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23  آذر1401 خبر

دوساالنۀ  دومین  کتاب  در  کرمانی،  کارتونیست  رزم حسینی،  محمدصالح  اثر 
آلبانی )2022( منتشر شد.این کارتون،  نیکونیکوالی کشور  بین المللی  کارتون 
اثری است با موضوع »دنیا به کجا می رود«.رزم حسینی همچنین دارای بیش از 
50 جایزۀ بین المللی است. رزم حسینی، تاکنون در جشنواره های متعدد ملی و 
بین المللی موفق به دریافت جایزه شده یا آثارش در کتاب جشنواره های داخلی و 

خارجی منتشر شده است.     

 انتشار اثری هنرمندانه 
از »صالح رزم حسینی« 
در یک کتاب خارجی 

خبــر میوه به اندازه کافی موجود استمیوه به اندازه کافی موجود است
رئیس اتحادیه بارفروشان خاطر نشان کرد: از این هفته تا شب یلدا روزانه هزار و 500 تا 2 هزار تن پرتقال در میدان عرضه 
خواهد شد؛ بار به میزان کافی موجود است و نگرانی ما این است که نتوانیم محصوالت کشاورزان را بفروشیم.دارایی نژاد با اشاره 
به برنامه ریزی های صورت گرفته برای مدیریت بازار شب یلدا، گفت: تولید هندوانه در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 
یک و نیم برابر بیشتر شده است عالوه بر افزایش تولید کیفیت هندوانه های امسال به مراتب نسبت به سال گذشته مرغوب تر 
است. وی با بیان اینکه از 20 آذر برنامه ریزی برای تنظیم بازار شب یلدا آغاز شده است، تصریح کرد: روزانه 2 هزار تن بار هندوانه 
وارد میدان میوه و تره بار می شود؛ حجم ورودی بار هندوانه به گونه ای تنظیم شده است که در این شب کمبودی نداشته باشیم.  

 »بزقرمه« و »شیرینی مستوک« ثبت ملی شد

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از ثبت 9 اثر ناملموس کرمان در 
فهرست آثار ناملموس فرهنگی و تاریخی کشور خبر داد. فریدون فعالی گفت: »این آثار شامل مهارت 
بند طالی ساعت  مهارت ساخت  بزقرمه،  مهارت پخت غذای سنتی  پیاز،  گردو  پخت غذای سنتی 
حصیری، مهارت تهیۀ قاتق بنه، مهارت ساخت مروارید خشخاشی )مرواریددوزی روی طال(، مهارت 
ساخت گردنبند سنگ یاقوت، دانش بومی درمان شکستگی و دررفتگی مفاصل استان کرمان، مهارت 
قلعه گنج  مستوک  تهیۀ شیرینی  مهارت  و  بافت  و  نان چرب شیرین شهرستان های سیرجان  پخت 
می شود«.  به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، 
وی افزود: »این آثار در کنار ارزش فرهنگی  شان شرایط برندسازی و بهرۀ اقتصادی را نیز دارند که باید 
با مشارکت جوامع محلی و دستگاه های مرتبط دولتی زمینه را برای این موضوع فراهم کرد«.فعالی 
خاطرنشان کرد: »طی کردن فرایند تجاری سازی این آثار باید به شکلی انجام شود که اصالت و هویت 

تکنیک ها و روش های تهیه و آماده سازی این آثار مورد توجه قرار گیرد«.

ساختمان موزه گلیم سیرجان ساخته شده است
حسین زاده؛ معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اظهار 
کرد: این موزه تاکنون سه مرتبه به مناقصه گذاشته شده است و منتظر انتخاب پیمانکار هستیم. طرح 
مطالعاتی و محتوایی و طراحی داخلی موزه انجام شده و شرح خدمات نوشته و در سامانه گذاشته شده 

ولی متاسفانه تاکنون پیمانکار واجد شرایط نیامده است.
وی افزود: شهردار سیرجان که دبیر شهر جهانی است در این خصوص دغدغه دارد و پیگیر هستند.

او با اشاره به اینکه باید همه مردم و مسئوالن نسبت به مسائل حوزه صنایع دستی حساسیت داشته 
باشند، اظهار کرد: صنایع دستی بخشی از فرهنگ و هنر ما است و چند هزار سال سابقه پشت هر رشتۀ 
آن وجود دارد.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با 
اشاره به وجود ۱۸ گروه و 299 رشته صنایع دستی در این استان افزود: صنایع دستی بخشی از اقتصاد 
و فرهنگ ما است و باید همه در کنار اداره کل میراث فرهنگی که متولی صنایع دستی است قرار بگیرند 

و هم افزایی ایجاد کنیم.
او ادامه داد: برای اینکه شرایط بافندگان و تجارت صنایع دستی به خصوص گلیم بهبود فعالیت های 

مهمی از سوی معاونت صنایع دستی در زمینه آموزش، تولید و تجارت در حال انجام است.
حسین زاده خاطرنشان کرد: استان کرمان به عنوان یکی از قطب های تولید صنایع دستی در کشور و 
حتی در سطح جهان حرف زیادی برای گفتن دارد که باید به آن اهمیت داده شود که خوشبختانه در 

شرایط فعلی این وضعیت وجود دارد.

توسعه زیرساخت ها اولویت باشگاه شهرداری است
افزایش سرمایه  و  زیرساخت ها  توسعه  گفت:  فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان  باشگاه  مدیرعامل 
ورزشی اولویت باشگاه شهرداری است.وی اظهار کرد: با توجه به رویکرد شهردار سیرجان، برای نخستین 
بار نیمی از بودجه این باشگاه به توسعه زیر ساخت های ورزشی محالت مختلف شهر به خصوص در 

محالت کم برخوردار اختصاص یافت.
بصیری نیا افزود: احداث یک زمین چمن طبیعی، احداث سه زمین چمن مصنوعی، پیگیری احداث 
ایستگاه ها و خرید دوچرخه های هوشمند برای افزایش سرانه ورزشی در دستور کار است و موجب تحقق 

نشاط اجتماعی، پویایی و سالمتی شهروندان می شود.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان خاطرنشان کرد ادامه داد: تیم فوتبال بانوان 
باشگاه شهرداری هم اکنون در صدر جدول لیگ برتر فوتبال بانوان قرار دارد، اما زمین اختصاصی برای 

تمرین و مسابقه ندارد.

  خبر

همکاری  با  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 
پرورش شهرستان سیرجان،  و  آموزش  اداره ی 
و  آموز  دانش  معلم،  شهدای  بزرگداشت  مراسم 
شهید حادثه ی تروریستی حرم مطهر شاهچراغ 

را برگزار نمود. 
بزرگداشت  مراسم  آذرماه  بیستم  یکشنبه،  روز 
شهدای معلم و دانش آموز سیرجان و همچنین 
یادواره شهید دانش آموز علی اصغر لری گویینی 
با حضور خانواده های شهدای معلم، مسوولین، 
علی)ع(  امام  سالن  در  آموزان  دانش  و  معلمین 
مراسم،  این  شد.  برگزار  سیرجان  شهرستان 
میزبان بیش از 2500 نفر دانش آموز و معلم بود.

مراسمی که نشان از عزت ملی داشت وبا حضور 
آموزان  دانش  و  شهرستان  و  استان  مسوولین 

سراسر سیرجان برگزار شد
المسلمین  و  السالم  حجت  مراسم،  این  در 
عنوان  به  سیرجان  موقت  جمعه  امام  حیدری، 
عرض  ضمن  یادواره،  این  سخنران  نخستین 
ایام فاطمیه؛ یاد و  تسلیت بمناسبت فرارسیدن 
راه حق گرامیداشت و  تمام شهیداِن  خاطره ی 
در  گوینی  لری  اصغر  علی  شهادت  کرد:  عنوان 
آن  به  زیارت  برای  که  زمانی  شاهچراغ،  حرم 
حادثه  این  افتاد.  اتفاق  بود  رفته  مقدس  مکان 
رقم خورد؟  اشخاصی  توسط چه  توسط  تلخ  ی 
داعش  تروریستی  گروه  از  که  افرادی  دست  به 
آمریکاست،  ی  آورده  پدید  داعش  و  بودند 
همین  اصلی  دشمن  کنیم  فراموش  نباید  پس 
آمریکایی است که گروه هایی همچون داعش را 

به وجودآورده است.
اقدام  از  حیدری  ها،  گفته  این  ی  ادامه  در 
باعث  شرکت گهرزمین و آموزش و پرورش که 
این گردهمایی با شکوه که نماد همبستگی ملی 

بود، تقدیر کرد.
فالح،  بزرگداشت،  مراسم  این  ی  ادامه  در 
مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهرزمین ضمن 
گرامیداشت مقام واالی شهدا و خانواده ی شهدا، 

بیان داشت: مرگ بر آمریکای واقعی صرفا شعار 
دانش  شما  پیروزی  و  درس خواندن  در  نیست، 

آموزان است.
اینکه شما با درس خواندن خود و طی درجات 
های  پیروزی  موجب  بتوانید  تحصیالتی  عالیه 
صنعت  جمله  از  مختلف  های  زمینه  در  پیاپی 
باشید آن وقت دست هر دشمنی از کشور کوتاه 
خواهد شد. تمیدواریم شما دانش آموزان امروز، 
میران و مهندسان، پزشکان و متخصصان بزرگ 
آینده باشید که وجودتان موجب تعالی کشور در 

تمامی زمینه هاست.

فالح افزود: برای تشویق دانش آموزان و تقدیر 
در  گهرزمین  آنان شرکت  مجاهدت  و  تالش  از 
المپیادها  در  که  آموزانی  دانش  از  تا  دارد  نظر 
شرکت و کسب رتبه کرده اند و همینطور دانش 
و دو  رقمی  رتبه ی تک  در کنکور  آموزانی که 

رقمی آوردند، با نظر فرمانداری تقدیر شود.
وی خاطرنشان کرد: هر دانش آموزی که امسال 
رتبه ی اول شهر را داشته باشد و همچنین آن 
دانش آموزانی که در کنکور، رتبه های تک رقمی 
و دو رقمی رشته های مرتبط با کار در گهرزمین 

را داشته باشند تقدیر خواهد شد.

و  آموزش  مسوولین  از  افزود:  ادامه  در  وی 
آموزشی  های  دوره  برگزاری  خواستار  پرورش 
بهتر  معلمانی  بتوانند  تا  هستیم  معلمان  برای 
دانش  درواقع  باشند.  داشته  آموزان  دانش  برای 
آموزان آینده سازان کشور هستند و مهم است 
بیشتر  توجهی  سازان  آینده  این  آموزش  به  که 

شود.
این مراسم با اجرای برنامه های مختلف از جمله 

اجرای سرود سالم فرمانده همراه بود.
شهدای  های  خانواده  از  مراسم  این  پایان  در 

معلم و دانش آموز تجلیل بعمل آمد.

به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین و آموزش و پرورش سیرجان صورت گرفت؛ 

برگزاری بزرگداشت شهدای معلم و دانش آموز سیرجان 
      زهرا شهسواری
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آگهی تجدید  فراخوان مناقصـه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 

نگهداری و راهبردی تاسیسات بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی نگهداری و راهبردی تاسیسات بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی  

به شماره 2001092962000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت 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 :  روز چهارشنبه 1401/09/23  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/10/01 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/14                               

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/10/17 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/10/11

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

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

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  4132 )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 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا سـاعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ  1401/10/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/10/12 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )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 عمومی یک مرحله ای 
بهســــازی پــــارک بنفشــــــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                      )شرح مختصر؛ بهســــازی پــــارک بنفشــــه( 
2001005674000187  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/09/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبـه تاریخ 1401/09/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/10/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/10/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:30 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  4132 )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 مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آبـــاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آباده( 
2001005674000186  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


