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سرمایه  های راکد 
موجود باید مورد 

استفاده قرار 
گیرند

این پروژه گامی مؤثر 
در راستای توسعه و 
آبادانی دیار کریمان 

است

اطاله دادرسی، همچنان گالیه اصلی مردم از 
دستگاه قضایی

همزمان با شکل گيری جوامع بشری مراجع يا نهادهايی رسمی يا غير رسمی برای 
حل اختالفات و مشکالت مردم جهت داوری يا حکميت بين آنها وجود داشته و با گذر 

زمان اين مراکز پوست اندازی کرده و حاصل 
آن سيستم قضايی مدرن و مترقی امروز است 
که در کشورهای مختلف ساختار يا چارچوب 
متفاوت دارد که در کشور ما به صورت يک 
قوه مستقل و زير نظر رياست قوه که با حکم 
اداره می  تعيين ميگردد  انقالب  رهبر معظم 
مسئول  دارای  ها  استان  در  قوه  شود،اين 
قضايی ارشد که همان رئيس کل دادگستری 

است می باشد.
اختالفات  و  جرائم  باالی  آمار  به  نظر  اما 
مواد  زمينه  در  خصوصا  جامعه  در 
مخدر،سرقت،کالهبرداری،اختالفات خانوادگی 

و مباحث مربوط به مالکيت آب و زمين، ورودی پرونده ها به دستگاه قضايی سير 
صعودی داشته و با تشديد مشکالت معيشتی و اقتصادی روند تندتری به خود گرفته 
و اين حجم از مراجعات با امکانات اين قوه خصوصا در حوزه نيروی انسانی و امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری همخوانی ندارد و اين مسأله گاها به طوالنی شدن روند 

رسيدگی به پرونده ها و فرسايشی شدن فرايند منجر می گردد.
جرائم  مراکز کشف  فقدان  از جمله  ديگری  امکانات،عوامل  و  نيرو  کمبود  بر  عالوه 
کالنتری  توسط  پرونده  تکميل  در  نواقص  تخصصی،برخي  های  پليس  در  کارآمد 
ها،عدم آموزش هاي الزم و فنی به کارکنان شوراهای حل اختالف،عدم قاطعيت در 
تصميم گيري برای صدور تصميم و رای و مشکالت حوزه کانون وکال و کارشناسان 
منجر  ها  دادگاه  يا  دادسراها  راهروهای  و شلوغی  ها  پرونده  انباشت  به  دادگستری 
گرديده که اين امر باعث ايجاد گله مندی خصوصا در افرادی که مورد ظلم يا تعدي 
قرار گرفته اند می شود،زيرا از نظر علم روانشناسی شخص ستم ديده به دليل شرايط 
روحی شکننده،آستانه تحمل و صبر آن در پايين ترين حد خود قرار دارد که ايجاد 
نارضايتی در اين شخص امری بديهی است و می طلبد که حاکميت و در راس آن 
دستگاه محترم قضايی برای کوتاه شدن زمان دادرسی و صدور رای با رفع موانع ذکر 
شده شرايطی را فراهم کند که شاهد جاری شدن اشک بر گونه شخصی که به دستگاه 
عدليه برای عدالت خواهی مراجعه کرده است نباشيم،بی گمان دولت و مجلس شورای 
اسالمی نيز برای کمک به اجرای صحيح و بی نقص عدالت بايد به کمک قوه قضائيه 
آمده و با اختصاص بودجه مکفی برای تقويت زيرساخت های دستگاه قضايی،خصوصا 
در جذب قضات کارآزموده از اطاله دادرسی جلوگيری و در رسيدگی به امور دعاوی 

مردم در کوتاهترين زمان ممکن کمک نمايند. 
                            احسان احمدی

تکذیب وجود موارد مثبت بیماری 
کرونا در حوزه دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت

اقدامات ارزنده معاونت فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت تشریح شد
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اعتماد میوه ی درخت صداقت است
مشارکت پایین در انتخابات ایران اثبات کرد؛

صبح روز پنجم اسفندماه همزمان با روز بزرگداشت خواجه نصير الدين 
طوسی و مقام مهندس با حضور استاندار کرمان،شهردار کرمان،اعضای 
شهيد  تخصصی  گروه  مديرعامل  کرمان،فالح  شهر  اسالمی  شورای 
کشوری  مسئوالن  از  کثيری  جمع  و  خاتم  قرارگاه  به  وابسته  رجايی 
سالن  در  بادپا  شهيد  سطح  هم  غير  قرارگاه  افتتاح  لشکری،آيين  و 

اجتماعات جمعيت هالل احمر استان برگزار گرديد.
استاندار کرمان در اين مراسم، يکی از سياست های خوب مديريت  فعلی 
استان و شهرداری کرمان را توجه به تکميل پروژه های نيمه تمام دانست 
و گفت: اين روند بسيار خوب و قابل تقدير است و بايد در مورد ديگر 

پروژه ها هم صورت گيرد.
محمدجواد فدائی، با اشاره به اين که احداث اين تقاطع هزينه ای بالغ بر 
50 ميليارد تومان در بر داشته است، افزود: طبق صورت جلسات قبلی، 
تقاطع غيرهم سطح سربازان گمنام امام زمان عجل اهلل فرجه شريف نيز 

بايد تا ۱5 تير ۹۹ به بهره برداری برسد.
وی در ادامه، ضمن گراميداشت روز مهندس گفت: مهندسی، از ديرباز 
که  است  اين  مهم  مسأله ی  اما  است،  داشته  جامعه  در  رفيعی  جايگاه 

مهندس، رفتار جامعه را تعريف می کند؛ بنابراين، بايد تعامل بين 
مهندسان و جامعه شناسان بيشتر باشد.

با  که  دارد  نياز  مهندسانی  به  جامعه  افزود:  کرمان  استاندار 
جامعه شناسی و نيازهای جامعه آشنايی داشته باشند.

ضمن  مراسم،  اين  در  نيز  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  رييس 
و  مهندسان  به  روز  اين  تبريک  و  مهندس  روز  گراميداشت 
اين  در  بادپا  ارزشمند خانواده شهيد  از حضور  تشکر  هم چنين 
پروژه ها،  اين  رسيدن  ثمر  به  برای  پنجم  شورای  گفت:  مراسم 
هر آنچه در توان داشته، برای هماهنگی و هموار کردن راه برای 

شهرداری در مسير اقدامات عمرانی انجام داده است.
به  مربوط  درخواستی  و  پيشنهاد  هيچ  افزود:  فرشاد  محمد 
خاتم  قرارگاه  پروژه های  به ويژه  شهرداری،  عمرانی  پروژه های 
نبوده که به تصويب اين شورا نرسد و همکاری برای تأمين منابع 

مالی وجود داشته است.
وی بر تسريع در تکميل و بازگشايی بزرگراه شرقی-غربی شهر 

کرمان به طول ۱۶ و به نام سردار قاسم سليمانی تأکيد کرد.
فرشاد هم چنين از مجموعه ی مديريت شهری که با تالش شبانه روزی 
خود در بهره برداری از اين پروژه بزرگ نقش داشتند، تقدير و بيان کرد: 
اجرايی،  و همراهی همه ی دستگاه های  با همکاری، همدلی  اميدواريم 
پروژه های باقيمانده نيز با سرعت بيشتری، تکميل و به بهره برداری برسد.

شهردار کرمان، در اين مراسم رضايت مندی شهروندان را مهم ترين هدف 
شهرداری دانست.

از  بهره برداری  آيين  در  عالم زاده،  سيدمهران  روشنفکری  گزارش  به 
پنجمين پروژه ی بزرگ شهرداری در پنجمين دوره شوری اسالمی شهر 

آستانه  در  و  مهندس  روز  با  همزمان  اسفندماه  پنجم  روز  که  کرمان، 
و  استانی  مسئوالن  حضور  با  بادپا،  حاج حسين  شهيد  شهادت  سالروز 
مديران شهری برگزار شد، ضمن تشکر از دستگاه های اجرايی که در اين 
پروژه همکاری داشتند، گفت: پروژه ی بزرگ تقاطع غيرهم سطح شهيد 
بادپا، گام مهمی در راستای توسعه، آبادانی و پيشرفت ديار کريمان است 

که تقديم مردم شريف کرمان می شود.
وی در ادامه، به ارائه ی گزارشی از اقدامات شهرداری و شورای اسالمی 
شهر در اين دوره پرداخت و با تأکيد بر اين که با بازنشسته شدن 400 
اين  در  شهرداری  انسانی  نيروی  بهره وری  شهرداری،  پرسنل  از  نفر 
به تأسيس شهرداری منطقه پنج  يافته است،  افزايش  دوره 20 درصد 

و سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اشاره 
پروژه ی  پنج  اجرای  پياده راه،  و  بوستان  افتتاح 35  و گفت:  کرد 
بزرگ شهری ازجمله پل شهيد بادپا، برخی از اقدامات شهرداری 

در دوره ی پنجم شورای اسالمی شهر کرمان بوده است.
پيمان کاران  معوقات  نيز  مالی  بخش  در  افزود:  کرمان  شهردار 
ازجمله رسمی،  کارکنان  تمام  پرداخت حقوق  و  به صفر رسيده 

قراردادی و شرکتی به روز شده است.
عالم زاده ادامه داد: هم چنين معابر محله های هدف نيز زيرسازی و 
آسفالت شده که رضايت مندی نسبی اهالی را به دنبال داشته است.
شهردار کرمان در پايان، از افتتاح دو پروژه ی مهم ديگر در سال 

آينده خبر داد.
سازندگی  قرارگاه  رجايی  شهيد  تخصصی  گروه  مديرعامل 
خاتم االنبياء نيز در اين مراسم با اشاره به اين که پل شهيد بادپا از 
لحاظ کيفيت، زيبايی و دوام، سرآمد پل های کشور است، گفت: 
تاکنون، 50  پل اجرا کرده ايم و به جرأت می توان گفت اين پل از 

لحاظ کيفيت، ظرافت و زيبايی در نوع خود بی نظير است.
جواد فالح خاطرنشان کرد: محدوده ی اجرای اين پروژه، جزو نقاط 
بيانگر  آن،  تلفات  و  تصادفات  آمار  و  بود  کرمان  حادثه خيز شهر 

ضرورت اجرای اين پروژه است.
دستاوردهای  حفظ  را  خاتم  سازندگی  قرارگاه  مأموريت  ادامه،  در  وی 
انقالب اسالمی در بخش مهندسی ذکر کرد و گفت: ۹۶ درصد نيروهای 

اين پروژه، بومِی شهر کرمان هستند.
فالح بيان کرد: تقاطع غيرهم سطح شهيد بادپا از لحاظ فنی و تکنيکال، 

بسيار حائز اهميت است.
وی افزود: در اين  پل سه سطحی، 3۱۱ سگمنت، 25 هزار مترمکعب 

بتن و 4 هزار تن آرماتور به کار رفته است.
الزم به ذکر است؛ در پايان اين مراسم از مديران و مسئوالن دست اندر 
خانواده شهيد  هم چنين  و  و سه  دو  مناطق  پروژه، شهرداران  اين  کار 

واالمقام، حاج حسين بادپا تقدير شد.

این پروژه گامی مؤثر در راستای توسعه و آبادانی دیار کریمان است
مهندس عالم زاده در آیین افتتاح تقاطع غیر همسطح شهید بادپا:

مهندس عالم زاده در آیین افتتاح تقاطع شهید بادپا:

 افتتاح 35 بوستان و پیاده راه، اجرای پنج پروژه ی بزرگ شهری ازجمله پل شهید بادپا، برخی 
از اقدامات شهرداری در دوره ی پنجم شورای اسالمی شهر کرمان بوده است.
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به رغم عدم اقبال اصالح طلبان در سراسر استان؛

 جیرفتی ها و عنبرآبادی ها اصالح طلب ترین مردم کرمان

    پروفسور فدایی:

1

در گفتگوی روشنفکری با مهندس حمید ساالری؛
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

از  استفاده  گفت:  کرمان  استاندار 
سرمايه های راکد موجود، هزينه و زمان 
کمتری نسبت به راه اندازی و ايجاد واحد 

جديد می برد.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  فدائی  محمدجواد  دکتر  کرمان، 
سازمان  مسئولين  از  جمعی  با  نشست 
استان  شمال  تجارت  و  معدن  صنعت، 
در  سازمان  اين  عارضه  يابی  به  اشاره  با 
نيمه راکد  و  راکد  طرح های  خصوص 

عنوان کرد: در جريان اين عارضه يابی به 
افزايش بهره وری واحدها توجه شده که 

کار مفيد و موثری خواهد بود.
راهکارهای  بايد  اينکه  بر  تاکيد  با  وی 
فعال کردن واحدهای راکد و نيمه راکد 
در  کار  مهمترين  افزود:  کنيم،  پيدا  را 
اين زمينه، استفاده از سرمايه های راکد 
موجود است که هزينه و زمان کمتری 
نسبت به راه اندازی و ايجاد واحد جديد 

می برد.
تغيير  اگر  حتی  کرد:  تصريح  فدائی 
کاربردی و ماشين  آالت را در واحدهای 
نيمه راکد داشته باشيم و از ساختمان و 
گرفته  بهره  موجود  برق  و  آب  امکانات 

شود، نتيجه موثری حاصل خواهد شد.
بانک های  از  همچنين  کرمان  استاندار 
در  را  خود  عملکرد  تا  خواست  استان 
پرداخت  وضعيت  آخرين  و  خصوص 
تسهيالت تبصره ۱8 در بانک های استان 

سريعا اعالم کنند.

سازمان  رئيس  حسينی نژاد  مهدی 
کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ميزان  کرد:  عنوان  جلسه  اين  در  نيز 
کرمان  استان  در  معدنی  مواد  استخراج 
 50 با  که  رسيده  تن  ميليون   ۹3 به 
اين  از  کشوری  اول  رتبه  رشد،  درصد 

حيث را به خود اختصاص داده است.
شاخص  توليدات  ميزان  افزايش  به  وی 
در  کرمان  استان  معدنی  و  صنعتی 
آهن  آهن،  گندله  آهن،  کنسانتره 
اسفنجی، شمش فوالدی، فرش دستباف 

و کک اشاره داشت.
رشد  و  تکميل  با  افزود:  حسينی نژاد 
افق  تا  کرمان  استان  در  فوالد  زنجيره 
 55 از  تن  ميليون   ۱0 توليد   ،۱404
را  کشوری  هدف گذاری  تن  ميليون 
صنعت،  سازمان  رئيس  داشت.  خواهيم 
عنوان  کرمان  استان  تجارت  و  معدن 
اقتصاد  پروژه های  حوزه  در  کرد: 
مقاومتی 34 پروژه با 58 ميليارد تومان 

سرمايه گذاری و ۱280۹ مورد اشتغال و 
فيزيکی ۶5 درصدی  پيشرفت  ميانگين 

مربوط به حوزه صنعت و معدن است.
حسينی نژاد به رتبه اول استان کرمان در 
وصول حقوق دولتی معادن اشاره داشت 
و گفت: استان کرمان در ده ماهه سال 
جاری، 488 ميليارد تومان وصول حقوق 

دولتی معادن داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از محل يک درصد 
فروش مواد معدنی و فرآورده های معادن 
استان کرمان در سال گذشته ۱2 و نيم 
در  که  داشتيم  وصولی  تومان  ميليارد 
بخش های هواشناسی، تعمير راه و غيره 
هزينه شده و امسال اين وصولی به 80 

ميليارد تومان رسيده است.
استان  سهم  به  ادامه  در  حسينی نژاد 
 ۱8 تبصره  تسهيالت  محل  از  کرمان 
پرداخت  درصد  کرد:  عنوان  و  پرداخت 
استان از اعتبار تخصيص يافته 7 درصد 

است.

۱-بيست پنجم بهمن روز ولنتاين مصادف با ۱4 فوريه که به روز 
عشاق معروف است

مقام  روز  بزرگداشت  و  عليها  اهلل  فاطمه سالم  2-والدت حضرت 
زن و مادر

ساز  تاريخ  بانوی  فصيحی  فرزانه  توسط  تاريخی  رکورد  3-ثبت 
دوميدانی ايران در مسابقات صربستان

4-چهلمين روز کشته شدگان حادثه هواپيمای اوکراينی و بحث 
بر سر خوانش جعبه سياه

5-قطعی شدن رای دادگاه محکوميت متهمان معروف به پرونده 
زيست محيطی

و  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  يازدهمين  انتخابات  ۶-برگزاری 
مشارکت پايين در اين دوره

7-اعالم خبر فوت استاد شجريان و تکذيب اين خبر از سوی پسر 
ايشان همايون شجريان و نگرانی مردم سراسر ايران و فارسی زبانان
8-پنجم اسفند ماه مصادف با روز بزرگداشت خواجه نصير الدين 

طوسی و روز مهندس
۹-مرگ حسنی مبارک رئيس جمهور مخلوع مصر بر اثر بيماری 

و کهولت سن
۱0-انتشار ويروس کرونا در ايران و ايجاد وحشت در ميان مردم

اخبار کوتاه
سرمایه  های راکد موجود باید مورد استفاده قرار گیرند

پروفسور فدایی:

مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
تربيت  هفته   رسيدن  فرا  مناسبت  به 

اسالمی پيامی صادر کرد.
روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
عمومی آموزش و پرورش استان کرمان 

متن پيام به شرح زير است:
باسمه تعالی

مسائل  احيای  و  ديانت  پرورش  برای 
مدارس  فرهنگی  و  عبادی  ارزشی، 
 ( رهبری  معظم  مقام  شود.  اهتمام 

مدظله العالی (
تعالی  فرآيند  آموزشی،  هدفمند  نظام 
ارکان  مهمترين  از  يکی  و  جويانه 
سازنده انتقال، بسط و اعتالی فرهنگ 
و هويت جامعه است . توسعه و نهادينه 
نمودن فرهنگ اسالمی، نهادينه نمودن 
های  ارزش  ترويج  و  فرهنگ  عناصر 
واالی دين ، آداب و رسوم و نمادهای 
در  دينی  بصيرت  و  معرفت  ارتقای  ملی 
الهی،  اخالق  به  متخلق  نسلی  پرورش 
متعهد، پژوهشگر و پژوهش باور تقويت 
سرمايه  ارتقای  و  ملی  اقتدار  کننده 

ضرورت  يک  کشور  شايسته  انسانی 
اجتناب ناپذير است، در حاکميت  ارزش 
ها و کرامت انسانی و داشتن جامعه ای 
آراسته به فضايل انسانی و تحقق حيات 

طيبه نقش بسزايی دارد.
لذا با اين باور نهاد مقدس امور تربيتی، 
ی  جاريه  ی  صدقه  و  طيبه  شجره 
شهيدان واالمقام شهيد رجايی و شهيد 
پرورش  و  آموزش  ی  درگستره  باهنر 
جان  آن،  معنوی  برکات  و  شد  تاسيس 
گل های بوستان تعليم وتربيت و جويای 
ارزش های دينی و انسانی را عطرآگين 
از  و  آوای سروش غيبی صفا  ترنم  و در 

خورشيد عرفان روشن نمود.
تربيت  "هفته  رسيدن   فرا  اينجانب 
به  را   تربيتی"  امور  روز  و  اسالمی 
در  پرتالشم  و  کوش  سخت  همکاران 

اين  فرهنگی  و  پرورشی  معاونت  حوزه 
پرورشی  مربيان  و  معاونان  و  کل  اداره 
در حريم مقدس مدرسه در اقصی نقاط 
تهنيت  و  تبريک  کرمان  پهناور  استان 
کيميای  با  است  اميد  و  نموده  عرض 
دلسوزان  تمامی   همکاری   و  همراهی 
افزايش  شاهد  تربيت،  و  تعليم  عرصه 
اثربخشی و کارآيی طرح ها و برنامه ها، 
مند  عالقه  و  مستعد  فرزندان  بالندگی 
عاليه  اهداف  پيشبرد  و  اسالمی  ايران 

دستگاه عظيم تعليم و تربيت باشيم.
و  سعادت  سالمتی،  ها  زيبايی  خالق  از 
خدمتگزاران  تمامی  روزافزون  توفيق 
صديق نظام مقدس تعليم و تربيت ايران 

اسالمی را خواستارم.
احمد اسکندری نسب

مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان

پیام مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان به مناسبت فرا رسیدن هفته " تربیت اسالمی "

 
از  رييس دانشگاه علوم پزشکی جيرفت 
مرواريد(  )آب  کاتاراکت  انجام 70 عمل 
با  کرمان  جنوب  رودبار  شهرستان  در 
و  داد  خبر  بهداشت  سايق  وزير  حضور 
از  سالمت  نورآوران  خيريه  تيم  گفت: 
عمل ها  اين  تاکنون  جاری  سال  دی ماه 

را انجام داده است.
گفت  در  سه شنبه  شامگاه  مکارم  اصغر 
از  قدردانی  ايرنا ضمن  خبرنگار  با  گو  و 
فعاليت های خيرخواهانه خيريه نورآوران 
سالمت افزود: از اوايل دی ماه سال جاری 

سالمت  نورآوران  خيريه  پزشکی  تيم 
و  پزشکی  چشم  خدمات  انجام  برای 
جنوب  رودبار  منطقه  در  دندانپزشکی 

مستقر شده است.
اين  طی  خيريه  اين  کرد:  تصريح  وی 
و  هزار  ويزيت چشم، 2  هزار  پنج  مدت 
هزار  يک  و  دندانپزشکی  خدمات   333
کرده  توزيع  و  تهيه  عينک  عدد  و 350 

است.
جيرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  رييس 
نورآوران  خيريه  تيم  داشت:  اظهار 
سال جاری  اسفندماه   20 تا  سالمت 
رودبار  مردم  به  را  خود  رسانی  خدمت 

جنوب ارائه می کند.
وزير  هاشمی  قاضی زاده  با  ديدار  به  وی 
سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
قاضی زاده  دکتر  گفت:  و  کرد  اشاره 
هاشمی به عنوان پزشک در تيم خيريه 
شهرستان  در  مستقر  سالمت  نورآوران 
رودبار جنوب به مردم اين منطقه خدمت 

رسانی می کند.

مکارم طی ديدار با وزير سايق بهداشت 
که در حال عمل کاتاراکت )آب مرواريد( 
بود از حضور و خدمت رسانی وی به مردم 

اين منطقه محروم قدردانی کرد.
دانشگاه علوم  پزشکی جيرفت مستقل از 
را  استان، هفت شهرستان جنوبی  مرکز 

با جمعيت يک ميليون نفر تحت پوشش 
دارد.

شهرستان رودبار جنوب در فاصله 333 
و  شده  واقع  کرمان  مرکز  کيلومتری 
 ۹۹2 و  هزار   ۱05 با  برابر  آن  جمعيت 

نفر است.

دکتر مکارم:

۷۰ عمل آب مروارید در منطقه محروم رودبار جنوب کرمان انجام شد

مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری جنوب 
فرصتی  طبيعی  منابع  هفته  گفت:  کرمان 
پتانسيل  و  توان  از  استفاده  برای  مناسب 
فرهنگ سازی  برای  اجرايی  دستگاه های 
در زمينه نگهداری از سرمايه های طبيعی 

است.
حمزه احمدی اظهار داشت: درخت کاری 
و ايجاد فضای سبز در ايران سنتی ديرين 
محسوب می شود و از دوران باستان رواج 
اشاعه  هدف  با  ساله  هر  و  است  داشته 
و  آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  فرهنگ 

به  مسئولين  و  مردم  بيشتر  چه  هر  توجه 
احياء سنت حسنه  و  منابع خدادادی  اين 
يکم  و  بيست  تا  پانزدهم  از  درختکاری، 
طبيعی  منابع  هفته  عنوان  به  ماه  اسفند 

نامگذاری شده است.
اقشار  مسوالن،  نقش  به  تاکيد  ضمن  وی 
نهاد  مردم  های  تشکل  مردم،  مختلف 
نهضت  ترويج  در  طبيعت  همياران  و 
منابع طبيعی  بيان کرد: هفته  درختکاری 
فرصتی مناسب برای ترويج فرهنگ کاشت 
درختکاری  به  شهروندان  تشويق  و  نهال 

است.
احمدی حفظ، احيا، توسعه و بهره برداری 
از جنگل ها و مراتع را اصلی ترين وظايف 
برگزاری  افزود:  و  دانست  طبيعی  منابع 
با  امسال  طبيعی  منابع  هفته  های  برنامه 
های  سازمان  و  مردم  حضور  و  مشارکت 
اداره کل در  اين  اولويت کاری  نهاد  مردم 

اين هفته است.
به  اينکه منابع طبيعی متعلق  بيان  با  وی 
نحوه  بايد  داشت:  بيان  است،  مردم  همه 
استفاده پايدار از منابع طبيعی را به مردم 
آموزش داد و در ادامه فرهنگ يادگيری و 

از اين منابع  ياد دادن بهره گيری صحيح 
را نهادينه کرد.

مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری جنوب 
کرمان افزود: برای دستيابی به سياست ها 
و اهداف تعيين شده منابع طبيعی دراين 
دانش  ها،  تشکل  ظرفيت  از  بايد  هفته، 
و  روستاها  در  بسيج  های  پايگاه  آموزان، 

شهرها استفاده کرد.
الزم  هماهنگی  گفت:  احمدی  حمزه 
طبيعی  منابع  کل  مدير  سخنرانی  جهت 
از  پيش  سخنران  عنوان  به  آبخيزداری  و 
خطبه های نماز جمعه، تجليل از خيرين و 
نمونه های منابع طبيعی و آبخيزداری در 
الگو  به منظور  استانی  مراسم های ملی و 
سازی در جامعه، تجليل ، ديدار با خانواده 
و غباروبی و عطر افشانی قبور شهدا، برنامه 
ريزی و اجرای پياده روی بزرگ خانوادگی 
از  برخی  نهال،  نمادين  کاشت  همراه  به 
منابع  هفته  در  کل  اداره  اين  های  برنامه 
الزم  های  رايزنی  همچنين  است،  طبيعی 
با ارگانها و نهاد های ذيربط شهرستان ها 
هفته  اين  در  موثر  حضور  و  بازديد  برای 

صورت پذيرفته است.

وی کاشت نهال در قالب جشنواره نهضت 
برنامه های  برگزاری  و  همگانی  نهالکاری 
هفته  برنامه های  نيزازعمده  را  آموزشی 
منابع طبيعی درجنوب کرمان عنوان کرد 
برای  توانمندی  نيروهای  مردم  گفت:  و 
حفاظت و حراست از منابع طبيعی هستند 
ويژه  آموزشی  برنامه های  به همين منظور 
قشرهای مختلف جامعه در رده های سنی 

مختلف برگزار خواهد شد.
آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  کل  مدير 
جنوب کرمان در پايان اجرای پروژه های 
با  مبارزه  و  آبخوانداری   و  آبخيزداری 
ريزگردها از محل اعتبارات صندوق توسعه 
طبيعی  منابع  اولويت های  از  يکی  را  ملی 
دانست و بيان کرد:  3۱پروژه با اعتبار بيش 
در  ريال  ميليون   7۹5 و  ميليارد   534 از 
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری جنوب 
بهره  به  طبيعی  منابع  هفته  در  کرمان 
برداری می رسد که بيش از پنج هزارخانوار 
درهفت شهرستان جنوبی استان کرمان از 

مزايای اين طرح ها بهره مند می شوند.

کرمان  جنوب  شهرسازی  و  راه  مديرکل 
کل  اداره  اين  کشوری  اول  رتبه  اخذ  از 
و  آوری،ساخت  فن  فعاليت های  درحوزه 

توليد مسکن درکشور خبر داد.
اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
جنوب  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  رسانی 
کرد:در  اعالم  کرمان،محمدساردويی 
راه  وزارت  اجرايی  برنامه  ابالغ  راستای 

عملکرد  نتايج  ارزيابی  در  شهرسازی  و 
کل  اداره  اين  جاری،  سال  نخست  ۹ماهه 
فعاليتهای  درحوزه  را  کشوری  اول  رتبه 
خود  به  مسکن  توليد  و  آوری،ساخت  فن 

اختصاص داده است.
وی اظهار داشت:پس ازاعمال ضرايب وزنی 
نظرگرفتن  در  با  همچنين  و  هرشاخص 
و  راه  کل  ادارات  ساير  عملکردی  وضعيت 

برای جنوب کرمان  نتيجه  اين  شهرسازی 
اعالم شده است.

ازهمکاران  تشکر  ضمن  درپايان  وی 
بازآفرينی  و  مسکن  معاونت  درحوزه 
شهری گفت:اميدواريم با توجه به اقدامات 
انجام شده  خوبی که درطرح ملی مسکن 
زمينه  در  کرمان  جنوب  مردم  است،نياز 

مسکن مرتفع شود.

دکتر احمدی:

جنوب کرمان به استقبال هفته منابع طبیعی می رود

مهندس ساردویی:
اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان درحوزه فعالیت های فن آوری،ساخت و تولید مسکن در 

کشور رتبه اول را کسب کرد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان در حوزه ارزیابی و عملکرد رتبه 

برتر کشور را کسب کرد
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کرمان، آيين تقدير از برگزيدگان 
سال  در  رجايی  شهيد  جشنواره 
فرهنگ  وزارت   ۹8 و   ۹7 های 
سالن  محل  در  اسالمی  ارشاد  و 
سينمايی وزارتخانه با حضور دکتر 
وزير فرهنگ  سيد عباس صالحی 
که  شد  برگزار  اسالمی  ارشاد  و 
و  فرهنگ  اداره کل  آيين  اين  در 
ارشاد اسالمی جنوب کرمان در حوزه ارزيابی و عملکرد شهيد رجايی 

در سال ۹7  رتبه برتر کشور را کسب کرد.
گفتنی است، پيش از اين  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان دربخش تحول اداری در زمينه عملکرد کارگروه توسعه مديريت 

و گروه های تخصصی رتبه دوم کشوری را کسب کرد.
حسين اسحاقی مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان، از 
زحمات و تالش های همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
کسب رتبه های برتر و شاخص نهايت تشکر و قدردانی کردند و گفت: 
اين  به  نبود  اين کل  نيروهای  اگر همدلی و همراهی تمامی  چرا که 

موفقيت مهم دست نمی يافتيم.

اوقاف آماده اسکان زائران شهدای مقاومت 
در کرمان طی ایام نوروز

توجه  با  استان کرمان گفت:  امور خيريه  و  اوقاف  قرآنی  اداره  رئيس 
برای  محل  چهار  مقاومت  شهدای  قبور  زيارت  از  مردم  استقبال  به 
اسکان زائران در نظر گرفته می شود. مختار يعقوبی در گفتگويی ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره شهدای جبهه مقاومت و سردار شهيد سپهبد 
شهدای  اربعين  در  اوقاف  اقدامات  خصوص  در  سليمانی  قاسم  حاج 
مقاومت بيان داشت: اداره اوقاف و امور خيريه استان کرمان همانطور 
که در مراسم تشييع شهدای مقاومت با ستاد تشييع همکاری داشت 
از  يکی  افزود:  بود.وی  همراه  مراسم  برگزاری  در  هم  اربعين  ايام  در 
حوزه های  همکاری  با  ستادی  تشکيل  اوقاف  برنامه های  اصلی ترين 
علميه بود که پذيرای طلبه ها و روحانيون سراسر کشور بود و در اين 
رئيس  بوديم.  روحانی   500 پذيرای  اربعين  روز  مراسم  طی  و  راستا 
اداره قرآنی اوقاف و امور خيريه استان کرمان گفت: اداره اوقاف در روز 
اربعين و روزهای قبل و بعد از آن هم پذيرای مهمانانی از سراسر کشور 

و همچنين مهمانانی از خارج از کشور بود.
ايام اربعين توزيع  يعقوبی تصريح کرد: از اقدامات ديگر اين اداره در 
قند و شکر در بين موکب ها و همچنين اسکان زائران در چهار مکان 
و  اداره شهرستان  علی  امام  مهديه  عباسعلی،  تکيه  محمد،  )امامزاده 
پرورشگاه دلمقانی( و برپايی موکب شهدا در جوار مزار سردار شهيد 

حاج قاسم سليمانی بوده است.

تکذیب وجود موارد مثبت بیماری کرونا 
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت/ 

مردم به اطالعات غیرموثق در فضای 
مجازی اعتماد نکنند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جيرفت دکتر اصغرمکارم 
کرونا  بيماری  کنترل  و  پيشگيری  عملياتی  برنامه  تدوين  جلسه  در 

اظهار داشت: با رعايت بهداشت فردی بيماری کرونا ترسناک نيست.
وی ضمن تکذيب وجود موارد مثبت بيماری کرونا در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی جيرفت افزود: بيمارستانهای امام جيرفت و ۱2 فروردين 
ريفرال  بيمارستان های  عنوان  به  بيماری  راستای کنترل  در  کهنوج 

اعالم  و اتاق های ايزوله آماده سازی شده است.
مکارم با اشاره به بازرسی از بيمارستانهای منطقه و آموزش پزشکان و 
پرسنل بيمارستان ها عنوان داشت: سامانه ۱۹0 پاسخ گوی سواالت 
مردم در خصوص چگونگی پيشگيری و مقابله با ويروس کرونا است 
همشهريان عزيز ميتوانند اطالعات مورد نياز را از طريق اين سامانه 
دريافت کنند.وی خاطرنشان کرد: مردم به اطالعاتی که توسط منابع 
غيرموثق در خصوص گسترش بيماری کرونا از طريق فضای مجازی 
درباره  غيرعلمی  مطالب  انتشار  از  و  نکنند  اعتماد  شود  می  منتشر 

بيماری که باعث تشويش اذهان عمومی ميشود خودداری کنند.
رئيس دانشگاه علوم پزشکی جيرفت گفت: استفاده از ماسک به منظور 
پيشگيری ازکرونا برای افراد سالم هيچ ضرورتی ندارد و فقط افرادی 
که مبتال به سرماخوردگی يا آنفلوآنزا هستند و نيز اطرافيان آنها، الزم 
است از ماسک آنهم از نوع معمولی استفاده کنند. مکارم تصريح کرد: 
از  تعزيرات  با  مشترک  های  بازرسی  دارو  و  غذا  معاونت  کارشناسان 
داروخانه ها در ارتباط با کنترل قيمت ماسک و ژل ضد عفونی کننده 

انجام ميدهند و با تخلفات در اين زمينه به شدت برخورد ميشود.

دستگیری مالخر با 2۰ فقره سرقت در بم
و کشف 20  مالخر  از دستگيری يک  بم  انتظامی شهرستان  فرمانده 
فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ اکبر نجفی در اين 
خصوص گفت: در پی اعالم چندين فقره سرقت از ساختمان های نيمه 
ساخت و اماکن دولتی و خصوصی و همچنين قطعات خودرو، ماموران 
کالنتری ۱۱ اين فرماندهی با انجام يک سری اقدامات فنی و پليسی 
يک مالخر را دستگير کردند. ماموران در بازرسی از محل اختفای متهم 
مقادير قابل توجهی پمپ کولر، سيم برق، باطری خودرو، پمپ آب، 
کپسول و... را کشف کردند که کارشناسان ارزش تقريبی آن را ۱50 
ميليون ريال تخمين زدند و پليس با دعوت از مال باختگان، اين اموال 

مسروقه را به آنان تحويل داد.

جانباختگان مراسم تشییع سردار سلیمانی 
شهید شناخته شدند

با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئيس   
جانباختگان  های  خانواده  به  پيامی  ارسال 
انعکاس  و  پيگيری  وساطت،  با  کرد:  تاکيد 
خواست بحق شما توسط رياست قوه قضائيه 
حضرت آيت اهلل رئيسی، مقام معظم رهبری 
با شهيد شناختن جانباختگان مراسم تشييع 
سليمانی  شهيد  سپهبد  سردار  مطهر  پيکر 

موافقت فرمودند.
گفتنی است رئيس قوه قضائيه 27 بهمن ماه 
سال جاری در جريان سفر به استان کرمان به منظور سخنرانی در مراسم 
اربعين سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانی و شهدای مقاومت، به اتفاق 
تشييع  حادثه  جانباختگان  از  جمعی  خانواده  با  سليمانی  سردار  خانواده 

پيکرسردار سليمانی در محل بيت الزهرا )س( ديدار و گفت و گو کرد.
۶۱  نفر در حادثه تشييع پيکر سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانی در 

کرمان به دليل ازدحام جمعيت جان باختند.

خداحافظی سردار مارانی از قرارگاه قدس و 
آغاز به کار در قرارگاه مدینه

پاسداران  فرمانده محترم کل سپاه  باحکم 
پاسدار  سرتيپ  سردار  اسالمی  انقالب 
جديد  فرمانده  عنوان  به  مارانی  محمد 
سپاه  منوره  مدينه  ای  منطقه  قرارگاه 
پاسداران منصوب شد. اين مراسم باحضور 
سپاه  زمينی  نيروی  فرمانده  پاکپور  سردار 
دريايی  نيروی  فرمانده  تنگسيری  سردار   ،
سپاه و فرماندهان ارشد نيروهای مسلح در 
گرديد.قرارگاه  برگزار  منطقه جنوب کشور 
مدينه استان های فارس،هرمزگان و بوشهر 

را پوشش می دهد.

افتتاح بوستان "ریحان " تا اواسط اسفندماه 
امسال

شهردار منطقه سه شهر کرمان، ازتبديل  فضای سبز به بوستان »ريحان« 
در ابوذر جنوبی خبر داد.

به گزارش کرمان آنالين،رامين اميرمداح گفت: فضای سبز بزرگی در خيابان 
از بررسی های  بود که پس  ايجاد شده  از سال های گذشته  ابوذر جنوبی 
به  و  تجهيز  فضا  اين  شهروندان  حال  رفاه  ،برای  شد  مقرر  گرفته  صورت 

بوستان تبديل شود.
وی مساحت آن را 45۶0 مترمربع اعالم کرد و افزود: عمليات اجرای اين 

بوستان از اواسط مهرماه امسال آغاز شده است.
اميرمداح با بيان اينکه عمليات تجهيز اين بوستان به مجموعه بازی، وسايل 
تندرستی،  آالچيق، نورپردازی، سکوی استراحت  و سرويس بهداشتی در 
حال انجام است ،گفت: کليه اقدامات در حال اجرا در اين بوستان به همت 
و تالش حوزه خدمات شهری و حمل و نقل و امور زيربنايی منطقه سه در 

حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد:در اين بوستان ورودی و مسير تردد برای معلوالن ديده 

شده است.
وی خاطر نشان کرد: فضای سبز موجود در اين بوستان، احيا و با طراحی 

جديد در حال اجرا است.
شهردار منطقه سه با اشاره به اينکه اين بوستان به نام »ريحان« نام گذاری 
شده است، اظهار داشت: بوستان »ريحان« اواسط اسفندماه امسال به بهره 

برداری می رسد.
اميرمداح يادآور شد : اين بوستان با هدف رفاه و نشاط شهروندان ،بهبود 

و زيباسازی منظر شهری وافزايش سرانه فضای سبز در حال ساخت است.

برگزاری صبحگاه ایمنی در ۱۶ شهرستان 
تحت حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق 

جنوب استان کرمان
کرمان،  استان  برق جنوب  نيروی  توزيع  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
تمامی  در  شرکت  های  ريسک  سطوح  کاهش  هدف  با  ايمنی  صبحگاه 
شهرستان های تحت حوزه عملياتی اين شرکت در اواخر بهمن ماه و اوايل 
اسفند ماه برگزار شد و بعد از برگزاری اين مراسم برترين ها معرفی شدند.

خصوص  در  شرکت  اين  ضايعات  کنترل  و  ايمنی  دفتر  مدير  خواجويی 
سطوح  کاهش  هدف  با  مراسم  اين  نمود:  بيان  ايمنی  صبحگاه  برگزاری 
ريسک های شرکت و با تاکيد مدير عامل و معاون بهره برداری شرکت برق 

جنوب استان کرمان انجام پذيرفت.
وی افزود: در مراسم صبحگاه ايمنی به مسائلی مانند رعايت نکات ايمنی  و 
باز آموزی ريسک ها، ايمن سازی دقيق محيط کار، چک نمودن زنجير و 

قالب جرثقيل ها تاکيد شد.
خواجويی در ادامه سخنان خود تصريح کرد: در همين مراسم انجام اقدامات 
کنترلی و پيشگيرانه مانند بازديد از کليه لوازم ايمنی فردی برقکاران و لوازم 
گروهی اکيپ های اجرايی و رفع نواقص، بازديد از کليه خودروهای سنگين و 
سبک، باالبرها و موتورسيکلت ها با حضور مدير برق و کارشناسان، برقکاران 

و پيمانکاران هر شهرستان به صورت جداگانه صورت پذيرفت.
مدير دفتر ايمنی و کنترل ضايعات شرکت همچنين بيان نمود: در صبحگاه 
اقدامات ايمنی، بهداشتی، محيط زيست  ايمنی برگزار شده مواردی مانند 
ضرورت  بر  و  گرديد  مطرح  محيطی  زيست  و  ايمنی  شعارهای  با  همراه 
جلسات ايمنی کوتاه مدت توسط سرپرست قسمت ها و شناسايی ريسک 

های کاری تاکيد شد.
تمامی شهرستان  ايمنی در  برگزاری صبحگاه  از  بعد  وی خاطرنشان کرد: 
های تحت حوزه عملياتی شرکت برترين امور برای اجرای صبحگاه ايمنی از 
بين ۱۶ شهرستان معرفی شدند که شامل مديريت برق سيرجان و جيرفت 

می باشد.



3شماره ۷۷      شنبه 10 اسفند 1۳۹۸

مشارکت پایین در انتخابات ایران اثبات کرد؛ 

     حمیدرضا واحدی
 

اعتماد ميوه ی درخت صداقت است. خيلی 
سليمانی  سردار  ی  جنازه  تشييع  در  ها 

شرکت کردند اما دوم اسفند نود و هشت پای 
صندوق های رأی نرفتند تا حساب کار دست 
مسئولين بيايد و ايمان بياورند به هوشمندی 

مردم.
پايين  شاهد  جاری  انتخابات  در  آمار  طبق 
ترين نرخ مشارکت در همه ی انتخابات های 
بعد از انقالب بوديم؛ 4۱ درصد مشارکت در 
اين  که  تهران،  در  درصد   22 و  کشور  کل 
فاصله ی نوزده درصدی را می شود بيشتر به 
حساسيت های قومی و عشيره ای شهرهای 

کوچک نسبت داد تا هر موضوع ديگری.
به مجلس  ها  يافته  راه  اکثر  اينکه  دردناکتر 
يازدهم از حوزه ی تهران رأی کمتر از هفت 
درصد شهروندان را پشتوانه ی خود دارند. به 
آرای امام راحل که رجوع کنيم، نماينده ی 
هفت درصدی بايد يکبار ديگر از نو به سطح 

مشروعيت خودش فکر کند.
اگر مشت را نمونه ی خروار بدانيم به عنوان 
مردم  بنزين  شدن  گران  ی  قضيه  در  مثال 
دريافتند که رئيس مجلس بدون مشورت )و 
حتی اطالع( نمايندگان، در جلسه ی سران 
قوا شرکت کرد و رأی به گران شدن بنزين 
داد تا شهروندان بيش از پيش به تأثيرگذاری 
نمايندگان و وکاليشان در مجلس شک کنند.
می  را  مردم  ضعيف  مشارکت  ديگر  دليل 
هميشه  از  تر  گسترده  ردصالحيت  در  شود 
که  بطوری  دانست  نگهبان  شورای  ی 
عبورکردگان از فيلتر تنگ نظارت استصوابی 
نمايندگی  را  سياسی  های  سليقه  ی  همه 

نمی کردند.
مردمی که فراکسيون يکصد و دو نفره اميد را 
در مجلس فعلی فاقد کارايی می بينند، قانع 

نمی شوند که در انتخاباتی مشارکت کنند که 
در بهترين حالت پنجاه اصالح طلب آن هم 
اغلب کم تجربه را راهی خانه ی ملت کنند.

ريشه  بر  مبنی  ای جدی  اراده  که  زمانی  تا 
کن کردن فقر و تبعيض ديده نشود،تا زمانی 
که مردم انتخابات را فرآيندی آزاد و عادالنه 
نيابند رؤيای مشارکت حداکثری در حد پنبه 
اقتدارگرايان  طبع  باب  البته  که  است  دانه 

فاقد جايگاه مردمی خواهد بود.
نگهبان  شورای  سخنگوی  جناب  هرچند 
مشارکت پنجاه درصدی را هم عالی دانسته 
دموکراسی  برای  تهديدی  را  رقم  اين  و  بود 

ندانسته بود.
چه  وظيفه،  يا  بدانيم  حق  را  انتخابات  چه 
يا  بدانيم  فعال  کنش  را  انتخابات  تحريم 
کنش انفعالی، مردم در حوزه ی اختيارشان، 

خودشان برای خودشان تصميم می گيرند.
کاهش مشارکت در غوغاساالری کرونا کمتر 
حسن  ی  کوچه  ساکنان  ولی  آمد  چشم  به 
دريافت کرده  را  روشن  پيام  اين  چپ حتما 

اند.
انتخابات در بهترين حالت خود )بقول کارل 
پوبر ( روشی برای عزل مديران ناکارآمد است 

نه تأييد آنها، و آن درصورتی ست که مجال 
موجود  کلمه  واقعی  معنی  به  انتخاب  برای 

باشد. 
برگرديم خانه ی اول؛

 اعتماد ميوه ی درخت صداقت است.

اعتماد میوه ی درخت صداقت است

محیا احمدی
انتخابات  دوره  يازدهمين  در 
مجلس شورای اسالمی از حوزه 
انتخابيه جيرفت و عنبر آباد 20 داوطلب شرکت 
های  بحث  و  ها  کشمکش  از  پس  که  نمودند 
تعدادی  انصراف  و  صالحيت  رد  از  فراوان،پس 
فينال  در  نامزد  شش  انتخابات،  چرخه  از  ديگر 

نتيجه شورای  پرداختند.در  رقابت  به  يکديگر  با 
کرمان  استان  اصالح طلبان  گذاری  سياست 
نيروهای  ائتالف  شورای  و  اعظمی  اهلل  ذبيح 
عنوان  به  را  سعيدی  انقالب)اصولگرايان(بهنام 
کانديدای حزب خود در جيرفت و عنبر آباد معرفی 
نمودند ،اما رقابت اين انتخابات در اين دوره تنها 
بر سر انتخاب اصالح طلب و اصولگرا نبود و يک 
دوقطبی ديگر که هميشه در شهرستان جيرفت 
محل بحث و اعتراض بوده نيز ايجاد شد، موضوع 
منطقه گرايی که هميشه گاليه های بی شماری 
عقب  اساسی  علل  از  يکی  و  داشته  دنبال  به  را 
ماندگی در شهرستان جيرفت است بيش از پيش 
که  گونه ای  به  بود  محسوس  انتخابات  اين  در 
بسياری از چهره های شاخص،راديکال و با سابقه 
اصولگرا در منطقه ساردوئيه تنها با اين منطق نا 
به جا که يک جبالبارزی به مجلس راه پيدا نکند 

که  آنچه  و  ،اعتقاد  به روی حزب  را  چشم خود 
باور  خود  سياسی  جهان بينی  عنوان  به  هميشه 
داشته اند بستند و از دکتر اعظمی اصالح طلب 
اصالح  از چهره های  بسياری  و  نمودند  حمايت 
آرمان  از  دم  همواره  که  جبالبارز  منطقه  طلب 
اصالح طلبی زده و جناح اصولگرا را به تندروی 
و ...محکوم می کرده تنها با اين توجيح که بهنام 
سعيدی اصطالحاً از خود و هم واليتی است وی 
در  گروه  دو  هر  دادند.که  قرار  حمايت  مورد  را 
واقع با اين اقدام عدم بصيرت سياسی  و شايسته 
موضوع  اين  که  گذاشتند  نمايش  به  را  ساالری 
از فرهيختگان و فضالی منطقه  نگرانی بسياری 

را به دنبال داشت که در اين مقال نمی گنجد.
باری اين دوقطبی منجر به اين شد که دو منطقه 
نا  نا به جا و  با جانب داری  جبالبارز و ساردوئيه 
ير  به  ير  تقريبا  آرا  در  خود  فرزندان  از  معقول 

شوند و بحث بر سر جريان اصولگرا و اصالح طلب 
باقی بماند اما در اين گير و دار رقيب سومی هم 
وجود داشت که نبايد حضور آن را ناديده گرفت، 
همچنين  و  جيرفت  مردم  از  کثيری  آری جمع 
سراسر ايران عزيز که به دليل پاره ای بی مهری 
ها ،تک صدايی ها و عدم مديريت و شايستگی و به 
اجتماعی  اين مسائل،فشار معضالت  تبع همه ی 
از  رأی  صندوق  به  را  خود  اميد  اقتصادی  و 
دست داده و انتخابات را تحريم نمودند که البته 
اکثريت قريب به اتفاق اين مجموعه سابقه اصالح 
طلبی نيز دارند،اما با تمام اين اوصاف زور اصالح 
طلبان جيرفت و عنبر اباد بر ساير شهرستان ها 
اقليت  به عنوان يک  اعظمی  و دکتر  نمود  غلبه 
تأييد صالحيت شده از کل کانديدای يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی به مجلس 
در  باشد  اميدی  کورسوی  تا  يافت  راه  يازدهم 

پيام  يک  نيز  و  شده  چين  دست  مجلس  يک 
را به همه جامعه سياسی ايران برساند که علی 
رغم آن که بسياری از افراد از آبروی اصالحات 
برای خود کسب اعتبار نمودند اما بر سر عهد و 
پيمان نماندند، عليرغم آن که بسياری دست و 
پای اصالح طلبان را بستند و نگذاشتند کاری از 
پيش ببرند،به رغم آن که بسياری از چهره های 
اثر گذار اصالح طلب مورد بی مهری و برچسپ 
حتی  و  سياست  چرخه  از  عماًل  و  گرفته  قرار 
حيات اجتماعی حذف شدند و اگر چه بسياری 
نااميد  و  خسته  طلب  اصالح  خواص  و  عوام  از 
انگشت  تعداد  گرچه  مهم تر  همه  از  و  هستند 
تأييد صالحيت شدند  طلبان  اصالح  از  شماری 
يک  طلبی  اصالح  است  هنوز  که  هم  هنوز  اما 
جريان زنده،مقبول و محبوب و غير قابل حذف و 

انکار  در ايران است.

به رغم عدم اقبال اصالح طلبان در سراسر استان؛

خرید و فروش ماشین های لیزینگ ، قسط عقب افتاده و توقیف در پارکینگ . 
آزاد سازی ماشین های لیزینگ بدون پرداخت اقساط عقب افتاده 

                                                     به صورت کامال قانونی
                                                     0۹1۳۳۴6۹۷16 کویری

جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی

  تلفکس : 432۱3۷۱8 - ۰34  * ۰9۱۷84۷28۷4     
چاپخانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف

کلیه سفـــارشات از طراحی تا چاپ
آماده عقد قرارداد با ادارات دولتی

 جیرفتی ها و عنبرآبادی ها اصالح طلب ترین مردم کرمان

به یک نیروی خانم مسلط به فتوشاپ نیازمندیم .

مديرعامل شرکت آب و فاضالب با اشاره به رشد 2۱ 
درصدی اصالح شبکه توزيع آب گفت: بيش از ۱80 
کيلومتر از شبکه فرسوده آبرسانی استان طی ده ماه 

نخست امسال بازسازی شد.
اين  ماهه  ده  عملکرد  تشريح  در  طاهری  محمد 

اظهارداشت:  آب  توزيع  شبکه  اصالح  در  شرکت 
بيشترين عملکرد اين بخش مربوط به شهرستانهای 
کرمان، جيرفت و منوجان است که در اين شهرستان 
ها به ترتيب 40 کيلومتر و ۱03 متر، ۱0 کيلومتر و 
27۹ متر و ۹ کيلومتر و 450 متر از شبکه فرسوده 

آبرسانی بازسازی شده است.
از  کيلومتر   ۱00 از  بيش  همچنين  داد:  ادامه  وی 
شبکه توزيع آب نيز توسعه يافت که نسبت به مدت 
برخوردار  رشد  درصد  از هشت  مشابه سال گذشته 

بوده است.
به  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل 
جزئيات توسعه شبکه توزيع آب اشاره و خاطرنشان 
کرد: بيش از هشت کيلومتر از اين عدد در شهرستان 
بافت، يک کيلومتر و ۹00 متر در شهرستان بردسير، 
 ۹ از  بيش  بم،  شهرستان  در  کيلومتر   ۹ از  بيش 
کيلومتر در شهرستان شهربابک، بيش از ۶ کيلومتر 
در  کيلومتر  سه  از  بيش  عنبرآباد،  شهرستان  در 

شهرستان کهنوج، بيش از پنج کيلومتر در شهرستان 
ريگان، ۹ کيلومتر در شهرستان منوجان و بيش از 

۱5 کيلومتر در کرمان انجام شده است.
وی با اشاره به توسعه 5۶ کيلومتر و 4۱0 متر از خط 
انتقال آب يادآور شد: توسعه خط انتقال در ۱0 ماه 
سال جاری نيز در مقايسه با سال گذشته سه درصد 
با  کهنوج  شهرستان  ميان  اين  در  که  داشته  رشد 
انتقال آب،  ۱7 کيلومتر و 300 متر توسعه خطوط 

باالترين عملکرد را در اين بخش داشته است.
اصالح  عمليات  همچنين  کرد:  خاطرنشان  طاهری 

خط انتقال آب نيز 2.2 درصد رشد کرده است.
وی در ادامه افزود: عالوه بر آن از ابتدای سال تاکنون 
2۱ هزار و 53۹ کنتور تعويض شده که اين عدد در 
مقايسه با مدت مشابه در سال ۹7، هفت درصد رشد 
را نشان می دهد؛ ضمن اينکه بيشترين عملکرد در 
اين بخش مربوط به امور آب و فاضالب بردسير با 4۹ 

درصد رشد است.

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل  گفته  به 
انشعاب   57۱ و  هزار   ۱3 مدت  همين  در  کرمان 
به  واگذار  به سال گذشته(  )۱۱ درصد رشد نسبت 

مشترکان واگذار شده است.
به مشترکين  انشعاب آب  واگذاری  با  رابطه  وی در 
کرمان،  شهرستان  در  انشعاب   3588 کرد:  اضافه 
انشعاب در  بافت، 3۱۹  انشعاب در شهرستان   ۶3۱
بم،  در شهرستان  انشعاب  بردسير، 807  شهرستان 
۱288 انشعاب در شهرستان جيرفت، 2۱۹ انشعاب 
شهرستان  در  انشعاب   ۱705 راور،  شهرستان  در 
 5۹۹ انار،  شهرستان  در  انشعاب   ۱۶۶ رفسنجان، 
در  انشعاب   ۱7۶5 زرند،  شهرستان  در  انشعاب 
شهرستان  در  انشعاب   5۱2 سيرجان،  شهرستان 
کهنوج،  شهرستان  در  انشعاب   ۹7۹ شهربابک، 
انشعاب   2۱3 ريگان،  شهرستان  در  انشعاب   330
شهرستان  در  انشعاب   34۶ منوجان،  شهرستان  در 
کوهبنان  شهرستان  در  انشعاب   ۱04 و  عنبرآباد 

واگذار شده است.

علمي  رويداد  سومين  اختتاميه 
توزيع  صنعت  ويکند  آپ  استارت 
راهکارهاي  موضوع  با  کرمان  برق 
به  منابع  سازي  وبهينه  تامين 
ها  خالقيت  از  استفاده  منظور 
ونوآوري کارکنان، پرورش ايده ها و 
توانمندسازي ظرفيت هادرراستاي 
بهبود فضاي کسب وکار در صنعت 
برق درسالن برق منطقه اي کرمان 

برگزارشد. 
شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
استان  شمال  برق  نيروي  توزيع 
رويداد  سومين  اختتاميه   ، کرمان 
صنعت  ويکند  آپ  استارت  علمي 
توزيع برق کرمان  در حوزه تامين 
درراستاي  و  منابع  سازي  بهينه  و 
بمنظور   ۱404 استراتژي  سند 
ونوآوري  ها  خالقيت  از  استفاده 

و  ها  ايده  پرورش  کارکنان، 
توانمندسازي ظرفيت هادرراستاي 
بهبود فضاي کسب وکاردر صنعت 
برق در سي ام بهمن ماه   به همت 
شمال  برق  نيروي  توزيع  شرکت 
استان کرمان  وبا حضور مسئولين 
شرکت توانير و مديران ، کارکنان 
صنعت برق استان ، اعضاء انجمن 
 ، والکترونيک  برق  مهندسين 
باهنرکرمان  اساتيد دانشگاه شهيد 
برق  دانشجويان رشته مهندسي  و 

برگزار گرديد.
برنامه  معاون  گنجعليخاني  احمد 
شرکت  اين  وتحقيقات  ريزي 
توجه  با  گفت:  همايش  اين  در 
دوره  سيزده  موفق  برگزاري  به 
رويداد  دو  و  داخلي  کنفرانس 
شانزدهمين  ويکند،   آپ  استارت 

اين  پژوهشي   - علمي  همايش 
آپ  استارت  بصورت  نيز  شرکت 
تامين  راهکارهاي  محور  با  ويکند 
و بهينه سازي منابع  برگزار گرديد. 
فرسودگي  به  توجه  با  افزود:   وي 
و  توزيع  هاي  عمرشبکه  قدمت  و 
منابع  از  بهينه  استفاده  ضرورت 
حل  براي  موجود  هاي  ظرفيت  و 
غلبه  همچنين  و  شبکه  معضالت 
ضرورت  موجود  هاي  چالش  بر 
هاي  انديشه  و  ها  ايده  از  استفاده 
لذا  نمايد  رامشخص مي  نو  و  برتر 
همايش  شانزدهمين   برگزاري 
بصورت  شرکت  داخلي  علمي 
محور  با  ويکند  آپ  استارت 
سازي  بهينه  و  تامين  راهکارهاي 
منابع  انساني،  منابع  منابع  شامل 
و  تجهيزات  انرژي،  مصرف  مالي، 

هاي  بانک  آالت،  ماشين  کاالها، 
مديريت  و  افزارها  نرم  اطالعاتي، 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  دانش  
و  علمي  رويداد  اين  اميدواريم  و 
پژوهشي در سال رونق توليد زمينه 
ساز رشد و تقويت امر پژوهش در 

صنعت برق گردد.
رويداد  اين  در  که  است  گفتني   
بيش از 70طرح و ايده نو ارائه شده 
بود که بعداز ارزيابي کميته داوران  
نظرکارشناسان  تبادل  و  وبررسي 
سه طرح و ايده برتر انتخاب و جوايز 
 _  ۱.500.000  _  2.000.000  (
۱.000.000 ( توماني براي نفرات  
به  همچنين  و  وسوم   ودوم  اول 
نيز  تقدير  عنوان شايسته  20طرح 

تنديس و لوح تقديراهدا شد.

۱۰ هزار مترمکعب از مخازن ذخیره آب شهرهای 
تابعه کرمان شستشو شد

در راستاي ارتقاء سطح کيفي و به منظور اطمينان از سالمت آب شرب، مديريت آبفای شهرستان 
کرمان اقدام به شستشوی ۱0 هزار مترمکعب از مخازن ذخيره آب شرب شهرهای تابعه کرمان 
نمود. غالمرضا زين الدينی مدير امور آبفا شهرستان کرمان افزود: اين حجم از مخازن در کاظم 
آباد )3000 مترمکعب(، اختيار آباد )5000 مترمکعب( و چترود )2000 مترمکعب( شستشو شد.

وي ضمن اشاره به اهميت نگهداري بهداشتي و شستشوي مخازن ذخيره آب، بيان داشت: تمامی 
بهداشت  و  کيفيت  کنترل  دفتر  دستورالعمل  اساس  بر  آب  شبکه  و  مخزن  شستشوی  مراحل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و با نظارت دفتر کنترل کيفيت و شرکت آبفا استان انجام 
گرفته است. مدير امور آبفا شهرستان کرمان در ادامه بيان داشت: همچنين خط انتقال ۱۶00 

فوالدی به طول ۶ کيلومتر در دشت جوپاری شستشو شد.
******

ثبت نام حج تمتع 99 غیرحضوری است
سرپرست معاونت حج و عمره: فرآيند ثبت نام حج تمتع ۹۹ شامل انتخاب کاروان ها، ثبت نام و 

پرداخت قسط اول تشرف به صورت غيرحضوری و الکترونيکی انجام می گيرد
برای نام نويسی و انتخاب کاروان نيازی به مراجعه به دفاتر زيارتی نيست و محدوديت زمانی ارائه 
مدارک به مديران جهت قطعی نمودن ثبت نام برداشته شده است و زائران می توانند بدون تجمع 
در دفاتر و به مرور زمان در روزهای بعد از ثبت نام به دفتر مدير کاروان مراجعه کرده و مدارک 

قيد شده در اطالعيه را ارائه نمايند تا ثبت نام خود را قطعی کنند.
******

اطالعیه فرماندهی انتظامی استان کرمان:
اين  قليان در  استان و مشکالتی که مصرف  احتمال شيوع ويروس کرونا در سطح  به  با توجه 
خصوص ايجاد می کند، ارائه سرويس قليان در چايخانه ها، سفره خانه ها و تمامی اماکن عمومی 
سطح استان کرمان بطور کلی ممنوع می باشد و با واحدهای صنفی متخلف برابر قانون رفتار 

خواهد شد.
******

اعتراف پدر و پسر به 45 فقره سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگيری 2 سارق و کشف 45 فقره سرقت محتويات خودرو 

در عمليات ماموران انتظامی کالنتری ۱3 اين فرماندهی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا فداء در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت محتويات 
داخل خودرو در شهر کرمان، ماموران کالنتري ۱3 موفق شدند، سارقان را که پدر و پسر بودند 
شناسايي و پس از هماهنگی با مقام قضائی در يک عمليات غافلگيرانه در مخفيگاهشان دستگير 
و مقداری از اموال مسروقه را نيز کشف کنند.  سرهنگ فداء افزود: اين دو سارق در تحقيقات 
و بازجويي هاي انجام گرفته از سوي پليس به 45 فقره سرقت محتويات داخل خودرو در شهر 

کرمان اعتراف کردند.
******

وزش بادهای شدید در کرمان باعث آماده باش
 آتش نشانان شد. 

به گزارش مديريت ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری کرمان رضا ميرزايی 
گفت: با توجه به وزش باد شديد و طوفان در شهر کرمان، ايستگاه های آتش نشانی در حالت آماده 
باش بوده و آتش نشانان در آماده باش کامل هستند.مدير عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی شهرداری کرمان از شهروندان خواست در صورت نداشتن کار ضروری در زمان وزش شديد 
باد از خانه خارج نشوند و در صورت حضور در معابر عمومی به ويژه ساعات عصرگاهی از اماکن 
از گرفتن عکس  باز قرار نگيرند. ميرزايی از شهروندان خواست  مسقف عبور کرده و در فضای 
سلفی در طوفان، قرار گرفتن روی لبه بام ها و ارتفاعات در زمان وزش شديد باد خودداری کنند. 
همچين در صورت امکان، از تردد زير ساختمان های نيمه ساز يا درحال ساخت جلوگيری شود 

چرا که امکان سقوط مصالح وجود دارد.

مهندس طاهری:
بیش از 180 کیلومتر از شبکه فرسوده آبرسانی بازسازی شد

آگهی مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی 
انجمن صنفی کارگران ساختمانی جنوب استان 

کرمان 
بدينوسيله به اطالع کليه اعضای انجمن مذکور می 
رساند،جلسه مجمع عمومی رأس ساعت ۹ صبح روز 
دوشنبه  مورخه ۱8 فروردين ۱3۹۹ در محل دفتر 
صنف کارگران ساختمانی واقع در جيرفت-خيابان 
از  گردد،لذا  می  برگزار   24 کوچه  تربيت-نبش 
تمامی اعضاء جهت شرکت در مجمع مذکور دعوت 

به عمل می آيد.
بازرسين  کانديداتوری  به  تمايل  که  افرادی  ضمناً 
انجمن را دارند،می توانند درخواست کتبی خويش 

به همراه مدارک فوق شامل:
۱-اصل کارت پايان خدمت

2-کارت مهارت فنی و حرفه ای
3-آخرين مدرک تحصيلی

4-گواهی عدم سوء پيشينه
5-گواهی عدم اعتياد

را به هيئت مديره تحويل و رسيد دريافت نمايند.
دستور کار جلسه:

انتخاب بازرسين انجمن
تغييرات در مواد 30 و 32 اساسنامه

هيئت مديره انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
جنوب استان کرمان

به همت شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان برگزارشد:

اختتامیه سومین رویداد علمي استارت آپ ویکند صنعت توزیع برق کرمان 
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی 
روشنفکری

صاحب امتیاز: 
نظر احمدی تنگانی  

 مدیر مسئول و سردبیر:
 احسان احمدی تنگانی

شورای سیاست گذاری : دکتر 
فردوس حاجیان ، دکتر عنایت  اهلل 

رئیسی ، دکتر عبدالرضا دانشی ، 
دکتر یحیی کمالی ، دکتر فرخ رو 

شهابی  و دکتر ناتاشا دربان
دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی: 

محیا احمدی
 گرافیست و صفحه آرا :

آذر سادات حسینی  
۰9۱۷84۷28۷4

لیتوگرافی و چاپ : 
طاها3245۶۷53

خیابان بهمنیار حدفاصل کوچه ۱8 و 2۰
آدرس دفتر مرکزی نشریه :

کرمان، بولوار22بهمن ،ک ش 2 ، پ2
تلفن : ۰9۱3۱4۱3۷۰5

گستره توزیع : استان کرمان 
ارتباط با مدیرمسئول :

ehsan.ahmadi389@gmail.com
در کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
telegram.me/rooshanfekrii

  پیامک : ۰939۱4۱3۷۰5

 
           

اقدامات ارزنده معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تشریح شد

کليدی  های  معاونت  از  يکی  دانشجويی  و  فرهنگی  معاونت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در دانشگاه 
و  طراحی  معاونت  اين  نيز  کشور  سراسر  پزشکی  علوم  های 
تأسيس گرديده،بی گمان برنامه ريزی برای مسائل دانشجويان 
و امور فرهنگی مسأله ای مهم است که نقش اين معاونت را 
)جنوب  جيرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  کند.در  می  رنگ  پر 
کرمان( مهندس حميد ساالری سکان دار اين معاونت است 
که برای اطالع از خدمات انجام شده طی سال ۱3۹8 ضمن 
بازديد از زير مجموعه های اين حوزه خدمت ايشان رسيديم 

تا از زبان خودشان به بيان آنها بپردازيم:
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  ساالری  حمید 
نشريه  با  گفتگو  در  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
سال  در  معاونت  اين  فعاليت های  خصوص  در  روشنفکری 
۱3۹8 اظهار داشت: پشتوانه اصلی شکوفايی يک دانشگاه در 
و  پويايی   ، دانشگاه هستند  آن  دانشجويان   ، فرهنگی  عرصه 
فراهم کردن  گرو  در  دانشگاه  هر  دانشجويی  بالندگی جامعه 

برای  رفاهی  و  فرهنگی   ، آموزشی  امکانات  از  مناسبی  سطح 
دانشجويان است.

وی افزود: فعاليت همه اعضای يک جامعه دانشگاهی تنها در 
مند کردن  نظام  يابد،  معنا می  آرمانی  و  فرهنگی  بستر  يک 
فعاليت های فرهنگی دانشجويان به منظور ارتقای معرفت و 
انديشه دينی از جمله اهداف سياست گذاری فرهنگی دانشگاه 

است.
 ساالری بيان داشت: حوزه فرهنگی و دانشجويی از پرکارترين 
و پرچالش ترين حوزه های مديريتی دانشگاه است که مشغول 

ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به دانشجويان می باشد.
جيرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجويی  و  فرهنگی  معاون 
علمی  انجمن   ۹ فرهنگی،  کانون   ۱۱ دانشگاه  اين  در  افزود: 
پايگاه   ، ، شورای صنفی  دانشجويی  بسيج  اسالمی،  انجمن   ،
نشريه   2۱  ، دانشجويی  تحقيقات  کميته  و  مفدا  خبری 
دانشجويی و 3 نشريه ستادی مشغول فعاليت می باشند ؛ که 
خوشبختانه با شور و نشاط مضاعف به خصوص در ماه های 

اخير  برابر با آيين نامه ها فعاليت خويش را انجام می دهند.
بيان داشت: دو خوابگاه  رفاهی  امکانات  ساالری در خصوص 
ملکی پسرانه و دخترانه شاهد و کوثر، خوابگاه مشارکتی الزهرا 
، سلف سرويس مجهز به تجهيزات صنعتی سازی طبخ و توزيع 
بدنسازی  سالن   ، ورزشی  سالن   ، خوری  غذا  های  غذا،سالن 
ارائه می دهند و گفتنی است  خدمات رفاهی به دانشجويان 
۱050 دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل می باشند.

فرهنگی  معاونت  در  شاغل  همکاران  کليه  از  پايان  در  وی 
دانشجويی نهادهای دانشجويی ) کانونهای فرهنگی ، انجمن 
اساتيد و ساير معاونت های  های علمی و بسيج دانشجويی( 
و  فرهنگی  های  برنامه  تحقق  در  تالش  به جهت  دانشگاه  

دانشجويی تقدير و تشکر کرد.
گفتنی است برخی از موفقیت های کسب شده 
در سال 98 در این معاونت به شرح ذیل اعالم 

می گردد:
مهندسی  دانشجوی  توسط  کارآفرينی  طرح  شش  ۱-ارائه 

بهداشت محيط
2-کسب رتبه برتر بسيج دانشجويی دانشگاه در جشنواره مالک 

اشتر سپاه ثاراهلل استان کرمان

3-پذيرش 2 ايده دانشجويان در پنجمين فن بازار ملی سالمت
به  سالمت  ملی  بازار  فن  های  طرح  ۱0درصد  4-اختصاص 

دانشجويان دانشگاه
5-کسب رتبه دوم کشوری دهمين جشنواره بين المللی سيمرغ 

وزارت بهداشت در رشته صنايع دستی
المللی  بين  جشنواره  کشوری  مرحله  به  اثر   24 يابی  ۶-راه 

سيمرغ در بخش دانشجويان
المللی  بين  جشنواره  کشوری  مرحله  به  اثر   ۱0 يابی  7-راه 

سيمرغ در بخش اساتيد و کارکنان
8-راه يابی 8 اثر به مرحله نهايی کشوری جشنواره بين المللی 

سيمرغ در بخش دانشجويان
بخش  در  قرآنی  معارف  بخش  کشوری  سوم  رتبه  ۹-کسب 

کارکنان
و  بيست  کشوری  مرحله  به  دانشجويان  از  نفر   ۶ يابی  ۱0-راه 

چهارمين جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت

و  بيست  کشوری  مرحله  به  کارکنان  از  نفر   ۶ يابی  راه   -۱۱
چهارمين جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت

۱2-کسب رتبه اول و سوم استارت آپ تغذيه و سالمت کرمان
علوم  دانشگاه های  عملياتی  برنامه  رتبه 7 کشوری  ۱3-کسب 

پزشکی کشور
۱4-کسب رتبه هشتم کشوری شعب دانشگاهی مفدا دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور توسط روابط عمومی دانشگاه
کيلوگرم   55 وزن  کاراته  رشته  قهرمانی  نايب  مقام  ۱5-کسب 
های  دانشگاه  دختر  دانشجويان  ورزشی  المپياد  ،چهاردهمين 

علوم پزشکی کشور
۱۶-کسب مقام سوم جشنواره ورزش های همگانی دانشگاه های 
دانشجو  روز  به مناسبت  علوم پزشکی منطقه جنوب شرق که 

برگزار شد.
۱7-کسب مقام چهارم و جام اخالق مسابقات فوتسال ليگ برتر 

شهرستان

در گفتگوی روشنفکری با مهندس حمید ساالری؛


