 پاسـارگاد :فرمانده انتظامی سـیرجان از کشف یک
دسـتگاه موتـور خـودروی هیونـدا قاچـاق از یـک دسـتگاه
اتوبـوس ولـوو در محـور بندرعباس-سـیرجان خبر داد.
سـرهنگ محمدرضـا ایـران نـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه
کارشناسـان ارزش ایـن محمولـه را یـک میلیـارد و یـک
صـد میلیـون ریـال بـرآورد کردنـد ،بیـان داشـت :در این
خصـوص یـک متهـم دسـتگیر و بـه مراجع قانونـی معرفی
شد .

کشف
موتورخودروی
هیوندای قاچاق
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 پاسارگاد :احتمال اینکه جنازه پیدا شده در
هماشهر متعلق به کارمند بانکی باشدکه مردادماه
امسال گم شده بود ،قوت گرفت 17 .مرداد امسال
کارمند یکی از بانکهای سیرجان مفقود و همسر او
هم بالفاصله ناپدید شد .از همان زمان شایعه قتل این

مانور زیستی مقابله با طاعون نشخوارکنندگان در سیرجان

پایش دامهای عشایری ضروری است

معمای گم شدن کارمند بانک

مرد و احتمال اینکه همسرش در قتل نقش داشته به
وجود آمد ولی هیچ اثری از جسد به دست نیامد .تا
اینکه ماه گذشته جسد یک مرد در بیابانهای اطراف
هماشهر پیدا شد که حیوانها بخشی از بدن را از بین
برده بودند .حاال پس از گذشت چند هفته احتمال

اینکه این جسد متعلق به این کارمند بانک باشد قوت
گرفته است .محسن نیکورز دادستان سیرجان در
این رابطه گفت :خانواده کارمند بانک نتوانستند جسد
را شناسایی کنند اما احتمال اینکه این جسد متعلق
به کارمند بانک باشد وجود دارد و به زودی آزمایش

دیانای این موضوع را مشخص میکند .دادستان
سیرجان در پاسخ به این سؤال که آیا همسر این
مرد در قتل نقش داشته گفت :فعال از همسر این مرد
اطالعی در دسترس نیست و کارآگاهان آگاهی به
دنبال حل معمای این پرونده هستند.

تحویل یلوه ،بوتیمار و جغد انبار به محیط زیست

 پاسارگاد :مانور زیستی مقابله با طاعون
نشخوارکنندگان در منطقه شکارممنوع پاریز سیرجان
برگزار شد.
به گزارش پاسارگاد این برنامه به همت اداره کل
حفاظت محیط زیست استان کرمان ،فرمانداری
سیرجان ،اداره حفاظت محیط زیست سیرجان و با
همکاری کمیته پدافند غير عامل ،دامپزشكي ،جهاد
کشاورزی ،منابع طبيعي و آبخيزداري ،راه و شهرسازی،
امورعشايري،فرماندهيانتظامي،نمایندگیصداوسيما،
مدیریت بحران ،جمعيت هالل احمر ،ورزش و جوانان
و انجمن حافظان محیط زیست پاریزکوه و همچنین
با حضور روسای ادارههای حفاظت محیط زیست
شهرستانهای رفسنجان ،شهربابک و انار برگزار شد.
ابراهیم صحتی ثابت رییس محیط طبیعی اداره
کل حفاظت محیط زیست کرمان گفت :مانور
مقابله و پیشگیری از طاعون نشخوارکنندگان در
پاریز بهمنظور اطالع از تواناییهای عوامل اجرایی در
مواجهه با این بیماری برگزار شده است .به گفتهی وی
ابتالی دام به بیماری در سطح وسیع ،موجب تحمیل
هزینههای اقتصادی سنگین به کشور میشود و با
انجام رزمایش و مانورهای آمادگی میتوان این
تهدیدات را در سطح قابل توجهی کاهش داد و از
اپیدمی و فراگیر شدن آن جلوگیری کرد .وی ادامه
داد با فرارسيدن فصل پاييز و كوچ عشاير به استان
احتمال ورود دامهاي بيمار وجود دارد به همين دليل

پايش دامهاي عشاير بسيار ضروري است.
صحتی با بیان اینکه این بیماری تلفات حیات وحش
را به دنبال دارد اظهار کرد :طاعون نشخوارکنندگان
کوچک یک بیماری ویروسی مسری است که اغلب
بز و گوسفند به آن مبتال میشود و از بیماریهای
مشترک بین انسان و دام محسوب نمیشود ،ولی در
صورت شیوع آن خسارت فراوانی به جمعیت دامی وارد
میشود .وی ادامه داد میتوان گفت بهترین راه مقابله
با آن واکسینه کردن دامها و رعایت اصول بهداشتی
و قرنطینهای است .طاعون نشخواركنندگان كوچك
( )PPRبيماري مهلك و به سرعت منتشر شوندهاي
است كه مشخصه آن شروع ناگهاني عاليم افسردگي
تب ،ترشحات چشم و بيني زخم در دهان ،تنفس
نامنظم و سرفه ،اسهال بدبو و مرگ است.
رییس محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط
زیست کرمان ادامه داد :هرچند امیدواریم حیات وحش
استان درگیر این بیماری نشود ولی درصورت حادث
شدن استفاده از ظرفیت جوامع محلی کلید مدیریت
آن خواهد بود.
وی گفت :برای مدیریت بحران ادارههای مرتبط
میبایست همکاری کنند که خوشبختانه انجام مانور
نشان داد هماهنگی الزم بین دستگاهها وجود دارد.
وی در پایان اضافه کرد :نواقص و کاستیهایی در
حین برگزاری وجود داشت که گزارش آن تهیه و برای
رفع آن ها به سرعت اقدام خواهیم کرد.

 پاسارگاد
دوستداران طبیعت پرندگان آسیبدیده را تحویل دادند.
بهگزارشروابطعمومیادارهحفاظتمحیطزیستسیرجان؛
در روزهای اخیر مهدیه ،مهتاب و فاطمه رضایی یک قطعه
یلوه،محمداسیرنوشیکقطعهبوتیمارکوچک،فرزادریاحی
و محمدرضا ملکشاهی یک بهله جغد انبار را به اداره حفاظت
محیط زیست تحویل دادند .این پرندگان پس از گذراندن
مراحلتیمارزیرنظردامپزشکحیاتوحشدرزیستگاهشان
رهامیشوند.
به گفتهی صادق خزیمه مسئول روابط عمومی اداره

محیط زیست یلوه خالدار پرندهای است که  22سانتی متر
طول دارد و نیمهمهاجر است این پرنده بهدنبال غذا یا با
منقارش در گل و آبهای کمعمق جستجو میکند و یا از
طریق مشاهده شکارش را میگیرد .حشرات و جانوران آبزی
غذای اصلی یلوه خالدار را تشکیل میدهند.
همچنین بوتیمار کوچک  35سانتیمتر طول دارد و
پرندهای آبچر از خانوادهی حواصیالن است از ماهیها ،حشرات
ودوزیستانتغذیهمیکند.
خزیمه افزود جغد انبار با طول حدودا  30سانتی متر و
رنگ سفید بیشترین گستردگی را میان جغدها داراست

و بهطور عمده از جوندگان کوچک تغذیه میکند ،معموال
شبگرد است ولی گاهی ضمن روز هم شکار می کند.
از سال گذشته با توجه به تبلیغات گسترده و آگاهی
همشهریان نسبت به اهمیت محیط زیست و حیات وحش
تحویل پرندگان و حیوانات وحشی به اداره محیط زیست
افزایش چشمگیری داشته است .اینکه شهروندان متوجه
شدهاند پرندگان یا حیوانات وحشی که دچار حادثه و جراحت
شدهاند باید ابتدا از سوی دامپزشک متخصص درمان شوند
و بعد به محیط زندگی خودشان برگردند .خزیمه ادامه داد:
برخی فکر میکنند توان نگهداری این پرندگان و حیوانات را

 پاسارگاد
فردی به بهانه دعانویسی در اینستاگرام از یک
سیرجانیکالهبرداریکرد.
سرهنگمحمدرضاایراننژادفرماندهانتظامیسیرجان
در این رابطه گفت :چند روز قبل فردی با مراجعه به پلیس
فتا شهرستان از یک کالهبرداری شکایت کرد .این مرد

گفت :با نامزدم مشکالتی داشتیم و من دلم میخواست او
مرا بیشتر دوست داشته باشد و مطیع من باش د به همین
دلیل یک پیج اینستاگرام به اسم دعانویس تخصصی را
فالو و با ادمین پیج ارتباط برقرار کردم .این مرد گفته از
دعانویستقاضاکردمدعاییبهمنبدهدکهنامزدمبیشتر
مرا دوست داشته باشد و مطیع من باشد .ادمین پیج هم

تقاضا کرد عکسهای نامزدم را برای او بفرستم و من هم
این کار را کردم .بعد از آن او تقاضای پول برای خرید
وسایل کرد و من هم  500هزار تومان پول به حسابش
واریز کردم .این مرد ادامه داد :ادمین که خود را یک زن
معرفی کرد گفت که برای داشتن رابطه با تو میخواهم به
سیرجان بیایم و پول بلیط را به حساب من واریز کن .من

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای پروژه فاز اول مصالی
نماز(سوله شامل پیسازی سازه و سقف) بهشت رضا(ع) (نوبت دوم)

ـیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای پــروژه فــاز اول
ـهرداری سـ
شـ
مصــای نماز(ســوله شــامل پیســازی ســازه و ســقف) بهشــت رضــا(ع) بــه شــماره  2098005674000060را
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد
مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم
عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در
مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/07/01میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1398/07/11
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/07/21
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:32روز دوشنبه تاریخ 1398/07/22
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 - 41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

قربانی دعانویسی در اینستاگرام

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در
دفتر ماکسیم شهر سیرجان
 تمـــام وقــت جهــت انجـــام امــور دفتــری و عملیــاتی دارای مهارت های اجتمــاعــی(مسئولیت پذیری ،کنترل امور محوله و فن بیان قوی)

ـ با روابطعمومی باال ـ مسلط به امور کامپیوتری
ارسال رزومه به ایمیل:
hr@taximaxim.ir
شماره تماس021 - 71126100 :

موسسه خیریه میالد نور سیرجان

در منزل دارند ولی متاسفانه بعد از چند روز آنها جانشان را
از دست میدهند .خزیمه ادامه داد از ابتدای سال بیش از
 35مورد حیوان و پرنده را تحویل محیط زیست دادهاند که
بیشتر آنها به حیات وحش بازگردانده شدهاند .در همین رابطه
هفته گذشته دو پرنده وحشی شاهین و کورکور در طبیعت
رها سازی شدند.
چندماهپیشدوستدارانطبیعتایندوپرندهرادرحالیکه
آسیب دیده بودند به اداره حفاظت محیط زیست تحویل دادند
تا اینکه پس از سپری کردن دوره درمان تحت نظر دامپزشک
حیات وحش با سالمت کامل در زیستگاهشان رها شدند.

هم که متوجه شدم او دارد کالهبرداری میکند به پلیس
مراجعه کردم تا شکایت کنم.
سرهنگ ایراننژاد گفت :با شکایت این مرد حساب
واریزی مسدود و با دستور قضایی پول به حساب او
برگشت .وی افزود :دعانویسی یک نوع شیوه کالهبرداری
است و شهروندان نباید به این موضوعها توجه کنند.

آگهی فقدان ســند مالکیت
خانــم فرنگیــس قرائیپــور بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه
از دفتــر اســناد رســمی شــماره  150ســیرجان مدعــی
اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  1119فرعــی
از  2112اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام
خانــم فرنگیــس قرائیپــور ثبــت و ســند مالکیــت صــادر
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی
میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند
مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ
انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن
مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه
نــام مالــک صــادر خواهــد شــد 469 .م.الــف
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان

با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476227-5029081013476219 :
آدرس دفتر مرکزی :بلوار قاآنی .جنب هایپر نمونه شهر ...تلفن دفتر 034- 42300911 :همراه09131921049 :

مجتمعخصوصیشیرخوارگاهمهدکودکوپیشدبستانی باغچهمحمد( ۳ستاره)

لطفا
ق
ب
ل از

دارای امکانــات پیشــرفته بــا آخریــن تکنولــوژی روز (کتابخانــه ،فضــای قصهگویــی،
نمایــش خــاق،کالس چنــد منظــوره ،آزمایشــگاه علــوم ،فضــای مجــزای کمــک آموزشــی
ریاضــی ،زبــان آمــوزی ،هنــر ،برگــزاری کارگاه و کالس فــوق برنامــه متنــوع و آمــوزش بــه
صــورت پــروژه و واحــد کار و دارای کتــاب آموزشــی اختصاصــی اســتاندارد ،ســالن بــازی
سرپوشــیده ،ســالن ژیمناســتیک ،باغچــه شن،آسانســور هوشــمند ،دوربیــن مداربســته
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کالسها به صورت تفکیک سنی مجزا در طول سال دایر میباشد
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کسب تقدیر نامه طرح عملکرد برتر از معاونت بهزیستی استان سال ۹۸-۹۷
کسب تقدیر نامه طرح جشنواره نماز از معاونت بهزیستی کل کشور سال ۹۸-۹۷
کسب تقدیر نامه در طرح فضا و ساختمان استاندارد از معاونت بهزیستی استان

با شهریه مصوب اداره بهزیستی و آموزش و پرورش
بـه صـورت اقساط ماهیانه
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