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حسیناطمینان
اگر اجراهای نمایشی مثل اپرا را کنار بگذاریم،
یواسطهترین هنر با مخاطب است .تئاتر در
تئاتر ب 
اکثر کشورها قدمت زیادی دارد و به مراسمهای
مذهبی و جشنها برمیگردد .تئاتر به شکل کنونی
و نوین در ایران از زمان ناصرالدین شاه فراگیر شد
و ساختمانهایی را به عنوان سالن تئاتر ساختند و
در دورههای بعد هم این سالنها افزایش پیدا کردند.
در سیرجان تاالر فردوسی تنها سالن شناخته شده
برای اجرای تئاتر است که فرسوده شده و حال و
روز خوبی ندارد .تاالر فردوسی برای اجرای یک تئاتر
امکانات حداقلی را هم ندارد .سال گذشته قرار شد
این سالن بهسازی شود .شهرداری سیرجان هم
یک بلک باکس (پالتو) را در ساختمان فرهنگسرا
افتتاح کرد که آن هم وضعیت خوبی ندارد و گروهها
بدون نور و صدا در آنجا اجرا میکنند .با این اوصاف
هفته گذشته مدیر کل ارشاد استان از برگزاری
سیویکمین جشنواره استانی تئاتر در روزهای
توهشتم آبانماه در سیرجان
توپنجم تا بیس 
بیس 
خبر داد که با توجه به آماده نبودن تاالر فردوسی
و پالتوی شهرداری کمی عجیب به نظر میرسد.
 ضررهاونفعهایجشنواره
امیرحسین طاهری کارگردان تئاتر و عضو
انجمن نمایش استان کرمان در اینباره میگوید:
این جشنواره باید هر ساله برگزار شود .االن وضعیت
زیرساختهایاستانبهگونهایاستکهتقریباهیچ
شهری این پتانسیل را به صورت کامل ندارد .علت
هم باید بررسی شود که چرا این استان پهناور به این
روز میافتد که یک برنامه استانی را نمیتواند به طور
کامل برگزار کند .به گفتهی طاهری این جشنواره
طبق دستورالعمل اداره کل هنرهای نمایشی باید
حداقل با هشت گروه برگزار شود .این هشت گروه
در شهر میزبان اسکان میخواهند ،هزینههای
جانبی دیگری هم دارند و خیلی از شهرستانهای
کوچکتر همین امکانات را هم ندارند .این کارگردان
تئاترمعتقداستازجهتسالنهاوامکاناتبرگزاری
هم هیچ شهری این پتانسیل را ندارد .سال قبل
این جشنواره در رفسنجان برگزار شد و طاهری در
این مورد میگوید :سالن مجتمع هنریشان یک
سالن قاب عکسی بود که خوب و مناسب نبود و
تاالر فردوسی خیلی بهتر و استانداردتر است .یک
سالن هم کانون پرورشی و فکری داشت که به مهد
کودک واگذار کرده بودند و برای این دوره جشنواره
از آن استفاده میشد .یک بلک باکس بدون هیچ
امکاناتیکهحتیصندلیبراینشستنتماشاچیها
هم نداشت .یک حیاط خانهای را هم گرفته و چادر
زده بودند و با داربست صندلی درست کرده بودند.

سیویکمین جشنواره تئاتر استان در سیرجان برگزار میشود

این هم بسیار جای نامناسبی بود و
صدای خیابان هم میآمد .وی ادامه
داد :میخواهم بگویم اگر سیرجان
این جشنواره را برگزار نکند جای
بهتری هم در استان وجود ندارد.
سیرجان در این بیامکاناتی که ما
سالها فریاد میزنیم باز از بقیه
شهرها پتانسیل بهتری دارد .سالن
فردوسی تا حدودی بازسازی شده
و صندلیها و سقف ،دیوار و پشت
صحنه هم بهتر شده است .هنوز نور و
صدا مانده که چند ماه است گروههای
نمایشی منتظر این امکانات هستند
و امیدواریم برای این جشنواره این
اتفاق بیافتد و گروههای سیرجانی
هم بتوانند از برگزاری این جشنواره
استفادهایببرندوسالنمجهزشود.
 با اتفاقهای تئاتر استان
آشنامیشویم
وی در مورد نفع این جشنواره
برای سیرجان هم میگوید :ما همه
این سالها در مورد مضرات جشنواره
حرف زدیم که چشم و همچشمیها
و رقابت ناسالم به تئاتر ضربه میزند.
اینجشنوراههاشکلمسابقهایدارند
و به بعضی جوانهای بیتجربه در
جشنواره جایزهای داده میشود که
ممکن است جوان خودش را گم کند
و فکر کند به اوج کار رسیده است.
جانبی
این جشنوارهها آسیبهای
عکس:امین ارجمند | آرشیو پاسارگاد
مثل مکیدن بودجه تئاتر استان را
هم دارد که این بودجه باید صرف اجراهای عمومی این برهه تجهیز این سالنها میتواند گره کور سالن
و ادواری شود نه اینکه صرف خور دوخوراک گروهها فردوسی و پالتوی شهرداری را پس از سالها باز
شود .تازه همین بودجه هم اندک هست و باید کلی کند .شهرداری هم به واسطه اینکه آبروی شهرمان
اسپانسرجمعکنندوازنهادهاکمکبگیرندتابتوانند درمیان است مشکالت پالتو مثل در ،البی ،کف که
از عهده کار بر بیایند .اینها مضرات جشنواره است .خراب شده ،صندلی و سکوها را در حد مقدور اصالح
طاهری ادامه داد اما اینکه در سیرجان مجبوریم کند .امکانات نور و صدا هم فراهم شود .همین اتفاق
جشنواره برگزار کنیم نکات مثبتی هم دارد .در برای سالن فردوسی هم بیافتد .اداره کل همت کند

و امکاناتی را برای سالنهای سیرجان بیاورد .اگر این
سالنها به لطف جشنواره تجهیز شوند ما صاحب دو
مکان قابل قبول برای اجرا در سیرجان میشویم.
صحبت است که این امکانات استیجاری و صرفا
برای جشنواره به سیرجان بیاید که امیدواریم این
اتفاقنیافتد.
طاهری ادامه داد :جشنواره مزایای دیگری هم

میتواندبرایسیرجانداشتهباشد.اینکهمادستکم
از اتفاقهایی که در گروهها و شهرهای دیگر میافتد
با خبر شویم .منظورم از ما افراد مشخص انجمن
نمایش نیست .منظورم بدنه تئاتر و تماشاگران
سیرجان است که باید از پیله شهر سیرجان بیرون
بیاییم و بدانیم در بقیه شهرستانهای استان چه
اتفاقهایی میافتد .باید بدانیم چرا سالهاست هیچ

بااعالمآمادگیفرمانداران،اینجشنوارههمزماندر
 ١٠شهرستاناستانکرمانبرگزارمیشود.
علیزاده با اشاره به اینکه تالش شده است تا
جشنواره امسال بهتر و با کیفیتتر از سال گذشته
برگزارشود،خاطرنشانکرد:ازسالگذشتهجلسات
جشنواره دوازدهم به صورت منظم در تهران و

کرمان برگزار شده و مهمانان جشنواره از صبح 16
آبانماهدرکرمانپذیرشمیشوند.ویبابیاناینکه
در شهر کرمان ،مجموعه تاریخی گنجعلیخان به
عنوان محل اصلی برگزاری جشنواره در نظر گرفته
شده است گفت :پیشبینی حضور  2هزار و پانصد
نفر در این مراسم شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
با اشاره به فراخوان این دوره از جشنواره و موضوع
آن ،اجرای آثار با کالم مبتنی بر منظومههای تغزلی
از شاعران کهن ایران زمین و همچنین شاعران
بومی (با گویشها و زبانهای محلی) گفت :امسال
گروههای مختلفی در اجراهای عمومی حضور

تجهیز سالنها بهترین اتفاق جشنواره

 پاسارگاد:مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان کرمان از برگزاری همزمان جشنواره
موسیقینواحیدر ١٠شهرستاناستانکرمانخبر
داد .به گزارش ایسنا«،محمدرضا علیزاده» با بیان
اینکهدوازدهمینجشنوارهموسیقینواحیایرانبه
مدت چهار روز در کرمان برگزار میشود ،اظهار کرد:

 10شهرستان کرمان میزبان جشنواره موسیقی نواحی

گروهیازسیرجاننتوانستهبهعنوان
گروه برگزیده به کشور معرفی شود؟
دیگر شهرستانها روی چه نکاتی
کار میکنند و آنها چه مسایلی را
دارند که ما نتوانستیم به آن برسیم.
به گفتهی طاهری اینکه جامعه
تئاتر و تماشاگران متوجه بشوند که
تئاتر امکانات دیگری هم میخواهد،
رویکردهایدیگریهممیتوانبهآن
داشتوازنظرکیفیمیشودکارهای
خالقانهوابداعاتیکرد،جایگاهاندیشه
در یک اثر کجاست؟ شاید با برگزاری
جشنوارهکیفیاستانیبشودتاحدی
به این موارد رسید.
توقعنابهجانداشتهباشیم
وی به موضوع دیگری هم در
میزبانی جشنواره اشاره کرد و گفت:
برخی از ما یک توقعاتی از برگزاری
جشنواره داریم که توقعات ناسالمی
است .اینکه ما بیاییم میزبانی را قبول
کنیم شاید به دلیل میزبانی داورها
گوشهچشمی هم به ما داشته باشند
و یکی از آثار سیرجان را هم انتخاب
کنند ،ناسالم است .این مسئله شاید
هیچوقت به زبان نیامده اما در فکر
برخی از افراد هست .موضوع بعد
اینکه اگر بشود این جشنواره را به
صورت دایمی در سیرجان برگزار کرد
و دبیرخانه دایمی به سیرجان منتقل
شود و تبدیل به یک رویداد مستمر
ساالنه شود در درازمدت میشود از
رشد کیفی در جشنواره و اتفاقات اجرایی که در خود
شهرستان میافتد بهرهمند شد .حضور مستمر یک
جشنواره کیفی میتواند باعث رشد مفهوم تئاتر در
تماشاگران شود .با برگزاری کارگاهها و تعاملی که با
دیگر گروهها برقرار میشود میتوان از برکات دایمی
جشنواره برخوردار بود .اداره ارشاد سیرجان و انجمن
نمایش تحرکاتی برای این کار انجام دادهاند که

خواهندداشتوبرهمیناساسجشنوارهبهصورت
همزمان در ده شهرستان استان کرمان اجرای
عمومی دارد .براساس این گزارش ،دوازدهمین
جشنواره موسیقی نواحی ایران از تاریخ  ۱۶تا ۱۹
آبان ماه در شهر کرمان و در گستره ملی به صورت
غیررقابتیبرگزارخواهدشد

سیرجان میزبانی دایمی را تقبل کند اما این موضوع
پرهزینهاستوتنهادرصورتیممکناستمدیریت
نهادهایقدرتمندیمثلشرکتهایصنعتیمعدنی
اینهزینههارامتقبلشوند.
 جشنواره را به بهترین شکل برگزار
میکنیم
مجید پورمحسنی رییس اداره ارشاد سیرجان و
دبیر اجرایی جشنواره تئاتر استان در رابطه با آمادگی
سالن فردوسی و پالتوی شهرداری گفت :در آخرین
جلسهایکهباآقایعلیزادهمدیرکلارشادومسئوالن
دیگر داشتیم حکم دادند که بنده دبیر جشنواره
باشم ولی منوط به اینکه تجهیزات صوت و نور سالن
فردوسی و پالتوی شهرداری وصل شود .آنها قول
دادهاند و قرار است بیایند و این کار انجام شود.
رییس اداره ارشاد در مورد اسکان و دیگر
هزینههای گروهها هم گفت :مدیرکل ارشاد
مذاکرهای با فرماندار سیرجان داشته و روی این
مسئله یک سری توافقات انجام شده است .از یک
طرفباگلگهرهمصحبتکردیموقرارشدهکمک
بدهد تا این جشنواره به نحو احسن برگزار شود.
به گفتهی پورمحسنی ما بهترین میزبانی
را خواهیم داشت .ما سال  81و  82هم بهترین
میزبانی را داشتیم و بعد هم جشنواره به شهرهای
دیگررفتولینسبتبهتجاربقبلیمیزبانیخوبی
داشتیم و امیدواریم امسال هم این تجربیات به
کارمان بیاید .وی در این مورد که این جشنواره چه
نفعی برای سیرجان دارد گفت :این جشنواره یکی از
رویدادهای مهم و بزرگ استان است .موضوع مهم
اینکه ما شهر تئاتر هم هستیم و با توجه به ظرفیت
ما این جشنواره میتواند به ارتقای سطح تئاتر کمک
کند .نگاه مسئوالن استانی هم به این سمت و سو
میآید و ما تالش میکنیم میزبانی همیشگی را
برای سالهای آینده بگیریم .اگر این اتفاق بیافتد
ما امکاناتی هم میگیریم .وی ادامه داد :چند سال
است که در حال تالش برای خانه تئاتر هستیم .این
جشنواره میتواند کمک کند که ما راحتتر به این
خواستهدستیابیم.
رییس ارشاد سیرجان در مورد جزئیات این
جشنواره گفت :کمیته فنی در مرحله فراخوان
کارهای ابتدایی است .احتماال از سیرجان هم پنج
گروهشرکتمیکنند.پیشبینیکردهایمکهحدود
 25کار از استان به دبیرخانه ارسال میشود .بعد
داوریها انجام و نهایتا هفت یا هشت تئاتر برای
مرحله نهایی و اجرا در سیرجان انتخاب میشوند.
این جشنواره بین سه تا چهار روز و در روزهای
توهشتم آبانماه در سیرجان
توپنجم تا بیس 
بیس 
برگزارمیشود.

با حکم مقام قضایی ،پروژه جهان پس از  ۳سال رفع توقیف شد

آغاز عملیات اجرایی  ۱۲۰واحد از پروژه جهان

 فرهاد اسفندیارپور مدیرعامل شرکت جهان عمران سیرجان در
گفتوگو با خبرنگار پاسارگاد بیان کرد:
«در مهر ماه سال  1395بود که پروژه جهان واقع در فاز  3نجفشهر با
حکم مقام محترم قضایی توقیف شد .از همان زمان شرکت جهانعمران
به دنبال رفع توقیف از پروژه بود اما با توجه به شرایط پرونده ،پروسه
رفع توقیف زمانبر شد .در نهایت بعد از گذشت حدود  ۳سال و در اواخر
خرداد ماه ،پروژه مذکور با حکم قطعی از شعبه  ۹دادگاه تجدید نظر و
نامه اجرای احکام دادگستری سیرجان رفع توقیف گردید.

هماکنون عملیات اجرایی شروع شده و پروژه به  ۲فاز تقسیم شده است .فاز
اول شامل ۴۰ :واحد  ۱۲۰متری میباشد که دیوارچینی آن به اتمام رسیده و
تکمیل نمای واحدها آغاز شده است .همزمان طی روزهای آینده لولهکشی آب
و فاضالب و همچنین اجرای کاشی و سرامیک واحدها شروع خواهد شد» .به
گفتهی فرهاد اسفندیارپور مدیرعامل شرکت جهانعمران؛ «با توجه به اینکه
اولویت اول این شرکت ساخت واحد با کیفیت میباشد ،هرگز کیفیت را فدای
سرعت نخواهیم کرد و با برنامهریزی که انجام شده است ،ظرف  3الی  4ماه
آینده  ۴۰واحد فاز اول را تحویل میدهیم» .وی همچنین در مورد فاز دوم که

«استراتژیانتظار»
بدین معناست که ما باید به دست خود شرایط ظهور مهدی موعود(عج) را فراهم آوریم و خود
و جامعهی خویش را الیق ظهور دولت کریمهی مهدوی نماییم .حضرت همواره در جایجای نظام
هستی حضوری همیشگی داشته و دارند.

آگهی مناقصه شماره 21982696

موضـوع مناقصـه :تامین متریال ،بازسـازی و نوسـازی بخشـی از سـازه
راهروهـای سـالن تانـک هـاوس پاالیشـگاه مجتمـع مـس سرچشـمه

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران در نظر دارد« :تامین متریال ،بازسـازی و نوسـازی بخشـی از
سـازه راهروهای سـالن تانک هاوس پاالیشـگاه مجتمع مس سرچشـمه» را از طریق مناقصه
عمومـی بـه انجـام برسـاند .جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه سـایتهای رسـمی شـرکت بـه
آدرسهـای ذیـل مراجعه شـود.
Dargah.nicicoportal.com

Sarcheshmeh.nicico.com

www.nicico.com

روابطعمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

شامل  ۸۰واحد  ۱۰۰متری میباشد ،اعالم کرد« :با توجه به اینکه  ۸۰واحد
در  ۴بلوک  ۲۰واحدی میباشد و فونداسیون آنها قبال انجام شده ،هماکنون
در حال ساخت سازه فلزی واحدهای مذکور هستیم و ظرف یک ماه آینده
ساخت و نصب باقیمانده ستونها نیز به اتمام خواهد رسید .بعد از آن نیز
سایر مراحل اجرایی این  ۸۰واحد بدون وقفه و با سرعت انجام خواهد شد و
این واحدها همزمان تحویل مشتریان میشوند» .وی در خصوص زمان تحویل
گفت« :تمام تالشمان را خواهیم کرده که در کوتاهترین زمان ممکن بتوانیم
واحدها را تحویل مشتریان دهیم».

آگهــی تغییــرات شــرکت ســمنگان بــار باســتان ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2376و شناســه
ملــی  10860073199بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ  - :1398/04/08آقــای رســول اکبــری نســب
شــماره ملــی  3071021747بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره  -آقــای محمــد محســن اســدی الری شــماره ملــی
 3071009208بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره -
آقــای کــوروش نقوی شــماره ملــی  3131420081به ســمت
مدیرعامــل وعضــو هیئــت مدیــره  -کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات
 ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــای مدیرعامــل و یکــی از
اعضــا هیئــت مدیــره همــراه با مهــر شــرکت معتبر می باشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()637130

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در
دفتر ماکسیم شهر سیرجان
 تمـــام وقــت جهــت انجـــام امــور دفتــری و عملیــاتی دارای مهارت های اجتمــاعــی(مسئولیت پذیری ،کنترل امور محوله و فن بیان قوی)

ـ با روابطعمومی باال ـ مسلط به امور کامپیوتری
ارسال رزومه به ایمیل:
hr@taximaxim.ir
شماره تماس021 - 71126100 :

آگهی تغییرات شــرکت ســمنگان بار باســتان ســیرجان شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت  2376و شناســه ملی 10860073199
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  :1398/03/25اعضــای هیئــت مدیــره عبارتنــد از - :رســول اکبــری
نســب شــماره ملــی  - 3071021747محمــد محســن اســدی الری شــماره ملــی  - 3071009208کــوروش نقــوی شــماره ملــی
3131420081بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد - .موسســه حسابرســی رهیافــت حســاب تهــران (حســابداران رســمی )
شناســه ملــی  10100474104بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای محمــد زیدابــادی نــژاد شــماره ملــی  3421787859بعنــوان بــازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند  - .روزنامــه پاســارگاد جهــت نشــر آگهــی های شــرکت انتخــاب شــد  - .ترازنامه
و حســاب ســود وزیــان شــرکت منتهــی بــه ســال  1397مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()637123

