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آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف  413کیلو تریاک خبر داد:

سیرجان روز چهارشنبه در پی اعالم مرکز فوریتهای
پلیسی  110مبنی بر وقوع تصادف در محور سیرجان
کرمان ب��ه محل اعزام ش��دند .س��رهنگ محمدرضا
ایراننژاد ادامه داد :هنگام رس��یدن مأموران گش��ت
کالنتری  13به محل تصادف ،مش��خص ش��د راننده
و سرنش��ینان پ��ژو پارس با بهجا گذاش��تن خودروی
حادثهدی��ده ،فرار کردهاند .وی افزود :بررس��ی صحنه

| تصویر مشروبات الکلی کشف شده |

ضربه پلیس امنیت سیرجان
به باند توزیع
عمده مشروب

گ�روه حوادث :مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرس��تان س��یرجان هفته
گذش��ته در پی رصد اطالعاتی موفق به شناسایی یک باند تولید و توزیع عمده مشروبات الکلی
در محله مکیآباد س��یرجان ش��دند .دادستان عمومی و انقالب سیرجان در گفتوگو با خبرنگار
نگارس��تان ضمن تأیید این خبر گفت :در پی شناس��ایی کارگاه تولید مشروبات الکلی ،مأموران
به ش��کل نامحسوس با دو اکیپ محل را زیر نظر گرفته که طی عملیاتی برقآسا صاحب کارگاه
را دس��تگیر و  4نفر از توزیعکنندگان را به دام انداختند .قاضی محس��ن نیکورز تصریح کرد:
برخورد با تولیدکنندگان مش��روبات الکلی در دس��تور کار پلیس قرار داش��ته و دستگاه قضایی
برخورد جدی و قاطعی با متهمان این بخش خواهد داشت.

جنابآقایمهندسعباسلو

و اظه��ارات ش��اهدان نش��ان م��یداد ،قاچاقچیان با
خودروی پارس در حال حرکت باسرعت باال در فاصله
کم��ی از آمبوالنس بودند که ب��ه محض ترمز گرفتن
ای��ن خودرو با انتهای آن برخورد میکنند و چون پژو
پارس قادر به حرکت نبود ،با بهجا گذاشتن ماشین پُر
از مواد محل را ترک میکنند .مأموران با بازرس��ی از
پژو موفق به کشف بیش از  413کیلوگرم مواد مخدر
از نوع تریاک شدند.
ت�لاش پلیس برای شناس��ایی قاچاقچیان ادامه دارد.
س��رهنگ ایراننژاد همچنین بیان داش��ت :مأموران
پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر س��یرجان در عملیات
دیگ��ری موفق به کش��ف  32کیوگ��رم تریاک از یک
خودروی پراید در محور س��یرجان ش��یراز شدند .در
ای��ن رابطه  3نفر مته��م از جمله یک زن تبعه بیگانه
دستگیر ش��دند .مواد مخدر به طرز بسیار ماهرانهای
در سپر پراید جاسازی شده بود.

تذکر امنیتی رئیس پلیس سیرجان
به طالفروشان و بانکها؛

از سوی رئیس پلیس راهور؛

شرط شیشهدودی مجاز اعالم شد

گروه حوادث :طی بخش��نامهای از
سوی ناجا ش��رط شیشهدودی مجاز
ب��رای خودروه��ا اعالم ش��د .رئیس
پلیس راهور شهرس��تان س��یرجان
ضمن اعالم این خبرگفت :معیار مجاز
بودن شیشه دودی ،تشخیص راننده
و سرنشین خودرو از فاصله  3متری
طرفین ماشین توسط افسر کارشناس
است .سرهنگ حسن ساالری افزود:
در صورت��ی ک��ه مطابق نظر افس��ر
کارش��ناس ،رانن��ده و سرنش��ین از
فاصله  3متری قابل تشخیص نباشد،
می��زان غلظ��ت شیش��ه دودی غیر

مجاز محسوب ش��ده و ضمن صدور
قبض جریم��ه ،راننده مل��زم به رفع
شیشهدودی است و اگر امتناع کند با
هماهنگی قضایی خودرو توقیف و به
پارکینگ منتقل خواهد شد.
وی ادام��ه داد :مراک��ز تعویض پالک
موظف هس��تند از ارائ��ه خدمات به
خودروه��ای دارای شیش��ه دودی
غیرمجاز ت��ا رفع کامل ،خ��ودداری
کنن��د .خودروهای وارداتی و یا تولید
داخ��ل دارای شیش��ه دودی فابریک
نیز ملزم به رعایت شرط مجاز شیشه
دودی هس��تند .این مق��ام انتظامی
تصریح ک��رد :نصب هرگون��ه پرده و
کرک��ره که مانع دید عقب ش��ود نیز
ممنوع است .رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی شهرس��تان سیرجان بیان
کرد :طرح برخورد با شیشهدودیهای
غیر مجاز از امروز شنبه در سیرجان
با همکاری تمامی یگانهای انتظامی
اجرا خواهد شد.

از سال  1393تاکنون
سرقت مسلحانه نداشتیم

گ�روه ح�وادث :رئی��س پلی��س
شهرس��تان س��یرجان در جلس��ه
جدی به مدیران
شورای اداری تذکر ّ
بانکها ،رؤس��ای ادارات و همچنین
طالفروش��ان جهت افزایش س��طح

با  197پلیس
ما باشید!

ایمنی با هدف پیش��گیری از سرقت
داد.
س��رهنگ محمدرضا ایراننژاد بیان
کرد :امروز پیشگیری از وقوع جرم به
عنوان یک راهکار علمی و کمهزینه
بس��یار مورد توجه ناجا و دس��تگاه
قضایی اس��ت و بخشهای مختلفی
نیز با هدف پیگیری این موضوع در
کش��ور فعال شده است .وی تصریح
ک��رد :ام��روزه وجود سیس��تمهای
مداربس��ته بهعن��وان ی��ک اص��ل

حفاظتی و امنیت��ی باید در تمامی
بانکها ،ادارت و طالفروشیها فعال
و از هم��ه مهمتر بهروز باش��د .وی
تصری��ح کرد :نهادهای مورد اش��اره
باید نس��بت به بهروزرسانی سیستم
دوربینه��ای مداربس��ته و دزدگیر
اق��دام و دوربینه��ای قدیمی را نیز
تعوی��ض کنند .این مق��ام انتظامی
ادامه داد :خوشبختانه از سال 1393
تاکنون در سیرجان سرقت مسلحانه
نداشتیم.

دفتر نظارت همگانی بازرسی نیروی انتظامی ،پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن نیروی
انتظامی اس��ت .ش��هروندان میتوانند با تماس با تلفن  197هرگونه تقدیر ،پیش��نهاد،
درخواس��ت ،انتقاد و ش��کایت از عملکرد پلیس را با بازرس��ی در میان بگذارند .مراجعه
حضوری ،ش��رکت در جلس��ات ارتب��اط مس��تقیم و ش��مارههای  03421834538و
 03421824845نیز برای این موضوع درنظر گرفته شده است.

جنابآقایمهندسپوریانی

مدیرعامل محترم شرکت جهان فوالد

مدیرعامل محترم شرکت گهرزمین

جنابآقایمهندسسلیمانزاده

جنابآقایمهندسمیرمحمدی

مدیر محترم مجتمع شرکت گهرزمین

مدیر محترم حوزه مدیرعامل شرکت جهان فوالد
بدینوس�یله از همکاری و مس�اعدت آن ش�رکت در تامین
تجهیزات آزمایش�گاهی و دندانپزش�کی مرکز بهداش�تی
درمان�ی بل�ورد تقدی�ر و تش�کر نم�وده؛ توفیق ش�ما را از
باریتعالی خواستارم.

بدینوس�یله از همکاری و مس�اعدت آن ش�رکت در تامین
زیرس�اختهای الکترونیک�ی و تامین وس�یله نقلیه جهت
خدمترسانی در خانههای بهداشت منطقه گلگهر تقدیر و
تشکر نموده؛ توفیق شما را از باریتعالی خواستارم.

دکتر محمد موقریپور
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

ل
عم
فراخوان تجدید مناقصه ومی یک مرحلهای تهیه مصا ح و اجرای
جدولگذاری معارب

بسیج ملّی کنترل فشارخون

حوادث

| تصویر مواد مخدر کشف شده |

ماجرای جالب تصادف خودروی
حامل مواد با آمبوالنس

دکتر محمد موقریپور
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 27اردیبهشت لغایت  15تیر1398

کانال خبری نگارستان

havaades.negarestan

گروه حوادث :در اتفاقی جالب و کمتر پیش آمده ،بر
اثر برخورد شدید خودروی پارس با انتهای آمبوالنس
اورژانس  115در محور س��یرجان کرمان ،راز قاچاق
 413کیلوگ��رم تری��اک ل��و رفت و متهم��ان با بهجا
گذاشتن خودرو پا به فرار گذاشتند .فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان در گفتوگو با خبرنگار نگارستان
ضم��ن تأیید ای��ن خبر گفت :مأم��وران کالنتری 13

فشارخون ،بدانیم و اقدام کنیم...

 شماره 1174
 شنبه  4خرداد 1398
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سط

ح شهر شماره  1سال ( 1398نوبت دوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  1سال  )1398به شماره  2098005674000017را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ1398/2/28میباشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت18روزدوشنبهتاریخ1398/3/6
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت19روزپنجشنبهتاریخ1398/3/16

زمانبازگشاییپاکتها:ساعت18:30روزشنبهتاریخ1398/3/18

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای عملیات

سب می
ن
آربسا ی هب فضای ز با کا وناهی آربسان (نوبت دوم)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:
عملیات آبرسانی به فضای سبز با کامیونهای آبرسان) به شماره  2098090549000001را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ1398/2/28میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت19روزسهشنبهتاریخ1398/3/7
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت19روزشنبهتاریخ1398/3/18
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت18روزیکشنبهتاریخ1398/3/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:

آدرس :سیرجان ،بلوار شهید زندینیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن03442338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

