جشنواره ملی
فیلم کرمان
پایان یافت

اختتامیۀ دومین جشنواره ملی فیلم کرمان ،عصر چهارشنبه چهارم خردادماه ،با معرفی آثار
برتر و برگزیدگان برگزار شد .به گفتۀ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان ۴۹۷ ،اثر
در بخشهای مختلف به جشنواره فیلم کرمان رسید که  ۱۵۵اثر به بخش مسابقه راه پیدا کرد
و  ۷۲فیلم اکران شد .دومین جشنواره ملی فیلم کرمان از  ۳۱اردیبهشت تا چهارم خرداد در
سه بخش فیلم ،فیلمنامه ،نوشتار سینمایی و بخش ویژۀ سردار سلیمانی در تماشاخانه پارس
کرمان برگزار شد.

فرهنگ

نامه مردمی

4
شماره 695
 11خرداد1401

روایت هنرمندانه وقایع بهتر در ذهن نسل جوان میماند

خبــر

استاندار کرمان گفت :روایت هنرمندانه وقایع بهتر در ذهن و جان نسل جوان و نوجوان ما میماند و آیین تعزیه
خوانی اثرگذاری زیادی دارد .محمدمهدی فداکار دیشب در حاشیه برگزاری نهمین سوگواره ملی تعزیه دهزیار در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه امشب توفیقی نصیب من شد که برای اولین بار در روستای ده زیار و در مراسم سوگواره تعزیه
شرکت کنم گفت :برگزاری رویداد ملی تعزیه در روستای ده زیار کار ارزشمندی است که با همت برگزارکنندگان و
بانیان برگزاری این مراسم امسال شاهد برگزاری نهمین دوره آن هستیم.

گپی با بانوی نوازنده سیرجانی؛

مصایب زنان در موسیقی

با حلوا حلوا گفتن
دهان فرهنگ سیرجان شیرین نمیشود
با سالم خدمت هفته نامه سخن تازه .من یکی از
ساکنان شهرتان هستم که چند سالی هست به خاطر
نبود کار در استان موطنم ،به عنوان یک جویای کار
به سیرجان مهاجرت کردم و در یک شرکت معدنی
مشغول کار شدم و همین جا ازدواج کردم و به قولی
داماد شما سیرجانیها شدم و برای همیشه ماندگار.
اما برایم خیلی جالب است که در داشتن امکانات
فرهنگی و تفریحی ،شهر ما -که حتا کار برای جمعیت
جوان خودش در آنجا پیدا نمیشود -از شهر سیرجان
با این همه ثروت ،مجهزتر است! یعنی هیچ نسبتی
میان ثروت و اقتصاد پویای سیرجان با امکانات
فرهنگی و برنامههای فرهنگی و هنریاش نیست!
جدای از اینکه خود ارگانهایی مثل شهرداریها و
معادن و ادارات و ...حتا روی زمینههای فرهنگیئی
که در حیطهشان بوده کاری برای ارتقا فرهنگ
شهرنشینی در سیرجان نکردهاند ،مشاهده میشود
که خود متولیان مستقیم فرهنگ و هنر در این شهر
از قبیل اداره ارشاد و میراث فرهنگی و گردشگری
و موسسات ثروتمند فرهنگی و هنری مصداق آفتابه
و لگن هفت دستی شدهاند که شام و نهارشان
هیچیست و تولید محتوای فرهنگی و هنری بسیار
کمی به عنوان خوراک برای مردم این شهر در
اوقات فراغت دارند! سوسوی نوری هم اگر هست با
کار تعاونیوار چندتا از بچههای بیادعا در حوزههای
تئاتر و  ...است و ربطی به مسئوالن شهر و بودجههای
فرهنگیئی که میگیرند ندارد .تازه مسووالن متولی
فرهنگ اگر بتوانند یک چوبی هم الی چرخ این
گروههای مستقل میکنند!
اخبار این شهر را که دنبال میکنم و حرفها
و شعارهای مسووالن را در حیطهی فرهنگ که
میشنوم ،با خودم میگویم مردم سیرجان خیلی
نجیباند که این همه سال انفعال را جلوی چشمشان
میبینم و باز با شعار خشک و خالی قانع میشوند و
صبوری پیشه میکنند و برایشان مهم نیست که در
این شهر درندشت با این همه دم و دستگاه چرا نباید
خودشان و خانوادههایشان تفریح فرهنگی و هنری
با کیفیتی برای سرگرمی محض هم که شده داشته
باشند.

سمیرا سرچمی
از  ۱۴سالگی موسیقی را با ساز گیتار آغاز
کرده است .فهیمه ایراننژاد پاریزی متولد
 1366است .دو مدرک تحصیلی دارد .یکی
لیسانس کشاورزی و دیگری لیسانس موسیقی.
او که گام نخست موسیقی را در نوجوانی
زیر نظر عباس ایراننژاد با سازی غیر ایرانی
برداشته بود ،در  20سالگی اما به سازهای سنتی
ایرانی عالقهمند شد و زیر نظر مظفر فرزین
ابراهیمی دف را انتخاب کرد ۲۱ .سالگی تدریس
را با موسیقی کودک شروع کرد و و در حال
حاضر  ۱۳سال است که سازهای گیتار و دف و
تنبور را تدریس میکند.
ایراننژاد اولین گروه دف نوازی را در سال ۸۵
راه اندازی کرد و گروه موسیقی سنتی بانوان
را هم سال  ۹۶راه اندازی کرد .گروهی به نام
کرشمه .گروه با دف نوازی بانوان شروع کرد و
ده نوازنده زن داشت .او بعدها با خانم مریدی
و خانم قاسمی آشنا شد و گروه موسیقی سنتی
بانوان با همخوان و نوازنده تشکیل شد و با هردو
گروه اجراهای زیادی روی سن رفت.

از مشغولیتهای کنونیتان بگویید.
در حال حاضر تنبور کار میکنم .زیر نظر استاد
شیرین محمدی.
در درس چه استادان دیگری حضور
داشتهاید؟
فواد توحیدی و نیما حدادی.
تا به حال در کدام گروههای موسیقی
همکاری کردهاید یا سرپرست بودهاید؟
در گروههای مختلفی نوازندگی کردم مثل
گروهای سیرجانی و کرمانی و گروههای تهران.
از مهمترین اجراهای زنده خود بگویید.
مهمترین اجراهای من یکی جشن گردو بود که
از شبکه  ۳پخش شد و دیگر جشن گلیم که ۱۵

عکس :سید محسن فروزنده

سفیر از کشورهای مختلف در این جشن بودند.
روی سن جشنواره گلیم  15سفیر از کشورهای
مختلف آمدند و بعد از اجرای ما همه پا شدند
و دست زدند.
در طول این سالها با چه موانعی برای
اجراهاتان روبرو شد هاید؟
موارد زیادی هست که بستگی به محل اجرا
دارد و اینکه چه گروه موسیقیئی باشد .گروه
صرفا دف نوازی بانوان کمتر با مشکل برمیخورد
تا گروههای سنتیئی که سازهاشان متنوع
هست و همخوان زن هم دارند.
این موارد چه بوده؟

ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر(زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر ؛ تهیه مصالح و
اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر«زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری»)
به شماره  2001005674000019را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/03/04می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز دوشنبـه تاریخ 1401/03/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنج شنبـه تاریخ 1401/03/26
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:40روز شنبه تاریخ 1401/03/28

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها تلفن)034( 4132 5077 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای پروژه

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی مزایــده اجــاره

شماره 5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0 2
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد
اجاره مکان تجاری در کلینیک تخصصی سالمت
را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.irو با شماره مزایده  5001092962000002به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت :ساعت  08:00مورخ 1401/03/11
مهلت دریافت اسناد مزایده :ساعت  14:00مورخ 1401/03/22
از ساعت  09:00تا ساعت 12:00
تاریخ بازدید 1401/03/17 :لغایت 1401/03/31
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :ساعت  14:45مورخ 1401/04/05
زمان بازگشایی :ساعت  09:00مورخ 1401/04/06
زمان اعالم به برنده1401/04/07 :

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایـــی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
.1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد
مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن
مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
.2کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات ،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
.3عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ،در سایت سامانه (  ) www.setadiran.irبخش « ثبت نام /مزایده گر» موجود است.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

توی دف نوازی مانع کمتری داریم .چون
همخوان نداریم .فقط دف است و مشکلی هم
نداشته و ندارد .اما برای گروههای دیگر برای
همه چیز حتا برای متن ترانه یا نوع آهنگ
هم گیر میدهند .گاه حتا بین دو اجرا در دو
شب قبل و بعدش محدودیتها زیادتر میشد
و تفاوت میکرد .برا من که سرپرست گروه
هستم سخت تر است چون من تمام حواسم
به جای اجرا ،باید به پوشش و تکون و حس و
حال بچهها باشد.
گاهی شده حتا اجازه ندادند روی سن برویم.
معموال اگر فقط دفنوازی باشد فقط تاکید بر

پوششمان دارند و اینکه خیلی تاکید دارند که
توی حس نباید برویم!
یعنی چه که توی حس نروید؟!
قبل اجرا به من تاکید میکنند که تکون نخور.
چون من زیاد میرمتو حس و تکونم زیاده!
در حالی که اصال ماهیت و زیبایی دف نوازی
به همین حرکتهاش است .واقعا که زبان قاصره
از این طرز فکرها!
از آخرین اجراتان بگویید و اینکه گویا
باز به مشکل برخوردید؟
یک اجرا برای شهرداری بود و تمرین گروهی
انجام شده بود .با گروه صحرا که هنرمند مرد

و زن دارد .لحظه آخر گفتن با روی سن رفتن
خانوما موافقت نشده.
مجری برنامه گفته بود اگه خانمهای گروه
صحرا بیایند روی سن ،آخرین اجرای من توی
سیرجان خواهد بود.
موسیقی سنتی که خیلی سنگین و
متین اجرا میشود .همخوان هم که
نداشتهاید! مشکلشان چی بوده؟
من که واقعا با شنیدن موسیقی اصیل ایرانی
منقلب میشم و بسیار لذت میبرم .دنیای
موسیقی سنتی خیلی با موسیقیهای دیگه فرق
میکنه.
تا به حال شده که مردان گروه به خاطر
شما از اجرا منصرف بشوند و حمایت
خودشان را به طریقی نشان بدهند؟
دیگه کسی خودشو اذیت نمیکنه .خودشون
رو به خاطر خانمها تو دردسر نمیندازن .میگن
سری درد میکنه دستمال نمیبندیم .ولی یک
بار که توی اجرای معراج اندیشه ،الیومون رو
نذاشتن؛ آقای حمید زیدآبادی این رو به من
گفتن که به خاطر حمایت شما من برای معراج
اجرا نمیکنم .دیگه نفهمیدم اجرا کردن یا
نکردن.
بعد از چنین اتفاقاتی معموال واکنش
شما زنهای گروه چیست؟ چطور هضمش
میکنید؟
بعد از این قضیه من که میریزم به هم .مثل
اجرایی که با معراج داشتیم .حرفم رو میزنم.
حاضرجوابی میکنم .اینکه چرا گیر موی ما
هستند؟! بعد از هر اجرا میگم دیگه سمت
موسیقی نمیرم .از بس اذیت میشم از شنیدن
حرف زور .اما چون شغلم و کارم رو دوست دارم،
نمیتونم بگذرم .اون هم به خاطر چهارتا حرف
ناحسابی .سعی میکنم فراموش کنم و از صفر
شروع کنم .اما در مجموع اعصاب آدم را تحت
تاثر قرار میدهند این رفتارها  .برای همین
مجوز آموزشگاه ویژه بانوان نمیگیرم و دو دلم.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پنل های
آبگرد مسی کوره ذوب کارخانه فوالد سازی

(مجتمع جهان فوالد سیرجان) شماره SP-0103-01
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛
نسبت به خرید پنل های آبگرد مسی کوره ذوب کارخانه فوالد سازی از طریق مناقصه عمومی دو
مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب
مورد قبول می باشند ،دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ  28خرداد ماه  1401ساعت 14:00پاکات
خود را به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به آدرس سیرجان-
بلوار نماز روبرو اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی -واحد دبیرخانه و کمیسیون معامالت مجتمع جهان
فوالد سیرجان -طبقه دوم – شماره تماس  42251193-034تحویل نمایند.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط ،اسناد مناقصه و مشخصات اقالم

موضوع را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irدریافت نمایند.
*اسناد و مدارک :

-1درخواست رسمی ( .ذکر 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 ) ...
-3گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر ( .در صورت وجود )
-4رزومه ،سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.
-5مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

*شرایـط :

-1تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و دارای اعتبار حداقل سه
ماهه و قابل تمدید به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال
(1.500.000.000ریال) 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  09176971163تماس حاصل نمایید.
(پاسخگویی در ساعات اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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واحد تدارکات و رخید رش ت ع هان والد رجان

