به شهرداری
قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و
رسید دریافت نمایند.
شرایط :
 -1واریز مبلغ  45/000/000ریال به حساب سپرده0103792401003
شهرداري نزد بانك ملي شعبه گرمه بابت شرکت در مزایده که چنانچه
برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

/1408252ک
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بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی عام نخریسی و نساجی خسروی خراسان میرساند جلسه
مجمع عمومی فوقالعاده شرکت با دستور جلسه ذیل راس ساعت  10:30روز پنجشنبه مورخ  1400/9/18در محل بنیاد
بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی واقع در مشهد بلوار خیام بین خیام  33و 35برگزار می گردد  .از سهامداران
محترم یا نمایندگان قانونی ایشان تقاضا می گردد در روز و ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور به هم رسانند .با توجه
به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره  104/31مورخ 1398/12/20ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا وابالغ
سازمان محترم بورس اوراق بهادار تا اطالع ثانوی برگزاری جلسات مجامع عمومی شرکت صرف ًا در شرایطی که با حضور
حداکثر پانزده نفر از سهامداران حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد .سهامداران محترم یا نمایندگان
قانونی آنها که تمایل به حضور در جلس��ه مجمع فوق الذکر را دارند الزم اس��ت جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در
دس��ت داش��تن برگ سهام و کارت ملی و وکالتنامه رس��می یا معرفینامه معتبر در روز چهارشنبه مورخ  1400/9/17در
س��اعات اداری به دفتر ش��رکت نخریسی و نس��اجی خسروی خراسان واقع در مش��هد خیابان فدائیان اسالم مقابل متن
فدائیان اسالم  15جنب حسینیه امام شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:
 ارائه گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ  200.000میلیون ریال به مبلغ  500.000میلیون ریال اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه اس��تماع گزارش هیات مدیره  ،حس��ابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 200.000میلیون ریالبه 500.000میلیون
 اصالح ماده مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه شرکت سایر موارد که اتخاذ تصمیمات در صالحیت مجمع عمومی فوقالعاده باشد.هیئت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

اینکهچرا کار ظریفی مانندسوزندوزی
در این زمان کم انجام شد به نظرم به
زمــانــبــنــدی آن بــرم ـیگــردد .مــن روی
مدیریت تولید تأکید ویــژهای داشتم.
دوخت قلب این پوش در ابعاد تقریبی
 1.5متر در نیم متر با من بود که آن را
به تنهایی دوختم و دوخت ارزشمند
زغرهدوزی را در قلب آن استفاده کردم.
هدف من این بود از تمام دوختهای
نقاط ایران در این پوش استفاده کنم
همچنین از هــنــر مــرصــع دوزی که
تلفیقی از تمام هنرهاست در این پوش
استفاده شد.
بر اساس تحقیقات من از زمان قاجار
به بعد پوشی دوخته نشده که در این
فاصله زمــانــی تکمیل شــده بــاشــد و
پوشها معموال ًدر بازههای زمانی 6ماه
تا یکی دو سال و حتی  6سال دوخته
شدهاند.
امــا اینکه چطور در ایــن فاصله کوتاه
توانستم ایــن پــروژه را به ثمر برسانم
حتما ًعنایت حضرت امام رضا(ع) در
کار بــوده اســت .ما معجزات بسیاری
را در این پــروژه دیدیم ،درســت است

که همه با جــان و دل پــای کــار آمدند
و ســوزن میزدند امــا انگار کــار دست
فــرد دیگری بــود و خــود به خــود پیش
میرفت و این بــرای من بسیار جالب
بــود ،ز یــرا با توجه به تجربیاتی که در
طول این سالها داشتم میدانستم
سوزندوزی زمانبر است و برایم عجیب
بود چرا آن قدر این پوش روان است و به
راحتی انجام میشود.

◾

◾ابراهیم شیبانی و سریال امنیتی «ضد»
سریال امنیتی «ضــد» به کارگردانی ابراهیم شیبانی و
تهیهکنندگی علیرضا جاللی مدتی است که کلید خورده
اســت.در این سریال بازیگران مختلفی از جمله حسام
منظور ،بهاره کیانافـشــار ،سعید چنگیزیان ،مرتضی
اسماعیل کاشی و… بازی میکنند .در این سریال تالش
شده از جان گذشتگی و تالش نیروهای امنیتی در راستای
حفظ امنیت و آرامش جامعه تصویر شود.

استکههمهباجانودلپایکارآمدندوسوزنمیزدنداما
انگارکاردستفرددیگریبودوخودبهخودپیشمیرفتو.»...
بااینهنرمنددربارهپیوستنشبهپروژهتولیدپوشسنگ
مضجعمطهرحضرتامامرضا(ع)وشیوههایدوختآنبه
گفتوگوپرداختیمکهمشروحآنپیشرویشماست.

گفتوگو با هنرمندی که افتخار سوزندوزی پوش سنگ مضجع مطهر حضرت رضا(ع) را پیدا کرده است

◾خ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــم
فــرطــانــی ق ـ ــدری از
خــودتــان بگویید و
اینکه از چــه زمانی
هنر سـ ــوزندوزی را
بــه صــورت حرفهای
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زمانی که پوشها تعویض میشوند به
قسمت موزه ،امانات یا بایگانی میرود
اما ما به یک ابتکار جالب دست زدیم؛
پوشی که توسط مدیریت پروژه طراحی
شده به صورت تکهای دوخته شده و به
جزقلبکارقابلیتجداشدننداشت.
در قسمت باالسر ،پایینپا و دو طرف
ابعاد سوزندوزی دوخته شده و سپس
یهــای قدیمی به
بــه ص ــورت ت ـک ـهدوز 
پارچه اصلی وصل میشدند.
اما این پوش قابلیت جدا شدن دارد،
در حالی که از زمــان قاجار هیچ پوشی
دوخته نشده که قابلیت تکه تکه شدن
داشته باشد با این حال ما آن را از پیش
به گونهای طراحی کرده بودیم که تعداد
قطعاتی کــه روی پ ــوش اص ـلــی ســوار
میشودزیادباشدواینتغییر(انفکاکو
جداسازیتکههایپوش)راایجادکردیم
تا بنا بر خواست آستان قدس رضوی
استفادهشوند.حتیقابهاییتهیهشد
که وقتی این پوش از روی سنگ مضجع
بیرون میآید آن قطعات که به پارچه
اصلی دوخته شده به راحتی جدا شده
و این قطعات در قابهایی قرار گیرند تا
مانندتابلواستفادهشوند.
«دکمهدوزی» هم ایده دیگری بود که
دادم؛ روی کار خطوطی وجود داشت
که باید به وسیله نوار یا قیطان دوخته
میشد ،من به مدیریت پروژه پیشنهاد
دادم از باقی ماندههای بدون استفاده
پارچه به تعداد خادمین مرد دکمهها را
منگنه و دور آنها گلدوزی کنیم.
این دکمهها نزدیک به 4هزار عدد بود
که توسط تیم  50نفرهای از بانوانی که
ی سبیلهللا و با جان و دل در اردوگاه
ف
باغامامرضا(ع)حضورداشتند،دوخته
شــد و ق ــرار بــود از روی پــوش مضجع
برداشته شود و درون قابهایی از پیش
آماده به خدام هدیه داده شود.

◾

◾بــا توجه بــه اینکه ایــن پ ــروژه منشأ
معنوی دارد حــس و حــال خــودتــان از
اجرای آن چه بود؟

در خواب شبم هم نمیدیدم؛ من کجا
و پوش آستان قدس کجا؟! پروژه بسیار
سختی بود و یک سال درگیر آن بودم و
به راحتی آن را بدست نیاوردم و آزمون و
خطاهایبسیاریصورتگرفتتاتأیید
شدم.اتفاقاتیدراینپروژهوجودداشت
که بین من ،امام رضا(ع) و خداست .در
تولیداینپوشدستیکشخصدیگر
در کار بود و جزو محاالت است که در
25روزاینپوشآمادهشودومنهمهرااز
عنایتهای حضرت رضا(ع) ،خداوند و
پشتکارتیممیدانم.

 -2مدت اجاره از تاریخ تنظیم قرارداد به مدت دو سال
 -3برنده مزایده مكلف است  % 50مبلغ مال االجاره را به محض تنظیم
اجاره خط بطور نقد به حساب شهرداری واریز نماید و بابت  % 50ما بقي
مال االجاره قطعه چكي به تاریخ  1401/09/01به شهرداري تحویل نماید.
 -4پیشنهاد دهندگان تائید می نمایند که مشمول قانون منع مداخله
کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  1337نمی باشند.
 -5هزینه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده در مزایده مي باشد.
 -6برنده در مزایده مكلف است قبل از تنظیم اجاره خط قطعه چكی بمبلغ
 5/000/000/000ریال بابت ضمانت تخلیه به شهرداری تحویل نماید که
بعد از اتمام مدت اجاره قابل استرداد می باشد .
 -7برنده در مزایده باید شخصا در ملک مورد اجاره به کسب و کار مشغول
شود و حق واگذاری رستوران حتی بطور موقت به دیگری را ندارد.
 -8برنده در مزایده چنانچه تحت هر شرایط به کسب و کار دیگر در
موقعیت یاد شده مشغول گردد به تخلیه رستوران و فسخ اجاره خط بطور

واکنش فرزند
«جمشیدمشایخی»
به تندیس جدید پدرش

تندیسی از زندهیاد جمشید مشایخی که به
تأیید فرزندش  -نــادر مشایخی  -هم رسیده
است ،در آینده نزدیک در موزه سینما جانمایی
میشود.
به تازگی تندیسی با شمایلی از نقش مشایخی
در فیلم «کمالالملک» علی حاتمی ساخته
شده که مراحل آمادهسازی نهایی آن در حال
انجام اســت و پس از تکمیل در مــوزه سینما
رونمایی خواهد شد.
نادر مشایخی  -رهبر ارکستر و فرزند این بازیگر
 به تازگی از مراحل آمــادهســازی این تندیسبازدید داشته و براساس ویدئویی که موزه سینما
منتشر کرده ،درباره آن گفته است :این شمایل
چیزی اســت کــه پــدرم عاشقش بــود ،چــون او
خوشحال بود که نقش کمالالملک را بازی کرده
است .پیش از اینکه این نقش را بازی کند هم
نقاشی میکرد و اکنون این تندیس خیلی خوب
شده است و آن را که میبینم منقلب میشوم.
او گفته است :من کمالالملک را نمیشناختم
و این شخصیت با فیلم «کمالالملک» برای
من و خیلی از جــوانهــای آن زمــان به مفهوم
تبدیل شد .پدرم کتابهای زیادی در رابطه با
کمالالملک و تاریخ آن زمان در اختیار داشت و
میخواند و به آن دوران تسلط داشت.
نادر مشایخی از عالقهمندی مردم به جمشید
مشایخی سخن گفته و اضافه کرده است :مردم
انگار در او چیزی را کشف کرده بودند که شبیه
تختی بود .خودش هم البته همینطور بود یعنی
آن سمبل و شخصیتی که از مرام ایرانی میدید
را در تختی پیدا کرده بود .دوست داشت مثل
او باشد و حتی یک بار چند نفر خواستند از
پدرم امضا بگیرند که یکی از آنها موقع رفتن به
اشتباه به پدرم گفت ،خداحافظ آقای تختی و
این اشتباه او را بسیار خوشحال کرد.
زندهیاد جمشید مشایخی در دوران فعالیت
هنریاش دو سیمرغ بلورین بهترین بازیگر
نقش اول مرد را در جشنواره فیلم فجر به ترتیب
ب ــرای فیلمهای «کــمــالالــمــلــک» و «گـلهــای
داوودی» دریــافــت ک ــرد .او همچنین جایزه
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای ایفای
نقش در فیلم «بانوی من» در هفتمین دوره
جشن خــانـه سینما گــرفــت ،نــامــزد دریــافــت
تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد در سومین
دوره جشن خانه سینما شد و جایزه بهترین
بازیگر مرد را برای بازی در فیلم «پدربزرگ» از
جشنواره بینالمللی پیونگ یانگ بدست آورد.

آگهی مزایده مرحله اول -

نوبت دوم

یكطرفه اقدام خواهد شد.
 -9پرداخت بهای آب  ،برق  ،تلفن و گاز مصرفی بر عهده برنده مزایده
می باشد
 -10جلسه بازگشائی پاکات ساعت  10صبح روز پنج شنبه مورخ
 1400/09/18در محل دفتر شهرداری برگزار خواهد شد.
 -11شهرداري در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -12مبلغ پایه اجاره به شرح جدول ذیل می باشد که قیمت پیشنهادی
نباید کمتر از قیمت پایه باشد ( .الزم به ذکر است اجاره عرصه متصل به
محوطه رستوران ( بند ب جدول ذیل الذکر به مساحت  2000متر مربع )
به تنهایی امكانپذیر نمی باشد لیكن اجاره رستوران ( بند الف جدول ذیل
الذکر ) به تنهایی و مستقل امكانپذیر می باشد.

بند الف

اجاره بهای یک باب رستوران با عرصه  1000متر مربع و اعیان  250متر مربع به انضمام اقالم و
تجهیزات برابر لیست پیوست

سال اول
180/000/000ریال

سال دوم
207/000/000ریال

بند ب

اجاره بهای عرصه متصل به محوطه رستوران به مساحت  2000متر مربع

سال اول
 90/000/000ریال

سال دوم
 103/500/000ریال
شیرالله اسدی شهردار گرمه

