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همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران صورت پذیرفت؛

رونمایی از بنای یادبود شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

روز چهارشنبه  20بهمن  1400آئین رونمایی
از یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسالمی
سیرجان برگزار شد .در این مراسم که به منظور
تجلیل و تکریم مقام شامخ شهدا و ترویج
فرهنگ ایثار صورت گرفت ،حجتااسالم حیدری
امامجمعهی موقت ،سهراب بهاءالدینی فرماندار،
آقای پیشبین رئیسدفتر نماینده مردم سیرجان
و بردسیر در مجلس شورای اسالمی ،فرماندهان
نظامی و انتظامی ،مسئوالن شهرستان و روسای
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان و
استان ،هیئترئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی سیرجان و دیگر مسئوالن حضور داشتند.
حجتاالسالم میرشفیعی در سخنان خود با
اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری ،گفت :جهاد
تبیین و بحث حملهی ترکیبی به جبههی دشمن
جز با کمک و همبستگی و همافزایی بین دانشگاه
و بخشهای مختلف نظام جمهوری اسالمی ایران
حاصل نمیشود .اکنون چنین همافزاییهایی و

اتحادهایی را در سطح دانشگاههای آزاد اسالمی
کل کشور و باالخص دانشگاه آزاد اسالمی استان
کرمان و دانشگاه آزاد واحد سیرجان شاهد هستیم.
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای آزاد اسالمی استان کرمان ،ادامه داد:
مقام معظم رهبری فرمودند که دانشگاهها باید با
صنعت ارتباط برقرار کنند و به عنوان دانشگاههای
حل مسئله قرار بگیرند و در ایام تحریمها به کمک
صنعت و مردم قرار بگیرد .در دانشگاه آزاد سیرجان
شاهد رویدادهای خوبی در این زمینه هستیم و با
یک پیوست فرهنگی با تمام موانعی که سد راه
بوده توانستهاند این پیشرفتها را داشته باشند.
در این مراسم دکتر علیرضا منظریتوکلی
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان ،در
رابطه با افتتاح این پروژه توسط همکاران دانشگاه
آزاد واحد سیرجان گفت :زنده نگهداشتن یاد
شهید کمتر از شهادت نیست .رییس دانشگاه
آزاد اسالمی استان کرمان ادامه داد :امروز روز

انقالب اسالمی ،اقتصاد مقاومتی و کارآفرینیست.
افتخار داشتم در این روز در یکی از دانشگاههای
برتر استان و کشور حضور پیدا کنم و از مدیریت
جهادی دکتر یعقوبیپور تشکر کنم .وی در زمینه
اقتصاد مقاومتی و تولید ملی و کارآفرینی زحمات
زیادی متحمل شده است .برقرار کردن ارتباط
با صنعت برای دانشگاهیان کار سختی است.
این تابو را همکاران خوبم در سیرجان شکستند
و امروز ارتباط ما با صنعت خیلی خوب است.
دکتر یعقوبیپور تعداد زیادی نیرو حدود 60
نفر را در کارگاههای مهندسی معکوس دانشگاه
مشغول به کار نموده است که به تولید قطعاتی
که تحریمی هستند ،میپردازند .این میتواند یک
الگو و سرمشق برای کلیهی دانشگاهها در سطح
کشور باشد .یکی از رسالتهای مهم دانشگاهها
انتقال دانش و تولید دانش از راه پژوهش و سپس
کارآفرینی و حل مسئله است .نظر مقام معظم
رهبری این است که دانشگاهها حل مسئله باشند.

همکاران سیرجانی با استفاده از امکانات و نیروهای
متعددی که در دانشگاه آزاد سیرجان است ،کاری
کردند کارستان و اینجا قطب تولید برای کل
صنعت کشور شده است .از یکایک همکارانم در
دانشگاه آزاد سیرجان و در راس آنها از آقای دکتر
یعقوبیپور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان
تقدیر و تشکر میکنم.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان نیز با
ذکر یاد و خاطره شهدا ،گفت :پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی از ثمره خون شهیدان ،مجاهدت
امت شهیدپرور ایران است .شهید با طبیعت و
ذاتی که سرشته عشق و عالقه به وصال محبوب و
معشوق است در پرتو تجلیات حق ،از خود بیخود
گشته و با انتخاب شهادت به زیباترین شکل در
جوار محبوب قرار میگیرد .خون شهید عامل بقای
جوامع انسانی و تداوم ارزشهای مقدسی است که
انسانیت ،شرف ،عدالت و آزادی در پرتو آن استمرار
مییابد.

آگهی تجدید سوم مزایده  8قطعه زمین با کاربری مسکونی
واقع در استان کرمان شهرستان سیرجان شهر نجفشهر (نوبت اول)

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در
نظر دارد  8قطعه زمین با کاربری مسکونی و
با مشخصات ذکر شده در جدول ذیل واقع
در شهرستان سیرجان را از طریق برگزاری
مزایده کتبی عمومی به فروش برساند .لذا کلیه
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده
با مراجعه حضوری به بنیاد مسکن شهرستان

سیرجان با رعایت کامل دستورالعملهای
بهداشتی اقدام نمایند و برای هماهنگی و
پرداخت هزینه اسناد و بازدید از نقشهها و
موقعیت قطعات مذکور و سایر شرایط مزایده
در تاریخهای مشخص شده به بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان سیرجان واقع در بلوار
سیدجمالالدیناسدآبادیمراجعهنمایند.

در ضمن متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر
میتوانند با شماره تلفن  42302002بنیاد
مسکن شهرستان سیرجان آقای مهندس سعیدی
تماس حاصل نمایند.
 -1نوع فراخوان :مزایده عمومی کتبی اراضی به
شرح جدول ذیل
 -2زمان دریافت اسناد از ساعت  10صبح روز

شنبه  1400/11/23تا ساعت  14روز دوشنبه  -5زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :روز
شنبه مورخ 1400/12/14
1400/12/02
 -3محل دریافت اسناد بنیاد مسکن انقالب  -6بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان دفتر
معاونپشتیبانی
اسالمی شهرستان سیرجان به آدرس فوق
 -4آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 13
روز پنجشنبه  1400/12/12و محل تحویل روابطعمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
کرمان
بنیاد مسکن سیرجان
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برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم در کودکان  3تا  6سال
مرکز ۸۷۰۰
شماره تلفن مرکز۴۲۳۹۷۷۰۰ :
شماره روابطعمومی۴۲۳۹۷۷۰۰ :
آدرس :نجف شهر قدیم بلوار امامرضا(ع)
کالنتری سابق

شماره تلفن۴۲۳۳۴۶۴۲ :
شماره روابطعمومی۰۹۱۳۰۸۰۶۸۵۷ :
مرکز 9374
شماره تلفن42252802 :
شماره روابطعمومی09102761174 :
آدرس :مکیآباد -بلوار حمزه سیدالشهدا-
نرسیده به بریدگی دوم -روبروی مهد ارکیده-
مجتمع خدمات بهزیستی مثبت زندگی

مرکز 7411
شماره تلفن مرکز034-42260894 :
شماره تماس همراه09103071401 :
آدرس مرکز :خیابان غفاری ،خیابان شهید
مرکز مثبت ۷۷۹۳
محمودی روبهروی مدرسه بازدار
شماره تلفن مرکز۴۲۳۳۵۱۳۱ - ۴۲۳۳۳۹۳۵ :
شماره روابطعمومی۰۹۱۳۹۶۷۵۸۷۳ :
مرکز مثبت زندگی ۹۳۲۵
آدرس :بلوار ولیعصر -خیابان شهید فریبرز
شماره تلفن03442201006 :
صالحی -درب چهارم
شماره روابطعمومی09021798373 :
آدرس :انتهای خیابان خواجو -روبروی مسجد
ابوالفضل کوچه جنب فستفود زرین -شماره مرکز ۱۰۷۴۰
شماره تلفن مرکز۴۲۲۰۹۶۹۹ - ۰۹۰۳۱۱۷۳۱۴۹ :
 -22انجمن زنان نیکوکار
آدرس :خیابان شیخ عطار -جنب پیشدبستانی
ندا
مرکز مثبت زندگی ۸۹۳۹
آدرس :خیابان وحید -فرعی رزمآوران -کوچه
مرکز مثبت زندگی  ۷۸۲۸هماشهر
رزمآوران یک

13330/

034-42375751

13330/

روابطعمومی بهزیستی
سیرجان

مجتمع خدمات

بهزیستی مثبت زندگی

و

تلفن:
شماره
۰۹۱۳۱۷۸۲۰۳۲
آدرس  :هماشهر -محله سعادتآباد -بلوار
امامخمینی ،بلوار امامحسین(ع)
مرکز مثبت زندگی کد ۹۶۰۸
شماره تلفن۴۲۲۵۱۸۸۷ :
شماره روابطعمومی۰۹۱۳۸۲۶۲۰۲۳ :
آدرس :چهارراه طلوع -پشت دادسرا -کوچه
گلگهر ۶
مرکز مثبت زندگی ۹۷۷۵
شماره تلفن مرکز۰۳۴۴۲۲۸۱۲۹۰ :
شماره همراه۰۹۱۳۱۷۸۰۴۵۲ :
آدرس :خیابان قدس جنوبی -روبروی ساختمان مرکز 2333
مسئول فنی مرکز :مینا آباده
پزشکان بزرگمهر -کوچه شماره ۶
روابطعمومی مرکز :مارال علینژاد
شماره تماس مرکز034-42270459 :
مرکز 5371
شماره تماس روابطعمومی09334147786 :
شماره تلفن مرکز034-42236567 :
آدرس :انتهای بلوار دکتر صادقی -دوربرگردان
شماره روابطعمومی09385941916 :
آخر -جنب ایستگاه اتوبوس
آدرس :چهارراه 17شهریور -بازارچه الغدیر

