
خرما
سال هشتم   شماره  180  *  سه  شنبه 19 آذر ماه 1398  
10 دسامبر 2019 * 13 ربیع الثانی 1441 * قیمت 1000 تومان

هفته نامه 4 صفحه ای ، منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس  
هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

چاپ آگهی نوبت اول : 98/9/11         چاپ آگهی نوبت دوم : 98/9/19
شهرداری عنبرآباد در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره 366713-98/7/7  در نظر دارد نسبت 
به اجرای  پروژه آسفالت معابر سطح شهر تا مبلغ 49/500/000/000  در صورت تخصیص اعتبار از 
محل اعتبارات ملی و استانی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار 

نماید .لذا از شرکت کنندگان واجد الشرایط که دارای رتبه و صالحیت از سازمان مدیریت برنامه ریزی 
بوده دعوت بعمل می آید از مورخه 98/9/11 جهت خرید اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای 
شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . ضمنًا اعتبار این پروژه به صورت اوراق و اسناد 

خزانه با سررسید سال 1401 می باشد .

شرایط شرکت در مناقصه 
1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و یا واریز نقدی به 

حساب سپرده 3100003605008 نزد بانک ملی بنام شهرداری عنبرآباد بابت شرکت در مناقصه 
2- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

3- آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری 98/9/20 می باشد .
4- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی پایان وقت اداری 98/9/30 به دبیرخانه شهرداری می باشد 

.
5- مبلغ سپرده برنده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی و انعقاد قرارداد مستردد نخواهد . و 
در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب و به استناد ماده 8 آیین نامه مالی 

شهرداری ها ضبط می گردد.
6- به پیشنهادات مخدوش و خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- سایر جزئیات و اطالعات الزم در اسناد مناقصه قید شده است و با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت قابل مشاهده می باشد .

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
9- جلسه کمیسیون معامالت  جهت بازگشایی پاکات در تاریخ 98/10/1 ساعت 13 صبح در محل 

دفتر شهردار می باشد .

مراد دینا شهردار عنبرآباد

آگهی مناقصه شهرداری عنبرآباد )نوبت دوم (

رئیس مجلس یازدهم و نماینده جیرفت
 و عنبرآباد کدامیک خواهند بود؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مطرح  کرد:

 راه اندازی اورژانس هوایی، ارائه خدمات آی وی اف ، 
جراحی قلب و آنژیو گرافی جزو ضروریات درمانی جنوب کرمان 

حجت االسالم والمسلمین سعادت فر   عنوان کرد:

همیشه نیروهای انقالبی  توسط غربگرایان با دو 
روش تخریب شده اند: ۱.ایجاد تفرقه ۲.جنگ روانی

2
استاندار کرمان در شورای معادن خواستار شد:

تشریح علل معطلی سرمایه گذاران در دستگاه های 
اجرایی استان کرمان

2

در حاشیه ثبت نام  نامزدهای انتخابات مجلس
 در جنوب کرمان

برگزاری جلسه کمیته سالمت و روان شهرستان عنبراباد

کارگاه آموزشی ،در مدارس جیرفت با هدف آموزش مهارتهای زندگی 
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  برگزار میشود 

2

3

3
با هوشیاری دستگاه قضائی و امنیتی: 

مدیر بیمه ای به اتهام اختالس 
220میلیارد ریالی قبل از خروج از 

کشور بازداشت شد

دست انتصابات عطاپور
 بسته شده، ابالغ برای مشاورین

 صادر میکند
تمامــی اموال،امــاک متهــم توقیف 
متهــم  بانکــی  هــای  حســاب  و 
مســدود و وی قبل از خروج از کشــور 

ــت. ــده اس ــتگیر ش دس

بعنوان  باغی  موسی  حسن  آقای   
سازمان  امور  در  فرماندار  مشاور 
های مردم نهاد و جناب آقای بیگ 
زاده بعنوان مشاور فرماندار در امور 

صفحه 3معلولین منصوب شدند صفحه 3

4

دکتر پور ابراهیمی مصمم و قاطع وارد مارتن یازدهم شد

بـرای  پورابراهیمـی  محمدرضـا  دکتـر 
از  یازدهـم  مجلـس  انتخابـات  در  حضـور 
حضـور  بـا  راور  و  کرمـان  انتخابیـه  حـوزه 

کـرد.  نـام  ثبـت  کرمـان  درفرمانـداری 
محمدرضـا  خرمـا،  نشـریه  گـزارش  بـه 
پورابراهیمـی صبـح امـروز جمعـه بعـد از 
حضـور در گلـزار شـهدای کرمـان و تجدید 
میثاق با شـهدا به منظـور حضـوری دوباره 

و تاثیرگذار امروز با مشـایعت اقشار مختلف 
مردم همیشـه درصحنه کرمان با حضور در 
فرمانـداری بـرای مجلـس یازدهـم از حوزه 

انتخابیـه کرمـان و راو ثبـت نـام کرد
اقشـار مختلف مردم از جمله همسرشهید 
االسـالم  حجـت  شـهید  مـادر  بادپـا، 
محمـد شـیخ شـعاعی از شـهدای گـردان 
و  بختیـاری  شـهیدان  غواص،خانـواده 

طـالب،  از  جمعـی  ایثارگـران،  عباسـی، 
جامعـه پزشـکی، اسـاتید و دانشـگاهیان، 
فرهنگیان، فعاالن اقتصادی، ورزشـکاران، 
خبرنـگاران،  بازنشسـتگان،  هنرمنـدان، 
دانشـجویان با حضوردر فرمانـداری کرمان 
ضمـن همراهـی دکتـر پورابراهیمـی بـرای 
ثبـت نام از ایشـان جهت حضور در مجلس 

یازدهـم اعـالم حمایـت کردنـد.

 نابسامانی وضعیت  مدرسه شهید عزیزی
 روستای نور  آباد)چاهشاهی(  شهرستان منوجان
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خرما

جمع  در  فر  سعادت  والمسلمین  االسالم  *حجت 
بسیجیان گردان ۴۱۴ عنبرآباد عنوان کرد:*

همیشه نیروهای انقالبی  توسط غربگرایان با دو روش 
تخریب شده اند: ۱.ایجاد تفرقه ۲.جنگ روانی

همچنین  کرد:  عنوان  جیرفت  محترم  جمعه  امام 
جریان انقالبی همیشه قربانی حسادت رقبای هم سو 
و دوقطبی سازی سردسیری و گرمسیری شده است.

ایشان با تشریح توطئه انگلیس برای شکست نیروهای 
انقالبی ادامه داد: ۹ دی امسال باید باشکوه تر از 
گذشته برگزار شود زیرا ۹ دی امسال هم تو ذهنی به 

فتنه های اخیر است و هم تقویت جریان انقالبی.
وی با تاکید بر رعایت نکات اخالقی در مسائل سیاسی 
ضعف  نقاط  پوشاننده  باید  انقالبی  جریان  گفت: 

یکدیگر ک تقویت کننده نقاط قوت یکدیگر باشند.
حجت االسالم سعادت فر ادامه داد: شکست جریان 
انقالبی در انتخابات مجلس برابر است با شکست در 
انتخابات ریاست جمهوری و در نهایت باعث شکست 

جبه انقالبی برلی باری دیگر می شود.
ایشان خطاب به بسیجیان گفت: همه ی ما نسبت 
به انتخابات وظیفه داریم و مهمترین وظیفه ما تقویت 
جریان انقالبی است. بنابراین باید کاندیدای اصلح را 
شناسایی کنیم و از آن حمایت نمائیم اما برای تقویت 
جریان انقالبی با هیچ کس عقد اخوت نبندید و هر 
زمان جریان انقالبی کاندیدای نهایی این جریان را 

اعالم کردند از او حمایت کنید.
وی با اشاره به اتفاقات اخیر، بشارت تقویت جبهه 
انقالبی را داد و افزود به آینده این حوادث خوشبین 

باشید.
ایشان برای شناسایی فرد اصلح گفت: اگر کسی در 
این نظام مسئولیتی داشته و روز اول با یک لباس وارد 
پست مسئولیتی شده و بعد از آن وضعیت مالی اش 

تغییر پیدا کرده است بدانید که خیانت کار است.
امام جمعه جیرفت تاکید کردند که مالک حال فعلی 
افراد  اصلحیت  بر  دلیل  آنان  گذشته  و  است  افراد 

نیست.

استاندار کرمان گفت: کسی نیست بگوید اشکال 
از دستگاه اجرایی، قانون و یا متقاضی است؟ باید 
یک بار مصادیق توضیح داده شود تا بدانیم مشکل 
نتوانسته  سال  نیم  و  گذار ۴  سرمایه  که  کجاست 
مانده  ماه معطل مصوبه  و ۶  بگیرد  را  ها  موافقت 

است؟
آذرماه   16 امروز  صبح  فدائی«  دکتر«محمدجواد 
در جلسه شورای معادن استان کرمان با اشاره به 
معطلی چهار و نیم ساله سرمایه گذار یک معدن شن 
و ماسه اظهار کرد: در هر جلسه یک یا دو مصداق از 
عملکرد بد دستگاه های اجرایی می بینیم و کسی 
پاسخ نمی دهد این مشکل چه زمانی می خواهد 

حل شود؟
از دستگاه  افزود: کسی نیست بگوید اشکال  وی 
یک  باید  است؟  متقاضی  یا  و  قانون  اجرایی، 
مشکل  بدانیم  تا  شود  داده  توضیح  مصادیق  بار 

کجاست؟
فدائی درباره مشکل سرمایه گذار معدن شن و ماسه 
تصریح کرد: باید در این مورد، مسئله رسیدگی و در 
که  اعالم شود  استان  معادن  آینده شورای  جلسه 
مشکل مربوط به چیست که چهار و نیم سال معطل 

مانده است؟
تاکید کرد: در جریان بحث های  استاندار کرمان 
صورت گرفته، موارد متعددی مشاهده می شود که 
دستگاه های اجرایی سرعت عمل الزم را ندارند؛ باید 
مدیران کمک کنند که این مصادیق بررسی شود تا 

بتوانیم اشکاالت را رفع کنیم.
وی افزود: اینکه سرمایه گذار 4 و نیم سال نتوانسته 
موافقت ها را بگیرد و 6 ماه معطل مصوبه مانده، 
پذیرفتنی نیست و با ادامه این وضعیت، روند توسعه 

نیافتگی کماکان ادامه پیدا می کند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، »مهدی 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس  نژاد«  حسینی 
تجارت استان کرمان نیز در این جلسه گفت: 3000 
محدوده معدنی مزایده ای در استان کرمان داریم که 

206 مورد آغاز و با 18 مورد موافقت شده است.
براساس این گزارش در این جلسه به چند درخواست 

درباره محدوده های معدنی استان رسیدگی شد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کارسان توانا 
پویان مهبد درتاریخ 1398.09.12 به شماره ثبت 
و  ثبت  به شناسه ملي 14008811440   3218
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهي میگردد.
موضوع فعالیت :

انجام طراحي ، محاسبه ، نظارت فني و اجراي کلیه 
پروژه هاي عمراني اعم از فلزي و بتني ابنیه سبك 
و سنگین ساخت راه و باند ، سدسازي و طراحي 
، محاسبه ،نظارت فني و اجراي کلیه پروژه هاي 
عمراني اعم از فلزي و بتني ابنیه سبك و سنگین 
تاسیسات مربوطه  و  باند سدسازي  و  راه  ساخت 
نقشه برداري و تسطیح اراضي گودبرداري تزریق 
سیمان شمع کوبي و شمع ریزي سدهاي خاکي 
و بتني تاسیسات برقي و مکانیکي ساختمانها و 
کارخانجات صنعتي و نیروگاهها ، تولید و انتقال نیرو.
ارائه خدمات فني و پشتیباني و مشاوره و طراحي 
و نگهداري فني و نظارت فني در امر پروژه هاي 
تاسیسات برقي و مکانیکي و الکتریکي طراحي و 
خطوط   ، متحرك  و  ثابت  هاي  دکل  انواع  اجراء 
انتقال آب ، برق و گاز ، شرکت در کلیه مناقصات 
پیمانها و مزایدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي 
و صادرات  و فروش-واردات  المللي ،خرید  بین  و 
کلیه تجهیزات پزشکي،پیراپزشکي،آزمایشگاهي، 
طراحي ، نظارت واجراي پروژه هاي آبخیزداري ، 
محیط زیست ، منابع طبیعي ، کشاورزي ، آب و 
فاضالب ، فضاي سبز ، شیالت و دامپروري ،تولید 
، خرید ، فروش صادرات ، وادرات و بازاریابي کلیه 
منابع  هاي  وگونه  دامي   ، کشاورزي  محصوالت 
طبیعي ،امور پیمانکاري مربوط به ساختمان ها و 
ابنیه اعم از چوبي ، آجري ، سنگي ، بتني و فلزي 
،امور پیمانکاري مربوط به بندها ، سدها ،مخازن 
آب و شبکه هاي توزیع آب ، کانال هاي انتقال آب و 
شبکه هاي آبیاري و زهکشي ، احداث حوضچه ها و 
استخرهاي پرورش و تکثیر آبزیان  ، امور پیمانکاري 
مربوط به ساخت راه ها ، تونل ها ، پل ها ، سیستم 
هاي حمل و نقل ) تهیه ، نصب ، نگهداري و تعمیر 
،امور  آسفالت   و عملیات  راهداري  و   ) تجهیزات 
پیمانکاري در زمینه جنگل کاري ، درخت کاري ، 
بهسازي و اصالح اراضي ، آبخیزداري ، آبخوانداري 
، مالچ پاشي ، تثبیت شن روان ، مرتعداري ، ایجاد 
مراتع دست کاشت ، ایجاد فضاي سبز ونگهداري 
آن ،  اجراي طرح هاي مرتعداري ، گیاهان دارویي 
، کشاورزي و دامي ، بذر پاشي مراتع ، بهره برداري 
از مراتع و عرصه هاي منابع طبیعي ،تامین نیروي 
انساني مورد نیاز و انجام خدمات تایپ و تکثیر و 

کپي ادارات دولتي و خصوصي،احیا و بهره برداري 
و توسعه جنگل  بازرگاني ،خرید و فروش واردات و 
صادرات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني ترخیص کاال 
از گمرکات داخلي و بین المللي ، گشایش اعتبارات 
و ال سي نزد بانك ها ، اخذ و اعطاي نمایندگي هاي 
مجاز بازرگاني ، شرکت در نمایشگاهها و غرفه آرائي 
اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالي 

و اعتباري

درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع 
ذیربط

مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلي : استان کرمان ، شهرستان جیرفت ، 

بخش مرکزي ، شهر جیرفت، محله 
شفا ، خیابان تربیت اول ، بن بست تربیت 23 ، 
پالك 3 ، طبقه همکف کدپستي 7861764373 

مبلغ  از  سرمایه شخصیت حقوقي عبارت است 
1000000 ریال نقدي

میزان سهم الشرکه هر یك از شرکا
ملي  شماره  به  هفشجاني  نصیري  نجمه  خانم 
سهم  ریال   900000 دارنده   4621833715

الشرکه
شماره  به  هفشجاني  نصیري  رضا  محمود  آقاي 
ملي 4623421201 دارنده 100000 ریال سهم 

الشرکه
اعضا هیئت مدیره

ملي  شماره  به  هفشجاني  نصیري  نجمه  خانم 
4621833715و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدودآقاي محمود رضا نصیري هفشجاني 
عضو  سمت  به  ملي 4623421201و  شماره  به 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 

به مدت نامحدود
بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان 
و تعهد آور شرکت از قبیل چك ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمي و همچنین کلیه نامه هاي 
عادي و اداري باامضاء نجمه نصیري هفشجاني 

همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

روزنامه کثیر االنتشار  خرما جهت درج آگهي  هاي 
شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمي باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
غیرتجاري  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع 

جیرفت
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در حاشیه ثبت نام  نامزدهای انتخابات مجلس در جنوب کرمان

کتاب نبرد سید جابر هست یا سید جمال، 
بهنام خوب نگاه کن

عنایت ساالری: دکتر بخند که همه 
خندانند نگاه ور ناصر کن !

همه تون رای بدین
 باشگاه پرسپولیس ایارم جیرفت!!

من و سادات شما همه ....!

شکراللهی: برای ساختن کهنوج 
همچون سیرجان می آیم!!!

دکتر کمالی پور: بحول قوه الهی حرکت 
میکنیم

مهندس سیدجمال حسینی: اینهمه 
سید نگاه کنید و به من اعتقاد بیارید!!

کرامت ساالری: 
کاندیدای اصالحات منم!!

محسنی:عکسم چطوره؟!!

رخصت از پدر برای تکلیفی دیگر!! عارفی: منم با سید رسول آمدم !

اینه معرفیش می کنم!!!

بهنام: ابوذر اوضاع چطوره حواست 
باشه. عطاپور :المصب هیچی نگو 

سیدجمال داره نگاه میکنه!

داورپناه: دکتر اوضاع رصد شده برنده ماییم!!!

سید بهروز: من و پدرم شما همه!!

قیام مختار برای حمزه خطری ندارد!!!

دکتر حمزه : وسط دو روحانی نشستن نوید 
خوبی است!!!

مرادی: دکتر ایندفعه نوبت منه! 
حمزه:شیخ مختار چکارکنم ؟!

ما سه نفر یکی میشویم!!!

خدا بخیر کند با این هیئات اجرایی!

تیپ چطوره ؟!

استاندار کرمان در شورای معادن خواستار شد:

تشریح علل معطلی سرمایه گذاران در 
دستگاه های اجرایی استان کرمان

حجت االسالم والمسلمین سعادت فر   عنوان کرد:
همیشه نیروهای انقالبی  توسط 

غربگرایان با دو روش تخریب شده اند: 
۱.ایجاد تفرقه ۲.جنگ روانی

آگهی تاسیس شرکت  

دکتر کمالی پور: خودم نشستم بلند عطاپور : همه چیز اوکی هست، فرمان شروع را صادر کردم
نمیشم نزدیک نشوید!!!

دکتر بهنام سعیدی:
خودم تنهایی برای همه تون بس هستم!

دکتر میرکهنوج: با دختر و پسرم آمدم که برای انتخابات 
هیجدهمین دوره هم کاندیدای نسل جوان معرفی کردم. 
هرکس با منه همین االن پسرم را بشناسد و به نوه هایش 

معرفی کند!!!

بر
خ

بر
خ
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کارگاه آموزشی ،در مدارس شهرستان جیرفت با هدف آموزش مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد به تدریج برگزار میشود ،
با تشکر از همکارانی که در این طرح مشارکت فعال دارند . حضور مشاوران تربیتی و تحصیلی آموزش و پرورش جیرفت در هنرستان کار و دانش شهید فرخی

پ. ن: مشاوران مدارس جیرفت شنبه  16 آذر ماه همزمان در هنرستان شهید فرخی جیرفت و حضور در کالسهای درس

کارگاه آموزشی ،در مدارس جیرفت با هدف آموزش مهارتهای 
زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  برگزار میشود 

طی آیینی با حضور فرماندار جیرفت؛
سرپرست جدید اداره ورزش 
و جوانان شهرستان جیرفت 

معرفی شد

عنبرآباد  شهرستان  روان  سالمت  کمیته  جلسه 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  ریاست  به 
فرمانداری، فرمانده انتظامی شهرستان و تعدادی از 
مدیران ادارات در محل سالن اجتماعات فرمانداری 

برگزار گردید.
یحیی یوسفی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری شهرستان عنبرآباد ضمن خیر مقدم به 
حاضرین در جلسه، مقدماتی درباره تغییرات صورت 
گرفته در تحول سالمت روان و لزوم توجه به شناسایی 
و درمان به موقع بیماران با اختالالت روانی جهت 
پیشگیری از موارد اقدام به خودکشی و همکاری تمام 

ادارات جهت آموزش عموم مردم سخنانی بیان نمود.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد

شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرماندار  عطاپور  حضور  با  آئینی  طی  جیرفت، 
فرمانداری،  عمرانی  و  سیاسی  معاونین  جیرفت، 
جوانان،  و  ورزش  مدیرکل  ورزشی  معاون  مرادی 
مشایخی رئیس شورای شهر، حسین زاده شهردار 
و مدیر حراست اداره کل ورزش و جوانان استان و 
مشاور ورزشی فرماندار از خدمات جناب آقای علی 
معاضدی مدیر سابق اداره ورزش جوانان شهرستان 
جیرفت تقدیر و جناب آقای مهدی ارم بین بعنوان 

سرپرست جدید این اداره معرفی شد.
قابل ذکر است جناب آقای علی معاضدی بعنوان 
نماینده مدیر کل ورزش و جوانان در جنوب استان 

معرفی شد.

برگزاری جلسه کمیته 
سالمت و روان شهرستان 

عنبراباد

بـه گزارش نشـریه خرما، امروز سـه شـنبه مورخ ۹۸.۹.۱۲عملیـات ازادسـازی و الیروبی رودخانه هـای خراب برده 
و پاتلـی _  هوکـرد توسـط مدیریـت منابـع اب شهرسـتان جیرفـت اغاز شـد.   بسـتر ایـن رودخانه بعلت رسـوبات و 
پوش گیاهی متشـکل از درختان جنگلی با اراضی همجوار و سـطح روسـتاههای مجاور همسـان می باشـد و در 
بارندگیهای اخیر  روسـتاههای پاتلی، خاتون اباد، هوکرد، ابراهیم اباد شـوره ای و حشـر اباد دچار خسـارت قابل 

شدند.  توجهی 
 پ. ن: چنـد روز قبـل 8 آذرمـاه مهنـدس آذربیـک از مسـیر ایـن رودخانـه هـا بازدید و قـول الیه روبی آنهـا را تا یک 

هفتـه دادنـد کـه امروز عملیـات الیه روبـی آنان آغاز شـد. 

بر
برخ

خ

دادستان کرمان خواستار نظارت بیشتر بانک مرکزی 
برفعالیت صرافی های دارای شعب در خارج از کشور 

شد
به گزارش نشریه خرما، دادستان عمومی وانقالب 
مرکز استان کرمان از دستگیری یک مدیر بیمه ای 
در استان کرمان به اتهام اختالس 220میلیارد ریالی 
خبر داد و گفت:متهم قبل از خروج از کشور توسط 

سازمان اطالعات سپاه دستگیر شده است.
موقع  به  ورود  داشت:با  اظهار  ساالری  دادخدا 
راستای  در  و  بازرسی  سازمان  و  کرمان  دادستانی 
جلوگیری از خسارت های غیرقابل جبران به صنعت 
بیمه تمامی اموال،امالک متهم توقیف و حساب 
های بانکی متهم مسدود و وی قبل از خروج از کشور 

دستگیر شده است.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان اعالم کرد:با 
و  قضائی  دستگاه  سوی  از  آمده  بعمل  تمهیدات 
شرکت بیمه ای مربوطه ،جای هیچگونه نگرانی برای 
بیمه گذاران نیست و تعهدات طبق قرارداد انجام 

خواهد گرفت.
ساالری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:در 
پی وصول گزارشی به اداره کل بازرسی استان کرمان 
مبنی بر اینکه یکی از مدیران بیمه ای وجوه ماخوذه 
بابت حق بیمه را به حساب شخصی خود واریز می 
نماید،اداره کل بازرسی با اعزام کارشناسان ذیربط 

رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.
مشخص  اولیه  تحقیقات  انجام  از  افزود:پس  وی 
حق  از  ریال  متخلف 220میلیارد  فرد  این  گردید 
بیمه های دریافتی را به حساب شخصی خود واریز 
و با بخشی از این وجوه اقدام به خردید امالک و 
مستغالت و خرید خودرو در داخل و خارج از کشور 

نموده است.
به  پرونده  کرد:بالفاصله  عنوان  کرمان  دادستان 
بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان 
ارجاع گردید و باتوجه به اینکه متهم در حال تدارک 
قضائی  دستورات  و  احکام  با  بود  کشور  از  خروج 
نامبرده توسط سازمان اطالعات سپاه استان کرمان 
دستگیر شد. ساالری خاطرنشان ساخت:با توجه 
تکمیل دالئل  و  تحقیقات  امر  موضوع  اهمیت  به 
انجام پذیرفت و در خالل تحقیقات مشخص گردید 
که متهم از قبل اخذ قرارداد با یکی از شرکت های 
خودروسازی ،مبلغ 220میلیارد ریال حق بیمه را 
بجای واریز به حساب شرکت بیمه به حساب شخصی 

خود واریز می نمود است.
این  از  با بخشی  ادامه داد:متهم  دادستان کرمان 
وجوه و با همکاری خانمی اهل گرجستان،اقدام به 
اجاره تملک یک هتل در کشور گرجستان نموده 

است.

قول آذربیک کمتر از یک هفته اجرایی شد

رئیس پلیس فتای استان کرمان از دستگیری فردی که اقدام به 
کالهبرداری اینترنتی به روش فیشینگ با طراحی اپلیکیشن های 

جعلی دوست یابی کرده بود، خبر داد.
امین یادگارنژاد اظهار داشت: در پی شکایت یک شهروند مبنی 
بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اش به صورت اینترنتی و طی 
بررسی صورت گرفته، مشخص شد شاکی در یکی از شبکه های 

اجتماعی با آپ هایی تحت عنوان دوست یابی مواجه شده است.
رئیس پلیس فتای استان کرمان افزود: این شهروند پس از دانلود 
و نصب، جهت فعال سازی برنامه به درگاه های پرداخت جعلی 
هدایت شده که با وارد کردن اطالعات کارت بانکی با پیغام خطا 
روبه رو شده اما ظرف مدت کوتاهی از حساب وی برداشت انجام 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: حفظ و نگهداری کارت بانکی و اطالعات آن 
یک ضرورت است که به شهروندان توصیه می شود به هیچ  وجه 
اطالعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در هنگام 
خرید های اینترنتی و پرداخت وجه از طریق درگاه های بانکی به 

اصالت و جعلی نبودن این درگاه ها دقت کامل داشته باشند.

 نیرو های  اداری هم فعاًل مشمول طرح رتبه بندی می شوند 
اما برای ادامه باید از مهر ۹۹ به جمع نیرو های آموزشی  
بپیوندند  �� معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش  خبر داد احکام جدید ۸۷۰ هزار نیروی مشمول 

طرح رتبه بندی تا ۴۵ روز دیگر صادر می شود.
علی اللهیار ترکمن با بیان اینکه پرداخت های این طرح از 
اول مهر امسال محاسبه می شود، گفت: »مقدمات اجرای 
طرح فراهم شده و شیوه نامه اجرایی آن در این هفته به 
استان ها ابالغ می شود.« �� به گفته معاون برنامه ریزی و 
توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ورود به رتبه یِک این 
طرح نیازمند دست کم دو سال سابقه است. �� معاون وزیر 
آموزش و پرورش گفت: »این طرح، معلمان، آموزگاران، 
آموزشی،  واحد های  مشاوران  تربیتی،  مربیان  دبیران، 
مراقبان سالمت، مدیران و معاونان واحد های آموزشی را در 

بر می گیرد.«
�� اللهیار ترکمن افزود: »نیرو های اداری هم فعال مشمول 
این طرح می شوند، اما برای ادامه باید از مهر ۹۹ به جمع 

نیرو های آموزشی بپیوندند.«

گرچه در فضای مجازی از رو در رو قرار گرفتن حجت االسالم 
وزیری و دکتر حمزه ای در انتخابات مجلس یازدهم توسط 

عده ای طرح می گردید.
و با طرح قیام مختار برای عبور از حمزه را تعبیر می نمودند.

اما امروز در ستاد ثبت نام انتخابات مجلس دکتر حمزه دست 
در دست حجت االسالم وزیری نامش را در لیست نامزدهای 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه 5 شهر جنوبی 
کرمان ثبت کرد. و می توان گفت قیام مختار در کنار حمزه 

محقق گردید

رئیس پلیس فتای استان کرمان :
کالهبرداری اینترنتی با طراحی 

اپلیکیشن های دوست یاب

احکام_جدید ۸۷۰ هزار نیروی 
مشمول طرح  رتبه _بندی تا ۴۵ روز 

دیگر  صادر می شود

قیام مختار برای حمزه خطری ندارد!

با هوشیاری دستگاه قضائی و امنیتی: 
مدیر بیمه ای به اتهام اختالس 220میلیارد 

ریالی قبل از خروج از کشور بازداشت شد

سیر مدیران شهری )شهرداران-فرمانداران-نمایندگان )جیرفت )سبزواران((( 

نام و نام دوره خدمتنام و نام خانوادگی فرمانداردوره خدمتنام و نام خانوادگی شهردارردیف
خانوادگی 

نماینده

دوره خدمت

۵۶-۵۴محمدباقر سعیدی37-32افصح زاده36-34مرتضی معین زاده1

۵۸-۵۶جالل آقا پارسا مطلق---هوشنگ امیر بهزادی39-36داراب امیر پورسعید2

عباسعلی ابوسعیدی ۴۸-۴۱محمد ابراهیم نامور تهرانی۴۰-3۹کاظم ابراهیمی3
منوچهری

۵۸-۶3

۷۱-۶3اسحاق جهانگیری---محمد سعیدی۴۲-۴۰سید جمال فاطمی۴

۷۸-۷۱علی زادسر جیرفتی---احمد نوایی۴۲-۴3محمد نبی پرویز۵

۸۲-۸۰محمد فرخی---قلی پور۴۴-۴3هوشنگ امیر بهزادی۶

۸۶-۸۲علی زادسر جیرفتی۷3-۷۰عباس گلستانی ۴۵سیروس صدر میرحسینی۷

۹۰-۸۶علی اسالمی پناه۷۶-۷3عباس پورنصاری۴۷-۴۵فردین عالم۸

۹۴-۹۰فرج الله عارفی۸۰-۷۶فائز فرخی۴۷مهدی محمد رفیع۹

۹۸-۹۴یحیی کمالی پور۸۴-۸۰علیداد تراب۵۵-۴۷جالل آقا پارسا مطلق۱۰

۸۶-۸۴محمدعلی شجاع حیدری ۵۷-۵۵عطاءالله درانی پور۱۱

سرپرست ۸۶فرامرز امیری۵۸-۵۷سید بدیع الله میرحسینی۱۲
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سیر پر فراز و نشیب 
مدیریت شهری 

جیرفت )سبزواران(
از  صرفنظر  با  است،  آن  بر  سعی  شماره  این  در 
قدمت، تمدن و فرهنگ غنی جیرفت؛ وضعیت 
فعلی شهرسازی و مدیریت شهری جیرفت امروزی 
را مورد بحث، بررسی و تجزیه، تحلیل قرار دهیم یا 
به عبارت ساده تر دو دو تا چهارتا کنیم، حاال چه 

کاره ایم ...
جالب است بدانیم بنیان گزاری شهر کنونی جیرفت 
سال  به  شهرستان  یک  عنوان  به  آن  تصویب  یا 
1316 برمی گردد، اما در سال 1325 نخستین 
فرماندار جیرفت معرفی شد و شهرداری این شهر 
سال 1330 شکل گرفت و عمال در دهه ی چهل 
بعنوان یک مرکز شهری مطرح شد. حال با گذشت 
سالهایی متعدد، جیرفت دورانی پر از فراز و نشیب 
چه به لحاظ شهرسازی و چه به لحاظ مدیریت کالن 
شهری به همراه داشته است. چه بسیارند بزرگ 
مردانی که سکان مدیریت شهری این سبزوانمان را 
برعهده داشته و به نحو احسنت به سرمنزل مقصود 
رسانده اند، یعنی کار کردن ایشان با افراد و گروهها 
برای رسیدن به مقاصد مردمان این سبزوان بوده، 
نه تمایالت شخصی و برنامه ریزی، سازماندهی، 
نظارت و انگیزش را برای مدیریت شهری متصور 
شهری  مدیریت  بود  این  بر  اعتقادشان  بودند. 
باید برای شهر برنامه ریزی کند، فعالیتهای شهر 
را سازمان دهد، بر فعالیتهای انجام شده نظارت 
کند، حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش الزم 
و  و سایر سازمانها  را در سازمان مدیریت شهری 
شهروندان ایجاد نماید. با اندکی تامل متوجه می 
شویم شهرمان در آن بازه زمانی روند صعودی رو به 
رشدی داشته و بازه زمانی دیگری بصورت پیشرفت 
راکد سپری نموده و از  بازه ای روند صعودی آن به 
نزولی مبدل گشته است. حال این سوال پیش می 

آید؛ مقصر این امر چه فرد یا افرادی هستند؟
گذشته،  شهری  مدیران  معرفی  ضمن  پایان  در 
حال و آینده )جدول ذیل( برای شما مردمان ساده، 
مهربان و خوش قلب شهرمان، فارغ از اتفاقات رخ 
داده تا به اکنون، ما نبایستی به این بسنده کنیم؛ 
جیرفت دارای قدمت، تمدن و فرهنگ غنی بوده، 
بلکه بایستی از این به بعد دست در دست هم با 
انتخابهایی درست، این موقعیت را برای آیندگانمان 
نیز فراهم آوریم که ایشان نیز از شهرسازی، فرهنگ و 
تمدن دوران ما با افتخار یاد کنند.                                  

   امید است این امر محقق گردد....

به قلم :
مهندس مهران سلطانی نژاد

نشسـت هم اندیشـی فرماندار شهرستان جیرفت 
بـه اتفـاق خانـه گیـر معاونـت عمرانـی فرمانـداری 
بـا مدیـران و اعضای سـمن هـا و سـازمانهای مردم 
نهاد شهرسـتان جیرفـت در محل فرمانـداری این 

شهرسـتان برگزار شـد
قابل ذکر اسـت در این جلسـه جناب آقای حسـن 
امـور  بعنـوان مشـاور فرمانـدار در  باغـی  موسـی 
سـازمان های مـردم نهاد و جنـاب آقای بیـگ زاده 
بعنـوان مشـاور فرماندار در امـور معلولین منصوب 

شدند.
پ. ن: عطاپـور در حالـی فرماندار جیرفت شـد که 

بجـز  دو انتصـاب خانه گیر و سـاالری پـاک مدیران 
پـروازی از رودبـار جنـوب بعنـوان معـاون عمرانـی 
زمـان  ممنوعیـت  بخاطـر  جبالبـارز  بخشـدار  و 
انتخابـات دیگر نتوانسـت مدیـران همـراه خودش 
را نصـب کنـد وتـا بعـد انتخابـات مجلس دسـتش 
بسـته شـد امـا در ایـن مـدت هـم بیـکار ننشسـت 
سـومین مشـاور خـود را منصـوب کـرد، کـه نشـان 
دهـد در صـورت عـدم منـع قانونـی عـزل و نصـب 
هـا کارسـتانی ازعـزل و نصـب هـا انجـام مـی داد 
کـه بتوانـد تحولـی ایجاد کنـد و نامـش در جیرفت 

شـود. ماندگار 

دست انتصابات عطاپور بسته شده، ابالغ 
برای مشاورین صادر میکند
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بازدید علی ساالری پاک )بخشدار جبالبارز( از روستاهای کوهستانی دهستان رضوان بخش جبالبارز از توابع شهرستان جیرفت
علی ساالری پاک بخشدار جبالبارز به اتفاق دهیار و اعضای شورای شهر از دهستان رضوان جبالبارز بازدید نمود.

ساالری پاک در این بازدید مشکالت دهستان را بررسی و قول مساعد جهت حل آنان را داد.

بازدید بخشدار جبالبارز از روستاهای کوهستانی دهستان رضوان

ساالر پور شروع کرد
بازدید معاون  توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و 
پرورش شهرسـتان عنبرآباد از مدارس کم برخوردار 

این شهرستان
مصیب سـاالرپور معاون توسعه و پشتیبانی آموزش 
و پـرورش عنبرابـاد اولین حرکـت خـود را از مدارس 

کـم برخوردار شـروع کرد

بازدید معاون  آموزش و پرورش  
عنبرآباد از مدارس کم برخوردار 

این شهرستان

مدرسه شهید عزیزی روستای نور آباد)چاهشاهی(  
شهرستان منوجان با دارا  بودن قریب به صد دانش 
وضعیت  داری  روزها  این  ابتدایی،  مقطع  آموز 
نابسامان و خطرناک میباشد  ساختمانی بسیار 
بطوریکه  حتی یک ثانیه غفلت از ماندن در هر 
این مدرسه احتمال بحران  از کالس های  کدام 
خواهد  پی  در  را  آن  دیوارهای  و  سقف  ریزش  و 
داشت، با وجود چنین وضعیت خطرناک و غیر 

ایمن و برای جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی 
به  روستا  این  اهالی  از  تعدادی  ناپذیر،  و جبران 
اتفاق والدین دانش آموزان، در این فصل از سال 
که همراه با موج سرما و بارندگی هاست ،اقدام 
به ساخت چندین کالس کپری نموده تا بتوانند 
فضای فیزیکی مدرسه را همچنان دایر و فرزندان 
خود را از نعمت تعلیم و آموزش برخوردار نمایند. در 
ضمن در همین چند سال اخیر در استان کرمان 

جشن برچیده شدن مدارس کپری نواخته و به 
ظّن مسئولین مربوطه دوران مدارس کپری پایان 
یافت و اما حال دوباره شاهد بازگشت به گذشته و 
دایر شدن مدارس کپری در روستای چاهشاهی 

منوجان میباشیم.

از طرف والدین دانش آموزان و سایر اهالی روستای 
نور آباد )چاهشاهی( شهرستان منوجان

 نابسامانی وضعیت  مدرسه شهید عزیزی روستای نورآباد )چاهشاهی(  
شهرستان  منوجان

این مدرسه  با دارا بودن قریب به صد دانش آموز مقطع ابتدایی،
 این روزها داری وضعیت ساختمانی بسیار نابسامان و خطرناک میباشد

انتخابات مجلس شورای  یازدهمین دوره  نامزدهای  از  نام  ثبت 
اسالمی در حالی به پایان رسید که بیش از 16 هزار نفر در کل کشور 

ثبت نام داشتند که به ازای هر کرسی 55 نفر نام نویسی نمودند.
حوزه جنوب کرمان از این قاعده مستثنی نبود که برای دو کرسی 

مجلس 42 نفر ثبت نام کرده اند.
از چهره های شاخص اصولگرا و اصالح طلب در این دوره حوزه 
انتخابیه جیرفت و عنبرآباد  می توان به آقایان: بهنام سعیدی،یحیی 
کمالی پور، روح الله میرکهنوج، فرج الله عارفی، سیدجمال الدین 
حسینی، سید بهروز حسینی زاده، مهران عسکرپور و مجتبی 

محسنی نام بود.
از چهره های اصالحات آقایان: علی اسالمی پناه، محمدحجتی 

پور،ذبیح الله اعظمی و کرامت ساالری نام برد.
در حوزه 5 شهر جنوبی استان کرمان از چهره های اصالحات 

:مختار وزیری، احمد حمزه ثبت نام نمودند.
و چهره های شاخص اصولگرا آقایان: محمدرضا امیری، شکراللهی، 

حسن مرادی، بامری و.... هستند.

جدال در جنوب کرمان به سویی پیش خواهد رفت که دولتی ها در 
این مدت چه خدماتی به مردم بدهند.

زمان باروری و داشت کشاورزی مردم هست که نیاز مبرم به اقالم 
کشاورزی اعم از کود، سم، محلول، بذر و...... است که درصورت 
حمایت از کشاورزان و کارهایی که بر زمین مانده احتمال پیشتازی 
کاندیدای اصالحات در غیر اینصورت رقیب جبهه اصولگرا برنده و 

منتخب مردم خواهند بود.
ودر آنسوی میدان معرکه نامزدهای پرتعداد و مدیران گذشته ای 
خودشان را معرض انتخاب مردم می گذارند که روزگاری صاحبان 

منصب و قدرت بوده اند.
اما با توجه به اوضاع کشوری که رصد میگردد دکتر قالیباف از حوزه 
انتخابیه تهران نام نویسی کرده و بر مذاق چهره های اصولگرا ایشان 
را رئیس مجلس یازدهم در صورت پیروزی و اعتماد مردم می دانند 
و حول محور ایشان در شهرستان ها هم ساماندهی و چینش ها 

صورت خواهد گرفت.
از جبهه اصولگرایان در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد آقایان: 

هواداران  زعم  به  و  )مستقل  پور  کمالی  یحیی  سعیدی،  بهنام 
اصولگرا، اصولگرا(، روح الله میرکهنوج، فرج الله عارفی، سیدجمال 
حسینی و همچنین عسکرپور، سیدمحمود حسین زاده و مجتبی 

محسنی است.
اما در شهرستان های جنوبی آقایان: محمدرضا امیری، شکراللهی، 

حسن مرادی، بامری و... هستند 
در جبهه اصالحات که احتماال حول محور حجت االسالم مجید 
انصاری خواهند بست. کاندیدای جبهه اصالحات با نام و سابقه 

ایشان به گفته کارشناسان ساماندهی خواهند شد.
از حوزه جیرفت و عنبرآباد آقایان :علی اسالمی پناه، محمد حجتی 
پور و ذبیح الله اعظمی. و از حوزه انتخابیه 5 شهر جنوبی مختار 
وزیری و احمد حمزه شاخص های مورد ا شاره جبهه اصالحات 
هستندکه در صورت انتخاب چهره های اصولگرا همگام با دیگر 
نمایندگان برای ریاست قالیباف کوشش می کنند و در صورت 
پیروزی اصالحات نمایندگان جنوبی هم همانند هم حزبی هایشان 

عمل خواهند نمود.

��دکتـر اصغـر مـکارم، گفـت: بـا توجـه به وسـعت 
منطقـه راه اندازی اورژانس هوایـی، ارائه خدمات 
آی وی اف، جراحـی قلـب و آنژیـو گرافـی جـزو 

ضروریـات درمانـی منطقه هسـتند.
به گزارش روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفت،اعضـای هیئـت رئیسـه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفـت بـا امام جمعـه کرمـان دیـدار و 

گفـت و گـو کردند.
دکتـر »اصغـر مـکارم«، در دیـدار بـا امـام جمعـه 
حضـرت  وفـات  تسـلیت  ضمـن  کرمـان، 
معصومـه)س( بـا اشـاره بـه وضعیـت بهداشـت و 
درمـان جنـوب کرمـان، گفـت: بـا اجـرای طـرح 
تحـول سـالمت در جنـوب کرمـان حرکـت هـای 
مثبتی در بخش سـالمت صـورت گرفته اسـت و 
بیش از 500 پروژه احداث، تجهیز و افتتاح شـده 
اسـت و دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به 
دانشـگاهای علوم پزشکی هم سـطح در کشور از 

نظـر تعـداد پـروژه جـزو برتریـن ها اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت، افـزود: 
120 پـروژه جدید در جنوب کرمان افتتاح شـده 
اسـت و تـا دهه فجر نیـز 24 پروژه بـا اعتبار قریب 
30 میلیـارد تومان از جمله سـتاد اداری با 4 هزار 
مترمربع زیربنا، بیمارستان امام جیرفت با 6 هزار 

مترمربـع  به بهـره برداری می رسـد.
وی، با اشـاره به وضعیت آموزشـی دانشگاه علوم 
پزشـکی جیرفت تصریح کرد: از سال89 پذیرش 
دانشـجو آغاز شـده و درحال حاضر در 11 رشـته 
پذیرش دانشـجو داریم که سـه دوره پزشکی فارغ 

التحصیلـی شـده انـد و فـارغ التحصیـالن هـم 
معمـوال در تخصص پذیرفته شـده اند.

دکتـر مـکارم، بـا بیـان ایـن کـه خوابـگاه هـای 
ظرفیـت  جیرفـت،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
پذیـرش 700 دانشـجو را دارنـد کـه بخش عمده 
دهـد،  مـی  پوشـش  را  متقاضـی  دانشـجویان 
خاطرنشـان کـرد: جنـوب کرمـان از محرومترین 
مناطـق کشـور اسـت توقـع داریـم در راسـتای 
کاهـش کمبودهـای بهداشـتی و درمانـی کمک 
کنیـد خیـران بـه ایـن منطقـه هدایت شـوند این 
منطقـه ورودی بیمـاری هـا و آسـیب هایی مانند 
قاچـاق سـوخت و مـواد مخـدر، بیمـاری ماالریا و 
سل از سوی کشورهای همسایه است و وضعیت 
خاصـی دارد هـر چنـد کـه در کنترل بیمـاری ها 
اقدامـات کامل بهداشـتی انجام شـده اسـت اما 

مـوارد ورودی داشـته ایـم.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، بیـان 
داشـت: این که در منطقه چـاه ابراهیم علی رغم 
محرومیـت مرکـز جامع سـالمت داریـم و در تمام 
مناطـق خانـه بهداشـت فعـال هسـتند، نتیجـه 
زحمـات نظـام اسـت در حالی که قبـل از انقالب 
فقـط یـک بیمارسـتان در جیرفـت داشـتیم امـا 
امـروز بیـش از 700 مرکـز ارائـه دهنـده خدمـات 

سـالمت داریـم.
وی، عنوان داشت: مواردی که در منطقه مشکل 
داریـم بیمـاری هـای خونـی اسـت که نسـبت به 
متوسـط اسـتانی و کشـوری باالتـر اسـت و امروز 
علـی رغم باال رفتن هزینـه داروها به دلیل تحریم 

ها و سـهیمه محدود این بیماران مشکل خاصی 
ندارنـد امـا این وضعیت برای آنهـا زحماتی ایجاد 
مـی کند چرا که خانواده ها آنهـا حداقل ها را هم 
ندارند هرچنـد در حال حاضر خیرانی در منطقه 
مراجعـه داشـته انـد خیـران سـالمت را بـه ایـن 
سـمت سـوق دهید کـه در ایـن صورت دانشـگاه 

همـکاری الزم را خواهد داشـت. 
دکتـر مـکارم، عنـوان داشـت: رشـد جمعیـت در 
جنـوب کرمـان باال اسـت دانشـگاه هم عـالوه بر 
تشـویق زایمـان طبیعی دو مرکز بسـیار خـوب در 
بیمارستان کاشانی جیرفت و بیمارستان کهنوج 
راه انـدازی کـرده اسـت که بـا حداقل هزینه ها به 

بیمـاران خدمـات ارائه مـی دهند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، اضافه 
کـرد: بـا توجـه بـه وسـعت منطقـه راه انـدازی 
اف،  وی  آی  خدمـات  ارائـه  هوایـی،  اورژانـس 
آنژیـو گرافـی جـزو ضروریـات  و  قلـب  جراحـی 
درمانـی منطقـه هسـتند در بقیـه مـوارد تقریبـا 
بـه شـکل پایـه ای خدمـات فراهـم شـده اسـت و 
متخصصـان مختلف حتـی در بیمارسـتان های 
اقمـاری منطقـه وجـود دارد ضـروری اسـت در 
صـورت وجـود خیـری بـرای این مـوارد به منطقه 

هدایـت شـوند.
  وی، ابراز داشت: بخشی از زکات در حوزه درمان 
منطقـه بـرای کارهای مشـخص هزینه شـود اگر 
این موضوع محقق شـود اقدام مهمی در منطقه 

بود خواهد 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مطرح  کرد:رئیس مجلس یازدهم و نماینده جیرفت و عنبرآباد کدامیک خواهند بود؟ 

 راه اندازی اورژانس هوایی، ارائه خدمات آی وی اف ، 
جراحی قلب و آنژیو گرافی جزو ضروریات درمانی جنوب کرمان 
حرکت های مثبتی در بخش سالمت صورت گرفته است و بیش از 500 پروژه احداث، تجهیز و افتتاح شده است 

انالله و انا الیه راجعون 

برادر ارجمند جناب اقای محمود ساالری 
رئیس محترم اداره منابع طبیعی شهرستان عنبرآباد 

فقدان از دست دادن پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت غفران و رحمت الهی برای ان 
عزیز سفر کرده وطول عمر با عزت برای جنابعالی و خانواده محترم از پروردگار متعال خواهانیم.

هئیت تحریریه نشریه خرما

انالله و انا الیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای محمد شاهرخی
مصیب از دسـت دادن برادر عزیزتان موجب تالم و تاثر فراوان گردید. این غم جانسـوز را تسـلیت 
گفتـه و از خداونـد منـان برایتـان صبـر و اجـر و بـرای آن عزیـز از دسـت رفته غفران الهی مسـالت 

نمایم. می 
شیخ محمداحمدیوسفی_مدیر مسول نشریه خرما

انالله و انا الیه راجعون 

برادران گرامی جناب آقایان دکتر منصور نعمتی بخشدار محترم مرکزی جیرفت
 و جناب آقای بهزاد نعمتی

ضایعـه اسـفناک  درگذشـت خواهـر گرامیتـان را تسـلیت گفتـه و از حضـرت باریتعالـی 
برایتـان صبـر و اجـر و بـرای آن مرحومـه غفـران الهـی مسـالت داریـم.

هئیت تحریریه نشریه خرما


