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امکانات  کمبود  وجود  با  سیرجان  جوان  هنرمندان 
آذرماه   25 تا   20 درخشیدند.  هم  باز  هنری  و  فرهنگی 
شد.  برگزار  خبری  سکوت  در  استان  تئاتر  جشنواره 
انداخته که  نمایشی سایه  بر هنرهای  شبح کرونا طوری 
جشنواره ای به این مهمی چندان صدا نکرد زیرا سرمایه 
اصلی تئاتر تماشاگر بود که با هراس از شیوع بیماری فعال 
از کف رفته است. با این وجود هفته گذشته جشنواره در 
میان محدودیت های کرونایی برگزار شد و به امید دیده 

شدن در فضای مجازی از پخش آنالین بهره برد.
از میان 10 کار راه یافته به جشنواره استانی، هیات داوران 
در نهایت نمایش های »هفت دقیقه، یک نفس سکوت« و 
»چاقوی دم کرده ی شب« را به دبیرخانه جشنواره ی تئاتر 

فجر معرفی کردند.
نمایش »هفت دقیقه، یک نفس سکوت« اجرای گروه نیما 
و هنرمندان سیرجان بود و توانست بهترین بازیگری زن 
بیتا توسط نجمه اسدی  بازی در نقش  جشنواره را برای 

فریدونی از آن خود کند.
مرد  بازیگری  دوم  مقام  توانست  تئاتر  این  همچنین 
جشنواره را با بازی میثم اسدی برای ایفای نقش خسرو 

به دست بیاورد. 
جایزه بهترین نمایشنامه به سعیدرضا خوش شانس برای 
نمایشنامه ی هفت دقیقه، یک نفس سکوت تعلق گرفت تا 
در پایان این نمایش به کارگردانی محمدعلی سجادیان به 

جشنواره کشوری تئاتر فجر راه پیدا کند.
افتخاری دیگر از یک گروه هنری در سیرجان 

از  استاندارد  امکانات  که  ثروتمندی  معدنی  شهر  سیرجان، 
داغ  هنوز  است.  شده  دریغ  هنری اش  و  فرهنگی  گروه های 
که  سالنی  است.  زنده  فردوسی  تئاتر  سالن  سینه  بر  نشسته 
سال ها مشکل اساسی اش نبود امکانات مناسب نورپردازی بود 
در  یکباره  نور،  سیستم  به  شدنش  تجهیز  از  پس  بالفاصله  و 
برچیده  نورش  سیستم  مشکوکی  طرز  به   99 نوروز  تعطیالت 
شد! همان زمان مسئوالن گفتند سرقت بوده اما اثر و نشانی از 
دزد یا دزدها پیدا نشد! و در مقابل برخی هنرمندان هم با عینک 
بدبینی در اصل و اساس سرقت بودن این ماجرا تشکیک کردند 

و آن را یک جور مصادره فرض کردند!

پای درددل بازیگر نخست زن استان
تئاتر »هفت  بیتا در  بازیگر نقش  نجمه اسدی فریدونی؛ 
دقیقه، یک نفس سکوت« که مقام اول بازیگری زن امسال 
در جشنواره استان را از آن خودش کرده درباره شرایط 
تمرین شان می گوید: »ما در شرایط سختی تمرین کردیم. 
پالتوی فرهنگسرای شهرداری حتا یک گرمایش نداشت و 
ما ناچار شدیم ساعت تمرین را از 5 عصر به 3 بعد از ظهر 

تغییر بدهیم تا هوا گرم تر باشد.«
گالیه بازیگر دوم مرد استان

میثم اسدی؛ بازیگر نقش خسرو در تئاتر »هفت دقیقه، 
یک نفس سکوت« هم از مظلومیت هنر تئاتر و هنرمندان 
پیش  جایی  تا  فرهنگی  خمودگی  اینکه  گفت.  نمایش 
رفته که مقام آوری بچه های سیرجان در سطح شهرستان 
مسوول  هیچ  برای  حتا  و  نکرد  پیدا  بازتاب خبری  هیچ 
فرهنگی ئی هم چنین پیروزی ئی -که پرچم سیرجان را 

باال می برد- مهم نبود.

یک کارگردان موفق دیگر
به  همشهری  هنرمندی  کارگردانی  به  تئاتری  اینکه 
خودی  به  کند،  پیدا  راه  کشور  فجر  تئاتر  جشنواره 
تئاتر  این نخستین حضور  البته  بزرگی ست.  خود رویداد 

سیرجان در جشنواره فجر نیست. 
پیش از این کاری از امیرحسین طاهری نیز به فجر راه 
عنون  به  اینک محمدعلی سجادی می تواند  است.  یافته 
را  کارش  سکوت«  یک نفس  دقیقه،  »هفت  کارگردان 
در سطح کشور به اجرا ببرد و رزومه ی خوبی برایش به 
حساب می آید.  سجادی پیش از این نمایش »رقص شور« 

را به صحنه برده و در کارنامه ی خود دارد. 
فراموشکار نباشیم

خوب به یاد دارم که چندی پیش در همان روزهای اجرای 
تئاتر فردوسی  رقض شور محمدعلی سجادیان در سالن 
سیرجان، مسووالن وعده دادند که سالن فردوسی برای 
چند ماهی تعطیل شود و پس از سال ها تعمیر شود. قرار 
برای  تومان  میلیون   500 مبلغ  فرهنگی  خیر  یک  بود 

گل گهر  و  کند  هزینه  فردوسی  سالن  بهسازی  و  تعمیر 
هم ساخت پالتویی را در کنار سالن فردوسی آغاز نماید. 
گرچه در گیر و دار تشکیل حلقه انسانی برخی هنرمندان 
یک  توسط  دولتی  فرهنگی  مکان  این  تملک  بیم  که 
شرکت خصوصی را داشتند، همه چیز به یکباره منتفی 
شد. گرچه شاید نگرانی هنرمندان ضرورتی نداشت زیرا 
گل گهر تنها سالن سینمای شهر را نیز تجهیز کرد و االن 
به نظر نمی رسد ادعای تملکی بر روی سینما داشته باشد.

رییس اداره ارشاد چه می گوید؟
این  از  پیش  که  ارشاد  اداره  رییس  پورمحسنی؛  مجید 
در  آن  نقش  و  انسانی  حلقه  همین  بابت  را  گالیه هایش 
منتفی شدن ورود شرکت های معدنی برای تجهیز سالن 

تئاتر فردوسی سیرجان مطرح کرده بود. 
رییس ادراه فرهنگ و ارشاد سیرجان حتا پس از ماجرای 
را  مسئولیت  فردوسی،  تئاتر  سالن  نور  سیستم  سرقت 
که محل  دانست  نمایش شهرستان  انجمن  متوجه خود 
به آن ها واگذار شده بوده. این بار نیز حرف پورمحسنی 

در  شهرداری  به  متعلق  سالنی  گرمایش  که  است  این 
تحت  اداره  متوجه  را  فرهنگسرای شورا هیچ مسوولیتی 

مدیریت وی نمی کند.
 گرچه پورمحسنی خبر از برنامه ی اداره ارشاد برای تقدیر 
از هنرمندان مقام آورده در جشنواره تئاتر استان می دهد 
آسمانی  سردار  تئاتر  جشنواره  درگیر  »االن  می گوید:  و 
هستیم، بعد از آن حتما و در هفته های آتی حتما برای 

تقدیر از این بچه ها برنامه داریم.«
توازنی میان پتانسیل هنری شهرستان و امکاناتش نیست

نامتوازن  توسعه  و  رشد  است  مشخص  که  چیزی 
سیرجان در همه ی زمینه ها اینجا نیز دم خروسی است 
هنر  باالی  پتانسیل  از یک طرف شاهد  زده.  بیرون  که 
روبروییم  استعدادهایی  با  و  هستیم  سیرجان  در  تئاتر 
برای  خوبی  آوازه ی  تا  هستند  درخشیدن  حال  در  که 
شهرمان باشند و از سوی دیگر امکانات فرهنگی و هنری 
شهری خوابیده بر ثروت هنگفت معدنی در خور و شان 

سیرجان نیست. 

چهره ای کامال آرام، لبخندی توام با انرِژی مثبت 
و صدایی رسا و دلنشین کافی بود تا لحظه شروع 
این مصاحبه را جذاب و خواندنی جلوه دهد، برای 
این  و  قائل است  احترام زیادی  افراد مقابل خود 
در مذاکره تلفنی و دیدار با وی کامال مشهود بود. 
کامپیوتر  افزار  نرم  کارشناسی  خراسانی؛  فرزاد 
در  گری  مجری  که  است  سال   10 حدود  تقریباً 
از  دارد.  عهده  بر  را  فرهنگی  مختلف  برنامه های 
عالقه اش به محیط زیست همین نکته کافی ست 
که چند صباحی ست با راه اندازی انجمن مهرورزان 
طبیعت سیرجان، فعالیت های قابل تقدیری نیز در 
است  داده  انجام  از محیط زیست  حوزه حفاظت 
و به تازگی نیز با توجه به سوابق کار مطبوعاتی، 
مدیریت  رسانه  و  خبر  واحد  مسوول  سمت  به 
ارتباطات شهرداری سیرجان منصوب شده است. 
اما تخصص و عالقه اش به اجرا چیز دیگری ست. 
اهداف و آرمان های خاصی را در مجری گری دنبال 
می کند به طوری که اولین سوالم را با وی اینگونه 

مطرح نمودم...
 جناب خراسانی برای شروع بفرمایید؛ الزمه اجرا 

و گویندگی چیست؟ 
صدای خوب و تکنیک استفاده از آن الزمه اجرا و 
گویندگی است، صدای خوب، اولین عنصر در اجرا 

و گویندگی به ویژه در رادیو است، چون در رادیو 
صدا تنها پیام رسان به مخاطبان است. همچنین 
از  برنامه  مدیریت  و  اجرا  در  تسلط  گویی  بداهه 

ملزومات اجرا و گویندگی است. 
 به نظر شما تخصص تا چه حد در امر اجرا کاربرد 

دارد؟
در مورد مجریان و گویندگان حال حاضر بایستی 
بگویم؛ متاسفانه ما از استانداردها فاصله گرفتیم و 
این موضوع باعث شده است برخی افراد که صدا 
و تصویر مناسبی برای این کار را ندارد در حوزه 
با توجه به  امروز و  اجرا فعالیت کنند. در دنیای 
پیشرفت عظیم علم و تکنولوژی , تحصیالت همراه 
با تخصص، شرط الزم و کافی برای حضور موفق 
یک مجری در جامعه است. اما تجربه نیز در کنار 

تخصص به کمک مجریان موفق می آید.
 در بحث تقلید مجریان چه نظری دارید؟

یادآور شوم  باید  اجرا  الگوبرداری در  در خصوص 
تقلید و صداسازی آفت اجرا است که ما این روزها 
برخی مجریان جدید می بینیم،  اجرای  را در  آن 

ممکن  مثال  برای  ندارد،  مشکلی  الگوبرداری  اما 
است من از اجرا کسی خوشم بیاید و سعی کنم 
شبیه استانداردهای او اجرا کنم، اما نه اینکه از او 
تقلید کنم، بلکه یک سری خالقیت فردی هم به 
آن اضافه می کنم. البته تهیه کنندگان هم در این 
سراغ  به  آنها  از  برخی  دارند چون  نقش  موضوع 

آماتورها برای اجرای برنامه ها می روند. 
 آیا مجري گری نیازمند برخورداری از استعداد 
ذاتي است یا داشتن تحصیالت دانشگاهي کفایت 

می کند؟
بیشتر مجریان از این استعداد خدادادی برخوردارند 
در  دانش  و  علم  همراه  به  تحصیالت  داشتن  اما 
حقیقت مکمل و زینت دهنده این استعداد و عامل 
شکوفایی آن استعداد ذاتی فرد به حساب می آیند. 
داشته  نوآوری  و  کارش خالقیت  در  باید  مجری 
باشد و با تظاهر و ریا اجرا نکند، به زبان مردم و 

برای مردم فعالیت کند و صاحب سبک باشد.
 فن بیان چقدر در یک اجراي خوب تاثیر دارد؟

فن بیان و تسلط مجری به ادای کلمات و عبارات 

بی شک یکی از مهمترین ارکان یک اجرای خوب 
محسوب می شود چرا که مخاطبان آگاه و هوشمند 
امروزی به واسطه حضور انبوه رسانه های جمعی 
انتخاب  قدرت  از  آنها  بین  ما  تنگاتنگ  رقابت  و 
باالتری در حوزه وسیع و متنوع برخوردار هستند 
و این امر باعث می شود تا به محض دیدن مجری 
برقراری حس هم  از طریق  او،  و شنیدن صدای 
آوایی و احساس نزدیک بودن به مجری و در نهایت 
برقراری حس همدلی نسبت به انتخاب آن رسانه 
و تایید مجری آن اقدام کنند. همچنین تاثیربسیار 
باالی فن بیان یک مجری صحنه در جذب مدعوین 
حاضر در سالن های همایش و جشنواره ها مساله ای 

حائز اهمیت است.
  آیا در اجراهای خود از ادبیات خاصی استفاده 

می کنید؟
بله، به جرات می توانم بگویم در تمامی  اجراهای 
و  شاعران  ادبی  متون  و  اشعار  از  صحنه ام، 
نویسندگان ایرانی استفاده می کنم. با این ویژگی 
که بنا به موضوع، حوزه و محتوای هر برنامه، سعی 

شخصیت  و  درخورشان  متون  و  اشعار  می کنم 
انتخاب  مدعوین و برگزار کنندگان آن مراسم را 
کنم. به طور میانگین در تمام بخش های خیرمقدم 
و اعالم برنامه ها از یک قطعه یا جمله ادبی استفاده 

می کنم.
اجرای  میان  تفاوت هایی  چه  شما  دیدگاه  از   

صحنه و تلویزیونی است؟ 
یک مثال قدیمی در میان هنرمندان تئاتر و سینما 
از  دسته  آن  می گویند  و  دارد  وجود  تلویزیون  و 
هنرمندانی که سابقه اجرای تئاتر را در پرونده خود 
داشته اند، در برابر دوربین و هنرنمایی در سینما، از 
تسلط و در نتیجه موفقیت بیشتری در فیلم های 
سینمایی برخوردارند. این مثال در فضای اجرای 
صحنه و اجرای تلویزیونی نیز صدق می کند و به 
از اجرای  بنده اجرای صحنه بسیار دشوارتر  نظر 
تلویزیونی بوده و به مراتب از حساسیت های خاصی 
زنده  آنتن  های  حساسیت  البته  است.  برخوردار 

تلویزیون را نیز نمی توان نادیده گرفت.
کدام اجرا به شما آرامش بیشتری داده است؟

برنامه های مربوط به  انجمن مهرورزان و همچنین 
امور خیریه بیشترین آرامش را به قلب من داده 
است. اجرای خوب و انتقال حس مثبت و همچنین 
اطالعات مفید به مردم ومخاطبان برای بنده در 
حقیقت، یک خدمت ارزشمند برحساب آمده و به 

نوعی یک امر مقدس است.
و  اجرا  عالقمندان  به  توصیه ای  چه  پایان  در   

گویندگی دارید؟
اجرا، پافشاری، تمرین، جسارت و اعتماد به نفس 
می خواهد. عالقمندان این حیطه باید مطالعه داشته 
باشند و با حضور در آموزشگاه های معتبر آموزش 

ببینند. 

با وجود درخشش تئاتر سیرجان در استان و راهیابی به جشنواره کشوری فجر 

هنرمندان تئاتر جلوتر از امکانات
      حسام الدین اسالملو

گفتگوی سخن تازه با فرزاد خراسانی مجری و فعال محیط زیست؛      گروه فرهنگ

مجری باید صاحب سبک باشد

 عکس: سخن تازه 
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 5- محل تحویل اسناد: استان کرمان، شهرستان سیرجان، شهر پاریز، بلوار جمهوری، دبیرخانه شهرداری پاریز

 6- زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 14 روز شنبه  1399/10/13

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.

8- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده است.

9 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

10-مبلغ شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به حساب 3100005245003 نزد بانک ملی  به نام 

شهرداری پاریز واریز و اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی را در پاکت اسناد قرار دهند.

روابط عمومی شهرداری اپرزی

آرمیتا صنعت صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4229 و شناسه ملی 
14006730986 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - سمت مدیران : خانم فاطمه اولیائی شماره 
ملی 3071150520 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای امین 
آقای  رئیس هیئت مدیره -  به سمت  زینلی شماره ملی 3071578539 
محمد شیبانی شماره ملی 3071562381 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
. ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، عقوداسالمی و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1061437(

آگهی تغییرات شرکت آرمیتـــا صنعت صدرا 
 آرمیتا صنعت صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4229 و شناسه 
ملی 14006730986 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده مورخ 1399/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شماره  اولیایی  فاطمه   - الف   : از  عبارتند  مدیره  هیئت  اعضای   
ملی3071150520 -امین زینلی به کدملی3071578539 - محمد شیبانی 
به کد ملی 3071562381 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . ب -اقای 
حسین فرهادی به شماره ملی 0386477361 به عنوان بازرس اصلی و 
اقای سام افروغ به شماره ملی 3479965199 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1061439(

آگهی تغییرات شرکت آرمیتـــا صنعت صدرا 

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
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