
فراخوان  طراحي یادمان میدان 10 دی

به نام خدا

مشخصات یادمان

بررسي و انتخاب

 اداره امور هنری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد در نظر دارد به منظور بهره گیری از ایده های نو و مشارکت
 هنرمندان در زیباسازی و ارتقای كیفی فضای شهری بر پایه تجارب قبلی، فراخوان طراحی یادمان میدان 10 دی را منتشر

 نماید. به این منظور از تمامي هنرمندان مجسمه ساز، معماران، طراحان گرافیک و سایر گرایش های هنری مرتبط و
.عالقمند دعوت می نماید تا طرح ها و پیشنهادات خود را در این موضوع ارائه نمایند

هنرمندان می بایست طرح های خود را مشخصا برای مکان معرفی شده و با رعایت مالحظات مربوطه ارائه نمایند.

موضوعمکانردیف

میدان به صورت دایره با قطر 25 مترمیدان ده دی
پاسداشت شهدای قیام
ده دی 1357 مردم مشهد  1

مشخصات فنی میدان

در طراحی آثار دائم باید به اصول ذیل توجه همزمان گردد:
  -معنا و مفهوم معتبر و منطبق با فراخوان  

-رعایت اصول زيباشناسي و مبانی هنری
-تناسب با فضاي شهري مشهد و مشخصات فنی میدان

-گویایی و قدرت ارتباط برقرار کردن با مردم

  طراحی آثار می تواند به شیوه های فیگوراتیو، انتزاعی، آثار چیدمانی، محیطی و یا تعاملی باشد .  

 استفاده از کارماده های مرتبط با زیست بوم مشهد و روشهای سنتی در ساخت آثار یادمانی
.همانند آجرکاری، کاشی کاری و.. در طراحی آثار از اولویت انتخاب برخوردارند

 آثار دریافتی در دو مرحله انتخاب خواهند شد. انتخاب اولیه صرفا بر روی تصاویر آثار انجام شده
 و داوری نهایی و معرفی آثار برگزیده پس از دریافت ماکت آثار منتخب، توسط کارگروه حجم و

 .یادمان های دائم شهری مشهد صورت می پذیرد
 اعالم اسامي مرحله اول به عنوان پذيرش قطعي تلقي نمي شود و شركت كننده طبق تاريخ اعالم

 شده بعدی، می بایست ماکت اثر را به دبيرخانه تحويل نمايد. در غير اين صورت از فراخوان
.حذف خواهد شد



شرایط و زمانبندی ارائه طرح

  دریافت طرح های پیشنهادی در مرحله نخست صرفا از طریق ارسال تصاویر آثار به نشانی الکترونیکی 

  mashhad.sculpture@gmail.com  امکان پذیر است

 تصویر هر اثر بایستی به صورت یک پوستر 50*70 سانتی متر شامل سه نمای اصلی و نمای باال به گونه 
ای باشند که ویژگی های بصری اثر را نمایش دهند

هر هنرمند حد اکثر می تواند مجموعا 3 اثر را در موضوع فراخوان به دبیرخانه ارسال نماید 
  

 تكمیل فرم ثبت نام و مشخصات طرح به همراه تصاویر آثار در قالب یک فایل فشرده، الزامی و به منزله
قبول شرايط و مقررات فراخوان است

آثار ارائه شده نباید قبال در نقطه دیگری بصورت شهری اجرا شده باشند 

آخرین مهلت دریافت تصاویر آثار  31 فروردین ماه 1402  می باشد

 استفاده از تصویر و ماکت آثار براي چاپ در كتاب و ساير اقالم انتشاراتي، تبليغاتي، بانك اطالعات و 
برگزاري نمايشگاه با ذكر نام صاحب اثر براي برگزاركنندگان فراخوان مجاز است

 رعایت کلیه قوانین مربوط به حق تالیف و طراحی اثر بر عهده فرستنده آثار بوده و پاسخگویی به کلیه 
عواقب قانونی آن از عهده برگزار کننده خارج است

 در مرحله ارسال ماکت هر گونه خسارات ناشي از پست يا حمل و نقل آثار، متوجه فرستنده خواهد بود و 
دبيرخانه هيچگونه مسؤوليتي در قبال ارسال آثار نخواهد داشت

 
 شركت كنندگان می توانند حداكثر یک ماه پس از اتمام داوری نهایی، ماکت آثار ارسالی را از دبیرخانه 

تحويل بگيرند. بدیهی است پس از این تاریخ هيچ مسئوليتي برعهده دبيرخانه نخواهد بود
 

تصميم گيري درباره موارد پيش بيني نشده، بر عهده برگزار کننده است 

  اطالع رسانی مراحل مختلف فراخوان از طریق سایت مدیریت امور هنری شهرداری مشهد به نشانی 

www.artmashhadevent.irانجام خواهد شد
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 صبح و عصر دوم دي ماه 57، اقشار مختلف در خيابان ها راهپیمایی کرده و شهيد هاشمي نژاد در اجتماع

 آنان سخنراني مي کند. عصر اين روز نيز در حوالی چهار راه شهدا و ميدان شهدا تظاهراتي برپا مي شود و

 ماموران رژيم براي متفرق ساختن تظاهرکنندگان، تيراندازي مي کنند که تعدادي هم شهيد و مجروح مي

 شوند. در پي اين وقايع و هم چنين حوادث ديگر شهرها، امام خميني(ره) در پيامي به مناسبت کشتار بي

 رحمانه مردم در قم و چهلمين روز کشتار مردم در صحن امام رضا(ع) در آبان 57 و هفتمين روز کشتار 2 دی

 در مشهد و ديگر شهرستان هاي ايران، روز نهم دي ماه را عزاي عمومي اعالم و علماي مشهد هم بيانيه

هاي جداگانه اي صادر مي کنند

 قرار اين بود که نيروهاي نظامي هر کس را در خيابان ها مي بينند با تير بزنند، مردم اسم اين برنامه نظامي

 ها را «کارناوال مرگ» گذاشته بودند. کمتر کسي گمان مي کرد مردم را اين گونه به خاک و خون بکشند.

 خيلي ها در صف هاي نان و نفت تيرباران شدند از پيرمردي که پشت در خانه اش افتاده بود تا آن زني که

همراه فرزندش در خيابان به شهادت رسيده بود

 در نهم دي راهپيمايي چند ده هزار نفري مردم انجام می شود. مسير راهپيمايي برخالف روزهاي قبل از

 حرم مطهر آغاز شده و در استانداري خراسان پايان می یابد. جمعيت به حدي است که تمام خيابان امام

رضا(ع) (تهران سابق) و پياده روها مملو از جمعيت تظاهرکنندگان است

 فريب خوردگان رژيم پهلوی در راستاي دستورات تيمسار اويسي مبني بر کشتار گسترده در سطح شهر

 مشهد، صبح فردا، 10 دی ماه 57 اقدام به سازماندهي نیروها برای خلق فاجعه ای بزرگ کردند. در واقع آن

 ها مصمم بودند از مردم به دليل تظاهرات روز قبل انتقام بگيرند. يکي از مجروحان ده دي کشتار مردم

 می گوید: "مثل هر روز راه افتاديم به طرف چهارراه شهدا که مبداء هر روز ما بود و از آن جا به طرف خيابان

 امام حرکت کرديم. در همين حال شنيديم که از طرف مقابل، لشکر ماشين هاي ارتشي و تانک هاي زره

 پوش به اين طرف مي آيند و مردم را به گلوله مي بندند. کشتار وحشيانه اي جلوي نانوايي چهارراه لشکر

به وقوع پيوست
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واقعه 9 و 10 دي 1357 مشهد


