تاکید بر ظرفیت
بین المللی جشنواره
تئاتر “سردار
آسمانی”

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان گفت :با توجه به تاثیرگذاری و محبوبیت جهانی “حاج قاسم سلیمانی” جشنواره “سردار آسمانی” دارای ظرفیتی بین المللی است .به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره تئاتر سردار آسمانی “محمد رضا علیزاده”
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در گفتگویی اختصاصی با “کرمان نو” گفت :با توجه به تاثیرگذاری و محبوبیت جهانی “حاج قاسم سلیمانی” جشنواره “سردار آسمانی” دارای ظرفیتی بین المللی است“ .علیزاده ” با اشاره به تاریخچه برگزاری
جشنواره افزود  :از بنیانگذاری جشنواره دراربعین شهادت “سردار” تا سومین دوره شاهد روند رو به رشدی بودیم .او می گوید :اولین دوره ،برگزاری محدودی داشتیم .دور دوم با تکیه بر تجارب دور قبل ،پس از برنامه ریزی خوب ،با مرکزیت شهر کرمان و
همکاری شهرستانهای رفسنجان و سیرجان برگزار شد .به گفته علیزاده جشنواره در تجربه دوم ،جایگاه خود را پیدا کرد و تقریبا با استقبال خوبی مواجه شد .هر چند شیوع بیماری کرونا ،شرایط خاصی را تحمیل کرد .وی افزود :اکنون با ارزیابی تجارب قبل،
با انسجام و یکپارچگی بهتر ،در آستانه برگزاری سومین دوره هستیم .مدیر کل ادامه داد :در این دوره ،تمرکز جشنواره در شهر کرمان است .امسال بخش تئاتر خیابانی اضافه شد .اجرا در مکانهای پرجمعیتی مثل مزار سردار ،بازار کرمان و ..باعث استفاده
بیشتر مردم می شود .علیزاده گفت :بخش نمایشنامه نویسی هم با استقبال بهتری نسبت به دوره های گذشته مواجه شده است .رادیو تئاتر جایگزین بخش صحنه ای شد .ظرفیت رادیو منجر به تولید آثار فاخری جهت ترویج مکتب سلیمانی می شود.
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به همت کانون هنر موسسه فرهنگی
معراج اندیشه گل گهر محقق شد؛

فراگیری اصول پایه فیلمنامه
نویسی توسط عالقمندان

کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی به صورت سلسله
جلسات دورهای با تدریس رضا مسلمی زاده کاری است
که به همت کانون هنر موسسه فرهنگی معراج اندیشه
گل گهر و با حضور جمعی از عالقمندان به این مبحث
در حال برگزاری است.
این کارگاه در راستای توجه به فعالیت های فرهنگی
و پرورش استعدادهای حوزه فیلمنامه نویسی برگزار
می شود و در آن عالقه مندان می توانند مباحث پایه
فیلمنامهنویسی را فرا بگیرند .به گفته مسلمی زاده
مدرس این دوره آموزشی؛ عالقمندانی که در کارگاه
حضور پیدا می کنند مباحث پایه فیلمنامه نویسی را به
صورت کارگاه آموزش خالقیت می آموزند.
در این دوره از کارگاهها؛ توصیف صحنه ،عنوان صحنه،
توضیح شخصیت های فیلمنامه ،گفتار و مکالمات
درونی و بیرونی داستان ،حالت شخص ،نما در فیلمنامه،
گفتار موازی و ...به هنرجویان آموزش داده خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه این کارگاه به صورت فعالیت
دوطرفه برگزار میشود؛ هنرجویان با ارائه کارهای عملی
خود ،اداره بخشی از کارگاه را برعهده خواهند گرفت.
استقبال خوبی که از برگزاری کارگاه آموزش فیلمنامه
نویسی صورت گرفته؛ نشان می دهد پتانسیل کارهای
هنری در حوزه تولید فیلم ،فیلمنامه نویسی و شاخه
های مربوط به آن در سیرجان وجود دارد و با
آموزشهای صحیح می توان این پتانسیل ها را از بالقوه
به بالفعل تبدیل کرد.

مشکالت شش شهرستان استان کرمان در حوزه امالک و اسناد بررسی می شود
دکتر بابایی در حاشیه حضور در گلزار
شهدای کرمان و زیارت مزار سردار سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی افزود :در این سفر
با تشکیل تیم های تخصصی ،مشکالت مرکز
استان کرمان (شهداد و گلباف) و شهرستان
های رفسنجان ،زرند ،راور ،بم ،سیرجان و

بافت به صورت ویژه مورد بررسی کارشناسان
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار می
گیرد.
وی با اشاره به بازدید از برخی واحدهای
ثبتی استان کرمان ،تاکید کرد :در این سفر
به صورت ویژه به بررسی مشکالت خانواده

های شهدا ،جانبازان و ایثارگران استان
کرمان پرداخته خواهد شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
تاکید کرد :نعمت بزرگی بود که در گلزار
شهدای کرمان حضور یافته و به مقام شهدا
به ویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم

سلیمانی ادای احترام کنیم.
به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا و
به نقل از روابط عمومی دادگستری استان
کرمان ،بابایی خاطرنشان کرد :تالش می
شود که در این سفر قدم های خوبی برای
مردم کرمان برداشته شود.

غرق شدن یک مادر و فرزند سه سالهاش هنگام عبور از سیالب در سیرجان
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان
سیرجان از غرق شدن یک خانم  ۳۵ساله
و دختر  ۳سالهاش هنگام عبور از سیل آب
جاری شده زیر پل راهآهن روستای چاه دراز
خبر داد.
سرهنگ منصور رمضان نژاد گفت :در پی
تماس یک راننده کامیون با  ۱۱۰مبنی بر

گرفته شدن یک دستگاه خودروی پژو پارس
هنگام عبور از سیالب جاری شده در زیر پل
راه آهن روستای چاه دراز بالفاصله مأموران
پاسگاه خیرآباد به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :با حضور ماموران در محل حادثه
مشخص شد یک دستگاه خودروی پژو پارس
که یک خانم و دختر خردسالش راننده و

سرنشین آن بودند هنگام عبور از سیالب زیر
این پل در میان گل والی گرفتار شدند
و متاسفانه هردوی آنها به دلیل آبگرفتگی
خودرو جان باختند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان
سیرجان با اشاره به تالش چندین ساعته
واحدهای امدادی برای خارج کردن این

خودرو و جسد ها از میان گل و الی به
شهروندان تاکید کرد :در ترددهای پیاده یا
سواره از محل عبور سیل آب و دیگر گذرگاه
های آب که ممکن است موقت هم به سبب
بارندگی های شدید ایجاد شده باشند بسیار
مراقب باشند چرا که امکان به گل نشستن و
وقوع حوادث این چنینی وجود دارد.

تایید اتمام عملیات اجرایی و

ی از شبکه بزرگ ریلی منطقه گلگهر
تامین امکان بهرهبردار 
جلسه تایید اتمام عملیات اجرایی و تامین
ی از شبکه بزرگ ریلی
امکان بهرهبردار 
منطقه گلگهر با حضور نمایندگان شرکت
توسعه عمران و مديريت منطقه گلگهر،
نمايندگان شركت معدنی و صنعتی گلگهر،
سازمان راهآهن جمهوری اسالمی ايران،
مشاور پروژه ،شركت اتحاد راه و پيمانكار
پروژه ،شركت سیبیجی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه به نقل
از روابطعمومی و امور بینالملل شرکت
توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر،
در ابتدا بازدیدی چهار ساعته با حضور
نمایندگان شرکت توسعه ،عمران و مديريت
منطقه گلگهر ،نمايندگان شركت معدنی و

صنعتی گلگهر ،سازمان راهآهن جمهوری
اسالمی ايران ،مشاور پروژه ،شركت اتحاد
راه و پيمانكار پروژه ،شركت سیبیجی
از تمامی قسمتهای پروژه انجام شد که
بازدیدکنندگان ،ضمن اعالم رضایت از کمیت
و کیفیت پروژه ،در جلسه تایید اتمام عملیات
اجرایی و تامین امکان بهرهبرداری از شبکه
ریلی حضور پيدا کردند و این پروژه بهطور
موقت تحویل سازمان راهآهن جمهوری
اسالمی ایران گردید.
عملیات احداث زیرساختهای شبکه ریلی
منطقه گلگهر که از بزرگترین پروژههای
ریلی کشور میباشد شامل دو مرحله
زیرسازی و روسازی است که زيرسازی شبكه

مح
یم
جناب آاقی دکتر محمد ند ی و خانواده ترم سعید پور

مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض نموده ،برای
آن مرحومه رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر
و شکیبایی مسئلت داریم.

خانواده رفوزنده

ريلی با همت نیروهای ورزیده و نخبه شرکت
توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر
شامل انجام کلیه عملیاتهای خاکی ،احداث
ابنیه فنی شامل  ۱۵پل آبرو ۴ ،تقاطع
غیرهمسطح زیرگذر و  ۵تقاطع غیرهمسطح
روگذر در اولویت برنامههای عمرانی قرار
گرفت .حجم عملیات خاکی زیرسازی
شبکه ریلی ،حدودا ً یک میلیون مترمکعب،
خاکبرداری و خاکریزی دربرداشت که با
هزینه حدود  ۴۰۰میلیارد ریال اجرا شده
است.
همچنین در بخش روسازی شبکه ریلی
منطقه گلگهر نیز با برنامهریزی تخصصی،
 ۷۲کیلومتر شبکه ریلی با بهرهگیری از ۹۰۰

تن پروفیل ریلی ساخت شرکت ذوبآهن
اصفهان ۱۰۰ ،دستگاه سوزن ریلی ساخت
شرکت ایرید ،اجرا شد .بخش اعظم این پروژه
ریلی با یاریگرفتن از توان تولید داخلی ملی
و همچنین توانمندی پیمانکاران بومی شکل
گرفته است.
پروژه ریلی اجراشده در منطقه گلگهر،
یکی از شاخصترین پروژههای ریلی حوزه
صنعت در ایران اسالمی محسوب میشود و
ایستگاه مبادلهای آن با  ۲۹خط موازی ریلی،
عریضترین ایستگاه ریلی اجرا شده در سطح
کشور به شمار میآید که بهصورت  ۶خط
آنتنی طراحی و اجرا گردیده است و ظرفیت
حمل بار آن در سال  ۱۰میلیون تن میباشد.
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اهدای یک عدد دستگاه آژیتاتور انکوباتور
به سازمان انتقال خون

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان ،یداهلل
قربانی رییس مجمع خیرین سالمت سیرجان با حضور در پایگاه
انتقال خون این شهرستان ،یک عدد دستگاه آژیتاتور انکوباتور پالکت
را به این پایگاه اهدا کرد.
دکتر ایرج شکوهی ضمن تقدیر و تشکر از این کار ارزنده با بیان
این جمله که کمک به انتقال خون یاری رساندن به هزاران بیمار
نیازمند به خون در کشور است ،عنوان کرد :بخشی از اقدامات خوب
و مثبتی که در انتقال خون شهرستان سیرجان در حال رخ دادن
است متعلق به همت و حمایت مجمع خیرین سالمت سیرجان است
و خیرین این مجمع با اهدای این دستگاه مسیر خدمت این پایگاه
را هموارتر کردند و دست در دست هم توانستند در یاری رساندن به
بیماران در کنارانتقال خون باشند .الزم به ذکر است دستگاه آژیتاتور
انکوباتور پالکت برای نگهداری فرآورده پالکت در آزمایشگاههای
انتقال خون استفاده می شود.

کاهش دماو بارش برف در راه است

کارشناس هواشناسی استان کرمان از ورود سامانه جدید بارشی
طی روزهای پایانی هفته به کرمان خبر داد.
مریم سالجقه با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در کرمان
به خبرنگار مهر گفت :این سامانه از روز چهارشنبه وارد استان کرمان
میشود و موجب بروز بارندگی شدید و پراکنده در مناطق مختلف
استان به خصوص در شمال و غرب استان میشود.
وی گفت :کاهش دما از مناطق شمال و غرب استان آغاز و از
یکشنبه آینده مناطق جنوبی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .فعالیت
سامانه بارشی جدید از اواخر وقت چهارشنبه آغاز و با توجه به کاهش
دما ،بارش برف در بسیاری از مناطق شمال و غرب استان دور از
انتظار نیست .در مناطق جنوبی بارش باران پیش بینی میشود.
سالجقه افزود :شدت فعالیت این سامانه نسبت به سامانه قبلی به
مراتب کمتر خواهد بود.
وی ادامه داد :کاهش دما به زیر صفر و تداوم آن و وقوع یخ بندان
های شبانه ،افزایش ابر ،وزش باد نسبتاً شدید ،بارش برف و باران در
نیمه شمالی و غرب استان ،در جنوب بارش باران ،لغزندگی و یخ
زدگی سطح معابر و جادهها ،کاهش دید افقی درنیمه شمالی استان
به واسطه بارش برف ،احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب از
جمله مخاطرات این سامانه است.

آگهی مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای

جهت انجــام خدمـــات داربست بنـــدی

مجتمع جهان فوالد سیرجان «شماره -00-42خ»
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد انجام خدمات داربست بندی خود را به شرکتهای واجد

همکار گرامی؛

محم
ج
جناب آاقی ود وارهی

ضایعه درگذشت مــادر گرانقدرتان را خدمت شما و
خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،از درگاه احدیت
برای آن مرحومه علو درجات و برای شما صبر و شکیبایی
مسئلت داریم.

دمرییت و کارکنان رشکت رفیکو

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

ن

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

لذا از کلیه شرکت های دارای توانایی و تجربه مناسب و سوابق مورد قبول  ،دعوت به عمل می آید حداکثر
تا تاریخ  ،1400/10/25پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.

شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی و سایرشرایط مناقصه،

اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir

قسمت

خرید و فروش  -مناقصه ها دریافت نمایند.
*اسناد و مدارک:

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه
الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات
و ( ) ...مجددا تاکید میگردد شرکت پیمانکار باید بومی شهرستان سیرجان باشد)
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و

قد
و
ا
ق
س

رزومه ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)

اط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

صالحیت واگذار نماید؛

-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

-6دانلود،تکمیل وارسال فرم «خوداظهاری تامین کنندگان» از نشانی اینترنتی  SJSCO.IRقسمت خرید وفروش

*شرایط :

-1محل اجرا؛ شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر -
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید(.پاسخگویی در ساعات اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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