
محمدصالح رزم حسيني، کارتونيست موفق کرماني که 
براي هنرمندان و اصحاب رسانه استان کرمان چهره اي 
شناخته شده است، وي که تاکنون آثار ارزنده اش ده ها 
بار برنده ي جايزه در سطوح ملي و فراملي شده است،  
با توليد کاريکاتور  فعاليت خود در حوزه طنز تصويري 
براي مطبوعات محلي، در دهه 70 آغاز کرد و به چهره 
تبديل  کرمان  در  کاريکاتور  و  طنز  حوزه  در  مشهور 
شد، رزم حسيني، ديپلم گرافيک از هنرستان هنرهاي 
آزاد  دانشگاه  دولتي  مديريت  کارشناسي  و  تجسمي 
اسالمي است و  با کسب جوايز بسيار از جشنواره هاي 
ارشاد  وزارت  از   99 سال  در  داخلي  و  خارجي  مختلف 
نشان درجة چهار هنري به وي داده شد که معادل مدرک 

فوق ديپلم است.
 اين هنرمند هم اکنون در روابط عمومي شرکت مس 
باشد. رزم حسيني داراي  کار مي  به  سرچشمه مشغول 

بيش از 52 جايزة بين المللي است. 
جشنواره هاي  در  تاکنون،  رزم حسيني  کارتون هاي 
و  روسيه  جنوبي،  کره  کرواسي،  چين،  ايتاليا،  مطرح 
ترکيه شرکت داشته و رتبه هاي برتر را صاحب شده اند 
و همچنين ديپلم هاي افتخار متعددي در جشنواره هاي 
جنوبي،  کره  جشنواره هاي  جمله  از  کارتون  بين المللي 
اوکراين، کرواسي، بلغارستان و ده ها کشور ديگر کسب 
کرده است. وي داراي سه  جايزه جهاني  کشور يونان و 

اسلواکي است. 
هنرمند   10 همراه  به  کرماني،  کاريکاتوريست  اين 
طنز  هنرهاي  نمايشگاه  بيست ونهمين  به  ديگر  ايراني 
اسپانيا 2022  آلکاال  دانشگاه  به  بين المللي  )کاريکاتور( 
راه يافت. کاريکاتور وي اکنون در اين نمايشگاه با موضوع 
»کودکان بدون لبخند. جنگ، گرسنگي، استثمار؛ کودک 
کار: کودکي ويران شده است«، به عنوان کارتون منتخب 
اين جشنواره معرفي شد. به همين بهانه با وي به گفتگو 

نشستيم که در پي مي خوانيد؛
 براي شروع بفرماييد چه طورشدکه کارتونيست 

شديد؟
از همان بچگي به کارتون عالقه داشتم، بايد بگويم 

کارتون منو پيدا کرد، البته کالس کاريکاتوري که 
دوران کودکي و نوجواني ما نبود و در حقيقت، معلم 
خصوصي مان مجله »گل آقا« و کارتونيست هاي 
کپي  مجله  اين  کارتون هاي  از  بارها  بودند.  آن 
مي کشيدم و وقتي کارتونی در تلويزيون می ديدم 
به صورت ذهني آن را طراحی می کردم، بايد بگويم 
خواسته يا ناخواسته بود ولي عالقه داشتم. مي توانم 

بگويم شناخته شدنم توسط رسانه ها بود.
 تعريفتان از کاريکاتور چيست؟

زير  که  است  تصويري  طنز  همان  کاريکاتور، 
بگويم  مي توانم  است  تجسمي  هنرهاي  مجموعه 
فريادي ست اما با زبان بسته، کاريکاتور به نظر من 
به  بايد  کاريکاتوريست  مرتب  و  است  کشف  يك 
دنبال کشف اتفاقات باشد. سوژه هايي که با هنر طنز 

و کارتون بهتر مي توان آنها را بيان کرد.
  چه چيزي باعث شد کاريکاتور کودکان بدون 

لبخند بکشيد؟
از آنجايی که حس عجيبي به کودکان کار داشتم  
اين کارتون رو کشيدم با اين منظور که "يك آدم 
برفي وقتي مي بينه کودکي گرسنه هست هويج شو 
به کودک گرسنه بخوره و سير بشه" در  مي ده 
حالي که ما آدم ها راحت از کنار کودکان کار رد 

مي شويم.
کار  اين  به  باعث شد  که  اولين جايزه شما     

بيشتر عالقه مند بشويد، چه بود؟
گرفتم،  دبستان  دردوران  را   ام  جايزه  اولين 
که  بود  جذاب  برايم  ولي  نبود  حرفه اي  درفضاي 
توانستم در مسابقات نقاشي درمنطقه اول بشوم و 
جايزه ام تمام وسايل نقاشي بود. بعداًً در مسابقاتي 
که در دبيرستان برگذار مي شد شرکت مي کردم. 
کسب رتبه و تشويق معلمان باعث شد بيشتر به 
اين موضوع عالقمند شوم. سال 72 کاريکاتور مدير 
مسوول روزنامه "حديث کرمان، آقاي شجاعي" را 
کشيدم که با استقبال اهالي مطبوعات روبرو شد و 
بعد از آن نشريات زيادي کارتون هايم را چاپ کردند.
   از اينکه اين اثر به بيست و نهمين نمايشگاه 
هنرهاي طنز اسپانيا راه يافته چه احساسي داريد ؟

باشد، در  برايم جالب  من اصوال هر سوژه ای که 

قالب کارتون طراحی می کنم و حس خيلي خوبي 
در  شرکت  بگويم  بايد  دارم،  کار  اون  به  نسبت 
مسابقات جهاني خيلي سخت و دشوار هست بايد 
اثري رو خلق کني که بتونه با هزاران اثر رقابت کنه 
و حرف اول رو بزنه وقتي در اين مسابقات شرکت 
می کنم و رتبه ای کسب می کنم، خيلي برام لذت 

بخشه.
يا  کارمي کنيد  کامپيوتري  شکل  به  شما     

دستي؟
خلق  ذهنم  در  که  اثر،  از  تصويرسازي  از  بعد 
مي کنم، آن را با مداد را دستي مي کشم و فاينال 

کردنش را با فتوشاپ و پينت انجام مي دهم.
   کدام يک از کارتون هايتان را بيشتر دوست 

داريد؟
 به موضوعات اجتماع و مشکالت مردمی بيشتر 
عالقمندم. درحوزه کاريکاتور هم، به طورمعمول 80 
- 90 درصد کاريکاتور چهره هايي را که کارکردم، 

دوست دارم و با آنها ارتباط برقرارمي کنم.
 آيا کاريکاتور و کارتون را مي توان آموزش داد؟

سخت  را  کارتون  و  کاريکاتور  مي کنم  احساس 
به آن عالقمند  ذاتا  بايد  داد. چون  آموزش  بتوان 
باشي اما براي کساني که عشق به اين کار دارند و 
مي توانم بگويم ايده يابي بيشتر به پويا بودن ذهن و 
حضورذهني فرد درجهان پيرامونش بستگي دارد و 

به نظرم فرمول مشخصي ندارد.
   بيشتر ايده براي شما مهم است يا تکنيک؟

براي خلق اثري ماندگار، هردو فاکتور ايده و تکنيك 
کشيدن  براي  من   يکديگرند.  مکمل  و  ضروري 
کارتون به مرز سادگي رسيدم و اين به مراتب خيلي 
سخت است که بايد با کمترين خطوط اثري خلق 

کني تا تاثير گذاري زيادي داشته باشد.
   به طورمعمول چقدر روي يک اثرکارمي کنيد؟

ساعت  يك  کارها  بعضي  دارد،  سوژه  به  بستگي 
برخي کارها يك يا چند روز  و بيشتر هم زمان 
مي برند. ولي براي کارهايي که زمان بيشتري هست 

کيفيت بهتري دارند.
  دريافت جوايز و حضور درجشنوارهاي داخلي 
و بين المللي، چقدر در ارتقا و توسعه و بازده هنري 

کارتان مؤثراست ؟
شرکت  داخلي  جشنواره هاي  در  سال  چندين 
کاريکاتور  مسابقات  و  جشنواره  در  البته  نکردم. 
خارجي فعال هستم. قطعا جدا از جوايز تاثير بسزايي 
در ارتقاء کار دارند چون اثر فرد در کنار آثار خارجي 
به نمايشگاه راه پيدا مي کند اين باعث افتخار براي 
من و سرزمينم است اما گهگاهی اين رتبه ها آنطور 
که بايد و شايد مورد توجه مسوولين فرهنگي قرار 
نمي گيرند، ولي انگار براي متوليان اصال مهم نيست، 
من هم يك ايرانيم و به ايراني بودنم افتخار مي کنم 
و وقتي در اين جشنواره ها مقامي بدست مي آورم 

نام ايران و نام کرمان در آنجا برده مي شود، همچنان 
پرقدرت به کارم ادامه مي دهم .

   چگونه ايده هاي جديد پيدا مي کنيد؟  
سوژه  خارجي  جشنواره هاي  در  شرکت  براي 
فضاي  براي  که  سوژه هايي  ولي  است،  مشخص 
مجازي در حال حاضر کار مي کنم، از مشکالت روز 

جامعه است.
جوان  هنرمندان  به  توصيه اي  چه     

کاريکاتوريست داريد؟
نکته مهمي که بايد به کاريکاتوريست ها عرض کنم 
باشند کارهاي  زيادی داشته  اين است که تالش 
و کارتون  باشند  ببينند مطالعه داشته  را  ديگران 
متولد مي  باشد، سوژه خودش  اگر عالقه  ببينند 

شود.
 نقاشي هم مي کنيد؟ 

بيشتر تمرکزم  نقاشي کنم،  زياد وقت نمي کنم، 
براي کشيدن کارتون است.

آثار خود  از  هم  نمايشگاهي  به حال  تا  آيا     
برگزار کرديد؟

االن که بيشتر در فضاي مجازي فعال هستم. چون 
راحت تر مي شود کار کرد و آثار خود را به نمايش 
گذاشت. برگزاري نمايشگاه در ايران، دنگ و فنگ 

زياد دارد. 
   در يک جمله بگوييدايده ها چه مفهومي را به 

مخاطب منتقل کند، چه مي گوييد؟
من وظيفه دارم اثري رو بکشم و وقتي سوژه اي 

مختلف؛  گروه هاي  از  مي بينم  مي کنم  کار  را 
مسوولين،  عادي،  افراد  سبلريتي ها،  مطبوعاتي ها، 
همه اين سوژه را مي پسندند و کامنت هايي به من 
مي رسد مي فهمم که سوژه ام مورد اقبال بوده است.

 در پايان اگر صحبتي داريد بفرماييد؟
 خودم را نه جزو نقاش ها مي دانم، نه مجسمه سازها 
و نه تصويرگرها. وقتي سوژه اي مي يابم آنرا در ذهنم 
مي سازم و بعد  آن را طراحی می کنم  و دنبال اسم 
گذاشتن روي آن نيستم. هرجايي هم که فضايي 
.حاال  مي کنم  ارائه  مي شود،  مهيا  کارم  ارائه  براي 
درقالب چاپ درمطبوعات باشد يا تصويردرفضاي 
مجازي و يا درقالب جشنواره يا هر فضاي ديگري. 

خوشحالم جزو خانواده کارتونيست ها هستم.

گفتگوی اختصاصی سخن تازه با محمد صالح رزم حسینی کاریکاتوریست کرمانی؛

کاریکاتور، فریادی ست با زبان بسته
     ساره میرحسینی
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آمارهای منتشرشده از سه          ماهۀ نخست سال جاری نشان می دهد، صادرات فرش دستباف 
ايران به يك  هزار تن رسيده و ارزشی معادل ۱۱ ميليون دالر داشته است که در مقايسه با مدت 

مشابه سال  گذشته سه  درصد افزايش وزنی و ۱۱ درصد افزايش ارزش نشان می دهد.
عضو هيات رئيسه اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف گفت: »شکل روابط 
بين          المللی تحريمی، کار را برای فعاالن اقتصادی سخت کرده است؛ ما مراودۀ بين          المللی نداريم 
يا حداقل می شود گفت مراودات به سختی انجام می گيرد. به اين ترتيب دور از انتظار نيست که 

بازارهايمان را کم کم از دست بدهيم. 

تحریم          ها صادرات 
فرش دستباف

 را سخت کرده است

خبــر  مانسون فرصتی برای آبگیری سدها
مديرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان اظهارداشت: به دليل خشکسالی اکثر سدهای کرمان ذخيره آب مناسبی ندارند و 
در بارندگی های روزهای آينده می توان آب مورد نياز را ذخيره سازی کرد.وی گفت: هم اکنون سد سيرجان ۳7 درصد، بافت 
۵2 درصد، جيرفت ۳7 درصد، نساء ۶۵ درصد آب ذخيره شده است و در صورت بارندگی ها سعی در ذخيره سازی داريم و 
ضروری بر بازگشايی دريچه های سدها وجود ندارد و همه چيز تحت کنترل و مديريت است.وی عنوان کرد: بايد تمام تالش 
در خصوص استحصال آب های سطحی انجام شود و در اين خصوص بايد برنامه ريزی کالن انجام شود.رشيدی گفت: در 

صورت بروز ضرورت برای بازگشايی دريچه سدها اطالع رسانی الزم به مردم اين مناطق انجام می شود.

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 4
خیابانها آسفالت

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/19 
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:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 1 منطقه دو شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 
تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 1 منطقه دو شهرداری سیرجان( 

2001005674000059  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/19 
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:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه دو شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 

تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 2 منطقه دو شهرداری سیرجان( 

2001005674000060  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

اجرای پروژه خط کشی، عالئم و تجهیزات ایمنی معابر کارگران، رانندگان، آهنگر و فرهنگ منطقه گل گهر

پیرو آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه خط کشی، عالئم و تجهیزات ایمنی معابر کارگران، رانندگان، آهنگر و فرهنگ منطقه 
گل گهر به استحضار می رساند آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1401/05/10  می باشد لذا از 
شرکتهای پیمانکار ذیصالح دارای رتبه 5 در صالحیت راه و ترابری  یا ابنیه دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از به 

سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2_سپرده شرکت در مناقصه: 1،393،465،881 ریال

3_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/08 

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

                   تنظیف، جمع آوری محصوالت و شستشوی تابلوهای منطقه گل گهر
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد تنظیــف، جمع آوری محصوالت و شستشوی تابلوهـــای منطقه 

گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های  خدماتی دارای صالحیت تنظیف  واگذار نماید.
 لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/05 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/15

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه: 2،505،250،000 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(


