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برنامه عملیاتی 
واکسیناسیون 

خانه به خانه
در استان
اجرا شود

اداره کل آموزش 
و پرورش استان 

کرمان در ارزيابي 
شاخص هاي عمومي 

و اختصاصي رتبه 
اول کشوري را 

کسب کرد

مشکالت مالی، 
حریف همت مکارم 

نمی شود
2

در راستاي سلسله موفقيت هاي احمد اسکندري نسب؛ با افتتاح و کلنگ زنی چندین طرح بهداشتی و دکتر زینی وند:
درمانی در جنوب کرمان، اثبات شد؛

1

يادداشت  مديرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشاراستان کرمان در مدت انتشار

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرمان خبر داد:

نجات چهار شهروند در حوادث 
روز جمعه توسط آتش نشانان 

2

دیدار و گفتگوی فرمانده بسيج 
اقشار و فرمانده بسيج ادارات با 

مدیر عامل شرکت توزیع نيروی 
برق جنوب استان کرمان

2

3

مهندس وحدت برخورداری:

بهره برداری از دو طرح 
آبياری تحت فشار در 

جنوب کرمان

3

دولت فراجناحی رئيسی فراتر 
از شعار بود

در تمامـی دنیـا و در همـۀ کشـورها، احـزاب و 
در  کلیـدی  و  اساسـی  نقشـی  سیاسـی  تشـکل های 
حـزب  شـک  بـدون  و  دارنـد  دولت هـا  تشـکیل 
پیـروز اقـدام بـه تشـکیل دولتـی همسـو و همفکـر با 
خـود خواهـد کـرد و شکسـت یـا پیـروزی دولـت 
مذکـور در اجـرای برنامه هـا و پیشـبرد اهـداف را بـه 
پـای سیاسـت های حـزب برنـده خواهند نوشـت، اما 
در کشـور مـا بـه دلیـل نبـود احـزاب تعریف شـده و 
قدرتمنـد، رونـد انتخابـات بـه شـیوۀ سـنتی و بـر پایۀ 

دو تفکـر قدیمـی چـپ و راسـت برگـزار می شـود و تـا قبـل از دولـت سـیزدهم 
بـه غیـر از دولـت اصالحـات و دولـت احمدی نـژاد همـۀ دولت هـا، دولـت شـبه 
ائتالفـی بودنـد؛ بـه شـکلی کـه در دولـت روحانـی وزیـر کشـور بـه عنـوان شـاه 
کلیـد کابینـه از راسـت سـنتی معرفی شـده بـود و بسـیاری از پسـت های کلیدی و 
حسـاس در اختیـار اصولگرایـان بـود، امـا ابراهیم رئیسـی به عنـوان رئیس جمهور 
دولـت سـیزدهم در تبلیغـات انتخاباتی و پس از کسـب این کرسـی همواره سـعی 
بـر ایـن داشـت کـه خـود را وابسـته بـه هیـچ حـزب و گروهـی ندانـد و دولـت 
متبـوع خویـش را دولتـی کامـال غیرسیاسـی و فراجناحی جلـوه دهد، تـا آنجا که 
سـامانه ای طراحـی و بـه ظاهـر از مـردم بـرای انتخـاب اعضـای کابینـه نظرخواهی 
کردنـد؛ هـر چنـد کـه ایـن شـیوۀ نظرخواهـی، هـم از نظر عـرف بین المللـی و هم 
از حیـث پایبنـد بـودن نظرخواهان به آراء ارائه شـده بیشـتر شـبیه شـعبده بازی بود. 
امـا آنچـه کـه خروجـی وعده هـا و گفته هـای ابراهیـم رئیسـی و تیـم همـراه وی 
بـود، صـد درصـد مغایـر وعده هـا و گفته های پیشـین اسـت، زیـرا تمامـی اعضای 
کابینـه، مدیـران ارشـد و اسـتانداران متعلـق بـه طیـف اصولگرایـان بـوده و در این 
میـان حضـور نظامیـان بسـیار پررنـگ و قابـل تأمـل اسـت. شـایان ذکر اسـت این 
تمامیت خواهـی تـا آنجـا تسـری پیـدا کـرده کـه اسـتاندار فعلـی کرمان بـه عنوان 
شـخصی متعـادل، غیرجناحـی، پرتـالش، متعامل، مـورد وثوق مجمـع نمایندگان 
اسـتان، مـورد حمایـت وزیـر کشـور و بسـیاری از بزرگان نظـام را نیـز برنمی تابند 
و خواهـان جابجایـی وی هسـتند، لـذا در پایـان ذکر ایـن نکته ضروری اسـت که 
عـدم پایبنـدی به قـول و وعده، عملی ناپسـند بـوده و به اعتماد عمومـی لطمه های 

جبران ناپذیـری خواهـد زد.

همزمان با هفته بسيج؛
طرح آبرسانی به مجتمع سعدآباد شهرستان 

ریگان کلنگ زنی شد
طرح آبرسانی به فاز دوم مجتمع چاه ملک 

شهرستان ریگان افتتاح شد

به مناسبت سوم دسامبر روز جهانی معلوالن؛

دردشان از محدودیت است 
نه معلولیت
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احسان احمدی

 با تصميم هيئت داوران و تجليل مسئوالن عالی قضایی؛
 درخشش دوباره روشنفکری در جشنواره رسانه و عدالت
3

و  آمــوزش  وزارت  اعــالم  بــه  بنــا 
ــرورش  ــوزش و پ ــرورش، اداره کل آم پ
اســتان کرمــان در تحقــق اهــداف مجمــوع 
اختصاصــی  و  عمومــی  شــاخص های 
ســال 1۳۹۹ رتبــۀ اول را در بیــن ادارات 
اســتان های  پــرورش  و  آمــوزش  کل 

کشــور کســب کــرد.
و  اطالع رســانی  ادارۀ  گــزارش  بــه 
پــرورش  و  آمــوزش  عمومــی  روابــط 
تقدیــر  لــوح  متــن  در  کرمــان  اســتان 
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم از مدی

کرمــان آمــده اســت: 
جنــاب آقــای اسکندری نســب مدیــر  
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــرم آم کل محت

ــان کرم
ســالیانۀ  عملکــرد  نتایــج  بررســی   
دســتگاه های اجرایــی در قالــب جشــنوارۀ 
کــه  اســت  راهبــردی  رجایــی،  شــهید 

ــی  ــت و اثربخش ــش کیفی ــۀ آن افزای نتیج
بهبــود  و  کارکنــان  و  مدیــران  نقــش 
تجربــۀ تدریجــی و مســتمر اقدامــات همــۀ 

ســطوح ســازمانی اســت.
ارزیابــی  نتایــج  بــه  عنایــت  بــا   
ــاد  ــتناد مف ــه اس ــال 1۳۹۹ و ب ــرد س عملک
تاریــخ    ۲۷۰1 شــماره  بخشــنامه   ۳ بنــد 
1۴۰۰/1/۲۳ ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور، اداره کل آمــوزش و پــرورش 
کل  اداره  عنــوان  بــه  کرمــان  اســتان 
ــی  ــازات عموم ــوع امتی ــده در مجم برگزی
و اختصاصــی در بیــن ادارات کل اســتانی 

شــناخته شــده اســت.
تالش هــای  پــاس  بــه  وســیله  بدیــن 
در  جنابعالــی  مؤثــر  نقــش  و  خالصانــه 
ــه تشــکر و  تحقــق ایــن موفقیــت، صمیمان
ــد  ــم، امی ــراز می نمای ــود را اب ــی خ قدردان
نظــام  بــه  خدمــت  در  همــواره  اســت 
و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  مقــدس 

ــق  ــز موف ــوزان عزی ــان و دانش آم فرهنگی
و مؤیــد باشــید.

نشســت  حاشــیۀ  در  اســت:  گفتنــی   
وزارت  معاونیــن  شــورای  مجــازی 
کل  مدیــران  بــا  پــرورش  و  آمــوزش 
کشــور  سراســر  پــرورش  و  آمــوزش 
کل  مدیــر  اسکندری نســب  احمــد  از 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا 
اهــدای لــوح ســپاس و تندیــس جشــنوارۀ 

شــهید رجایــی تقدیــر شــد.
ــی  ــا کاظم ــت: علیرض ــر اس ــایان ذک ش
و  آمــوزش  وزارت  وقــت  سرپرســت 
از  ســپاس  لــوح  ارســال  بــا  پــرورش 
قوام رضــا میرحســینی معــاون پژوهــش، 
ــا  ــانی، حمیدرض ــع انس ــزی و مناب برنامه ری
میرموســی رییــس ادارۀ ارزیابــی عملکــرد 
فرودنیــا کارشــناس مســئول  نرگــس  و 
ارزیابــی عملکــرد آمــوزش و پــرورش 

ــرد. ــل ک ــز تجلی ــان نی ــتان کرم اس

در راستای سلسله موفقیت های احمد اسکندری نسب؛

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در ارزیابی 
شاخص های عمومی و اختصاصی رتبه اول کشوری را کسب کرد

گیه دعوت تشکیل مجمع عمویم عاید  شرکت تعاوین روستایی عنربآبادآ
بدینوسـیله بـه اطـاع کلیۀ سـهام داران شـرکت تعاونـی روسـتایی عنبرآباد می رسـاند مجمـع عمومی عادی سـالیانه 
شـرکت در روز چهارشـنبه یکـم دی مـاه ۱۴۰۰ راس سـاعت ۹ صبـح در محل محوطۀ دفتر شـرکت واقـع در عنبرآباد 

بولـوار شـهدا برگـزار می گردد.
 لـذا از کلیـۀ سـهام داران دعـوت بـه عمـل می آید در سـاعت و روز تعیین شـده، در جلسـه حضور بهم رسـانید، ضمنا 

دسـتور جلسـه بشـرح زیر می باشد:
دستور جلسه:

۱-استماع گزارش هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل
۲- تصویب ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۹

۳-صـدور مجـوز فـروش خودرو سـایپا )زامیاد(، خودرو پژو ۴۰5 و دسـتگاه ذرت خشـک کن و اسـتفاده از وجه حاصل 
از فـروش آن هـا جهـت تبدیل به احسـن و هزینـه در پروژه ها و فعالیت های شـرکت

۴-استماع و وصول پیشنهادات حاضرین در جلسه به مجمع عمومی
هیئت مديره شرکت تعاونی روستايی عنبرآباد
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رويدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:
تحصيل بيش از 34 هزار دانش آموز تبعه 

خارجی در مدارس استان کرمان
مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان 
کرمـان بـا بیان اینکـه هیـچ دانش آموزی 
حتـی بـدون مـدرک هویتی هـم نباید از 
تحصیـل بـاز بمانـد از تحصیـل بیـش از 
۳۴ هـزار دانش آمـوز تبعـۀ خارجـی در 

مدارس اسـتان خبـر داد.
و  اطالع رسـانی  ادارۀ  گـزارش  بـه 
پـرورش  و  آمـوزش  عمومـی  روابـط 
اسـتان کرمـان احمـد اسکندری نسـب، 
هـزار   ۳۴ از  بیـش  کـه  ایـن  بیـان  بـا 

دانش آمـوز اتبـاع خارجـی و پناهنـده در کنـار دانش آمـوزان در اسـتان کرمـان و 
شهرسـتانهای کرمـان، بردسـیر، زرنـد، رفسـنجان و سـیرجان  مشـغول به تحصیل 
هسـتند، گفت: جمهوری اسـالمی ایران بیش از ۴ دهه میزبانی شـکوهمند و انسان 
دوسـتانۀ اتباع و مهاجرین خارجی را عهده دار اسـت. وی خاطرنشان کرد: با توجه 
بـه تأکیـد مقام معظـم رهبری مبنـی بر ثبت نـام دانش آمـوزان تبعۀ خارجـی بدون 
مجـوز، خوشـبختانه مشـکل خاصـی در زمینـۀ تحصیل ایـن دانش آمـوزان وجود 
نـدارد و آمـار دانش آمـوزان تبعـۀ خارجـی در اسـتان، رشـد قابـل توجهی داشـته 
اسـت.   اسکندری نسـب بـا بیـان اینکـه هیـچ تفاوتـی بیـن دانش آمـوزان ایرانی و 
تبعـۀ خارجـی وجود نـدارد تصریح کـرد: دانش آمـوزان افغان فرزندان ما هسـتند 
و مادامـی کـه مهمـان ما هسـتند تـالش می کنیم میزبـان خوبی بـرای آنان باشـیم. 
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان گفت: بـه گـواه تاریخ، ملـت ایران 
پذیـرای فرهنگ هـا و تمدن های مختلف بـوده و همواره به مهمان نـوازی، میزبانی 
و مهربانـی بـا هم نوعـان شـهرت داشـته اسـت و فرمـان هوشـمندانه و مترقـی مقام 
معظـم رهبـری )مدظله العالـی( مبنـی بـر ایـن که هیـچ دانش آمـوزی حتـی بدون 
مـدرک هویتـی هـم از تحصیـل بـاز نمانـد، تأییـد و تأکیـدی بـر ایـن ادعاسـت. 
احمـد اسکندری نسـب بـا اشـاره بـه همـکاری مؤثـر و اثربخـش اداره کل اتبـاع 
خارجـی اسـتان با آموزش و پرورش از سـاخت بیـش از 1۲ واحد آموزشـی ویژۀ 

دانش آمـوزان تبعـۀ خارجـی در چنـد سـال در اسـتان خبـر داد.

نماینده صليب سرخ جهانی وضعيت کم آبی 
کرمان را بررسی کرد

نماینـدۀ صلیب سـرخ جهانی با همراهی جمعی از مسـئوالن ملـی و محلی روز 
پنجشـنبه با بررسـی مشـکل کم آبی و محرومیت روسـتاهای برخی شهرستان های 
جنـوب اسـتان کرمـان از جملـه قلعه گنـج و فاریـاب در زمینۀ رفع مشـکالت قول 

مسـاعد و همکاری داد.
بـه گـزارش روشـنفکری مارتیـن فیشـر، مدیـر عملیاتی سـازمان صلیب سـرخ 
بـا همراهـی مدیـر کل عملیـات بین المللـی جمعیت هالل احمـر کشـور، فرماندار 
قلعه گنـج، بخشـدار چاه دادخـدا و رئیـس ادارۀ منابـع طبیعـی قلعه گنـج بـا هـدف 
کمـک بـه افـراد آسـیب دیده از خشکسـالی بـه ویـژه در جنوب اسـتان کرمـان از 
روسـتای دورافتـادۀ پشت شـگ در دامنـۀ کوه های مارز در فاصلـۀ 1۳۰ کیلومتری 
مرکـز شـهر قلعه گنـج بازدیـد و با مـردم و اهالی این روسـتا دیدار کردنـد. مارتین 
فیشـر در آغـاز بازدیـد از روسـتای پشت شـگ قلعه گنـج ضمن دیـدار بـا اهالی و 
بازدیـد از چاهک هایـی کـه اهالـی آب آشـامیدنی خـود را از آن تأمیـن می کنند 
و نیـز کپرهـا و زندگـی اهالـی، در مـورد مشـکالت تأمین آب آشـامیدنی، شـغل 
خانواده هـا، نحـوۀ دسترسـی بـه آب ُشـرب، دارو، پزشـک و خدمـات درمانـی به 
مـردم ایـن خطه سـئوال کرد. شـهریار پیمان ور یکی از اهالی پنجاه سـالۀ روسـتای 
پشت شـگ قلعه گنـج در دیـدار بـا فرمانـدار و مسـئوالن هالل احمـر و مارتیـن 
فیشـر نماینـدۀ صلیـب سـرخ جهانی گفـت: ایـن روسـتا دارای ۴۰ خانوار اسـت و 
مهمتریـن مشـکل آن آب ُشـرب اسـت کـه زندگی اهالی روسـتا را دشـوار کرده 
اسـت. به گفتۀ او، آبرسـانی به روسـتا یکبار در هفته از طریق تانکر ادارۀ عشـایری 
انجـام می شـود و آب را در یـک تانکـر بـزرگ در روسـتا ذخیـره می کننـد یـا از 
چاهک های کم عمق برای اسـتحمام و مصرف دام اسـتفاده می کنند، اما وضعیت 
آب آشـامیدنی در روسـتا بحرانی اسـت. او تأکید کرد: تأمین آب تنها راه نجات 
مردم و جلوگیری از مهاجرت از روسـتا و کوهسـتان به پایین دسـت و شهرهاست. 
مارتین فیشـر از او سـئوال می کند: آیا وضعیت آب آشـامیدنی در روسـتا از زمانی 
که شـما 1۰ سـاله بودید در همین وضعیت قرار داشـت یا خیر؟ پیمان ور در پاسـخ 
بـه فیشـر می گویـد: وضعیت ما چنـدان تغییری نکـرده و ما در جسـت وجوی آب 
همچنـان بـه سـختی، زندگی گذرانده ایم و تنهـا در مواقع بارندگی و فصول سـرد 
سـال وضعیـت فـرق می کـرد امـا خشکسـالی های دهه هـای اخیـر بـه شـدت بـه 
معیشـت و دامپـروری مـا صدمـه وارد کـرده اسـت. فیشـر از فرماندار سـئوال کرد 
که راه حل رفع مشـکل آب آشـامیدنی این روستا چیسـت؟ که فرماندار قلعه گنج 
گفـت: بـا ذخیـره و حفـظ آبهای سـطحی، طرح هـای آبخیـزداری و ایجـاد بندها 
در حاشـیۀ روسـتا ممکن اسـت بتوان وضعیت آب روسـتا را بهبود بخشـید. سپس 
مسـئوالن بـا هم از محل احداث سـد بازدیـد کردند و راهکارهای رفع مشـکالت 
آب جنـوب اسـتان کرمـان مـورد بررسـی قـرار گرفـت. همچنیـن جلسـۀ نقـد و 
بررسـی مشـکالت مناطق متأثر از خشکسـالی در شهرسـتان های جنوبی اسـتان با 
حضـور مدیـر عملیـات دفتـر فدراسـیون بین المللـی جمعیت های صلیب سـرخ و 
هالل احمـر و مسـئوالن اسـتانی و محلـی در فرمانـداری جیرفـت نیز برگزار شـد. 

طبـق گزارش هـا بیـش از ۷۰۰ روسـتای اسـتان کرمان آب ُشـرب پایـدار ندارند.

پيام تبریک مدیر بهزیستی کرمان به مناسبت 
روز جهانی افراد دارای معلوليت

بـه گـزارش روابط عمومی بهزیسـتی 
اسـتان کرمـان علی اکبر سـتایی مختاری، 
بـه  کرمـان  شهرسـتان  بهزیسـتی  مدیـر 
مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت 
را  معلـوالن  جهانـی  روز  پیامـی  طـی 
تبریـگ گفت، متـن پیام مدیر بهزیسـتی 
شهرسـتان کرمـان بـه شـرح زیـر اسـت: 
روز سـوم دسـامبر مصادف بـا 1۳ آذرماه 
برای نخسـتین بار در سـال 1۹۹۲ میالدی 
از سـوی مجمـع عمومـی سـازمان ملـل 

متحـد بـه عنـوان روز جهانی معلولیـن اعالم شـد. هدف از تعییـن ایـن روز ارتقاء 
رشـد اذهـان عمومـی دربـارۀ مسـائل مربـوط به معلولیت هـای مختلـف و افزایش 
آگاهی هایـی بـوده اسـت که می بایسـت از مسـألۀ پیوسـتن افراد معلـول در تمامی 
جنبه های سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شـود. اینجانب به 
نیابت از کلیۀ همکارانم در ادارۀ بهزیسـتی شهرسـتان کرمان، روز جهانی معلولین 
را بـه تمامـی افـراد دارای معلولیـت و خانواده هـای محتـرم آنان تبریـک و تهنیت 

عـرض نمـوده  و توفیقـات روزافـزون را بـرای همـه عزیـزان خواهانم.
علی اکبر ستایی مختاری/مدیر بهزیستی شهرستان کرمان

1-وقـوع زلزلـه ای شـدید در منطقـۀ الفـت جزیـرۀ قشـم و احسـاس لرزش 
در چندیـن اسـتان همجـوار

۲-شـهادت سـه تن از پرسـنل نیـروی انتظامی کرمـان در درگیری با اشـرار 
مسـلح در دشـت سمسور در شـرق استان

۳-درگذشـت اردشـیر زاهـدی دامـاد سـابق پهلـوی دوم، وزیـر خارجـه و 
سـفیر سـابق ایـران در انگلیـس و آمریـکا در سـن ۹۳ سـالگی پـس از یـک 

دوره بیمـاری در کشـور سـوئیس
۴-اعتراضـات گسـترده در بسـیاری از مناطـق کشـور بـه ویژه در شـهرکرد 

اصفهان و 
۵-درگیـری میـان نیروهـای مرزبانی ایـران و نظامیان طالبـان در مرز نیمروز 

سیستان در 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 شهرداری کرمان خبر داد:

نجات چهار شهروند در حوادث روز جمعه 
توسط آتش نشانان 

 مدیـر عامـل سـازمان آتش نشـانی 
و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان، 
از اطفـای حریـق یک منزل مسـکونی 
از  نفـر  چهـار  نجـات  همچنیـن  و 
شـهروندان در ایـن حادثه و سـه حادثۀ 
دیگـر در روز جمعه 1۲ آذرماه توسـط 

داد. خبـر  آتش نشـانان 
ارتباطـات  مدیریـت  گـزارش  بـه 
سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی، 
رضـا میرزایـی افـزود: در سـاعت ۶:۲۲ 

دقیقـۀ صبـح جمعه، حادثـۀ حریق در منزل مسـکونی واقـع در بلـوار »جانباز« به 
سـازمان آتش نشـانی کرمان اعالم شـد و آتش نشـانان بالفاصله از ایسـتگاه های 

شـماره »۶« و »1« در محـل حادثـه حضـور یافتنـد.
وی ادامه داد: در این حادثه یک واحد منزل مسـکونی دچار حریق گسـترده 
شـده و یک نفر از سـاکنان قبل از حضور آتش نشـانان دچار سوختگی سطحی 
شـده بود. سرآتشـیار میرزایی بیان کرد: آتش نشانان ضمن مهار آتش، توانستند 
از پیشـروی آن جلوگیـری کننـد. وی از شـهروندان خواسـت نـکات ایمنـی و 
پیشـگیری از حـوادث را در منـازل خـود رعایـت کننـد. مدیـر عامـل سـازمان 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری کرمـان، همچنین از سـقوط یک نفر 
در پـروژۀ  سـاختمانی بـه دلیل عـدم رعایت نکات ایمنی خبـر داد و افـزود: این 
حادثـه سـاعت 11:۲۵ دقیقـۀ روز دوازدهـم آذرمـاه به مرکز  1۲۵ گزارش شـد. 
میرزایـی ادامـه داد: تیـم  امداد و نجات این سـازمان بالفاصله از ایسـتگاه شـماره 
»۲« در محـل حادثـه واقـع در بلوار »شـاهد« حاضر شـدند و با ایمن سـازی محل 
حادثـه، از وقـوع حادثـۀ ثانویه جلوگیری کردنـد. وی بیان کـرد: در این حادثه، 
شـخص مصدوم که در طبقۀ دوم پروژۀ سـاختمانی مشـغول به  کار بود، به  دلیل 
بی احتیاطـی سـقوط کـرده و داربسـت طبقۀ اول مانع از سـقوط کامل و آسـیب 
جـدی وی شـد. مدیـر عامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری 
کرمـان افـزود: شـخص مصـدوم توسـط آتش نشـانان بـه پایین منتقـل و جهت 
انجـام اقدامـات درمانـی، تحویـل عوامـل اورژانـس شـد. میرزایـی، بـه مجریان 
و کارگـران پروژه هـای سـاختمانی توصیـه کرد تمـام نکات ایمنـی و حفاظتی 
محیطی و فردی را در محل کارگاه کامالً رعایت کنند و از سـالم و اسـتاندارد 
بودن تجهیزات، وسـایل و دسـتگاه های مورد اسـتفاده، اطمینان حاصل کنند تا 
شـاهد چنین حوادثی نباشـیم.  مدیر عامل سـازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شـهرداری کرمـان، همچنیـن از وقـوع حادثۀ دیگـری در روز جمعه خبـر داد و 
گفـت: در سـاعت ٨:۴۰ دقیقۀ صبـح روز جمعـه دوازدهم آذرمـاه، کوه نوردی 
در کوه هـای صاحب الزمان)عـج(، به علت پرتاب سـنگ دچـار حادثه در ناحیۀ 
سـر شـد. میرزایـی افـزود: بـا توجـه به عـدم امـکان انتقـال شـخص حادثه دیده، 
اکیپ های امداد و نجات کوهسـتاِن سـازمان آتش نشـانی و امدادگران جمعیت 
هالل احمـر، به منطقه اعزام شـدند و توانسـتند شـخص مصدوم را بـه پایین کوه 
منتقل کنند. وی همچنین به نجات یکی دیگر از شـهروندان در حادثۀ دیگری 
کـه در ایـن روز رخ داد، اشـاره کـرد و گفت: در سـاعت 1۶:1٨ دقیقه از حادثۀ 
دیگـری در کوه هـای حوالی پیسـت موتورسـواری »پردیسـان قائم)عج(« مطلع 
شـدیم. مدیـر عامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمان 
بیـان کـرد: در این حادثه، یکی از شـهروندان که اقدام به کوه پیمایی در پیسـت 
موتورسـواری »پردیسـان قائم)عـج(« کـرده بـود، در حیـن کوهنـوردی به دلیل 
آسـیب در ناحیـۀ پـا قـادر بـه ادامۀ مسـیر نبود کـه توسـط نجات گران ایسـتگاه 
شـماره »۵« »پردیسـان قائم)عـج(« بـه پایین منتقـل شـد. میرزایی، از شـهروندان 
خواسـت هنـگام کوه پیمایـی از مسـیر اصلـی خارج نشـوند و همچنیـن مراقب 
رها شـدن سـنگ و آسـیب احتمالی به افراد دیگر باشـند. وی افزود: در صورت 
گم کـردن مسـیر هنـگام کوه پیمایـی، از ادامـۀ مسـیر خـودداری کـرده و بـا 

سـازمان های امدادرسـان تماس بگیرید.

تقدیر جانشين سپاه ثاراهلل در بسيج اقشار از 
مهندس سليمانی مدیر عامل شرکت توزیع

 برق شمال استان کرمان 

ایـن مراسـم بـا حضور سـرهنگ حجـت اهلل پاداش جانشـین سـپاه ثـاراهلل در 
بسـیج اقشار، سرهنگ امان اهلل بامری مسـئول سازمان بسیج کارمندان و مهندس 
سـلیمانی مدیر عامل و همچنین معاونین و اعضای هیئت مدیره در محل سـالن 
کنفرانـس شـرکت برگـزار گردیـد، در این جلسـه بـر ارتقاء فرهنگ بسـیج در 
تمـام ارکان سـازمان ها و ادارات تأکیـد شـد و از خدمـات و همـکاری مهندس 
سـلیمانی تجلیـل شـد.  بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیع نیـروی برق 
شـمال اسـتان کرمـان، مهندس سـلیمانی دراین مراسـم از بسـیج به عنـوان یک 
مکتـب یـاد کـرد و گفـت : پایـگاه مقاومـت بسـیج شـرکت توزیـع یکـی از 
پایگاه هـای فعـال و کارآمـد در سـطح اسـتان و کشـور می باشـد. وی بـا اشـاره 
بـه وضعیـت روحـی و روانی ناشـی از شـرایط اقتصادی در جامعـه گفت: نقش 
همکاران بسـیج باید بیش از گذشـته پررنگ باشـد، به گونه ای که پاسـخگوی 
دغدغه ها و شـبهات همکاران باشـند و از طرف دیگر، هم راسـتا با سیاسـتهای 
دولـت انقالبی در مسـیر حفظ دسـتاوردها و آرمان های نظـام مقدس جمهوری 
اسـالمی اجـازه ندهنـد عـدۀ کمـی بـا غـرض ورزی فضـای جامعـه را مسـموم 
کننـد.  سـرهنگ حجـت اهلل پاداش جانشـین سـپاه ثـاراهلل در بسـیج اقشـار نیز با 
تقدیر از خدمات مهندس سـلیمانی در راسـتای توسـعه و احداث شـبکۀ توزیع 
و تأمیـن بـرق پایـدار گفـت: بسـیج و سـپاه آمـادۀ هرگونـه همـکاری با صنعت 
بـرق اسـتان در راسـتای خدمـت بـه مـردم می باشـند.  شـایان ذکر اسـت که در 
پایـان از زحمـات مهنـدس سـلیمانی و محمدعلـی امیری مسـئول پایگاه بسـیج 

شـرکت تقدیر شد.

اســتاندار کرمــان گفــت: برنامــۀ 
عملیاتــی جهــادی خانــه بــه خانــه برای 
واکســن بــا همــکاری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و بســیج در اســتان بایــد اجــرا 

گــردد.
ــانی  ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
علــی  دکتــر  کرمــان،  اســتانداری 
زینی ونــد 1۳ آذرمــاه در ســتاد اســتانی 
پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا ویــروس 
ــاد  ــجو و ی ــت روز دانش ــا گرامیداش ب
و خاطــرۀ شــهدای دانشــجو عنــوان 
گذشــته  تجــارب  براســاس  کــرد: 
ــه  ــا ب ــد قطع ــویۀ جدی ــر َس ــوع فراگی ن
ــذا  ــود و ل ــم وارد می ش ــا ه ــور م کش
ــه  ــادی خان ــی جه ــۀ عملیات ــد برنام بای
بــه خانــه را بــرای واکسیناســیون اجــرا 

ــم. کنی

وی تأکیــد کــرد که دانشــگاه علوم 
ــش  ــیج، پوش ــک بس ــا کم ــکی ب پزش
واکسیناســیون در اســتان را بــاال ببرنــد 
ــور  ــس جمه ــد رئی ــا تأکی ــزود: ب و اف
واکسیناســیون اتبــاع خارجــی اعــم از 
مجــاز و غیرمجــاز بایــد تکمیــل شــود.

ــراز داشــت: علی رغــم  ــد اب زینی ون
ــه  ــرای مقابل آمادگــی خــوب اســتان ب
امیدواریــم  بیمــاری،  تشــدید  بــا 
تخت هــای بیمارســتانی خلــوت باقــی 
جهــت  بیمارســتان ها  امــا  بماننــد، 
اطمینــان خاطــر مانــوری شــامل چــک 
داروهــا،  اکســیژن،  دســتگاه های 
بیمارســتانی  تجهیــزات  و  تخت هــا 
ــا  ــان ب ــتاندار کرم ــد.   اس ــام دهن انج
ــای  ــکیل تیم ه ــه تش ــر اینک ــد ب تأکی
واکنــش ســریع در همــۀ مناطــق حتمــا 

ــکی و  ــوم پزش ــگاه عل ــوی دانش از س
ــی  ــتانداری بررس ــی اس ــاون سیاس مع
نگرانــی  داشــت:  ابــراز  نیــز  شــود 
جــدی مــا بــرای دانش آمــوزان اســت 

باشــند  کــه حتمــا واکســینه شــده 
ــجویان  ــوزۀ دانش ــه در ح ــن آنک ضم
ــگاه کارت  ــه دانش ــرای ورود ب ــز ب نی

واکسیناســیون مطالبــه شــود.

دکتر زینی وند:

برنامه عملیاتی واکسیناسیون 
خانه به خانه در استان اجرا شود

ــر عباســی مشــاور  ــا حضــور دکت ب
وزیــر و مجــری طــرح ســامانه های 
مدیــر  عبــدی  مهنــدس  آبیــاری، 
ــرداری ســامانه های  ــر بهره ب نظــارت ب
نویــن آبیــاری معاونــت آب و خــاک 
وحــدت  مهنــدس  وزارتخانــه، 
خــاک  و  آب  مدیــر  برخــورداری 
ســازمان، مهنــدس علــی ســاالری 
ــت و  ــاورزی جیرف ــاد کش ــر جه مدی
هیئــت همــراه، طــرح آبیــاری تحــت 
ــا 1٨ میلیــارد ریــال اعتبــار در  فشــار ب
حــوزۀ شهرســتان جیرفــت افتتــاح 

ــد. ش
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوب  ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه س
اســتان کرمــان، مهنــدس وحــدت 
خــاک  و  آب  مدیــر  برخــورداری 
ســازمان در حاشــیۀ مراســم افتتــاح 
طــرح آبیــاری تحــت فشــار در حــوزۀ 

شهرســتان جیرفــت گفــت:
 ایــن طــرح در ســطح ۴۰ هکتــار با 
1٨ میلیــارد ریــال اعتبــار در روســتای 

تــم گاوان از توابــع شهرســتان جیرفت 
ــاح گردید. افتت

مهنــدس برخــورداری افــزود: از 
مجمــوع 1٨ میلیــارد ریــال هزینــۀ 
اجــرای ایــن طــرح، مبلــغ 1۶ میلیــارد 
ــی  ــوض دولت ــک بالع ــال آن کم ری
می باشــد کــه بــا اجــرای آن بــرای ۲۰ 

ــد. ــتغال زایی ش ــر اش نف
دکتــر  حضــور  بــا  همچنیــن 

مجــری  و  وزیــر  مشــاور  عباســی 
طــرح ســامانه های آبیــاری ، مهنــدس 
عبــدی مدیــر نظارت بــر بهره بــرداری 
ــت  ــاری معاون ــن آبی ــامانه های نوی س
آب و خــاک وزارتخانــه، مهنــدس 
مدیــر  برخــورداری  وحــدت 
وحــدت  ســازمان،  خــاک  و  آب 
ــدس  ــوج، مهن ــدار کهن ــدی  فرمان عی
ــاد  ــر جه ــاالری مقدم مدی ــین س حس

کشــاورزی کهنــوج و هیئــت همــراه، 
طــرح آبیــاری تحــت فشــار بــا اعتبــار 
بیــش از ۵۴٨ میلیــون تومــان در حوزۀ 

شهرســتان کهنــوج افتتــاح شــد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جنــوب  جهادکشــاورزی  ســازمان 
اســتان کرمــان، مهنــدس وحــدت 
برخــورداری مدیــر آب و خــاک 
ــاح  ــم افتت ــیۀ مراس ــازمان در حاش س
در  فشــار  تحــت  آبیــاری  طــرح 
حــوزۀ شهرســتان کهنــوج عنــوان 
کــرد: طــرح آبیــاری تحــت فشــار در 
ــغ  ــاری بال ــا  اعتب ــار ب ســطح ۲۲ هکت
ــون تومــان در روســتای  ــر ۵۴٨ میلی ب
ــاح  ــوج افتت ــتان کهن ــش شهرس ده پی

گردیــد.
مدیــر آب و خــاک ســازمان اعالم 
کــرد: از مجمــوع ۵۴٨ میلیــون تومــان 
هزینــۀ اجــرای طــرح، مبلــغ  ۴۶۶ 
میلیــون تومــان آن کمــک بالعــوض 
ــرای آن  ــا اج ــه ب ــد ک ــی می باش دولت

ــد. ــتغال زایی ش ــر اش ــرای 1۰ نف ب

مهندس وحدت برخورداری:

بهره برداری از دو طرح آبياری تحت فشار در جنوب کرمان

مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان از ابالغ 
بخشـنامۀ ضوابط مصـرف انرژی به تمام سـازمان ها، 
مؤسسـه ها و شـرکت های دولتـی، نهاد هـای انقالب 
توسـط  اسـتانداری ها  و  نیرو هـای مسـلح  اسـالمی، 

معـاون اول ریاسـت جمهوری خبـر داد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان، منوچهـر فـالح در تشـریح این خبـر افزود: 
براسـاس ابالغیـۀ معـاون اول رئیس  جمهـور رعایت 
مـوارد زیر توسـط تمامـی دسـتگاه های نام  بـرده در 
اسـتان کرمـان نیـز الزامـی اسـت و در صـورت عدم 
رعایـت مفـاد بخشـنامه در هـر مـورد، شـرکت گاز 
می توانـد پـس از یـک بـار اخطـار کتبـی، ضمـن 
مقـررات  مطابـق  اسـتانداری،  بـه  مراتـب  ارسـال 

مربوطـه بـا دسـتگاه اجرایـی ذیربـط رفتـار کند.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان گفـت: 
مـوارد ابالغی در بخشـنامۀ فوق به شـرح زیر اسـت:

الـف- رعایت دمای 1٨ تا ۲1 درجه سـانتی گراد 
درجـه   1٨ دمـای  و  بسـته  و  داخلـی  فضا هـای  در 
سـانتی گراد در راهرو هـا و فضا هـای عمومـی سـر 

پوشیده.
یـک  گرمایشـی  وسـایل  نمـودن  روشـن  ب- 

سـاعت قبـل از آغـاز وقـت اداری و خاموش نمودن 
آن هـا یـک سـاعت قبـل از پایـان وقـت اداری.

در  گرمایشـی  وسـایل  نمـودن  خامـوش  پ- 
تعطیـل. روز هـای 

ت - اسـتفاده از دسـتگاه های گازسـوز استاندارد 
)B و A( با برچسـب انرژی بـاال

ث- انجـام معاینـۀ فنی کلیۀ موتورخانه ها توسـط 

شـرکت های تأیید صالحیت شـده از سـوی سازمان 
ملـی اسـتاندارد ایـران )بـر اسـاس مـادۀ )1۷( قانـون 
هـوای پاک(، سـرویس و تعمیـر دوره ای تجهیزات 
گازسـوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سـامانۀ 
افزایـش  منظـور  بـه  موتورخانـه  هوشـمند  پایـش 

ضریـب ایمنـی و بازدهی وسـایل گازسـوز.
ج- کاهـش حداقل )1۰( درصـدی مصرف گاز 
طبیعی هر مشـترک در )۴( ماهۀ پایانی سـال نسـبت 

به مدت مشـابه سـال گذشته.
فـالح تأکید کرد: گفتنی اسـت که شـرکت های 
ایـن  در  شـده  یـاد  مـوارد  در  کرمـان  اسـتان  گاز 
بخشـنامه، آمادگـی ارائـۀ هرگونه مسـاعدت فنی به 

دسـتگاه های اجرایـی اسـتان را دارد.
بـا  کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  عامـل  مدیـر 
اشـاره بـه اینکـه رعایـت بخشـنامۀ فوق توسـط همۀ 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان بـرای حفـظ هـر چـه 
از  پیشـگیری  و  مصـرف  تولیـد،  در  تعـادل  بیشـتر 
احتمـال قطعـی گاز ضروری اسـت، افزود: اسـتفادۀ 
ایمـن و بهینـۀ گاز در دسـتگاه های اجرایی بی شـک 
گامـی موثّر در حفظ پایداری جریان گاز در اسـتان 

و بـه تبـع آن در سراسـر کشـور خواهـد بـود.

مهندس فالح خبر داد:

ابالغ بخشنامه ضوابط مصرف انرژی از سوی معاون اول رئيس جمهور

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب 
اسـتان کرمان، این نشسـت در راستای 
و  دسـتگاه  دو  میـان  سـازنده  تعامـل 
قدردانـی از مجموعـۀ شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان با 
حضـور فرمانده بسـیج اقشـار، فرمانده 
مدیـر  کارمنـدان،  و  ادارات  بسـیج 
عامـل، فرمانـده پایـگاه بسـیج، مدیـر 
دفتـر  مدیـر  و  روابـط عمومـی  دفتـر 
مدیـر  دفتـر  در  نظـارت  و  مهندسـی 
عامـل صبـح روز هشـتم آذرماه سـال 

گردیـد. برگـزار  جـاری، 
پـاداش، فرمانـده  ایـن نشسـت  در 
بسـیج اقشـار ضمـن گرامیداشـت یـاد 
و خاطـرۀ شـهداء بیان نمـود: مجموعۀ 
صـورت  بـه  اسـتان  در  بسـیج  اقشـار 
کـه  چـرا  هسـتند  کار  پـای  جهـادی 
عهـدۀ  بـر  کـه  وظیفـه ای  مهم تریـن 
بـه  خدمت رسـانی  می باشـد  بسـیج 

می باشـد. جامعـه  شـریف  مـردم 
بسـیار  فعالیت هـای  افـزود:  وی 
خوبـی توسـط شـرکت توزیـع نیروی 
در  کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـرق 

مناطـق  پیشـرفت  و  توسـعه  راسـتای 
حـوزۀ عملیاتـی این شـرکت صورت 
گرفتـه کـه جای تقدیر و تشـکر دارد. 
مهدوی نیـا مدیر عامل شـرکت توزیع 
کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی 
نیـز ضمـن خیـر مقـدم بـه حضـار بـه 
تشـریح برخـی از فعالیت هـا پرداخت 
و گفـت: شـرکت توزیع بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان، شـامل مناطـق کمتـر 
توسـعه یافته میـان اسـتان می باشـند که 
این مسـئله تـالش بیشـتر همـکاران را 

می طلبـد.

روسـتا   ۲۹ کـرد:  خاطرنشـان  وی 
تـا پایان سـال جـاری بـرق دار خواهند 
از  دیگـر  یکـی  همچنیـن  و  شـد 
اقدامـات دیگـری کـه تـا پایـان سـال 
 ۷1۰ واگـذاری  می گیـرد  صـورت 
بـه  حمـل  قابـل  خورشـیدی  سـامانۀ 
عشـایر مناطق حوزۀ عملیاتی شـرکت 
می باشـد که تـا کنون ۴۴۰ سـامانۀ آن 

تحویـل داده شـده اسـت.
فعالیت هـای  پـاس  بـه  همچنیـن   
نیـروی  توزیـع  شـرکت  ارزشـمند 
جهـت  کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـرق 

در  اسـتان  بسـیج  سـازمان  بـا  تعامـل 
منابـع  از  صیانـت  و  حفـظ  راسـتای 
انـرژی و مجموعـۀ اقدامـات صورت 
گرفته در رزمایـش  مدیریت مصرف 
بـرق« طـرح شـهید عباسـپور« توسـط 
حسـین  پاسـدار  سـرتیپ  سـردار 
معروفـی فرمانـدۀ محتـرم سـپاه ثاراهلل 
اسـتان کرمان از مهنـدس عبدالوحید 
محتـرم  عامـل  مدیـر  مهدوی نیـا، 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب 
اسـتان کرمـان بـا اهـداء لـوح تقدیر، 

تجلیـل بـه عمـل آمـد.

دیدار و گفتگوی فرمانده بسیج اقشار و فرمانده بسیج ادارات با 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
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محيا احمدی
روانشناس، آموزگار و مدرس دانشگاه

به مناسبت سوم دسامبر روز جهانی معلوالن؛

دردشان از محدودیت است نه معلولیت

آمارهای رسـمی بهزیسـتی حاکی 
از آن اسـت که نزدیـک به 1۰ درصد 
تشـکیل  معلـوالن  را  جامعـه  افـراد 

می دهنـد.
فـردی  بـه  معلـول  اصطـالح  در 
اطـالق می شـود کـه بـه علـت اختالل 
جسـمی، حرکتـی، حسـی و یـا ذهنی 
دارای نیازهای ویژه شـناخته می شود، 
بـه ایـن معنـا کـه ایـن افـراد نیازمنـد 
برنامه هـای خـاص آموزشـی، تربیتی، 
اجتماعـی، ورزشـی، شـغلی و درمانی 
امـروز  دنیـای  در  نتیجـه  در  هسـتند، 
بـه جهـت تسـهیل حضـور فعـال ایـن 
افـراد در اجتمـاع، برنامه هـای ویژه ای 
تدویـن شـده اسـت؛ چنانکـه ورزش 

ایـن افـراد بـه نـام پارالمپیـک، از نظام 
و قواعـد ویـژه ای پیـروی می کنـد و 
همچنیـن دارای آمـوزش و پـرورش 
پـرورش  و  آمـوزش  نـام  بـه  ویـژه 
اسـتثنایی هسـتند. برنامه های آموزشی 
ویژگی هـای  بـا  مناسـب  پرورشـی  و 
فـردی کـودکان اسـتثنایی بـه فراخور 
جسـمی  و  ذهنـی  ویژگی هـای 
آنـان تهیـه شـده تـا بتواننـد حداکثـر 
توانایی هـا و اسـتعدادهای خـود را بـه 
کار گیرنـد. همچنیـن بـه جهـت آمـد 
و شـد ایـن افـراد در اجتماع، سـاخت 
و سـاز شـهری بایسـتی تابـع مقـررات 
و  باشـد  خاصـی  ویژگی هـای  و 
ضـروری اسـت کـه نهادهـای مرتبـط 
بـا ایـن بخـش از جامعـه، تسـهیالت و 
خدماتـی را بـرای ایـن افـراد منظـور 
نماینـد، امـا ایـن کـه شـرایط موجـود 
در جامعـۀ مـا تـا چـه حد پاسـخگوی 
نیازهـای ویـژۀ ایـن افراد اسـت، جای 

دارد. تأمـل 
اولیـن حق تمام افـراد یک اجتماع 
می تـوان  کـه  اسـت  شـهر  بـر  حـق 
گفـت معلـوالن تا حـد زیـادی از این 
حـق محـروم می باشـند، عـدم امـکان 
تسـهیالت  از  معلـوالن  بهره منـدی 

بـه  نـه  و فضاهـای شـهری، در واقـع 
خاطـر معلولیـت آنـان بلکـه بـه لحاظ 
در  آن  ناتوانـی  و  اجتمـاع  معلولیـت 
سـازگاری امکانـات فضاهای شـهری 
بـا نیازهـای ایـن طیـف از شـهروندان 
جامعه اسـت. این نکتـه زمانی اهمیت 
باشـیم  داشـته  یـاد  بـه  کـه  می یابـد 
جانبـازان جنـگ بـه  عنـوان یـادگاران 
افـراِد  سـایر  همچـون  مقـدس  دفـاع 
دارای ناتوانی در دسترسی به امکانات 
روبـرو  زیـادی  مشـکالت  بـا  جامعـه 
هسـتند. هنـوز خـروج از خانـه بـرای 
انجـام امـور عادی زندگی شـهروندی 
بـرای اینـان بـا دشـواری ها و صـرف 
انـرژی فـراوان همـراه اسـت کـه آنها 
را تـا حـد امکان مجبـور به مانـدن در 
منـزل می کنـد. وسـایل نقلیـۀ عمومی 
اتوبـوس  و  تاکسـی  متـرو،  همچـون 
عمـاًل بـرای آنـان غیـر قابـل  اسـتفاده 
اسـت، ورود بـه بیشـتِر سـاختمان های 
خریـد،  مراکـز  اداری،  عمومـی، 
پارک هـا،  دانشـگاه ها،  بانک هـا، 
اماکـن  مسـاجد،  تفریحـی،  مراکـز 
بـدون تحمـل دشـواری  مذهبـی و... 
کـه  دیگـران،  بـا کمـک  یـا  فـراوان 
بعضـاً باعـث خدشـه دار شـدن عـزت 

افـراد  ایـن  انسـانی  کرامـت  و  نفـس 
نیسـت.  امکان پذیـر  نیـز  می شـود، 
سـاختمان های  از  بسـیاری  در  حتـی 
نوسـاز، سطح شـیب دار در نظر گرفته 
نشـده و یـا وجـود پله هـای متعـدد در 
مقابـل دِر ورودی، دسترسـی معلوالن 
را محـدود کـرده اسـت. امـا در مرتبۀ 
دوم آمـوزش ایـن افـراد چالش هـا و 
مشـکالت فراوانـی دارد کـه عبارتنـد 
از: مشـکالت مربوط به کمبود فضای 
آموزشـی و مدرسـه در برخی مناطق، 
متخصـص  انسـانی  نیـروی  کمبـود 
در  نقایـص  آموزش دیـده،  معلـم  و 
و  آموزشـی  درسـی،  منابـع  حـوزۀ 
فرهنـگ  در  نارسـایی  مطالعاتـی، 
عمومـی بـه دلیـل ذهنیت هـا و عناصر 
فرهنگـی دال بـر ضدیـت بـا تحصیـل 
و آمـوزش، مشـکالت در شـیوه های 
درسـی مثـل: مخالفت بـا زبان اشـاره، 
فقـدان آمـوزش مهارت هـای زندگی 
درسـی  آموزش هـای  کنـار  در 
کالسـیک، مخالفت هـا و مانع تراشـی 
مـدارس  در  معلـوالن  حضـور  بـرای 
عـادی و تحصیـل در آن مـدارس و 
مـوارد دیگـر کـه آمـوزش  بسـیاری 
بـا  دانشـجویان  و  دانش آمـوزان 

نیازهای خـاص را خصوصاً در مناطق 
روسـتایی و کم برخـوردار غیرممکن 

می کنـد.
فـرد  یـک  کـه  صورتـی  در  امـا   
ایـن  همـۀ  پوالدیـن  ارادۀ  بـا  معلـول 
و  بگـذارد  سـر  پشـت  را  موانـع 
بتوانـد تحصیـالت خـود را تـا سـطح 
حرفـه  یـا  و  بدهـد  ادامـه  دانشـگاه 
در  ببینـد،  آمـوزش  را  مهارتـی  و 
بـا  افـراد  ایـن  مرحلـۀ بعـدی اشـتغال 

چالش هـای بسـیاری مواجـه خواهـد 
کـه  می دهـد  نشـان  بررسـی ها  بـود؛ 
تبعیض اجتماعی و شـغلی، اشتغال در 
مشـاغل سـطح پاییـن و دسـتمزد کـم 
از مـواردی اسـت کـه در گروه هـای 
نامبـرده بـه وفـور بـه چشـم می خـورد 
و در حالـی کـه نـرخ بیـکاری بسـیار 
دیگـران  از  بیـش  آنهـا  اسـت،  بـاال 
آسـیب می بیننـد و امـا در پایـان افـراد 
معلـول بـا مشـکالت زیـادی از جمله: 

تـردد در سـطح شـهر، تأمیـن مخـارج 
و هزینه هـای معیشـت، تأمیـن وسـایل 
کمـک توانبخشـی، اشـتغال، مسـکن 
و... درگیـر هسـتند کـه کمـک  هزینۀ 
بـه  بهزیسـتی  همچـون  سـازمان هایی 
هیـچ عنـوان پاسـخگوی نیازهـای این 

افـراد نیسـت.
بارهـا  معلـوالن  سـخن؛  کوتـاه 
در  خـود  بـزرگ  موفقیت هـای  بـا 
عرصه های مختلف از جمله: ورزشـی 

جهانـی  و  ملـی  عرصـۀ  در  علمـی  و 
ثابت کردند کـه معلولیت محدودیت 
نیسـت و بـا عـزم راسـخ خـود بـرای 
غلبه بر مشکالتشـان تـالش نموده اند، 
بـا ایـن وجـود محدودیـت ایـن قشـر 
جامعـه زمانـی خـود را نشـان می دهـد 
که مسـئوالن چشـمان خود را به روی 
نیازهـای آنـان ببندنـد و بـا تصمیمات 
بـه  را  محدودیـت  تدبیـر،  از  خالـی 

معلولیـت آنـان بیفزاینـد.

یکـی از ابتـکارات زیبـا و قابـل تقدیـر سیسـتم 
قضایـی اسـتان کرمـان، راه اندازی جشـنوارۀ رسـانه 
ایـن  اسـت،  کریمـان  کهـن  دیـار  در  عدالـت  و 
حرکـت ارزنـده دارای آثار و بـرکات متعددی بوده 
کـه تعامـل و همسـویی دسـتگاه قضایـی و رسـانه ها 
اصلی تریـن ثمـرۀ آن اسـت. جشـنوارۀ مذکـور بـه 
رغـم وجـود کاسـتی ها و انتقـادات وارده، تاکنـون 

تجلیـل  برتـر  رسـانه های  از  و  برگـزار  دوره  سـه 
شـده اسـت. بی گمـان تحقـق عدالـت، آرزوی همۀ 
سراسـر  در  راسـتین  انسـان های  و  آزادی خواهـان 
جهـان اسـت و بـرای اجـرای آن بایـد مجاهدت هـا 
ایـن  در  پذیـرد،  صـورت  مضاعفـی  تالش هـای  و 
عنـوان  بـه  رسـانه ها  نقـش  و خـم،  پیـچ  پـر  مسـیر 
رکـن چهـارم دموکراسـی و زبان گویـای توده های 

مـردم، نقشـی اساسـی و بی بدیـل اسـت و از همیـن 
رو خبرنگاری را جزو مشـاغل سـخت و طاقت فرسا 

می آورنـد. به شـمار 
در کشـور و اسـتان مـا نیـز رسـانه ها بـه فراخـور 
بـه  زمینـه  ایـن  در  موجـود  ظرفیت هـای  و  تـوان 
ایفـای نقـش می پردازنـد که دسـتگاه قضا بـه عنوان 
برقـرار کننـدۀ عـدل بـا برگزاری جشـنوارۀ رسـانه و 

عدالـت از رسـانه های برتـر و پیشـرو تجلیـل و آنهـا 
را بـرای طـی ایـن طریق سـخت، مصمم تـر می کند. 
بـر همیـن اسـاس اختتامیـۀ سـومین جشـنوارۀ رسـانه 
و عدالـت صبـح یکشـنبه هفتـم آذرمـاه بـا حضـور 
نماینـدۀ  علیدادی سـلیمانی  حسـن  حجت االسـالم 
دکتـر  امـام جمعـۀ کرمـان،  و  اسـتان  در  ولی فقیـه 
علـی زینی وند اسـتاندار کرمـان، دکتر یـداهلل موحد 

دادخـدا  کرمـان،  اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
سـاالری دادسـتان مرکـز اسـتان، اعضـای شـورای 
قضایی اسـتان، سـعید یوسـفی پور معـاون مطبوعات 
و فضای مجازی مرکز رسـانه قوه قضاییه، مسـئوالن 
کشـوری و لشـکری و حضور پرشـمار اهالی رسـانه 
در حسینیۀ شـهدا برگزار و پس از اجرای برنامه های 
متنـوع از نفـرات برتر در رشـته های مختلـف با لوح 

تقدیر و تندیس جشـنواره، تجلیل شـد. شـایان ذکر 
اسـت نشـریۀ روشـنفکری برای دومین بـار در زمینۀ 
پرداختـن بـه آسـیب های اجتماعـی و پیشـگیری از 
وقـوع جـرم بـه عنـوان رسـانۀ برتـر مـورد تجلیـل و 
همچنیـن لـوح و تندیـس جشـنواره توسـط موحـد؛ 
ریاسـت دادگستری اسـتان به احسـان احمدی مدیر 

مسـئول ایـن نشـریه اهدا شـد.

با تصميم هيئت داوران و تجليل مسئوالن عالی قضایی؛

درخشش دوباره روشنفکری در جشنواره رسانه و عدالت

همزمان با هفته بسيج؛
طرح آبرسانی به مجتمع سعدآباد شهرستان 

ریگان کلنگ زنی شد

مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان از کلنگ زنـی طـرح 
آبرسـانی به مجتمع سـعدآباد شهرسـتان ریگان به مناسـبت هفتۀ بسـیج خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان، محمـد طاهـری با 
اعـالم ایـن خبـر گفـت: بـا اجـرای ایـن پـروژه ۲ شـهر رحمت آبـاد و عباس آباد 

سـردار و 1۰ روسـتای تحـت پوشـش آن از نعمـت آب برخـوردار می شـوند.
وی افـزود: هزینـۀ اجرای این طـرح در حال حاضر ۲۰ میلیـارد تومان برآورد 
می شـود کـه بـا اجـرای آن 1۵ هزار نفـر از نعمت آب آشـامیدنی سـالم و پایدار 

برخوردار می شـوند.
طاهـری خاطرنشـان کـرد: برای اجرای ایـن پروژه ۲ حلقه چـاه حفر و تجهیز 
شـد و ٨ کیلومتـر خـط انتقـال برق انجـام و یک مخـزن بتنی ۴ هـزار متر مکعب 

احداث شـد.

طرح آبرسانی به فاز دوم مجتمع چاه ملک 
شهرستان ریگان افتتاح شد

پـروژۀ آبرسـانی بـه فـاز دوم مجتمـع چاه ملـک شهرسـتان ریـگان بـا حضور 
نماینـدۀ مـردم بـم، فهـرج، نرماشـیر و ریـگان در مجلـس شـورای اسـالمی، امام  
جمعه،فرماندار و جمعی از مسـئوالن محلی ریگان، مشـاور مدیر عامل شـرکت 

آبفـا کرمـان و مدیـر امـور آبفـا ریگان افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آبفا اسـتان کرمـان، محمد طاهـری در 

ایـن خصـوص گفت: 
بـرای اجـرای ایـن پـروژه ۳٨ کیلومتـر لوله گـذاری و یـک حلقـه چـاه، حفر 

است.  شـده 
وی افـزود: یـک بـاب مخـزن ذخیـره ۵۰۰ متـر مکعبـی احـداث و ۷۰۰ متـر 

خـط بـرق انجام شـد.
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان با اشـاره به اعتبـار ٨ و نیم 
میلیـاردی ایـن پـروژه تصریـح کـرد: با اجـرای این طـرح  ۴۰۰ خانـوار از نعمت 

آب آشـامیدنی سـالم و پایدار برخوردار می شـوند.

به مناسبت روز جهانی معلوالن؛

نمایشگاه توانمندی های معلوالن عنبرآبادی در 
پارک الله های گمنام افتتاح شد

حضــور  بــا  شــنبه  روز  ظهــر 
ایــزدی فرمانــدار عنبرآبــاد، جانشــین 
انتظامــی، مســئول تبلیغــات اســالمی، 
ــس  ــرورش، رئی ــوزش و پ ــر آم مدی
مســئولین  از  جمعــی  و  بهزیســتی 
نمایشــگاه توانمندی هــای معلولیــن 
عنبرآبــاد شــامل: غرفه هــای آثــار 
ــدوزی،  ــتی، گل ــع دس ــری، صنای هن
محصــوالت  فــروش  خیاطــی، 
نــان  انــواع  فــروش  کشــاورزی، 

محلــی و غیــره گشــایش یافــت.
فرمانــداری  سرپرســت  ایــزدی 
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  شهرســتان 
بــرای  مناســب  بســتری  نمایشــگاه 
محصــوالت  فــروش  و  عرضــه 
ــان اســت، گفــت:  ــدی مددجوی تولی
ــدار و ایجــاد  ــه اشــتغال پای کمــک ب
درآمــد بــرای مددجویــان از اهــداف 
اولیــه و مهــم ایــن نمایشــگاه و مــوارد 

ــت. ــابه اس مش
بهزیســتی  رئیــس  ســاالرزاده 
افتتــاح  حاشــیۀ  در  عنبرآبــاد 
مناســبت روز جهانــی  بــه  گفــت: 
ــای  ــگاه توانمندی ه ــوالن، نمایش معل
مددجویــان بهزیســتی عنبرآبــاد بــا 
1۲غرفــه بــرای اولیــن بــار راه انــدازی 

ــد. ش

و  اشـــتغال  بـــه  کـــمک  وی 
مددجویــان  بــرای  درآمــد  ایجــاد 
بــرای  بســتری  ایجــاد  همچنیــن  و 
محصــوالت  فــروش  و  عرضــه 
اهــداف  از  را  معلولیــن  تولیــدی 
نمایشــگاه عنــوان کــرد و گفــت: 
و  هنــر  بــا  شــهروندان  همچنیــن 

ــد  ــنا خواهن ــن آش ــدی معلولی توانمن
شــد.

ــع  ــرای رف ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــتغال  ــش اش ــن در بخ ــۀ معلولی دغدغ
پتانســیل ها  و  ظرفیت هــا  تمــام  از 
ــم  ــرد و امیدواری ــم ک ــتفاده خواهی اس
ــد و  ــا بازدی ــز و مســئولین ب مــردم عزی

خریــد از ایــن نمایشــگاه از مددجویان 
بهزیســتی حمایــت کننــد. گفتنــی 
اســت ایــن نمایشــگاه در محــل پارک 
الله هــای گمنــام روبــروی شــهرداری 
بــرای بازدیــد عمــوم دایــر و از ســاعت 
٨ صبــح تــا 1٨عصــر روز دوشــنبه 

ــت. ــد داش ــه خواه ادام
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مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر

بهداشـت و درمـان اساسـی ترین و کلیدی تریـن نیـاز بشـر 
اطبـا  دیربـاز  از  و  می شـود  محسـوب  غـذا  و  آب  از  پـس 
بـرای ایـن مهـم، زحمـات و تالش هـای بی شـماری متحمـل 
شـده اند، ایـن رشـته طـی قرن هـا و حتـی هزاره هـای گذشـته 
وجـود داشـته و بـا پوسـت اندازی های متعدد به علم پزشـکی 
مجاهـدت  حاصـل  پیشـرفت  ایـن  و  اسـت  رسـیده  امـروز 
میلیون هـا پزشـک، محقـق،  یـا شـاید  فـداکاری هـزاران  و 
شـرایط  در  اسـت،  حـوزه  ایـن  فعـال  و  پرسـتار  داروسـاز، 
بحرانـی و وقـوع حوادثـی همچـون: سـیل، زلزلـه، طوفـان، 
پاندمـی و... مسـئولیت و زحمـات کادر بهداشـت و درمـان 
چندیـن برابـر می شـود کـه در طـی بحـران کرونا شـاهد این 
ایثـار و مجاهـدت بودیـم، جنوب کرمـان با هفت شهرسـتان 
و پذیـرش هـزاران مهاجـر و کارگـر فصلـی پس از اسـتقالل 
دانشـگاه علـوم  پزشـکی ایـن منطقـه، بـه سـمت خودکفایـی 
در حـوزۀ بهداشـت و درمـان پیـش رفتـه کـه ایـن امـر ضمن 
رضایت منـدی اهالـی از حجـم مراجعـات بـه مرکـز اسـتان 
کاسـته اسـت، امـا دوران ریاسـت دکتـر اصغـر مـکارم بـر 
ایـن دانشـگاه بـه رغـم هم زمانـی بـا پاندمـی کرونـا و تحریم 
دوران هـای  طالیی تریـن  از  یکـی  بودجـه ای  مشـکالت  و 
در  کـه  می شـود  درمـان هفت گنـج محسـوب  و  بهداشـت 
همـۀ شـاخص ها اعـم از: سـخت افزاری، نرم افـزاری، نیـروی 
انسـانی، فضای فیزیکی و... شـاهد رشـد مثبت و چشم گیری 
بوده ایـم کـه آخریـن مـورد آن افتتـاح و کلنگ زنـی چندین 
طـرح بهداشـتی و درمانـی در حـوزۀ سـه شهرسـتان جیرفت، 

رودبـار جنـوب و فاریـاب می باشـد.
ایـن طرح هـا بـا حضـور دکتـر ذبیـح اهلل اعظمـی نماینـدۀ 
مـردم شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآباد در مجلس شـورای 
اسـالمی، دکتر اصغر مکارم ریاسـت دانشـگاه علوم  پزشـکی 
جیرفـت، معاونین و مدیران دانشـگاه، ائمه جمعه، فرمانداران 
و مسـئوالن محلـی افتتـاح و کلنگ زنـی شـد، دکتـر مـکارم 
در حاشـیۀ ایـن مراسـم در فاریـاب بـه خبرنگار روشـنفکری 

: گفت
درمانـی در شهرسـتان های  و  بهداشـتی  پـروژۀ  امـروز ٨ 
فاریـاب و رودبـار با اعتباری بالغ بـر 1۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 

تومـان افتتاح شـد.
وی افـزود تسـهیالت زایمانی فاریاب با زیربنـای ۳1۲ متر 
مربـع و اعتبـار اولیـه نزدیـک بـه ۶۵۰ میلیـون تومـان از محل 
تفاهم نامـۀ چهارگانـه بیـن وزارت بهداشـت، دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفـت، خیرین و اسـتانداری بـا اعتبـاری معادل 1 
میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون تومـان احـداث و بـا اعتبـاری معـادل 
1۵۰ میلیـون تومـان هـم تجهیـز شـده کـه در زمـان مناسـب 
تجهیـزات بیشـتری بـرای ایـن مرکـز تـدارک خواهیـم دید. 
مـکارم ارائـۀ خدمـات در حـوزۀ زنـان را ضـروری عنوان 
کـرد و افـزود: ایـن مرکـز از الزامـات ضـروری شهرسـتان 
را  زنـان  حـوزۀ  در  نیازهـا  از  بخشـی  کـه  اسـت  فاریـاب 
پاسخگوسـت کـه در واقـع ایـن یـک نقطـۀ عطـف بـرای 
توسـعۀ خدمـات تخصصی بیشـتر در این منطقـه خواهد بود.

همچـون  تجهیزاتـی  فاریـاب  زایشـگاه  در  گفـت  وی   
تحویـل  و  خریـداری  خیریـن  توسـط  مجهـز  سـونوگرافی 
شـده اسـت، همچنیـن واحـد رادیولوژی ایـن مرکز بـا اعتبار 
یـک و نیـم میلیـارد تومـان راه انـدازی گردیـده کـه دسـتگاه 
رادیولـوژی مرکز درمان بسـتر فاریـاب از طریق هیئت امنای 

ارضـی و توسـط خیـری از قـم خریـداری شـده اسـت.
مـکارم بـا اشـاره بـه خدمـات مرکـز درمـان بسـتر فاریاب 
افـزود: در همیـن مجموعـۀ درمـان بسـتر شهرسـتان فاریـاب 
آزمایشـگاهی بـا پیشـرفت فیزیکـی ۵۰ درصـدی بـا کمـک 
خیـران در حـال احـداث اسـت که بـا توجه به بعد مسـافت تا 
شـهرهای جیرفـت و کهنـوج برای انجـام  آزمایشـات، مردم 

فاریـاب پـس از افتتـاح بـه راحتـی از ایـن خدمـات بهره منـد 
شـد.  خواهند 

بـه  اشـاره  بـا  جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
پزشـک  حضـور  بـرای  شـده  انجـام  برنامه ریزی هـای 
متخصـص به مـدت حداقل دو روز در هفتـه در مرکز درمان 
بسـتر فاریـاب افـزود: طـی چند سـال اخیـر اقداماتـی در حد 
جهاد سـازندگی در حوزۀ سـالمت شهرسـتان فاریـاب انجام 
شـده اسـت و بایـد در راسـتای توسـعۀ خدمـات سـالمت در 
ایـن شهرسـتان، زمیـن بیمارسـتان فاریـاب هم قطعی شـود تا 
پیگیری هـا و جـذب اعتبار برای سـاخت در دسـتور کار قرار 

گیرد.
وی همچنیـن با اشـاره بـه افتتاح پروژه های حوزۀ سـالمت 
در شهرسـتان رودبـار افـزود: مرکز آموزش بهـورزی رودبار 
جنـوب بـا تحصیـل ۲۶ بهـورز، در حـال فعالیـت اسـت کـه 
امـروز سـاختمان جدید ایـن مرکز با زیربنـای 1۲۷۰ متر مربع 
و اعتبـار ۶ و نیـم میلیـارد تومان احداث و تجهیز شـده اسـت.

افتتـاح سـه مرکـز خدمـات جامـع  بـه  بـا اشـاره  مـکارم 
سـالمت در شهرسـتان رودبـار افـزود: این مراکز هـر کدام با 
زیربنـای ۳۰۰ متـر مربع و با دو پانسـیون ٨۰ متـری متر مربعی 
افتتـاح شـده کـه سـه پـروژه: مرکـز جامـع خدمات سـالمت 
عباس آبـاد مالرضـا  و  ریـگک  مرکـز  محمدآبـاد کتکـی، 
هـر کـدام بـا زیربنـای ۴۶۵ متـر مربع و بـا اعتبار یـک میلیارد 

تومـان احـداث و تجهیـز شـده اند.
متخصـص  پزشـکان  مسـکن  واحـد   ۴ افتتـاح  از  وی 
بیمارسـتان سیدالشـهداء رودبار خبـر داد و گفـت: اعتبار این 
پـروژه نیـز از محل طـرح تحول سـالمت با زیربنـای۳۷۰ متر 
مربـع در دو طبقـه و بـا اعتبـار ۳ میلیـارد ۶۰۰ میلیـون تومـان 
احـداث و تجهیـز شـد کـه امـروز بـه بهره بـرداری رسـید، ۳ 
واحـد پانسـیون دیگـر هم بـا پیشـرفت ٨۰ درصـدی در حال 
احـداث هسـتند و عملیـات احـداث ۲ پانسـیون دیگـر نیز در 
ایـن مجموعـه بـه زودی آغـاز می شـود کـه در مانـدگاری 

پزشـکان در منطقـه بسـیار مهـم اسـت. 
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت کلنـگ احداث 
یـک بـاب خانۀ بهداشـت در روسـتای نهضت آبـاد رودبار را 
از دیگـر پروژه هـای حوزۀ سـالمت عنوان کـرد و گفت: این 
پـروژه بـا اهدای زمین توسـط خیـر بومی به نام آفاق حسـینی 
بـا زیربنـای٨۰ متـر مربـع توسـط گـروه جهـادی »منادیـان 
رحمـت« احـداث می شـود کـه جمعیتـی حـدود 1۲۰۰ نفـر 
را تحـت پوشـش دارد و بـا احـداث سـاختمان جدیـد، خانـۀ 

بهداشـت بـه ایـن محـل منتقل خواهد شـد.
شـایان ذکر اسـت پس از فاریـاب و رودبـار و در روز بعد 
طـی مراسـم باشـکوهی بخش هـای vip و بـارداری پر خطر 
بیمارسـتان امام خمینـی)ره( شهرسـتان جیرفت نیـز افتتاح و به 

بهره برداری رسـید.
در پایـان دکتـر مکارم از آغـاز عملیات احـداث خوابگاه 
متأهلیـن ایـن دانشـگاه خبـر داد و گفـت: امـروز شـاهد آغاز 
بـه کار یک پـروژۀ بزرگ در حوزۀ دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت هسـتیم کـه شـامل ۲۰ تا ۲۵ سـوئیت بـرای خوابگاه 
متأهلیـن بـه انضمـام سـاختمان اداری معاونـت دانشـجوئی، 
بـا زیربنـای حـدود ۴  یـک سـالن اجتماعـات و مهمانسـرا 
هـزار و ۶۰۰ متـر مربـع می شـود کـه بـا اعتبـاری معـادل ۴۵ 
میلیـارد تومـان با همکاری سـه جانبۀ دانشـگاه علوم پزشـکی 
دانشـجوئی  معاونـت  دانشـجویان  رفـاه  صنـدوق  جیرفـت، 

وزارت بهداشـت و بانـک رفـاه احـداث خواهـد شـد.
وی همچنیـن مـژده داد بـه زودی پروژه هـای خانه هـای 
بهداشـت، مراکز جامع سـالمت و مسـکن متخصصین که به 
موقـع اطالع رسـانی خواهنـد شـد در شهرسـتان های کهنوج، 
منوجـان و قلعه گنـج افتتـاح و بـه بهره برداری خواهند رسـید.

با افتتاح و کلنگ زنی چندین طرح بهداشتی و درمانی در جنوب کرمان، اثبات شد؛

مشکالت مالی، حریف همت مکارم نمی شود


