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 سارق که با استفاده از سالح سرد و تهدید، تلفن همراه چند شهروند کرمانی را سرقت کرده و متواری 
شده بودند، توسط ماموران توسط کالنتری 16 دستگیر شدند. به گفتۀ فرمانده انتظامی شهرستان کرمان، 
سارقان پس از دستگیری به 4 فقره سرقت با استفاده از سالح سرد در بعضی از نقاط شهر کرمان اعتراف 
کردند.  سرهنگ  پورامینایی گفت: »به دنبال شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه سارقان زورگیر با 
استفاده از سالح سرد و تهدید، تلفن همراه آن ها را سرقت کرده و از محل متواری شدند، بالفاصله موضوع 

شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت«.

 سارقان زورگیر 
تلفن همراه در 
کرمان دستگیر 

شدند 

خبــر
۷۲۱ کیلو مواد مخدر توسط تکاوران پلیس در سیرجان کشف شد

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۷۲1 کیلوگرم مواد مخدر توسط تکاوران عملیات رزم سیرجان خبر داد.به گزارش 
خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در یک عملیات ضربتی توسط تکاوران پلیس 
در سیرجان یک محموله بزرگ مواد مخدر کشف و توقیف شد.وی گفت: در این عملیات ۷۲1 کیلو تریاک، مرفین و شیشه 
کشف و ضبط شد.وی گفت: راننده یک کامیون در حال تحویل این میزان مواد مخدر به سرنشین یک خودرو سواری بود که 

در شهرک صنعتی سیرجان به دام افتاد و ۲ نفر در این زمینه دستگیر شدند.

سیرجان میزبان دبیران 
شهرهای جهانی کشور می شود

میراث  اداره کل  معاون صنایع  دستی  آذرماه،  امروز هفتم 
فرهنگی استان کرمان، شهردار و معاونان وی، رییس شورای 
نماینده  شورا،  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  و  شهر  اسالمی 
فرماندار، مسئول سرمایه گذاری شهرداری و سایر مسئوالن 
میراث فرهنگی استان تشکیل جلسه دادند و درباره صنایع 

دستی و ابنیه تاریخی سیرجان به تبادل نظر پرداختند. 
معاون  سیرجان،  شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان به اهمیت شهرهای جهان اشاره کرد و 
گفت: با ثبت گلیم شیریکی پیچ، سیرجان به یکی از شهرهای 
جهانی صنایع دستی پیوست و این عنوان معرف نام کرمان 

نیز هست. 
وی افزود: در حوزه صنایع دستی 14 شهر در کشور عنوان 
جهانی گرفته اند و اکنون سیرجان در کنار شهرهایی چون 

اصفهان، تبریز، شیراز، زنجان و ... قرار گرفته است.
کاظم حسین زاده با تاکید بر حفظ نام جهانی برای سیرجان، 
راهکارهایی مطرح کرد و افزود: همکاری با دانشگاه ها، برگزاری 
پرورش  مختلف،  کارگاه های  ایجاد  آموزشی،  کالس های 
بافندگان، زمینه ارتقای حوزه گلیم و حفظ عنوان شهر جهانی 
دانست و از مسئوالن سیرجان،همکاری بیشتری در این زمینه 

خواستار شد. 
بیان کرد: طی پروسه سختی گلیم  نیز،  شهردار سیرجان 
سیرجان به ثبت جهانی رسید. هم اکنون نیز کارهای خوبی 

در این زمینه انجام شده است. 
دکتر کریمی پور به راه اندازی گذر و موزه ی گلیم اشاره کرد 
و گفت: توسعه فعالیت های بیشتر و ارتقاء تالش ها در حوزه 
گلیم جزو برنامه های شهرداری و سایر مسئوالن شهرستان 

می باشد. 
 دبیر شهر جهانی گلیم به رفع مشکالت حوزه میراث فرهنگی 
شهر از جمله بازار قدیمی و بادگیر چپقی پرداخت و از تملک 
امالک اطراف بازار و این بادگیر با اعتباری حدود 11۰ میلیارد 

تومان برای ایجاد گذر فرهنگی خبر داد. 
رییس شورای اسالمی شهر و رییس کمیسیون فرهنگی در 
این جلسه نیز دغدغه های خود را در مورد بازار و ابنیه تاریخی 

مطرح کردند. 
برگزاری همایش  از  گلیم  ادامه مسئوالن شهر جهانی  در 
دبیران شهرهای بزرگ جهانی کشور، متشکل از شهرداران 14 
شهر بزرگ در حوزه صنایع دستی به میزبانی سیرجان تا پایان 

سال جاری خبر دادند.

  خبر

شبکه ی دامپزشکی، یکی از ارگان های مرتبط 
الیه  زیر  بخش  در  که  است  جامعه  سالمت  با 
به  نقش  انسان ها  ما  غذای  تامین  و  ی سالمت 
سزایی دارد. جدای از این موضوع که شبکه ی 
آبزیان  و  طیور  و  دام  سالمت  ناظر  دامپزشکی 
امور  بر  هم  نظارتی  است،  شهروندان  مصرفی 
حیوانات از جمله درمانگاه ها و مراکز دامپزشکی 

دارد.
فرهنگسازی های  به  توجه  با  اخیر  در دهه ی 
به  اقدام  حیوانات،  از  حمایت  با  مردم  بسیار، 
نگهداری از آن ها می کنند و همین امر موجب 
شده  دامپزشکی  مراکز  به  مراجعین  افزایش 
است. با وجود اینکه سیرجان شهری بزرگ و در 
خصوص  در  کمبودهایی  اما  است،  توسعه  حال 
رسیدگی های دامپزشکی وجود داشته که بارها 
شاهد این مسایل بودیم. این  موضوع باعث شد 
تا با علیرضا زینلی، رئیس شبکه ی دامپزشکی 

گفت و گو کنیم.
او در خصوص وظیفه ی این ارگان گفت: شبکه 
در  که  آمد  بوجود  جهت  این  از  دامپزشکی  ی 
جهت کنترل بیماری ها و بهداشت دام و فرآورده 
های خام دامی نظارت داشته باشد. در سه دسته 
زنبور عسل و همچنین  آبزیان و دام و  ماکیان، 
فرآورده های خام این سه دسته که شامل گوشت 
و فرآورده های گوشتی، تخم مرغ، شیر، عسل و... 
هستند که سازمان  نظارت کامل دارد تا سالمت 

خوراک جامعه را تصمین کند.
دومین وظیفه ای که سازمان دامپزشکی به طور 

را پیگیری می کند،  حرفه ای و جدی آن 
شاکریم  را  هاست.خدا  دام  واکسیناسیون 
موقعی  به  و  مفید  های  پیشگیری  با  که 
که داشتیم، بسیاری از بیماری های شایع 
در بین دام و ماکیان، با وجود اینکه کشور 
های همسایه ی ما را همچنان درگیر کرده 
است، در ایران نداریم.باتوجه به همین نکته 
که پیشگیری و درمان بیماری های دامی 
ساالنه  هاست،  اولویت  از  ما  برای  همواره 
بیش از یک میلیون دوز واکسن رایگان به 

دام ها اختصاص داده می شود.
تمام  کلی  طور  به  افزود:  ادامه  در  زینلی 
پیگیری های سازمان دامپزشکی، با وجود 
در  اما  آید،  نمی  چشم  به  چندان  اینکه 
جهت حفظ سالمت و امنیت غذایی است 

که بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد .
شهرستان  در  که  طیوری  و  دام  ی  کلیه 

از  پیش  می شوند،  برده  کشتارگاه  به  سیرجان 
دامپزشکی  سازمان   باید  کشتارگاه  به  رفتن 
بیوتیک  آنتی  مصرف  منع  و  سالمت  گواهی 
دریافت کرده باشند و در خود کشتارگاه ها هم 
ما ناظران ۲4 ساعته داریم که بر روند کشتار دام 
نظارت مستقیم دارند تا بتوانیم بهترین خدمات 
ارائه  راحت  خیال  با  شهروندان  به  را  خوراکی 
دهیم. همینجا از همشهریان می خواهم هر  مورد 

تخلفی راگزارش دهند تا رسیدگی شود.
 در ادامه از او پرسیدیم آیا دامپزشک هم می 
تواند تخلف کند که اینگونه پاسخ داد: درحیطه ی 
کاری دامپزشکان هم تخلفاتی صورت می گیرد، 
دامپزشک  که  آید  می  پیش  موارد  این  قطعا  و 

سیستم  در  که  همانطور  باشیم،  داشته  متخلف 
نظام  سازمان  و  درمان  ی  شبکه  ما  پزشکی 
پزشکی داریم، در دامپزشکی هم به همین شیوه 
وجود  دامپزشکی  نظام  و  دامپزشکی  ی  شبکه 
نظام  با  ها  پیگیری  و  تمامی مجوز  دارد. صدور 
باال دست  نهاد  عنوان  به  ما  و  است  دامپزشکی 

هستیم.
بگیرد، شهروندان می توانند  اگر تخلفی صورت 
شکایت خود را در سازمان نظام دامپزشکی مطرح 

کنند تا بررسی و پیگیری شود.
مراکز  درخصوص  دامپزشکی  ی  شبکه  رئیس 
جمله  از  کمبودهایی  شهر،  سطح  پزشکی  دام 
نیازهای  ما  داد:  پاسخ  اینگونه  رادیولوژی  مرکز 

موارد  از  بسیار  در  کردیم  بررسی  را  شهرستان 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  بودیم  کمبود  دچار 
هزینه ی باالی لوازم، عدم درخواست و استقبال 
که  نیست  بیشتر  چندسالی  زیرا  است.  مناسب 
می کنند  استقبال  دامپزشکی  مراکز  از  مردم 
ی  زمینه  در  و  می دهند  اهمیت  حیوانات  به  و 
و  سونوگرافی  همینطور  و  رادیولوژی  و  جراحی 
آزمایش درخواست دیده می شود. که با پیگیری 
های انجام شده حدود پنج ماه است که ۲مرکز 
سونوگرافی  مرکز   4 دامپزشکی،  رادیولوژی 
دامپزشکي و ۲ آزمایشگاه خصوصی دامپزشکی 
در شهرستان وجود دارد و پزشکانی که این مراکز 
را دارند عالوه بر دوره ی 6 ساله ی خود، دوره ی 

مرتبط با این بخش ها را هم گذرانده اند و دیگر 
الزم نیست برای خدمات این چنینی شهروندان به 

مراکز کرمان مراجعه کنند.
دامپزشکی  های  کلینیک  همینطور  افزود:  وی 
و  مطلوب  تعداد  به  در سطح شهرستان  موجود 
باالیی رسیده اند که در شهرستان اشباع شده و 
در حال حاضر کلینیک ها را در بخش های توابع 
شهرستان مجوز ایجاد و افتتاح کلینک دادیم که 
در برخی بخش ها این کلینیک ها و داروخانه ها 
افتتاح شده اند و در موارد معدودی هم در دست 

اقدام هستند.
در نظر داشتیم با اینکار نیاز نباشد برای بسیاری 
به شهرستان مراجعه کنند و  موارد مردم حتی 
هستند  مستقر  که  بخش  همان  در  راحتی  به 

مشکالت دام و حیوانات را پیگیری و حل کنند.
در سیرجان چندین جراح خبره هستند که در 
به  مراجعه  به جراحی حتی  نیاز حیوان  صورت 

مرکز استان الزم نیست.
در شهرستان سیرجان ۵ متخصص دامپزشکی 
از  بسیاری  اشخاص  این  وجود  با  و  دارد  وجود 
مشکالت حیوانات به راحتی قابل حل در سطح 
شهرستان است. زینلی گفت: به زودی قصد راه 
اندازی مرکز تخصصی آزمایشگاه و کالبدگشایی 
های  قول  امیدواریم  و  داریم  را  اداره  جوار  در 
مساعدی که در جهت تخصیص بودجه برای راه 

اندازی این مرکز داده شده است محقق شود.
به  الزم  دیگر  مرکز  این  اندازی  راه  درصورت 
مرکز  به  حیوانی  صاحب  و  دامدار  هیچ  حضور 
استان نیست و این مرکز حتی شهرستان های 

اطراف را پوشش خواهد داد.

در گفتگو با رییس  شیکه دامپزشکی مطرح شد؛ 

 نقش دامپزشکی در تامین امنیت غذایی
     زهرا شهسواری

  عکس: سید محسن فروزنده

سیرجان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
اداره  توسط  زمین  تامین  درصورت  گفت: 
راه وشهرسازی ساخت میدان دام در دستور کار 

قرار می گیرد.
جابجایی  تکلیف  تعیین  جلسه  صادقی  تورج 
میدان  ساخت  از  سیرجان  شهر  دام  میدان 

دائمی دام در شهر سیرجان خبر داد و اظهار 
کرد: میدان دام سیرجان به دلیل قرار گرفتن 
بهداشت  برای  تهدیدی  محدوده ی شهری،  در 
در  آن  جابجایی  و  می شود  محسوب  عمومی 
قرار  افزود:  قرار دارد.وی  دستور کار شهرداری 
است اداره مسکن و شهرسازی زمینی در اختیار 

میدان  ساخت  به  اقدام  تا  بگذارد  شهرداری 
شهرداری  شهری  خدمات  معاون  کنیم.  دام 
ماه  هشت  حدود  کرد:  خاطرنشان  سیرجان 
است که پیگیر تملک زمین هستیم و به محض 
پروژه  شهرداری  نیاز،  مورد  زمین  واگذاری 
ساخت میدان دام جدید را اجرا می کند.صادقی 

تصریح کرد: در راستای واگذاری زمین از سوی 
راه و شهرسازی شهرستان قرار است به زودی 
اعضای شورای اسالمی شهر جلسه ای با حضور 
در  با  و  دهند  تشکیل  سیرجان  ویژه  فرماندار 
نظر گرفتن مکانی موقت، میدان دام از جایگاه 

فعلی خود به آنجا انتقال داده شود.

میدان دام سیرجان 
جابه جا می شود

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

09135320842-09132794372

بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 184 در نجف شهر

به شماره پرونده 7-2396
به مساحت 268/75 مترمربع 

بنام حسن شهبــا فرزند عبداهلل
به شماره شناسنامه 1978

 متولد 1357مفقود گردیده  و
 از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

سرورگرانقدر؛  

جناب آاقی رضا اقسمی ژناد 
ریاست محترم بانک ملت

 شعبه امام رضا )ع( سیرجان

ریاست  سمت  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب  بدینوسیله 
بانک ملت شعبه امام ضا )ع( سیرجان که نشان از لیاقت 
عرض  تبریک  را  دارد  شما  مدیریتی  درخشان  سوابق  و 
نموده، امیدواریم در این عرصه نیز همچون گذشته موفق 

و سربلند باشید.
مهدی  زیدآبادی 

جناب آاقی حاج شهسوار مهدی فر
با نهایت تاسف درگذشت اخوی بزرگوارتان 

شــادروان حــاج فرامـــرز مهـــدی فر 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند 
و  بازماندگان  سایر  و  شما  برای  جزیل  اجر  و  جمیل  صبر  متعال 

غفران الهی برای آن مرحوم خواستاریم.

اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید روستایی سیرجان
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه  تاریخ 1401/09/27 
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:   6545  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

CNG آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت جایگاه

 شهرداری نجف شهر - )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره313/01/260 مورخ 1401/02/18 شورای محترم اسالمی نجف شهر

                              بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG شهرداری نجف شهر
5  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 9 0 6 5 7 0 0 0 0 0 2 به شماره فراخوان 
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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 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/09/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/09/28 
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای  
احداث پارک جنب مخابرات واقع در بلوار فاطمیه

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ احداث پارک جنب مخابرات واقع در بلوار فاطمیه( 
2001005674000175  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


