
دستگیری چهار نفر از عامالن تیراندازی در سیرجان 
سرپرست فرماندهی انتظامی  سیرجان از دستگیری چهار نفر از عامالن تیراندازی 
توسط ماموران انتظامی در این شهرستان خبر داد .سرهنگ منصور رمضان نژاد  اظهار 
داشت پس از اعالم مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع و تیراندازی در روستای 
سلیمانیه این شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار 
گرفت .وی افزود ماموران کالنتری ۱۷ با حضور به موقع در محل دو نفر از عامالن نزاع 
و تیراندازی را دستگیر کردند و دو نفر از متهمان پیش از حضور ماموران از محل متواری 
شده بودند. سرهنگ رمضان نژاد خاطرنشان کرد: پس از گذشت ۲۴ ساعت با تحقیقات 
تخصصی و بررسی های به عمل آمده توسط پلیس امنیت عمومی  ۲ نفر متهمان متواری 
که از عامالن تیراندازی این درگیری بودند شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی 

در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و از مخفیگاه آنها یک اسلحه شکاری کشف شد .

کشف کاالی قاچاق از وانت پیکان در سیرجان
به  لوازم خانگی قاچاق  از کشف  انتظامی شهرستان سیرجان   سرپرست فرماندهی 
ارزش ۳ میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت پیکان در محور سیرجان 
شهربابک خبر داد .سرهنگ منصور  پلیس بیان داشت ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
این کنترل خودروهای عبوریس در محور سیرجان شهربابک به یک  این فرماندهی 

دستگاه خودروی وانت پیکان مشکوک و موضوع را تحت بررسی قرار دادند .
وی افزود در بازدید از این خودرو تعداد ۱۶ قلم لوازم خانگی فاقد هرگونه مدارک 
مثبته گمرکی که به صورت قاچاق تهیه شده اند کشف شد سرپرست فرماندهی انتظامی 
شهرستان سیرجان ارزش این محموله مکشوفه را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه سه 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت در این رابطه دو نفر دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی 

تحویل مرجع قضایی و اموال قاچاق نیز توقیف و به اداره تعزیرات انتقال داده شدند.

برنده شدن در قرعه کشی همراه اول و برنامه های 
صدا و سیما ترفند کاله برداران است

پرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان گفت: شهروندان هوشیار باشند برنده 
شدن در قرعه کشی همراه اول و برنامه های مطرح رادیویی و تلویزیونی یا برقراری 
 تماس تلفنی از طریق شبکه های اجتماعی و ارسال پیامک ترفند کالهبرداران است .

شهروندان  از  تعدادی  گذشته  روز  چند  :در  افزود  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
که  کرده اند  اعالم  مراجعه  فرماندهی  این  های  یگان  به  داشتن شکایت  با  سیرجانی 
برنده شده  اول  قرعه کشی همراه  داشته که در  اعالم  و  تماس گرفته  آنها  با  فردی 
با جلب  و  است  کرده  واریز جایزه درخواست  برای  را  کارت شهروندان  و شماره  اید 
دستور  در  موضوع  بررسی  که  است  شده  کالهبرداری  آنها  از   ، شهروندان  اعتماد 
است. شده  آغاز  مجرمین  دستگیری  برای  شهرستان  این  فتای  پلیس  ماموران   کار 

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد شهروندان هوشیار باشید کالهبرداری با ترفند تماس 
برنامه  از طریق شبکه های اجتماعی واتساپ و به عنوان برنده شدن در قرعه کشی 
 های مطرح رادیویی و تلویزیونی و یا اپراتورهای تلفن همراه شگرد کالهبرداران است .

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان درپایان به شهروندان توصیه کرد :از 
دادن اطالعات کارت بانکی خود به ویژه پیامک های مربوط به درخواست رمز را به هیچ 

عنوان در اختیار دیگران قرار ندهند.
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مهر: محمد صابری  اظهارداشت: متأسفانه ساعت یک بامداد بر اثر تصادفی که در جاده باغین روی 
داد شاهد بروز یک حادثه بودیم که ۵ دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند. این اتوبوس از 
مشهد عازم بندرعباس بوده است. وی افزود: با همکاری عوامل هالل احمر و با آزاد سازی مجروحان، 
کار اعزام آنها به بیمارستان های شهر کرمان در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد. صابری ادامه داد: دو 
مرد ۲۸ و ۲۰ ساله در لحظه تصادف جان باختند و ۹ مرد و ۸ نفر از مصدوم شده تند که حال عمومی 

مصدومان مساعد است.

برخورد اتوبوس با 
کامیون در باغین ۲ 
کشته و 17 مصدوم 

برجای گذاشت

 اومیکرون اطفال را بیش تر بیمارستانی می کند 
فردایکرمان: دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه تلفیق دو سویه دلتا و اومیکرون فعال وجود ندارد، گفت: »اومیکرون در کشورهایی 
که گسترش وسیع تری داشته، بیش تر سنین پایین را مبتال کرده است و در برخی کشورها حتی آمار ابتال و بستری اطفال را به ۳۰ درصد رسانده 
است دکتر حمیدرضا جماعتی افزود: »به همین دلیل، واکسیناسیون سنین ۵ تا ۱۱ سال ضرورت دارد«.  وی با بیان اینکه اکنون در بیمارستان ها 

مشکلی برای پذیرش بیماران وجود ندارد، اظهار کرد: »تاکید فعلی ما بر رعایت پروتکل ها و تشویق مردم به واکسیناسیون دز سوم است«.
وی درباره شیوع سویه های جدید کرونا از جمله دلمیکرون نیز گفت: »دلمیکرون یک بحث تئوریک است که هنوز از مجامع علمی و محققین 

کشورهایی که شیوع بیش تری از اومیکرون را داشتند، گزارش نشده است«. »تلفیق دو ویروس دلتا و اومیکرون فعال وجود ندارد«.

سال پیش باغ وحش سیرجان در نزدیکي 
هما شهر توسط فردي که شاید مي خواست 
براي شهرش کاري کند افتتاح شد، مکانش 
و  داشت  آب  نه  اما  بود،  وحش  باغ  شبیه 
نه برق و نه برخي امکانات. در همان زمان 
تعدادي حیوان به این مکان منتقل شدند 
اما   بعد گذشت مدت زماني این حیوانات 
از چرخه خارج شدند تنها بازمانده حیوانات 
این باغ وحش  فقط یک شیر نحیف مانده 

و یک جبیر. 
 این شیر که تنها بازمانده چهار شیر باغ 
فعاالن  فشار  از  بعد  است  کرمان  وحش 
محیط زیست براي تنگي قفس در نهایت 
مسووالن باغ وحش کرمان را مجبور کرد 
هماشهر  وحش  باغ  به  را  آنها  از  یکي  تا 
سیرجان انتقال دهند. سه شیر دیگر، همین 
تلف  جا  همان  و  نیاوردند  شانس  هم  قدر 
شدند و دیگري به علت بیماري تاب نیاورد 
حال این روزها  و بعد از سر و صداي زیاد 
انجمن های حمایت از حیوانات، صاحب باغ 
وحش سیرجان بعد از چندین تذکر از سوي 
محیط زیست به دادسرا احضار شد. حاال دو 
راه براي این شیر پیش رو گذاشتند؛ انتقال 

به کرمان یا یوتانایز )مرگ بدون درد(.
به  درمان  براي  قبل  روز  چند  را  جبیر 

محیط زیست منتقل کردند. 
طبق گفته  دامپزشک این باغ وحش دو 
سال قبل در اینجا حداقل چهار گرگ، کل 
و بز و قوچ و میش و بزمجه و همین طور 
اینکه  عقاب طالیي و دال سیاه هم بود و 

این حیوانات چه شدند؟
اما کوهپایه به عنوان دامپزشک که مدرک 
مرتبط با حیات وحش دارد،  نظر دیگري 
از  قبل  سال  سه  که  بازدیدي  در  او  دارد. 
ارزیابي  را  این شیر  و  این مجموعه داشته 
را ۱۲  شیر  دندانهایش سن  روي  از  کرده 
سال تخمین زده. با احتساب این سه سال  
احتماال این که شمایل ظاهریاش دو برابر 
آن را نشان میدهد حاال شیر باید ۱۵ سال 

داشته باشد 
معتقد  کوهپایه 
شیر  این  که  است 
درمان  محل  در  اگر 
حتمي  مرگش  نشود 
که  طور  همان  است: 
فضاي  فیلم هاي  در 
شده  پخش  مجازي 
شیر بیماري پیکا دارد. 
چون زماني که گوشت 
ریختند،  جلوش 
خورد.  را  سنگ 
به  چشمانش  بینایي 
ویتامین  کمبود  دلیل 
وي  رفته.  دست  از 
میشود  است   امیدوار 

درمانش کرد. اما اگر بیهوش  و به کرمان 
براي درمانش منتقل شود تلف مي شود اما 
باید حیوان را همین جا درمان کنیم بعد به 

کرمان انتقالش دهیم. 
وي گفت: اگر اجازه دهند درمان را شروع 
یک کیس خوب  بخواهند  اگر  اما  میکنم، 
براي دانشکده جور کنند، به کرمان انتقالش 
از مردنش یک اسکلت خوب  دهند و بعد 

براي سالن آناتومي دانشگاه تهیه کنند.
محیط  حفاظت  کل  اداره  رسمي  پاسخ 
زیست استان در خصوص اخبار منتشره در 
فضاي مجازي در مورد تنها گونه موجود در 

باغ وحش سیرجان: 
فضاي  در  منتشره  گزارشات  اساس  بر 
در  مجازي  فضاي  و  ها  دررسانه  مجازي 
باغ  وضعیت  و  شیر  قالده  یک  خصوص 
محیط  اداره کل حفاظت  وحش سیرجان 
زیست استان از تعطیلي مجموعه باغ وحش 

خبر داد.
و  طبیعي  محیط  معاون  غفاري  مهندس 
بیان  این خصوص  استان در  تنوع زیستي 
وحش  باغ  مجموعه  در  که  شیري  داشت: 
سیرجان نگهداري مي شود آخرین بازمانده 

از  شیرهایي است که چندین سال در باغ 
وحش متعلق به شهرداري کرمان نگهداري 
مي شده اند. با توجه به کوچک بودن فضاي 
و  کرمان  وحش   باغ  در   شیرها  زیستي 
این  کرمان  شهرداري  وحش  باغ  تعطیلي 
در  نگهداري  منظور  به  صرفا  مسن  شیر 
فضاي مناسب تر به باغ وحش آقاي دري 
در سیرجان منتقل شد و در آخرین بازدید 
اداره نظارت بر حیات وحش استان وضعیت 

جسماني شیر مناسب گزارش شد. 
هاي  ماه  طي  متاسفانه  افزود:  ایشان 
به  دري   آقاي  اظهارات  اساس  بر  گذشته 
دلیل اینکه سارقین وارد محوطه باغ وحش 
اند  کرده  وارد  را   خساراتي  و  شوند  مي 
نیز ظاهرا  باغ وحش  از  حیوانات  تعدادي 
غیر  و  موضوع  پیگیري  که  اند  نموده  فرار 
استاندارد بودن باغ وحش و بررسي تعطیلي 
کامل آن در دستور کار اداره کل قرار مي 
جهت  الزم  اقدامات  و  مکاتبات  و  گیرد 
جبران خسارات و ضرر و زیان حیوانات و 
همچنین ساماندهي تنها حیوان موجود ) 

شیر( صورت پذیرفته است.
  حسب وظیفه قانوني، اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان که نظارت بر عملکرد 
باغ وحش  ها را بر عهده دارد با هماهنگي 
انجام شده با مراجع محترم قضایي  و  با 
به  بازدید  باغ وحش  از  دامپزشک   حضور 
عمل مي اورند و  وضعیت شیر مورد بررسي 

قرار مي گیرد. 
و  حفاظت  اداره  رئیس  پورسینا  مهندس 
مدیریت حیات وحش و موزه تاریخ طبیعي 
در خصوص آخرین اقدامات انجام شده بیان 
به علت  باغ وحش سیرجان   داشت: شیر 
کهولت سن و عدم توانایي آن در تغذیه و 
احتماال بیماري دچار ضعف و الغري شده 
با  گردید  تاکید  حاضر  حال  در  که  است 
حیوان،  دندان  و  دهان  مشکالت  به  توجه 
تغذیه آن با گوشت به صورت چرخ شده  و 

مکمل هاي غذایي صورت پذیرد
باغ  وضعیت  به  توجه  با  افزود  ایشان 
وحش سیرجان و وضعیت شیر با سازمان 
حفاظت محیط زیست در خصوص معرفي 
یک مرکز مجاز پیگیري هاي الزم را انجام 
داده ایم و در صورت تمایل مراکز نگهداري 
مجاز واگذاري آن را با توصیه دامپزشکان 
در دستور کار قرار داده ایم اما  بر اساس 

اظهارت کارشناسان و دامپزشکان  به دلیل 
نمودن  بیهوش  ریسک  باالي حیوان،  سن 
انتقال زیاد است و ممکن است  آن جهت 
بیهوشي منجر به تلف شدن  حیوان گردد. 
زنده  زمان  تا  مجبوریم  صورت  آن  در  که 
ماندن حیوان، آنرا در شرایط  استاندارد در 
همین محوطه و با نظارت بیشتر  در فضاي 
نگهداري  دارد  وجود  که  مناسبي  زیستي 

کنیم.
ایشان در مورد اظهارات دامپزشک مستقر 
در شهرستان سیرجان افزود: تصمیمات در 
خصوص انتقال، بیهوشي و مرگ آرام یک 
حیوان بایستي توسط یک تیم کارشناسي 
کارشناسي  تیم  این  در  که  پذیرد  صورت 
ازنظرات متخصصین مختلف )محیط زیست 
و دامپزشک )جراحي،داخلي، بیهوشي و....( 
بهره مي بریم و ابتدا راهکارهاي مختلف را 
تصمیم  بعد  دهیم  مي  قرار  بررسي  مورد 
نهایي را اخذ مي کنیم  و تصمیم یک فرد 
و یا قول یک فرد براي این مهم معقول و 

منطقي نیست. 
کل  اداره  طبیعي  زیست  محیط  معاون 
حفاظت محیط زیست استان کرمان ضمن 
تشکر از احساس مسوولیت شهروندان گرامي 
و سازمانهاي مردم نهاد ابراز داشت : از همه 
تقاضامندیم  طبیعت  دوستداران  و  مردم 
از اخبار منتشره  از هر گونه برداشت  قبل 
مسایل  خصوص  در  مجازي،  فضاي  در 
زیست محیطي موضوع رااز طریق این اداره 
پیگیري  کل )شماره تماس ۳۱۲۱۸۰۱۰( 
نمایند و نسبت به صحت و سقم اطالعات 
حاصل  اطمینان  گرفته  صورت  اقدامات  و 
اداره کل حفاظت محیط زیست  و  نمایند 
استان، این اطمینان خاطر را مي دهد که 
کلیه اقدامات قابل انجام در راستاي بهبود 
وضعیت زندگي حیوان کما في السابق در 
و  داشت  خواهد  و  داشته  قرار  کار  دستور 
این  فني در  و  مالي  هیچ گونه محدودیت 

زمینه وجود ندارد.

              شیری که در باغ وحش مانکن شد

آگهی تجدیداول زمایده 17 قطعه زمین با کارربی مسکونی 

 نوبت دومواقع رد استان رکمان شهرستان سیرجان، شهر نجف شهر

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد 17 قطعه 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 می توانند جهت دریافت  اسناد مزایده با مراجعه حضوری به بنیاد مسکن شهرستان سیرجان با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی اقدام نمایند. و برای هماهنگی  
و پرداخت هزینه اسناد و بازدید از نقشه ها و موقعیت قطعات مذکور و سایر شرایط مزایده در تاریخ های مشخص شده به بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیرجان واقع در بلوار سیدجمال الدین 

اسدآبادی مراجعه نمایند. در ضمن متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن: 42302002 بنیاد مسکن شهرستان سیرجان ) آقای مهندس سعیدی( تماس حاصل نمایند.
1-نوع فراخوان: مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل

2-زمان دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/10/08 تا ساعت 14 روز شنبه 1400/10/18
3-محل دریافت اسناد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیرجان به آدرس فوق

4- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 14 روز سه شنبه 1400/10/28 و محل تحویل بنیاد مسکن سیرجان
5- زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت:  روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان دفتر معاون پشتیبانی

مساحت قطعهشماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف
)متر مربع(

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه)ریال(

314a36010/000/584/0001400/3نجف شهر فاز 1سیرجان1

460192/67/000/162/5601400/3نجف شهر فاز 2سیرجان2

413300/988/000/168/7921400/3نجف شهر فاز 2سیرجان3

30236012/000/528/0001400/3نجف شهر فاز 2سیرجان4

147347/459/000/310/0551400/3نجف شهر فاز 2سیرجان5

633193/256/000/141/9501400/3نجف شهر فاز 2سیرجان6

635a281/758/000/940/0251400/3نجف شهر فاز 2سیرجان7

451b173/776/800/245/6721400/3نجف شهر فاز 2سیرجان8

339251/246/500/081/2801400/3نجف شهر فاز 3سیرجان9

2922506/700/375/0001400/3نجف شهر فاز 3سیرجان10

مساحت قطعهشماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف
)متر مربع(

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه)ریال(

2562757/003/406/1681400/3نجف شهر فاز 3سیرجان11

802706/100/380/0001400/3نجف شهر فاز 3سیرجان12

452007/480/080/0001400/3نجف شهر فاز 4سیرجان13

3942007/299/600/0001400/3نجف شهر فاز 5سیرجان14

292a171/85/999/926/0201400/3نجف شهر فاز 5سیرجان15

288337/848/000/051/7961400/3نجف شهر فاز 5سیرجان16

116197/766/900/241/9201400/3نجف شهر فاز 5سیرجان17

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان رکمان


