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شهرداری فهرج در نظردارد فروش ماشین آالت را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir (و با شماره مزایده )1001094477000001 شماره سیستمی( به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت تاریخ 16/ 7/ 1401 ساعت 8:00 مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ 21/ 7/ 1401 ساعت 14:00

تاریخ بازدید 16/ 7/ 1401 الی26/ 7/ 1401 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تاریخ 1/ 8/ 1401 ساعت 14:00

زمان بازگشایی تاریخ 2/ 8/ 1401 ساعت 9:00 زمان اعالم به برنده تاریخ 3/ 8/ 1401

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1 -برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )درصورت 
وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2 - کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3 -عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934 - 021

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه
بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.

 »پشتیبان والیت فقیـه باشید
 تا آسیبی به مملکت شما نرسد«

                                                                   امام خمینی)ره(

شهرداری فهرج

به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی از آتش نشانان  شهرستان فهرج تجلیل شد 
  صفحات 3 و 4شهر دار فهرج: فهرج نیاز به ایستگاه آتش نشانی جاده ای دارد
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فرماندار فهرج گفت:خانواده شهدا باید با 
طی مسافت زیاد از فهرج به بم مراجعه 
کنند و این شهرستان نیازمند راه اندازی 

نمایندگی بنیاد شهید است. 
فهرج  فرماندار  نیا  سعید  حسین 
خانواده  از  تجلیل  و  گردهمایی  در 
هفته  بمناسبت  فهرج  شهدای  معظم 
فهرج  شهرستان  گفت:  دفاع مقدس 
اسالمی  انقالب  تقدیم  شهید   ۵0
تعداد دو شهید  این  از  کرده است که 
باتوجه  افزود:  می باشد.سعید نیا  گمنام 
شهید   ۵0 فهرج  شهرستان  اینکه  به 
است  کرده  اسالمی  انقالب  تقدیم 
نمایندگی  سریعتر  هرچه  می طلبد 
برای  فهرج  شهرستان  در  شهید  بنیاد 
خدمات رسانی بیشتر به خانواده معظم 
زیرا  شود  راه اندازی  فهرج  در  شهدا 
خانواده معظم شهدا باید با طی مسافتی 

زیاد به بنیاد شهید بم مراجعه کنند و 
بم  شهرستان  به  ذهاب  و  ایاب  برای 
هستند.سعید نیا  روبرو  مشکالتی  با 
موسی  حجت االسالم  از  ادامه  در 
فهرج،  بم،  مردم  نماینده  غضنفرآبادی 
راه اندازی  خواست   نرماشیر  و  ریگان 
بعضی ادارات و نمایندگی برخی ادارات 
در شهرستان فهرج  را پیگیری کنند.

وی بر ایجاد اشتغال برای فرزندان معظم 

از  تعدادی  گفت:  و  کرد  تاکید  شهدا 
فرزندان شهدا با مشکل ایجاد اشتغال در 
شهرستان فهرج روبرو هستند.  فرماندار 
فهرج در ادامه بر ساماندهی قبور مطهر 
گفت:  و  کرد  تاکید  روستا ها  در  شهدا 
من شرمنده خانواده معظم شهدا هستم 
ما  رسالتی داریم و کمترین کاری که 
می توانیم بکنیم ساماندهی قبور مطهر 

شهدا در روستا ها است.
روستای  کرد:  تصریح  سعیدنیا 
تقدیم  شهید   ۶ محمد آباد دهگاوی 
گلزار  و  است  کرده  اسالمی  انقالب 
ساماندهی  باید  روستا  این  شهدای 
شود.فرماندار فهرج بیان داشت: من در 
امسال ۶00  و  دارم  زمینه دغدغه  این 
میلیون تومان برای ساماندهی روستا ها 
شهدای  گلزار  و  ایم  داده  اختصاص 

روستا ها ساماندهی می شود.

بمان دشتی ، رئیس شبکه دامپزشکی فهرج در گفت و گو با خبرنگار کیمیای شرق گفت: دامپزشکی 
یک دستگاه سالمت محور است که فعالیت های دامپزشکی با دو رویکرد ارتقاء سطح بهداشت عمومی 
که ماحصل آن کاهش بروز بیماری های مشترک و سالمت فرآورده های خام دامی با منشا حیوانی و 
همچنین صیانت از سرمایه دام و طیور که نتیجه آن پایداری تولید، کاهش خسارات اقتصادی ، بازده 

بیشتر در حوزه دام و طیور و امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان می باشد. 
وی فعالیت های شبکه دامپزشکی فهرج را اینگونه  تشریح کرد:

1 - در حوزه قرنطینه و امنیت زیستی: حمل هرگونه دام و طیور زنده  و فرآورده های خام دامی 
به جهت جلوگیری از انتقال و گسترش بیماریهای دامی با اخذ گواهی های حمل بهداشتی دامپزشکی 

صورت پذیرفته است.
2 - در حوزه طیور : نظارت بر جوجه ریزی و پایش مرتب واحدهای طیور انجام گرفته و ورود  و خروج 

هر گونه طیور به واحدهای پرورشی با مجوز و تحت نظارت این شبکه انجام شده است .
علیه  شهرستان  سنگین  و  دام سبک  واکسیناسیون  دامی:  بیماری های  و  بهداشت  در حوزه   - 3
بیماری تب برفکی و تب مالت و همچنین واکسیناسیون دام های سبک علیه آبله، طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک و ...  صورت گرفته است . همچنین عملیات تست سل و بروسلوز جهت شناسایی دام های بیمار 

در جمعیت گاو و تست مشمشه در جمعیت اسب شهرستان انجام گرفته  است. 
4 - در حوزه مبارزه با انگل های خارجی دام : عملکرد خوبی جهت سم پاشی بدن دام و جایگاه ها 

صورت پذیرفته است .
5 - در حوزه نظارت بر  فرآورده های خام دامی: روزانه نظارت و بازرسی بر مراکز عرضه فرآورده 
های خام دامی، فروشگاه های زنجیره ای، داروخانه های دامپزشکی، خودرو های حمل ، رستوران ها و 

... انجام شده است. 
6 - در حوزه دارو و درمان : علیرغم نبود کلینیک دامپزشکی در شهرستان ، این شبکه در زمینه درمان 

دام های بیمار همکاری الزم را با دامداران نموده است .
7 - در حوزه آموزش: برگزاری کالس های آموزشی در سطح روستاها و نشر خبر در شبکه های مجازی 

شهرستان جهت ارتقاء آگاهی دامداران در زمینه بهداشت و پرورش دام انجام گرفته است .
8 - در حوزه عمرانی: اتمام ساخت ، ساختمان فنی – آزمایشگاهی شبکه انجام شده است. 

 بمان دشتی در پایان گفت : در ایام نوروز، ماه مبارک رمضان، مناسبت های مذهبی مانند عید قربان یا 
تاسوعا و عاشورای حسینی ، برنامه ریزی هایی در قالب طرح های بهداشتی مانند نظارت بر مراکز عرضه 
و رستوران ها و نظارت بر کشتار دام ها صورت گرفته است که همه اینها بخشی از خدمات و فعالیت های 

دامپزشکی شهرستان طی یک سال گذشته است . 

با حضور نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار و جمعی از مسئولین محلی 
طرح هادی روستای برج اکرم به بهره برداری رسید .

حسین سعیدنیا فرماندار فهرج گفت: طرح هادی روستای برج اکرم شامل 4هزار متر مربع زیرسازی 
و آسفالت با اعتباری بالغ بر 900 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

او افزود: با بهره برداری از این طرح 4هزار و2۸1 نفر شامل 91۵ خانوار از مزایای این طرح بهره مند 
شدند. همچنین طرح هادی روستای عامریه در بخش مرکزی فهرج به بهره برداری رسید.  فرماندار 
فهرج گفت: در طرح هادی روستای عامریه ۶هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت با اعتباری بالغ بر 
یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان از محل اعتبارات قیر مشارکتی بنیاد مسکن و دهیاری ها به 

بهره برداری رسید. 

سگ های ولگرد می توانند باعث 
انتقال بیماری به انسـان شـوند 

دکتر نجمه محمدی  کارشناس نظارت و قرنطینه شبکه دامپزشکی فهرج  در گفتگو با خبرنگار 
هفته نامه کیمیای شرق  با اشاره به بیماری های مشترک بین  انسان و سگ و راه های ابتال به  
این بیماریها  گفت:  این بیماریها شامل انواع میکروبی و انگلی می باشند از جمله هاری ، سالمونلوز، 
بیماری های انگلی و بسیاری از بیماری های خطرناک دیگر که سالمتی انسان را تهدید می کنند. 
کارشناس نظارت و قرنطینه شبکه دامپزشکی فهرج  اظهار داشت: هاری  بیماری عصبی کشنده ای 
بافت سیستم  یا  بزاق  با  اثر تماس  ایجاد می گردد . هاری در  است که توسط عامل ویروسی 
عصبی)  مغز و  نخاع ( حیوان آلوده ،  یا از طریق گزش و خراش منتشر می شود . محمدی در ادامه  
افزود:سگ های مبتال به هاری تغییرات رفتاری ناگهانی و فلجی پیشرونده ، بی قراری، تغییر صدا 
و عدم توانایی در بلع را نشان می دهند و ممکن است به حیوانات ، مردم و اشیا دیگر حمله کنند،

محمدی در ادامه  بیان کرد  حیوانات مبتال به هاری به طور معمول طی چند  روز پس از شروع 
عالئم می میرند و در انسان نیز این بیماری بسیار خطرناک و  کشندگی باالیی دارد.

  محمدی در ادامه  اظهار کرد: با توجه به عدم انجام درمان های ضدانگلی در سگ های بدون 
صاحب، احتمال آلودگی در این سگ ها باال است. آلودگی های انگلی در سگ ها به دو دسته 
انگل های خارجی و داخلی تقسیم می شوند که می توانند چندین نوع بیماری انگلی مختلف در 

سگ و همچنین انسان ایجاد کنند. 
وی در ادامه تصریح  کرد : از جمله بیماری های انگلی قابل انتقال از سگ به انسان می توان کرم 
های گرد و قالب دار، کرم های پهن و نواری ) کیست هیداتید( ، انگلی ژیاردیا و کنه ها را نام برد  . 
این انگل ها از طریق تماس مستقیم با سگ آلوده یا آب و مصرف سبزیجات آلوده به مدفوع سگ ها 
به انسان منتقل میشوند و عالئمی شبیه نارسایی کبد ، کم خونی، الغری ، اسهال،  زردی ، عالئم 

پوستی و ... را ایجاد می کنند. 
  کارشناس نظارت و قرنطینه شبکه دامپزشکی فهرج  در رابطه با بیماری سالمونلوز نیز گفت : 
سالمونلوز ناشی از باکتری های سالمونال می باشد که بیشتر از طریق غذاهای آلوده منتشر می 
شود و همچنین می تواند از سگ آلوده نیز به انسان سرایت  کند  . انسان با خوردن غذای آلوده ، 
نوشیدن آب آلوده، یا تماس با حیوان آلوده به این باکتری آلوده می شود  همه افراد در معرض خطر 

این بیماری  هستند اما کودکان و بزرگساالن بیشتر در معرض  خطر قرار دارند. 
 محمدی در ادامه در زمینه  بیماری سالک ) لیشمانیوز(گفت:سالک از جمله بیماری های پوستی  
و مشترک است که سگ های بدون صاحب درمان نشده می توانند یکی از خطرناک ترین عوامل 
انتقال این بیماری باشند . بیماری سالک از طریق گزش و خونخواری پشه خاکی از حیوانات آلوده 

مانند جوندگان و سگ به انسان منتقل می شود . 
کنترل و درمان سگ های اهلی و جمع آوری سگ های بدون صاحب و دیگر حیوانات مخزن 
بیماری مثل موش صحرایی و شغال تا شعاع معینی در اطراف مناطق مسکونی از راه های مقابله 

با این بیماری است . 
  دکتر محمدی در  پایان  خاطرنشان کرد  الزمه مقابله و پیشگیری از انتقال این بیماری ها از 
سگ به انسان ، جمع آوری و ساماندهی سگ های بدون صاحب و انجام برنامه های ضد انگلی و 

واکسیناسیون برای سگ های صاحب دار است .

اقدامات و عملکرد شبکه دامپزشکی فهرج 
در یکسال گذشته

بمان دشتی ، رئیس شبکه دامپزشکی فهرج ،به مناسبت هفته دامپزشکی
 اقدامات و اهم فعالیت های این شبکه را بیان کرد. 

فرماندار فهرج: 

فهرج نیازمند نمایندگی بنیاد شهید است 
بهره برداری از دو طرح هادی
 در بخش مـرکـزی فهـرج 

14مهر، روز دامپزشکی مبارک



از  مسئولین  از  جمعی  حضور  با 
آتش نشانان شهر فهرج تجلیل شد.

مهندس حسن فهرجی در حاشیه مراسم 
تجلیل از  آتش نشانان شهرفهرج  در گفتگو 
گرامیداشت  با  شرق  کیمیای  خبرنگار  با 
اسالمی  انقالب  عزیز  شهدای  خاطره  و  یاد 
در  حادثه  نشان  آتش  و همچنین شهدای 
از  یکی  آتش نشانی  شغل  گفت:  پالسکو 
شغل های حساس و مهم است و آتش نشانان 
در خط مقدم حوادث هستند  و برای  نجات 
جان هموطنان  خود  به دل  آتش می زنند 
نبینند،  آسیبی  حوادث  هنگام   آنان   تا 
شریف  بسیار  اما  سخت  شغلی  آتش نشانی 
است. فهرجی   بیان کرد: شغل آتش نشانی 
حال  عین  در  و  سخت  شغل های  از  یکی 

خطرناک است اما هدف آن بسیار ارزشمند 
و واال است چرا که افراد در این شغل از جان 

و مال مردم محافظت می کنند. 
اظهار  ادامه   در  مهندس حسن فهرجی 

ایستگاه  راه اندازی  داشت: 
ورودی  در  جاده ای 
شهرستان فهرج بسیار الزم 

و ضروری است.  
شهردار فهرج  بیان داشت:  
در  آتش نشانی  ایستگاه 
شهر  بر  عالوه  فهرج 
فهرج  به روستاهای  این 
حوادث  و  شهرستان 
فهرج- محور  در  جاده ای 

خدمات رسانی  نیز  زاهدان 

می کند.   شهر دار فهرج تصریح  کرد : اگر 
همزمان  در شهر، روستا  و محور مواصالتی 
در  دهد   رخ  سوزی  آتش  فهرج  -زاهدان 
روبرو  جدی  مشکل  با  حریق   مهار  زمینه 
از  جا  همین  و  می شویم  
می خواهم  محترم  فرماندار 
در زمینه راه اندازی   ایستگاه 
آتش نشانی جاده ای  پیگیری 
شهر  ورودی  در  تا   نمایند 
فهرج  ایستگاه آتش نشانی 

جاده ای راه اندازی شود.
  

آبادی  رکن   اهلل  رحمت 
اسالمی  شورای  رئیس 
با  گفتگو  در  فهرج  شهر 

خبرنگار کیمیای شرق  با گرامیداشت  یاد 
و  مقدس  دفاع  سال   ۸ شهدای  خاطره  و 
آتش نشانی  گفت:  آتش نشان   شهدای 
فهرج با کمبود امکانات و تجهیزات روبه رو 
ایستگاه   تجهیز   دنبال  به  ما   و  است  
متأسفانه  ولی  هستیم  فهرج  نشانی  آتش  
شهرداری فهرج با کمبود اعتبارات و منابع 
مالی  رو به رو است. وی  در ادامه با تشکر 
فرماندار  سعیدنیا  آقای  پیگیری های  از 
مشکالت   پیگیری  زمینه  در  فهرج  محترم 

شهر داری اظهار  داشت. 
محترم  فرماندار  پیگیری  با  امیدواریم    
ومسئولین عزیز  مشکالت  شهرداری فهرج 

مرتفع شوند.
ادامه در صفحه 4
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شغل آتش نشانی یکی از شغل های حساس و مهم است و آتش نشانان در خط مقدم حوادث 
هستند  و برای  نجات جان هموطنان  خود  به دل  آتش می زنند تا آنان  هنگام  حوادث آسیبی 

نبینند، آتش نشانی شغلی سخت اما بسیار شریف است.

به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی از آتش نشانان  فهرج تجلیل شد 

شهر دار فهرج : فهرج نیاز به ایستگاه 
آتـش نشـانی جـاده ای دارد

شغــــــــل آتـــــش نشــــانی 
یکی از شغلی سخت و 
در عین حـال خطــــــــرناک 
اســــت امـــــــا هـــــــدف آن 
بسیـــــــــار ارزشمنـد و واال 
است چـــــرا که افـــراد در 
ایــن شغـــــــل از سالمــت 
مــــردم و جــــان و مــــــال  
مردم محافظت می کنند



صاحب امتیاز و مدیر مسئول:عظیم میر اولیایی
09139556910 همــراه:       

 ســـردبیـر:   معظمــه میـراولیـــایی
 نماینده هفته نامه کیمیای شرق در ریگان:

موسی موالئیان

 دفتــر بـم: بــلوار امـــام، روبـــروی فــرمانــــداری
0344431۵4۸2 فـــاکـس:  و  تلفـن  شمــاره   
فهرج-خیابان حجت، حجت ۶    تلفن:  034442۸0411
  نشــریـه کیمیــای شــرق مستقــل اسـت 
و به هیچ حزب و جناح و دسته خاصی وابستگی ندارد
 نشــریه کیمیــای شرق در ویرایش مطـالب آزاد اسـت 

ایمیل: kimiyaeshargh@gmail.com چاپ: مهدوی ترتیب انتشار: هفته نامه گستره توزیع استان کرمان

نشریه استان کرمان

ادامه از صفحه 3
مسئول  مهدابی   کریم  همچنین 
گفتگو  در  نیز  فهرج  آتش نشانی 
گفت:  شرق   کیمیای  خبرنگار  با 
ایستگاه آتش نشانی فهرج  از ابتدای 
110عملیات  تاکنون  جاری  سال 
امداد و نجات و آتش سوزی داشته 
است که 41 مورد در روستاها، 37 
مورد در شهر، 13 مورد عملیات به 
دام انداختن حیوانات وحشی و 1۶ 
مورد  و 3  ای   عملیات جاده  مورد 
شهرستان های  به  کمک  عملیات 

مجاور داشته است. 
مشکالت  از  یکی  افزود:  مهدابی  
نبود  فهرج  آتش نشانی  ایستگاه 
امکانات و تجهیزات  است و با توجه 

به وسعت زیاد این شهرستان برای 
جدی  مشکالت  با  خدمات رسانی 

روبرو هستیم.
تصریح  فهرج  نشانی  آتش  مسئول 
به  توجه  با  فهرج  شهرستان  کرد: 
اندازی  راه  دارد  زیاد  وسعت  اینکه 
ایستگاه آتش نشانی در سکهور بخش 

ضروری  و  الزم  بسیار  کویر  نگین 
است .

به آقای مهدابی  ادامه گفتگو    در 
یک  عنوان  به  شما  گفتیم 
و  تلخ  خاطرات  با  آتش نشان 
هستید؛  روبرو  زیادی   شیرین 
بیان  مورد   یک    ما  برای 

گفت:   ادامه  در  مهدابی  بفرمایید: 
من  خاطرات  شیرین تربن  از  یکی 
نجات یک پسر بچه از یک چاه بود 
مصدومیتی  و   دادیم  نجاتش  که  
خراش  چند  دچار  تنها   ، نداشت 
جزئی شده بود که باعث خوشحالی 
تلخ ترین حادثه  و  این خانواده شد 

هم  تصادف اتباع خارجی در محور 
بود که دچار حادثه  زاهدان، فهرج 

شده بودند.
از  مراسم  این  ادامه  در 
آتش نشانان شهر فهرج و دهنو 
تقدیر  لوح  اهداء  با  بهزادی  

تجلیل شد. 

 غبارروبي گلزار  شهدا 
به مناسبت 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی، با حضور پرسنل ایستگاه آتش نشانی فهرج گلزار شهدای فهرج  غبارروبی و عطر افشانی شد. 

 همچنین به مناسبت روز آتش نشانی  و ایمنی از خانواده آتش نشان زنده یاد احمد عابدینی  تجلیل شد. 

رحمت اهلل رکن  آبادی رئیس شورای اسالمی شهر فهرج: 

شهرداری فهرج با کمبود اعتبارات و منابع مالی  رو برو است

یکی از مشکالت ایستگاه آتش نشانی فهرج نبود امکانات و تجهیزات  است و با توجه 
به وسعت زیــاد این شهرستـان بــرای خدمـات رسـانی با مشکالت جدی روبرو هستیم

کریم مهدابی  
مسئول آتش نشانی 

فهرج


