
نمایشگاه اکسپو دبی در نخستین 
روزهای وزارت ضرغامی

 عزت اهلل ضرغامی، 
وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع 
دستی شد و در نخستین 
روزهای شروع به کارش 

در ایــن مســند، ظرفیت های جــذاب و منحصر 
به فرد میراث فرهنگی، طبیعی و ناملموس ایران در 
اکسپوی دبی معرفی و نمایش داده می شود.  اکسپو 
دبی در حقیقت جام جهانی صنعت گردشگری است 
که مورد توجه همه کشورهای دنیا است. رویدادی 
که هر پنج ســال یک بار برگزار می شود و با توجه به 
دوره زمانی شش ماهه برگزاری، مورد اقبال فعاالن 
صنعت گردشــگری قرار می گیرد. امسال دبی از 
مهرماه تا اسفندماه میزبان این رویداد جهانی است و 
تدارک گسترده ای برای میزبانی شایسته دیده است. 
بهره گیری مطلوب از اکسپو دبی می تواند مهم ترین 
دســتور کار عزت اهلل ضرغامی در روزهای نخست 
فعالیتش باشــد. حضوری که نیازمند برنامه ریزی 

دقیق و توأم با شناخت از این بازار جهانی است.
 اکسپو دبی جایی برای پذیرایی 

با گز و پولکی نیست
یک فعال گردشگری، تاکید کرده که »سنتی و با 
مدلی همیشگی به اکسپو دبی نرویم. این نمایشگاه 
شش ماهه جایی برای حضور چند هتل و آژانس، کافه 
و رستوران و پذیرایی با گز و پولکی نیست«.  عباس 
مهدوی، در گفت وگو با ایسنا،  با »نگاهی به کارنامه 
سالن های ایران در اکسپوها و نمایشگاه های جهانی  
گذشته«؛  به نقد مدل برنامه ریزی ایران برای حضور 
در اکسپو دبی پرداخته است.  عباس مهدوی، فعال 
گردشــگری، در نقد مدل برنامه ریزی ایران برای 
حضور در اکســپو دبی به ایسنا گفت:» با نگاهی به 
کارنامه سالن های ایران در اکسپوها و نمایشگاه های 
جهانی  گذشته، تاکید کرده که »سنتی و با مدلی 
همیشــگی به اکســپو دبی نرویم. این نمایشگاه 
شــش ماهه جایی برای حضور چند هتل و آژانس، 

کافه و رستوران و پذیرایی با گز و پولکی نیست«. 
    

 صادق صفایی بازیگر 
»از کرخه تا راین« درگذشت

صادق صفایی بازیگر 
تئاتر، سینما و عضو هیات 
علمی گــروه هنرهای 
نمایشی دانشگاه تهران - 
شامگاه پنج شهریور براثر 

سکته قلبی درگذشت. به گزارش ایسنا، او متولد سال 
۱۳۴۰ در شهر طبس بود و در دوران حرفه ای خود 
عالوه بر تدریس در مراکز مختلف آموزشی، در آثار 
گوناگونی ایفای نقش کرد. صفایی در نمایش هایی 
چون »پریشان در باد« به کارگردانی فرشاد فرشته 
حکمت، »دایره گچــی قفقازی« بــه کارگردانی 
حمید ســمندریان، »مرغ دریایی« به کارگردانی 
هما روستا به عنوان بازیگر حضور داشت و همچنین 
نمایش های همچون »مرگ«، »پلیکان سبز«، »در 
جامعه مردگان« و »همچون انتظار الکترا« را در مقام 

کارگردان در تئاتر مولوی روی صحنه برده بود.
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 »برای اینکه بــه طبیعت کمکی 
کرده باشــم آثار را در معرض فروش 
قرار دادم. در ادامه مبلغ حاصل شده 
از فروش ظرف ها را صرف خرید ۱2۳ 
نهال بلوط کردم و آن ها را در منطقه 
زاگرس کاشتم. از اینکه این روند مورد 
استقبال بســیار قرار گرفت و آثار به 
فروش رفت خیلی خوشحالم. میزان 
اســتقبال تا به آنجا بود کــه در میانه 
برگزاری نمایشگاه ســه بار سالن را 

شارژ کردیم.« 

این عبــارات را هنرمنــد جوان 
عرصه تجســمی که فارغ التحصیل 
رشته صنایع دستی با گرایش سفال 
و ســرامیک از دانشگاه ســوره است 
و از مشــکل کم بینایی رنج می برد، 

مطرح کرد.
مریــم باقرخانــی، در گفت وگو با 
ایلنا، از حضورش در دومین ســاالنه 
کاربردی های معناگرا سخن به میان 
آورد کــه در خانه هنرمنــدان ایران 

برگزار شد.

 او با اشاره به اســتقبال مخاطبان 
از آثارش در این رویــداد گفت: طی 
ســال های فعالیــت و حضــورم در 
نمایشگاه های مختلف و رویدادهای 
موجود، همــواره ایده برایــم از اجرا 
مهمتر بوده و تــالش کرده ام روی آن 
تاکید بیشتری کنم. من آخرین بار با 
اثری ایده محوردر ساالنه کاربردهای 
معناگرا شرکت کردم و از این حضور 
بازخوردهای خوبی گرفتم. می توان 
گفت طی این اتفــاق، اصال چیزی را 

نساخته بودم و مخاطب با سازه خاصی 
مواجه نبــود؛ بلکه با ایــده ای روبرو 

می شد که برای او پیام هایی داشت. 
این هنرمند یادآور شــد: اثر من 
حاصــل دوریز کارگاه های ســفال و 
ســرامیک بود که آن ها را جمع آوری 
کرده بــودم و در ســالن پایین خانه 
هنرمندان برای فــروش پیش روی 

مخاطبان قرار دادم. 
باقرخانــی با اشــاره بــه اینکه 
ســرامیک یکی از ماندگارترین مواد 
در طبیعت اســت: گفت: من و دیگر 
تولیدکننــدگان و هنرمندان حوزه 
سرامیک روند این مسیر را می دانیم. 
ما می دانیم کــه یک اثر در مســیر 
ســاخت و فروش، از ایده تا زمانی که 
اجرا می شــود، دور ریزهــای زیادی 
دارد. افرادی که کارگاه تولیدی دارند 
یا در چنیــن امکانــی کار می کنند، 
هرچقدر هم میزان سواد و دانششان 
باال باشــد تاثیری بر کاهش این دور 
ریزها نخواهنــد داشــت. از طرفی 

در حوزه ســرامیک ســاخت آثار 
دارای نقــص و معیوب، اتفاقی 

اســت که خیلی رخ می دهد. 
در گذشــته آثار معیوب را 

می فروختند و مشــکلی 
هم در این زمینه وجود 

نداشــته اســت. اما 
اتفاقاتی که حال در 
مقوله برندینگ و 

اســتانداردهای گالری هــا رخ داده، 
باعث شــده آثار معیــوب از چرخه 

فروش بیرون بیایند.
بــه گفتــه وی، آثــار معیوب و 
دورریزها و ضایعات بــه جا مانده در 
طبیعت باقی خواهند ماند و به لحاظ 
زیســت محیطی در آینده مشکالت 
عدیــده ای ایجــاد خواهنــد کرد. 
مضاف براینکه ماندگاری ســرامیک 
از پالســتیک بسیار بســیار بیشتر 
اســت، مثال اگر پالســتیک سیصد، 
چهارصد ســال در طبیعت می ماند، 
زمان ماندگاری سرامیک حداقل ۱۰ 
هزار سال است که این موضوع خود به 

تنهایی گویای فاجعه ای است که اگر 
مانع آن نشویم، رخ خواهد داد. 

باقرخانی تصریــح کرد: تا آنجا که 
شاهد بوده ام خیلی کم به این مسئله 
توجه شــده و همین بی توجهی مرا 
برای اجــرای طرحــم ترغیب کرد. 
در ادامه پروژه ام بــه چندین کارگاه 
سرامیک ســازی )حدود ۱۰ کارگاه( 
رفتم و دوریزی هــای آن ها و هرآنچه 
را به ســطل آشــغال ریخته بودند، 
جمــع آوری کردم. ســپس همه آن 
دوریزهــا را تمیز کردم و شســتم و 
آن ها را در نمایشــگاه روی اســتند 
چیدم و آن ها را قیمت گذاری کردم. 
آن آثار واقعا همه شــان کاربردهای 
الزم را داشــتند. قصــدم ایــن بود 
بگویم می توانیــم کاربرد ظرف های 
دارای عیب و ایــراد را مجددا به آن ها 

بازگردانیم.
وی در پایان گفت: سرامیک دارای 
قابلیت های بســیار اســت و شخصا 
همیشــه تالش کــرده ام حرفی که 
می خواهم با اثرم بزنــم، ارتباطی با 
ســرامیک داشــته باشــد، چراکه 
ســرامیک ایــن قابلیــت را دارد که 
ایده های مــان را از دل آن بیرون 
بکشــیم. در آخرین نمایشــگاه 
و نمایشــگاه قبلی تالشم این 
بود حرفی کــه دارم ربطی به 
سرامیک داشته باشد و از آن 

کمک گرفته باشد.

هنرمند کم بینای عرصه سفال و سرامیک:

 با فروش آثارم ۱۲۳ نهال بلوط کاشتم 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار فرهنگی

در واپسین روزهای هفته گذشته یک خبر با 
موضوعیت تئاتر بخش مهمی از فضای مجازی 
را به خود اختصــاص داد. حذف رشــته تئاتر از 
هنرستان دخترانه سوره وابسته به حوزه هنری 
موجب جنجال می شود؛ اما برخالف گذشته این 
رویداد با واکنش سریع حوزه هنری رقم می خورد. 
سیدحسام حسینی، مدیر روابط عمومی و امور 

رسانه های حوزه هنری در مصاحبه با خبرگزاری 
مهر و مطلبی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر 
کرده بود تعطیلی رشته تئاتر را موقتی دانست و 
اعالم کرد هنرســتان نیاز به بازنگری دارد. طبق 
گفته های وی با فراگیری بیماری کرونا، ســطح 
ثبت نام هنرجویان کاهش یافته اســت و امکان 

برپایی کالس ها نیز وجود ندارد.

هنرستان دخترانه سوره در خیابان طالقانی 
تنها مکان آموزش تئاتر در مقطع متوســطه 
به حســاب می آید. بخش مهمی از معترضان 
حذف این رشته را برابر با حذف دختران از هنر 
دانستند؛ اما مسئوالن حوزه هنری در گفتگو با 
خبرنگار توســعه ایرانی این موضوع را تکذیب 
می کنند. پیش از این هم دو هنرســتان دیگر 
سوره به سبب مشکالت مالی تعطیل شده اند. 
به گفته مسئوالن حوزه هنری هزینه نگهداری 
هنرستان سوره باالست و با توجه به ثبت نام ها 
و بودجه موجود حفظ هنرستان مشکل است. 
از سوی دیگر کیفیت آموزش در این هنرستان 
نیز مطلوب متولیان حوزه هنری نیســت. این 
مسأله در نوشتار سیدحسام حسینی نیز تکرار 

شده است.

از سوی دیگر این پرسش توسط برخی فعاالن 
فرهنگی مطرح شده است که چرا جز هنرستان 
سوره، فضای آموزش دیگر برای تدریس تئاتر به 
دختران وجود ندارد. به نظر می رسد مشکل اصلی 
در این موضوع انسداد و عدم همراهی وزارت ارشاد 
در ارائه مجوز برای تأسیس هنرستان های حوزه 
تئاتر است. این مشکل در حوزه موسیقی نیز وجود 
دارد. هنرستان های موجود در حوزه موسیقی و 

تئاتر متعلق به دولت است.
یکی از متقاضیان تأسیس هنرستان می گوید 
سال هاست درخواستش برای تأسیس هنرستانی 
دربرگیرنده رشــته های موسیقی و تئاتر توسط 
ارشــاد تأیید نشــده اســت. متولی این مجوز 
علی اکبر صفی پــور، مدیرکل دفتــر آموزش و 
توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری است. آقای 

صفی پور مدیر سابق بنیاد رودکی است و اسفند 
۱۳98 سمت خود را به آقای مهدی افضلی سپرد. 
نکته جالب توجه در این مســیر تشکیل انجمن 
مؤسسات و آموزشــگاه های فرهنگی هنری با 
مدیریت مهدی افضلی در بنیاد رودکی اســت. 
هیئت مدیره این انجمن شــامل مهدی افضلی، 
حسین مسافرآستانه، علی متقیان، اصغر همت، 
احسان آقایی، ســید محمد عمرانی و علیرضا 

مسگرخویی است. 
به نظر می رسد تضاد منافع در آموزش هنر یکی 
از عوامل عدم تشکیل هنرستان هایی با موضوع 
هنر در کشور اســت. وظیفه ای که به تنهایی بر 
دوش حوزه هنری سنگینی می کند و به واسطه 
آموزشــگاه های گران قیمت برای حوزه هنری 

فرصت اقتصادی ندارد.

مدیرعامــل ایرانســل بــا صدور 
پیامــی، رأی اعتمــاد نمایندگان 
مجلس بــه دکتر عیســی زارع پور 
و آغــاز بــه کار وی به عنــوان وزیر 
 جدید ارتباطات و فناوری اطالعات را

 تبریک گفت. 
به گزارش ایلنــا از روابط عمومی 
ایرانســل، متن این پیام به این شرح 

است:
»جناب آقای دکتر عیسی زارع پور

وزیــر محتــرم ارتباطــات و 
فناوری اطالعات

با سالم و احترام؛
رأی اعتماد قاطع نمایندگان ملت، 

در پی پیشنهاد جناب عالی به عنوان 
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
توســط رئیس محترم جمهوری را 
صمیمانــه تبریک گفتــه و از درگاه 
خداوند متعال، برای شــما در طول 
دوران مســؤولیت، توفیق و پیروزی 
در راه خدمت به مردم شریف ایران، 

آرزومندم.

ایرانســل، به عنــوان اولیــن و 
بزرگترین اپراتــور دیجیتال ایران، 
همــواره آماده اســت تا پشــتیبان 
شــما برای دســتیابی بــه اهداف 
برنامه هــای اعالمــی در حــوزۀ 
 فناوری اطالعــات و ارتباطــات 

باشد.
امید اســت در پرتــو عنایات حق 
تعالی، در ادامۀ مسیر پیشرفت های 
صــورت گرفته، رفــع موانع موجود 
و دســتیابی به موفقیت های باالتر، 

موفق و مؤید باشید.
بیژن عباسی آرند
۶ شهریور ماه ۱۴۰۰«

در پی تعطیلی رشته نمایش در هنرستان دخترانه سوره

یک هنرستان و هیچ جایگزین

مدیرعامل ایرانسل، انتصاب وزیر جدید ارتباطات را تبریک گفت 

تئاتر
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شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد بازرسی و ضخامت سنجی از خطوط لوله فرآیندی عایق دار و بدون عایق 
مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی بندر امام خمینی سایت  4 از طریق مناقصه عمومی یک 

مرحله ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.
1-  مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2- آخرین مهلت تســلیم پاکتهای مناقصه)الف، ب، ج( و ارزیابی کیفی ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اســناد 
مناقصه به نشانی  مندرج  در بند 5

3- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 1،650،000،000 )یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون( ریال بصورت ضمانت 
نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.

4- زمان گشایش پاکت های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.
5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی 

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی   WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.

بسمه تعالی 

مناقصه  عمومی
نوبت اول

روابط عمومی 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا


