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دو هفته نامه منطقه ای پردیس جنوب

تیترها

تازه های خودرو

یادداشت مدیر مسئول

اجرای طرح تفصیلی یا مثله کردن 
شهـر جیرفت 

دور  عدم  ما  کشور  اساسی  مشکالت  از  یکی  متاسفانه 
شهری  و  عمرانی  مختلف  های  پروژه  اجرای  در  اندیشی 

برخی  یا  رسانی  خدمات  در  گاها  که  بروز است 
گاز  همانند  دیگر  مدنی  های  رسانی 
رسانی،مترو،زیر  رسانی،برق  رسانی،آب 
گذر و ...خود را نشان می دهد و بارها 
دیده ایم خیابانی که با اعتباری گزاف 
زیرسازی و آسفالت گردیده تنها چند 
برای  افتتاح  از  پس  سال  یک  یا  ماه 
شرحه  شرحه  دیگر  ای  پروژه  اجرای 

شده و اعتباری هنگفت بر باد رفته،اما در 
کشورهای مترقی و توسعه یافته برای اجرای هر طرح یا پروژه 
ای آینده آن را تا چندین سال در نظر گرفته و از هدر رفت هر 

سرمایه ای جلوگیری می کنند.
یکی از طرح هایی که جدیدا بر سر زبان ها افتاده و بیشتر شبیه 
طنز یا شوخی است،طرح اجرای تفصیلی شهر جیرفت و رعایت 
حریم رودخانه هاست که ظاهرا در جلسه ای در معاونت فنی 
استانداری ۲۰۰ متر از دو طرف به عنوان بستر رودخانه در نظر 
گرفته شده که با این تفاسیر بخش اعظمی از مهمترین قسمت 
های تجاری این شهر با ارزشی غیر قابل محاسبه مشمول این 
بند می شود که طی هیچ شرایط قابل تملک و اجرا نمی باشد 
و مسؤالن مربوطه باید به جای مطرح نمودن این طرح های غیر 
کارشناسی در صدد تقویت حریم فعلی و الیه روبی آن باشند،لذا 
ضمن اعالم اعتراض شدید به این تصمیم و هشدار بابت تنش 
از مقامات شهر  این مسأله  های شدید اجتماعی مطرح کردن 
جیرفت تقاضا داریم در برابر این طرح غیر کارشناسی محکم و 

قاطع بایستند. 
آذر سادات حسینی

4

زندگی زنان جوانی که برای مستمری  
با پیرمردها ازدواج می کنند

3

2

توسعـه شهری 
دوساری در 

گرمای
 خرما پزان 
جنوب کرمان

4

2

به اطالع می رساند زمین های باالی ده امرودوئیه که جزو امالک بالمعارض و مستثنیات 
روستای جنگاه می باشد با حضور دهیار، اعضای شورا، 
بزرگان روستا و مالکین در تاریخ 21 تیر ماه  98 بین 
مالکین تقسیم میگردد و صورتجلسه تقسیم تنظیم 
می گردد و از این تاریخ مالکین قانونی بر حسب این 
صورتجلسه میتوانند در ملک مشخص گردیده خود 

دخل و تصرف نمایند.

قابل توجه تمامی مالکین محترم روستای 
جنگاه بخش سـاردوئیه

دهیاری و شورای اسالمی روستای جنگاه ساردوئیه

در پی اعتراض  شدید مردم هفت شهر جنوبی کرمان به انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود ؛

از دیـاری که آب را بـردند ، 
مردمش نیز تشنه لب مردند

3 به کمپین #آوای هلیل جازموریان بپیوندیم .

جناب آقای محمدعلی کشیتی  - مسئول محترم روابط 
عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر عنبرآباد 

بدینوسیله از همکاری وتعامل جنابعالی و همکارانتان  با اصحاب 
رسانه  وانعکاس فعالیت ها وخدمات شهرداری وشورای شهر وتالش 
در برگزاری مراسمات و امور فرهنگی درسطح شهر و  اعیاد ملی 
و مذهبی و علی الخصوص در جهت تکریم ارباب رجوع ،  تقدیر و 

تشکر ویژه داریم  .خداوند همواره یار و مددکارتان .  
 مدیریت چاپخانه مهدوی گراف -  هیئت تحریریه 

نشریه پردیس جنوب

3

متحول شدن 
عنبرآباد با 

عملیاتی شدن  
برنامه های 

توسعه شهری 

تحول در 
بهداشت و درمان 

با برنامه های 
سفر وزیر به 
جنوب کرمان

هوالباقی 
    همکاران بزرگوار جناب آقای احسان 

احمدی و سرکار خانم محیا احمدی
 درگذشت غم انگیز  مرحومه ) سوده احمدی(  
که  پروازش زودهنگام و غیر قابل باور بود ، را به شما و 
طایفه بزرگ احمدی تسلیت عرض میکنیم و از درگاه 
محترمتان  خانواده  و  جنابعالی  برای  متعال  خداوند 
صبر مسالت داریم . ما را در غم عزیز از دست رفته 

تان شریک بدانید  .    
همکاران شما در نشریه پردیس جنوب

مراجع تقلید با رهبر انقالب درباره 
رفع حصر صحبت  می کنند

جناب آقای منصور رشیدی
بی گمان خدمت به همنوعان زیبا و زیباترین نوع خدمت، تعلیم و تربیت انسان هاست.

بدینوسیله انتصاب حضرتعالی را به ریاست آموزش و پرورش بخش راین تبریک گفته و از حضرت دوست 
توفیقات روزافزون شما را مسألت داریم. موفق، پیروز و منصور باشید.

حاج مجید امیرتیموری- محمدرضا دلیری - حامد شجاع حیدری-عمادخسروی
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طالق 38 میلیارد دالری ثروتمندترین 
مرد جهان از همسرش

و  بنیان گذار  بزوس،  مشترک جف  زندگی  سال  از ۲۵  پس  سرانجام 
آمازون  شرکت  مدیرعامل 
بزوس،  کینزی  مک  و 
از  بر سر جدایی  همسر وی 
رسیدند.  توافق  به  یکدیگر 
جف  طرفین  توافق  طبق 
از  دالر  میلیارد   ۳۸ بزوس 
در  خود  اختیار  در  سهام 
مک  به  را  آمازون  شرکت 
خواهد  واگذار  کینزی 

کرد./ایسنا

زنگنه: طبق دستور رییس جمهور 
از آخر مرداد ماه مردم باید با کارت 

سوخت بنزین را دریافت کنند.
۶۲هزار میلیارد از درآمد دولت کم شد

 افت درآمدها در سال جاری موجب شده است معادالت بودجه 
بخش  کاهش  به  تصمیم  دولت  و  ریخته  بهم  دچار  امسال  ای 

هزینه ای بودجه تا ۶۲ هزار میلیارد تومان بگیرد.
 ۴۴۸ با  را  خود  مصارف  و  منابع  باید  دولت  بودجه  قانون   طبق 
به  توجه  با  اما  می کرد،  تنظیم  عمومی  منابع  تومان  میلیارد  هزار 
میلیارد تومان رسانده  به ۳۸۶ هزار  کمبودهایی که در منابع دارد 

که در نتیجه آن باید صرفه جویی هایی انجام شود./ ایسنا

اعالم جزئیات تقسیط جریمه های 
رانندگی بیش از یک میلیون تومان 

 رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا درخصوص شرایط تقسیط 
جرائم خودروهایی که هنوز توقیف نشده اند، اعالم کرد: مالکان 
به سایت راهور 1۲0 مراجعه کرده و  باید  از خودروها  این دسته 
پرداخت  گزینه  رانندگی،  و  راهنمایی  جرائم  استعالم  قسمت  در 
مرحله  این  در  کلیک  با  کنند؛  انتخاب  را  مرحله ای  یا  موردی 

صورت وضعیت تخلف پالک خودرو خود را مشاهده می کنند.
در  باشند؛  قضایی  هرگونه شکایت  فاقد  باید  توقیفی   خودروهای 
از ۴0 درصد جرائم  بیش  نبوده و حداکثر دارای  سن فرسودگی 
چپ،  به  تجاوز  غیرمجاز،  سبقت  و  سرعت  جمله  از  حادثه ساز 
می شوند،  منفی  نمره  مواردی که شامل  و  همراه  تلفن  با  صحبت 

نباشند

مراجع تقلید با رهبر انقالب درباره رفع 
حصر صحبت  می کنند

محسن رهامی )رییس کمیته راهبردی اصالحات(: شخصاً جلساتی را 
با مراجع قم و بعضی بزرگان داشته ام و قرار شده آنها درباره مساله رفع 
با مسؤلین امر و مقام معظم رهبری صحبت کنند، تا کنون هم  حصر 

پیگیری هایی صورت گرفته است .

ویزای اربعین حذف شد
با  انتظامی وزیر کشور صبح امروز دوشنبه  ذوالفقاری معاون امنیتی و 

محمد بدر ناصر معاون امنیتی وزیر کشور عراق دیدار کرد.
در پایان این نشست توافقی دو جانبه انجام شد که طبق آن برای ایام 
اربعین صدور ویزا حذف شد و زائران می توانند با داشتن برگه بیمه 

نامه از مرز عبور کنند.

سن فرمین؛ بزرگترین جشن گاوبازی 
سرزمین ماتادورها 

 فستیوال سن فرمین در پامپلونا اسپانیا آغاز شد. در این شهر کوچک 
استادیوم  سمت  به  مسیری  در  و  رها  خیابان  طول  در  گاوها  اسپانیا، 

هدایت می شوند.
 پیش از آغاز مراسم گاوبازی، هزاران ماجراجویی که از سراسر دنیا 
خود را به این شهر رسانده اند، آماده می شوند تا با فرار کردن از برابر 
گاوهای وحشی خشمگین، از ماجراجویی و اضطراب و دلهره لذت 

ببرند.

تلفن های همگانی با کارت های جدید 
برمی گردند

تلفن  دستگاه های  از  مشترکان  دوباره  استفاده ی  برای  مخابرات 
همگانی، تصمیماتی گرفته و متقاضیان می توانند برای دریافت کارت 
تلفن به یکی از مراکز خدمات ارتباطی و مخابراتی مراجعه و پس از 

ثبت نام نسبت به خرید کارت اقدام کنند.

دستگیری مردی که زنش را طعمه 
مردان قرار میداد

خودروهای  رانندگان  برای  همسرش  دادن  قرار  طعمه  با  که  مردی 
بود، دستگیر  از ۲۵ راننده کرده  از بیش  به زورگیری  اقدام  سواری 

شد.
 ،110 پلیسی  فوریت های  مرکز  با  جوانی  مرد  تلفنی  تماس  درپی 
فقره  یک  وقوع  جریان  در  آباد  یوسف   1۲۵ کالنتری  مأموران 
برای  قرار گرفته و  از سوی دو مرد و یک زن  زورگیری و سرقت 
در  مأموران  حضور  با  شدند.  حاضر  محل  در  موضوع  به  رسیدگی 
به  پرونده  به  قضائی رسیدگی  مقام  دستور  با  ثبت شکایت،  و  محل 
پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و درپی آن شاکی 
که مردی ۳۵ ساله بود، در اظهارات خود به کارآگاهان، گفت: در 
ساعت 1۷:۳0 روز سوم اردیبهشت ماه در محدوده بزرگراه ستاری 
با خودروی سواری ام در حال حرکت بودم که یک خانم جوان را 
سر  راه  بین  در  کردم.  سوار  آباد  یوسف  مقصد  به  مسافر  عنوان  به 
من  به  دوستی  پیشنهاد  جوان  زن  اینکه  تا  شد  باز  ما  میان  صحبت 
داد و من هم پذیرفتم. در همین هنگام، ناگهان راننده یک دستگاه 
خودروی سواری که یک نفر هم سرنشین داشت، جلوی خودروی 
مرا گرفت و با سالح سرد به سمت من حمله ور شد و فریاد میزد که 
با زن من چیکار داری. این افراد با جوسازی که ایجاد کرده بودند 
کلیه اموال من را سرقت کرده و متواری شدند.با شناسایی مخفیگاه 
این افراد تیمی از کارآگاهان پایگاه سوم برای دستگیری متهمان با 
هماهنگی مقام قضائی به مخفیگاه آنان اعزام شده و مدتی مخفیگاه 
در  شدند  موفق  اینکه  تا  دادند  قرار  مراقبت  تحت  را  زورگیر  زوج 
پنجم تیر ماه امسال، هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر و برای 
ادامه تحقیقات پلیسی به پایگاه سوم منتقل کنند این زن و شوهر در 
بازجویی های انجام شده به ۲۵ فقره سرقت با همکاری هم دستشان 
اعتراف کردند. متهم اصلی پرونده در تحقیقات پلیسی اعتراف کرد 
انتخاب و  بیشتر سوژه های سرقت را از بین رانندگان جوان مرد  که 
با طعمه قراردادن همسرش اقدام به زورگیری یا سرقت از رانندگان 

کرده اند.

صدای مردم   

دادستان عمومی وانقالب شهرستان جیرفت 
قاچاقچی مواد مخدر در  از دستگیری دو 
شهرستان جیرفت خبر داد و گفت:این دو 
تور  در  دلفارد  به  جیرفت  محور  در  متهم 

ماموران اطالعاتی گرفتار شدند
حسین سالمی اظهار داشت:سربازان گمنام 
امام زمان )عج(در اداره اطالعات شهرستان 
اقدامات  یکسری  انجام  از  پس  جیرفت 
اطالعتی موفق به شناسایی عناصر یکی از 
باندهای فعال قاچاق مواد مخدر در جنوب 

استان کرمان شدند

از  کرد:پس  اعالم  جیرفت  دادستان 
باند،بالفاصله   این  اعضای  شناسایی 
دستگیری  جهت  الزم  قضایی  دستورات 

این افراد صادر گردید.
با  نهایت  کرد:در  عنوان  قضائی  مقام  این 
مذکور  اطالعاتی،باند  افسران  هوشیاری 
ضربه  مورد  دلفارد  به  جیرفت  محور  در 
قرار گرفت و در این رابطه دو متهم به نام 
های )الف.د(و )ح.م( به همراه دو دستگاه 
خودروی سواری و ۳۳0 کیلوگرم  تریاک  

دستگیر شدند.

دادستان جیرفت اعالم کرد:این متهمان در 
بازجویی های اولیه اقرار نمودند که قصد 
انتقال این محموله مواد مخدر را به استان 
های عمقی کشور را داشته اند که موفق به 

اجرای نقشه شوم خود نشدند.
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
پاکن  راه  شد:خودروهای  یادآور  جیرفت 
به عنوان معاونت در جرم حمل مواد مخدر 

قابل تعقیب قضائی می باشند

کوتاه و خواندنی از همه جا

خبر  

خواهشا به گوش شهردار محترم برسونید ادامه بلوار بعثت فاز 3 چندین ساله 
بال تکلیف مونده ...

الف - و 
*****

پایه های فلزی بلندی سر چهارراه هایی مثل چهارراه دهخدا نصب شدن که 
تخلفات رو با دوربین بگیره ، چرا دوربین هاش نصب نشده ؟؟؟

میم - الف 
*****

سالم به مسئولین خصوصا فرماندار و مدیریت برق جیرفت بفرمائید که وضعیت 
برق بخش ساردوئیه ضعیف و افتضاح است .

ر - ع
*****

به مسئولین بگید چرا اینقدر دست انداز درست می کنند که کلی خسارت به 
ماشین وارد بشه ، بجاش فرهنگ سازی کنند . 

م - م  
*****

در مورد اسفالت خیابان و کوچه های کلرود هم بنویسین که مسئولین غیر از  
وعده وعید هیچ کاری انجام نمیدن.

*****
سالم 

ازمسئولین محترم اداره راه وشهرسازی خواهشمندم برای محور دوبانده میانچیل 
دوربرگردان بگذارند  اکثرتصادفات جاده میانچیل بخاطر نبوددوربرگردان ونبود 

تابلو اعالنات راهنمایی ورانندگی می باشد

****

با سالم لطفا در نشریه منتشر کنید کوچه والیت 4 چهارراه خاور بشدت 
آسفالتش خرابه و چاله های زیادی داره لطفا تو برنامه ریزی شورا اینم برا 

تعمیر لحاظ بشود . ممنونم 
۰913 ---   ۰193

****

شماره تماس جهت انعکاس صدای مردم در نشریه :  09178472874  
تماس - تلگرام - واتساپ

@ chapmahdavi  : آی دی اینستاگرام

توجه : ستون صدای مردم صرفا منعکس کننده پیام ها ، انتقادات و مشکالت 
خوانندگان محترم جهت درج و انتشار در  این  نشریه است ، لذا نشریه پردیس 

جنوب در رد یا تأیید پیام ها هیچگونه نظر و دخالتی ندارد .

اثر  در  گفت:  جیرفت  انتظامی  فرمانده   
در   ۴0۵ پژو  دستگاه  یک  واژگوني 
خودرو  این  راننده  محورجیرفت-کهنوج 

در میان شعله های آتش جان داد. 
در  محمدرضایی  رضا  سرهنگ   
روز  گفت:  حادثه  این  تشریح 
منجر  واژگونی  فقره  یک  گذشته 
به آتش سوزی در محور جیرفت-
کهنوج به مرکز فوریت های پلیس 
110 اعالم شد که بالفاصله ماموران 
انتظامی به همراه گشت پلیس راه و 
عوامل امدادی برای بررسی موضوع 

در محل حادثه حاضر شدند.
وی افزود: در بررسی های صورت گرفته 
در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه 
به  جیرفت  مسیر  از  که   ۴0۵ پژو  خودرو 
از  بوده  حرکت  حال  در  کهنوج  سمت 

جاده منحرف و واژگون شده است. 
کرد:  تصریح  محمدرضایی  سرهنگ 
متاسفانه در این حادثه خودرو دچار حریق 
و راننده در شعله های آتش گرفتار شد که 
این فرد علیرغم تالش نیروهای امدادی به 

دم  در  جراحات  شدت  علت 
فوت شد. 

با  جیرفت  انتظامی  فرمانده 
کارشناسان  اینکه  به  اشاره 
پلیس راه علت حادثه را تخطی 
از سرعت مطمئنه اعالم کردند، 
همه  در  خواست  رانندگان  از 
توجه  رانندگی  هنگام  حال 
کامل به جلو داشته و با رعایت 
سرعت مطمئنه و پرهیز از عجله 
حوادث  شاهد  تا  کنند  رانندگی  شتاب  و 
تلخ و ناگوار برای خود و دیگر هموطنان 

نباشیم.

پروژه  اجرایی  عملیات  مهندس شاهرخی: 
اداره کل  آبخیزداری  معاونت  های حوزه 
کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
از محل صندوق توسعه ملی سال 9۸ آغاز 

شده است.
جنوب  طبیعت  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
معاون  شاهرخی  مهندس  کرمان، 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری 
داشت:  اظهار  کرمان  جنوب  آبخیزداری 
پروژه  ریال  میلیارد   ۴۳۵ اجرایی  عملیات 

های حوزه این معاونت در هفت شهرستان 
جنوب کرمان، از محل اعتبارات صندوق 

توسعه ملی سال 9۸ آغاز شده است.
که  مطلب  این  بیان  با  شاهرخی  مهندس 
عنایات  راستای  در  ها  پروژه  این  اجرای 
العالی(  ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام  ویژه 
می باشد، تصریح کرد: این پروژه ها شامل 
پخش  و  خاکی  مالتی،  سنگی  عملیات 
بیومکانیکی)بانکت  و  ،گابیونی  سیالب 
همچنین  و  آبخیز  حوزه   ۳۴ در  بندی( 

مطالعه 10 حوزه آبخیز می باشد که جمعا 
در ۴۴ حوزه و با اعتباری بالغ بر ۴۳۵ میلیارد 

ریال می باشد.
داشت:  اظهار  ادامه  در  شاهرخی  مهندس 
کنترل  ها  پروژه  این  اجرای  از  هدف 
های  سفره  تقویت  و  افزایش  سیالب، 
آب زیرزمینی، پیشگیری و کاهش اثرات 
خشکسالی،کنترل رسوبات، تثبیت خاک، 

آبدهی چاه ها و قنوات می باشد.

وزیر بهداشت ستاد 
شبکه و مرکز بهداشت 
عنبرآباد را افتتاح کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در 
شبکه  ستاد  ساختمان  گفت:  آیین  این 
عنبرآباد  شهرستان  بهداشت  مرکز  و 
بهره  به  مربع  متر  هزار  یک  زیربنای  با 

برداری رسید.
اصغر مکارم افزود: این مجموعه با اعتبار 

1۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال ساخته 
پوشش  را  نفر   994 و  هزار   ۷9 و  شده 

می دهد.
مرکز  اجرایی  عملیات  کرد:  تصریح  وی 
امروز  و  آغاز  عنبرآباد سال 9۶  بهداشت 

توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.
کرمان  به جنوب  بهداشت  وزیر  در سفر 
 ۲۲۰ بیمارستان  اجرایی  عملیات 
تختخوابی شهرستان کهنوج آغاز و چهار 
طرح درمانی با اعتبار 114 میلیارد ریال 

در منوجان افتتاح و کلنگ زنی شد.
استاندار  سفر،  این  در  را  بهداشت  وزیر 
کرمان، یحیی کمالی پور و احمد حمزه 
خانه  در  کرمان  مردم جنوب  نمایندگان 
کمیسیون  رئیس  همچنین  و  ملت 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 

و معاونان وزیر همراهی می کنند.
جنوب کرمان با هفت شهرستان جیرفت، 
گنج،  قلعه  منوجان،  کهنوج،  عنبرآباد، 
رودبار جنوب و فاریاب، یک سوم مساحت 
این استان را به خود اختصاص داده است. 

وزیر بهداشت از 
بیمارستان در حال 

ساخت عنبرآباد بازدید 
کرد

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان 
استاندار  همراه  به  پزشکی  آموزش  و 
مردم  نمایندگان  و  فرمانداران  کرمان، 
شورای  مجلس  در  کرمان  جنوب 
دانشگاه  رئیس  مکارم  دکتر  و  اسالمی 
علوم پزشکی جیرفت از پروژه در حال 
ساخت بیمارستان عنبرآباد بازدید کرد.

تحول در بهداشت و درمان با برنامه های سفر وزیر به جنوب کرمان

طی رصد اطالعاتی صورت گرفته:

دو قاچاقچی مواد مخدر در جنوب استان کرمان بازداشت شدند

مرگ دلخراش راننده پژو در میان شعله های آتش 
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آغاز عملیات اجرایی پروژه های حوزه معاونت آبخیزداری با اعتبار 435 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 98

کرمان  جنوب  دامپزشکی  مدیرکل 
گفت: ویروس تب کریمه بسیار ضعیف 
و شکننده است و با نگهداری ۲4 ساعته 

گوشت در سردخانه، از بین می رود.
دامپزشکی  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرکل  احمدی،  علی  کرمان،  جنوب 
دامپزشکی جنوب کرمان درباره بیماری 
تب کریمه کنگو توضیح داد: بیماری تب 
کریمه کنگو یک بیماری ویروسی است 

که در فصل بهار و تابستان به دلیل 
فعالیت عوامل منتقل کننده و مخزن 
این بیماری که کنه ها هستند، شیوع 
بیماری  بیماری،  این  می کند؛  پیدا 
هایی  کنه  انواع  و  است  کشور  بومی 
بیماری ها هستند،  که منتقل کننده 

در ایران وجود دارند.
دکتر احمدی خاطر نشان کرد: مبارزه 
با سم پاشی بدن و جایگاه  با کنه ها 
دام ها نخستین گام برای پیشگیری از 

انتشار این بیماری به شمار می رود.
که  را  دامی  کرد:  توصیه  ادامه  در  وی 
ذبح می کنیم حتما در داخل کشتارگاه 
باشد و مردم از مراکز مجاز با تائیدیه های 

دامپزشکی تهیه کنند.
در  کرمان  جنوب  دامپزشکی  مدیرکل 
کشتارگاه ها  در  که  اقداماتی  خصوص 
رعایت  با  کرد:  عنوان  پذیرفته،  انجام 
از  استفاده  و  فردی  حفاظت  اصول 

تجهیز  با  و  مناسب  دستکش های 
را  خطر  ها،  سردخانه  به  کشتارگاه ها 

اند به این دلیل  کاهش داده 
که ویروس این بیماری بسیار 
با  و  است  شکننده  و  ضعیف 
گوشت  ساعته   ۲4 نگهداری 
 PH کاهش  و  سردخانه  در 
گوشت ویروس از بین می رود.  
مصرف  خصوص  در  وی 
داد:  هشدار  دام  احشای 
باید  را  دام  خوراکی  احشای 
بعد  و  نگهداری  یخچال  در 
این  چون  کنیم،  استفاده 
مدت  به  جگر  در  ویروس 
بماند،  باقی  می تواند  روز   4۰
بنابراین نگهداری آن در دمای 
یخچال به مدت ۷۲ ساعت به 
دلیل کاهش PH می تواند آن 

را از بین ببرد

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان هشدار داد:

ویروس تب کریمه با 24 ساعت انجماد از بین می رود

پیگیری و تالش های شهرداری و شورای اسالمی 
جیرفت در گرمای باالی 45 درجه ادامه دارد  

با تالش و پیگیری مهندس حسین زاده شهردار ادامه عملیات جدول کشی 
؛شن ریزی و زیر سازی بولوار انقالب.احداث بوستان پیامبر اعظم )ص( و پارک 
قائم )عج(  .شن ریزی و زیر سازی معابر بولوارهای شهید بهشتی ؛پاسداران 
؛جماران و امام علی )ع( توسط نیروهای شهرداری جیرفت در حال انجام می 

باشد.

تنش در روابط انگلیس و آمریکا؛ حمله ترامپ 
به ترزا می 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در توئیتر نوشت: 

 سفیر سر به هوایی که انگلیس به آمریکا تحمیل کرده کسی نیست که ما از او خوشمان 
بیاید، او آدم بسیار احمقی است./  من به ترزا می گفته ام که چگونه }در برگزیت{ 
توافق کند اما او راه احمقانه خودش را رفت و نتوانست نتیجه بگیرد. این فاجعه است.

 به دنبال توئیت های جدید ترامپ، وزیر امور خارجه انگلیس از ترامپ خواست مودبانه 
رفتار کند. جرمی هانت نوشت: این اظهارات در قبال نخست وزیر ما و کشورم موهن 
و غلط است. سفیرها توسط دولت انگلیس منصوب می شوند و اگر من نخست وزیر 

شوم، سفیرمان در سمت خود باقی خواهد ماند.

همکاری شهاب حسینی با بهروز وثوقی در 
آمریکا

 شهاب حسینی و بهروز وثوقی در یک برنامه سینمایی، پس از نمایش ۶ فیلم »نبات«، 
»کاتاتونیا«، »خانه پدری«، »گوزن ها«، »سوته دالن« و »تنگسیر«، در جلسات پرسش و 

پاسخ با تماشاگران شرکت خواهند کرد./ عصرایران

آمار عجیب از کانکس نشینی در تهران 
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران:

 بر اساس آخرین آمارها در حال حاضر، دو میلیون و ۳00 هزار نفر در قالب ۵۶1 
هزار خانوار در استان تهران و یک میلیون و ۲۴0 هزار نفر در قالب ۳1۸ هزار 

خانوار در سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کنند. 
◽ بر اساس این آمار تکان دهنده و با در نظرگرفتن جمعیت بالغ بر 1۵میلیونی در 
استان تهران، اکنون 1۵ درصد جمعیت پایتخت در سکونت گاه های غیررسمی 

زندگی می کنند.

ردپای یک روحانی در پرونده فساد بانک 
سرمایه

 نماینده دادستان در هجدهمین دادگاه بانک سرمایه، از نفوذ یک روحانی در 
پرونده فساد بانک سرمایه خبر داد و گفت به زودی علیه این شخص در دادگاه 

ویژه روحانیت اعالم جرم خواهم کرد/ ایرنا
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تازه های خودرو

حامد شجاع حیدری

نسل جدید قویترین 4 سیلندر های 
دنیا معرفی شد

فراوان  های  شایعه  از  پس  سرانجام 
مرسدس  نقیض،  و  ضد  خبرهای  و 
شد.  معرفی  جدید   AMG A45 بنز 
محصول  تنها  خودرو،  این  گویی  اما 
سرعت  فستیوال  در  بنز«  »مرسدس 
 )Good Wood( وود«  »گوود 

نیست!
 CLA ،جدید A45 در واقع همزمان با
به عنوان نسخه فست  45 جدید هم 
نمایش  به   ،A45 تر  جذاب  و  بک 
جدید  نسل  بار  این  است.  درآمده 
هم   ”S“ پسوند  با  قدرتمندتر  نسخه  یک  در   ،AMG »45«های 

عرضه می شوند.
شما می توانید تمایز این دو مدل را با جلوپنجره جدید تهاجمی 
المان  دیگر  و  عقب  در  چهارگانه  اگزوزهای  عمودی،  خطوط  با 
های ظاهری اسپرت، از مدل های »AMG »35 تشخیص دهید. 
بزرگ  ورودی های هوای  با  دو خودرو  در هر  همچنین سپر جلو 
تری طراحی شده است و یک باله کربنی نیز در قسمت انتهایی این 
خودروها به چشم می خورد که طراحی آن در خودروی هاچ بک 
با فست بک، تفاوت دارد. گلگیرهای برجسته و رینگ های اسپرت 

جدید هم از دیگر المان های انحصاری خانواده »45« هستند.
 مدل های استاندارد A45 و CLA 45 از رینگ های آلومینیومی 
1۸٫۰ اینچی برخوردارند. درحالی که مدل های با پسوند S با رینگ 
های 19٫۰ اینچی عرضه خواهند شد. AMG به جای کالیپرهای 
ترمز نقره ای رنگ استاندارد، کالیپرهای بزرگ تر قرمز رنگ را نصب 
کرده است. بدون ذره ای تردید، نقطه عطف این دو خودرو، پیشرانه 
4 سیلندر توسعه یافته آن هاست. این واحد ۲٫۰ لیتری توربو شارژ 
که با کد M139 شناخته می شود، 3۸۲ اسب بخار قدرت و 4۸۰ 
نیوتن متر گشتاور تولید می کند. اما این قدرت و گشتاور در نسخه 
های S، به ترتیب به 41۶ اسب بخار و 5۰۰ نیوتن متر می رسد. الزم 
به ذکر است که این پیشرانه قدرتمند در هر دو نسخه، به جعبه دنده 
۸ دنده دو کالچه متصل می شود و با سیستم چهار چرخ محرک 

4Matic+ کار می کند.
نسخه پایه A45 برای رسیدن از حالت سکون به سرعت 1۰۰ کیلومتر 
بر ساعت، تنها به 4 ثانیه زمان نیاز دارد. البته بیشینه سرعت آن 
به صورت الکترونیکی به ۲5۰ کیلومتر بر ساعت محدود شده است. 
شما می توانید با سفارش “AMG Driver’s Package”، حداکثر 
سرعت این خودرو را به ۲۷۰ کیلومتر بر ساعت برسانید. البته باز هم 
این سرعت، به صورت الکترونیکی کنترل می گردد. S A45 نسبت 
به نمونه استاندارد، 1 ثانیه زودتر به سرعت 1۰۰ کیلومتر بر ساعت 
می رسد. همچنین حداکثر سرعت آن نیز به میزان بسیار اندکی، 

باالتر است.
 در CLA 45 و S 45 CLA، برای هر دو مدل، یک دهم ثانیه شتاب 
 45 CLA .کم تری از برادران هاچ بک آن ها را مشاهده می کنیم
استاندارد و S 45 CLA به ترتیب، صفر تا 1۰۰ کیلومتر را در 4٫1 
و 4٫۰ ثانیه پر می کنند. اما بیشینه سرعت آن ها، عددی مشابه با 
برادران هاچ بک آن ها را نشان می دهد. از ویژگی های مهم نسل 
جدید خانواده 45، وجود حالت دریفت )Drift Mode( است که 
در مدل های S به صورت فابریک و در مدل های استاندارد، به شکل 
 ESP سفارشی نصب می گردد. همچنین می توان با خاموش کردن
 Race“ و قرار دادن جعبه دنده در موقعیت تعویض دستی، حالت

Driving Mode” را فعال سازی کرد.
*****

j4 شرایط فروش اقتصادی جک
شرکت کرمان موتور تولید کننده محصوالت جک در ایران با در 
ارائه  با  است  مصمم  ایران  در  خودرو  خرید  شرایط  گرفتن  نظر 
خودروهای  ترین  اقتصادی  از  یکی  برای  متنوع  فروش  شرایط 
موجود در بازار امکان خرید را برای قشر کثیری از مردم را فراهم 
آورد ، به همین جهت برای خودروی جک جی 4 اتوماتیک خود 

شرایط فروش متنوع را اعالم کرده است.
در این طرح که از والدت حضرت معصومه تا والدت امام رضا ادامه 
پیش  با  هم  و  نقد  تمام  صورت  به  هم  می توانند  مشتریان  دارد، 
پرداخت 55، ۶5 و ۷4 میلیون تومان و باز پرداخت 1۲، ۲4 و 3۶ 

ماهه جی 4 اتوماتیک را خریداری نمایند.
موفق  ازعرضه  پس  که  است  محصول جک  آخرین   4 جی  جک 
پا به  ایران توسط کرمان موتور،  برند در  این  از  4 محصول دیگر 
میدان گذاشت تا سبد محصوالت کرمان موتور را در ایران کامل تر 
کند. گیربکس نصب شده بر روی جک جی 4 از نوع CVT است. 
اسب  است که 1۰3  لیتری  پیشرانه 1.5  به یک  همچنین مجهز 
جمله  از  می کند.  تولید  گشتاور  متر  نیومتن   14۶ و  قدرت  بخار 
آپشن های موجود در این خودرو می توان به کروز کنترل، فرمان 

برقی و سنسور نور اشاره داشت.
*****

دلیل خالی شدن باطری خودرو 
چیست؟

دالیلی که می توانند باعث خالی شدن باتری خودرو شود، آن قدر 
این گزارش به  زیاد هستند که در یک مقاله نمی گنجند ما در 

چند نمونه اشاره می کنیم.
دالیلی که می توانند باعث خالی شدن باتری خودرو شود، آن قدر 
زیاد هستند که در یک مقاله نمی گنجند؛ اما اگر بخواهیم به طور 
کلی دالیل خالی شدن باتری را مطرح کنیم، سه نوع ایراد اصلی 
وجود دارد که شامل ایراد در خود باتری، ایراد در سیستم برقی 
خودرو و اشتباهات از سوی راننده هستند. برخی از این مشکالت 
را در خانه و بدون نیاز به مکانیک می توان حل کرد؛ ولی برخی از 
آن ها پیچیده تر هستند و برای حل آن ها به کمک یک متخصص 
کاردان نیاز خواهد بود.بیشتر افراد، زمانی متوجه می شوند باتری 
خالی شده است که پس از خاموش کردن خودرو نتوانند دوباره 
در  باتری  که  می آید  پیش  نیز  گاهی  اما  بزنند؛  استارت  را  آن 
در  ایراد  از  نشانه ای  این می تواند  و  حین حرکت خالی می شود 
باتری  باتریوقتی  شدن  خالی  باشد.دالیل  باتری  شارژ  سیستم 
خودرو به صورت مداوم به مشکل بر می خورد، یکی از نخستین 
از  پس  است.  اتصاالت  خرابی  یا  خوردگی  دالیل،  شایع ترین  و 
در  ایراد  و  سیم کشی  در  اتصالی  وجود  مثل  دیگری  دالیل  آن، 
باتری  شارژ  در  ایراد  می آیند.  میان  به  نیز  باتری  شارژ  سیستم 
زمانی اتفاق می افتد که میزان مصرف باتری بیشتر از میزان شارژ 
پایین  خیلی  یا  باال  خیلی  دمای  و  آب وهوایی  شرایط  باشد.  آن 
محیط نیز می توانند روی باتری اثر منفی داشته باشند. در ادامه، 

به اصلی ترین دالیل خالی شدن باتری می پردازیم.
1. روشن ماندن چراغ ها

۲. ضعیف شدن باتری
3. خرابی و فرسودگی اتصاالت باتری

4. اتصالی در سیستم برق
5. دمای هوا

۶. مشکل در سیستم شارژ باتری

خبر  

 

سوئیس بهترین مکان 
برای کار و زندگی در 

سال 2019
    سوئیس با کنار زدن سنگاپور، عنوانبهترین 
کشور جهان برای زندگی و کار را در سال 

۲019 از آن خود کرد.
دست  به  را  عنوان  این  حالی  در   سوئیس 
از  آورده است که طی یک سال گذشته 
رتبه هشتم جهان به رتبه اول صعود کرده 

است. سنگاپور طی پنج سال متوالی گذشته 
این مقام را به خود اختصاص داده بود.

ثبات  و  درصدی   ۸0 اقتصادی      ثبات 
سیاسی ۸۶ درصدی در سوئیس باعث شده 
است این کشور مکانی فوق العاده ایده آل 
برای زندگی و کار باشد. همچنین طی یک 
افرادی  از  درصد   ۸۲ حدود  گذشته  سال 
معتقدند  رفته اند  سوئیس  به  کار  برای  که 
در  زندگی  استاندارد های  و  کار  شرایط 
سوئیس بسیار بهتر از کشور خودشان است.

    از سوی دیگر، از هر ده نفری که برای 
کرده اند،  مهاجرت  سوئیس  به  زندگی 
متوسط  درآمد  کرده اند  اعالم  نفر  هفت 
ساالنه آن ها کمی بیش از 111 هزار و ۵۸0 
 ۷۵ جهانی  میانگین  از  ]باالتر  است  دالر 
هزار و 9۶0 دالر[ و این برای ادامه زندگی 

راحت قابل قبول است.
سوئیس  به  که  افرادی  درصد      هفتاد 
پاکیزه  محیط  از  نیز  کرده اند  مهاجرت 
خود  روان  و  جسم  سالمت  و  زندگی 

رضایت دارند.
    سنگاپور در جایگاه دوم این فهرست قرار 
گرفت و عنوان بهترین کشور برای خانواده 

را از آن خود کرد.
 کشور های کانادا، اسپانیا و نیوزیلند نیز در 
قرار  فهرست  این  پنجم  تا  سوم  رتبه های 

گرفتند.
    استرالیا، ترکیه، آلمان، امارات و ویتنام 
نیز رتبه های ششم تا دهم این فهرست را به 

خود اختصاص داده اند.

قصه پرغصه انتقال آب هلیل رود چندسالی 
است بر سینه نجیب مردمان زجرکشیده و 
محروم جنوب سنگینی می کند و با همه 
دلخوری ها ، اعتراضات و تجمعات  مردم 
همگام  خبری  پوشش  و  کرمان  جنوب 
اصحاب  ،اما  استان  جنوب  های  رسانه 
آب  انتقال  بر  اصرار  ثروت  و  قدرت 
سرشاخه های هلیل رود به بهانه آب شرب 
های  نگرانی  از  وابایی  دارند  و  داشته  و... 

مردم جنوب هم ندارند.
و هرگز گوششان به این حرف ها بدهکار 
کردن  هزینه  با  وعمال  نیست  و  نبوده 
میلیاردها تومان از بیت المال مسلمین قصد 
دارند مردمان جنوب را به کلی با قطع آب 
مواجه و با ایجاد فاجعه زیست محیطی در 
کشاورزی  اقتصاد،  شریان  کرمان  جنوب 
جنوب را نابود کنند و برای همیشه منطقه 
را  سبزواران  و  زمین  رودبار  سبز  همیشه 
مانند تمدن کهن چند هزار ساله درخاک 

های خشک وتشنه جنوب دفن  کنند.
و این دردی است که سالهاست با سکوت 
چپ  و  راستگرا  طلب  منفعت  دولتمردان 
گرا در دل ها ریشه دوانده  و می رود تا 
چون آتشفشان زیر خاکستر سر باز کند و 
به جنوب  از همه کسانی که ظالمانه  امان 

جفا کرده اند بگیرد و...
استان  جنوب  محترم  نمایندگان  ◽براستی 
حمزه  دکتر  و  پور  کمالی  آقایان  جناب 
ممنوعیت  حکم  شرایطی  در  نیست  روا 
انتقال آب هلیل رود توسط دادستان والیی 
استان به جهت جلوگیری از فاجعه زیست 
بار دیگر  اما  محیطی صادر گردیده است 
استارت انتقال آب سرشاخه های هلیل رود 

سبز  چراغ  و  دولت  عالی  نماینده  توسط 
شده  زده  استان  نفوذ  صاحب  نمایندگان 

است استعفا دهند.
آیا روا نیست صادقانه با مردم در این زمینه 
بعنوان  آنها   از  آیندگان  تا  گویند  سخن 
مصلحت اندیشان موقعیت طلب نام نبرند؟

آیا روا نیست همراه مردم  اعتراض خود را 
عمال و  خارج از شعار اعالم داشته و فراتر 

از شعار گام بردارند
بزرگواران شما که عطسه های حاصل از 
سرما خوردگی خود را توسط قلم بدستان 

خادم خود گزارش می کنید چگونه است 
گاه  رای خود  سبد  فقط جهت حفظ  که 
کنید  می  بسنده  هایی  مخالفت  به  گاهی 
به  نسبت  ظالمانه  اقدام  این  مقابل  ودر 

جنوب سکوت می کنید؟
آیا  حمزه  دکتر  و  پور  کمالی  آقایان 
را  استان  نمایندگان چند  حرکت جهادی 
در مجلس در دفاع از مردمان حوزه انتخابیه 

خود ندید ه اید؟
چرا سکوت؟

چرا مماشات؟

جنوب  مردمان  دل  دیگر  چرا  وصدها 
را آزرده است  آقایان تا دیر نشده است 
بخاطر خدا فریادتان را درمجلس بلند کنید 
تارئیس دستگاه قضا و رئیس قوه مجریه 
و  محیطی  زیست  فاجعه  از  زودتر  هرچه 
قطع شریان اقتصادی  زندگی مردم جنوب 

جلوگیری کنند.
آقایان مردم انتظار دارند هرچه فریاد دارید 
هشدار  را  وهمه  کنید  بلند  پایتخت  در 
شریان  قطره  قطره  هلیل  آب  که  دهید 
حیات مردمان جنوب است و هرگز اجازه 
را  هلیل  وتعمدانه   ظالمانه  داد  نخواهند 
مرگ  یعنی  هلیل  مرگ  که  چرا  بکشند 

جنوب استان کرمان!
آقایان مردم بیدارند و بیدار و 

 در صورت عفلت هرگز شمارا نخواهند 
بخشید

و سخن اخربه دولت مردان تدبیر وامید
بیاید با هلیل نامهربانی نکنید و با احترام به 
قانون یعنی حکم دادستان  پروژه انتقال اب 
از صفارود را متوقف کنید تا هلیل عطشان 
یاد  نیکی  به  ازشما  وتاریخ  شود  سیراب 

کند

 بهرام مسلمی مهنی 
مدیر مسوول هفته نامه 

سراسری سرای وطن

به کمپین #آوای هلیل 
جازموریان بپیوندیم .

باحکـم دادستان پروژه انتقـال آب را متوقف کنیـد

زندگی زنان جوانی که برای مستمری  با 
پیرمردها ازدواج می کنند:

ریحانه: 
از دنیا یک عمو  اما همین که می فهمیدند     خواستگار زیاد داشتم 
و خواهر دارم، دنبال دختر دیگری می رفتند و من کلی از زن عمویم 

خجالت می کشیدم.
   بی پناه و سرباربودن سخت ترین احساساتی  اند که هرکس می تواند 
تجربه کند. از عمویم خواستگاری ام کرد. بازنشسته یکی از ارگان های 
کشور  از  خارج  که  دارد  دختر  دو  دارد.  خوبی  حقوق  و  است  دولتی 

زندگی می کنند.
   من با عمویم زندگی می کردم و خواهرم با یکی از عمه هایم. دوران 
خیلی سختی بود اما حاال با هم در یک خانه زندگی می کنیم و مستمری 

محمود کفاف زندگی مان را می دهد.
زندگی زهره یکی دیگر از زنانی که همسر مرد ۸۰ ساله شد:

   ۲۷سال بیشتر نداشت دو سال پیش به  واسطه یکی از آشنایان برای 
پرستاری معرفی می شود؛ پرستاری شبانه روزی در خانه ای در خیابان 
نفت، با حقوق ماهانه خوب. مردی که زهره باید از او مراقبت می کرد، 

بازنشسته وزارت کشور بود. 
   فرزندانش خارج از کشور زندگی می کردند و بعد از فوت همسرش تنها 
شده بود و بیماری و کهولت سن از پا درآورده بودش. تمام  مدت روی 
تخت با سرمی به دست، دراز کشیده بود. توانایی هیچ  کاری را نداشت.

او  از  بیمار  و خانواده  و »زهره«  منوال گذشت  به همین     یک سال 
پیشنهاد  »زهره«  به  پیرمرد  دختران  این که  تا  داشتند  کامل  رضایت 
می دهند به عقد پدرشان دربیاید. زنی ۲۷ساله و پیرمردی ۸۰ساله که 

از فرط بیماری رو به فوت بود. 
را  »زهره«  زندگی  کار  این  با  گرفته اند  تصمیم  پیرمرد  فرزندان     
نجات بدهند. »۶میلیون مگر چند یورو می شود؟ بگذار زندگی یک نفر 
سروسامان بگیرد.« بعد از فوت پیرمرد خانه ای تحت عنوان ارثیه برای 

»زهره« خریداری شد تا زندگی  اش مسیر تازه ای به خود بگیرد.

تعرفه مکالمه برای حجاج اعالم شد
 اپراتور همراه اول تعرفه تماس با ایران را هر دقیقه 3۶۰۰ تومان، دریافت 
تماس از ایران هر دقیقه ۲4۰۰ تومان، تماس با عربستان هر دقیقه ۲۰۰۰ 
اینترنت مصرف آزاد هر مگابایت  تومان، ارسال پیامک 1,۰۰۰ تومان و 

5۰۰ تومان در نظر گرفته است.
تماس  دریافت  ازای  به  تماس  برقراری  برای  ایرانسل،  مشترکان   تعرفه 
۲۰۰۰ تومان، مکالمات داخلی و تماس با ایران 3,۸۰۰ تومان و ارسال 
است/  رایگان  پیامک  دریافت  بود. همچنین  تومان خواهد  پیامک 9۰۰ 

ایسنا

شهادت افسر انتظامی میناب طی درگیری 
با قاچاقچیان موادمخدر

با  میناب  چغازردی  شهید  بازرسی  ایستگاه  ماموران  درگیری  طی 
قاچاقچیان مواد مخدر، ستوان یکم »حجت اهلل دشتبانی« فرمانده ایستگاه 
بازرسی شهید میرزایی به درجه شهادت نائل آمد و ستوان دوم »صفدر 

ساالری« مجروح شد.

لباس کارگران و تکنیسین های ژاپنی برای 
جلوگیری از عرق کردن و گرما پنکه داره

بدن  کردن  برای خنک  پهلوها  در  فن کوچک  دو  به  مجهز  لباسها  این 
هستند.

این همان دلیل های کوچک است که به چشم نمیاد اما همین چیزهای 
کوچک مانند زنجیر دست به دست هم می دهند تا کشور فوق پیشرفته ای 

مثل ژاپن ایجاد شود

به تازگی فهرستی از پرفروش ترین برندهای 
خودروسازی در فرانسه منتشر شده که نشان 
جاری  سال  از  فصل  نخستین  در  می دهد 
میالدی، خودروسازان فرانسوی توانسته اند 
به  خود  برای  را  فروش  میزان  بیشترین 

ارمغان بیاورند.
هر  در  آنکه  به  توجه  با  ایسنا،  گزارش  به 
خودروهای  پرفروش ترین  آمار  فصل 
مختلف  کشورهای  در  شده  فروخته 
جهان  پراهمیت  بازارهای  خصوص  به 
همچون چین، ایاالت متحده و کشورهای 
از سوی مؤسسات آماری  اروپایی  بزرگ 
و تحقیقاتی منتشر می شود، حاال به تازگی 
فهرست جدیدی از پرفروش ترین خودروها 
بازار خودروی  در  تولیدکننده  برندهای  و 
و  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  فرانسه 
مهم ترین بازارهای فروش خودرو در اروپا 
در بازه زمانی سه ماهه نخست سال ۲019 
نشان  ارائه شده است که  منتشر و  میالدی 
مدت  این  در  مشتریان  و  کاربران  می دهد 
و  تمایل  خودرو  برندهای  کدام  به  بیشتر 

عالقه نشان داده اند.
 best سایت  وب  گزارش  اساس  بر 
ارائه  جداول  و  نمودار   ،selling cars
شده نشان می دهد که مشتریان و شهروندان 
و  خریداری  به  زیادی  تمایل  فرانسوی 
از خودروهای ساخته شده توسط  استفاده 
شرکت های فرانسوی همچون گروه صنعتی 
پژو- سیتروئن و رنو از خود نشان داده اند؛ 
به گونه ای که این خودروسازان توانسته اند 
این  باالیی  رتبه های  و  قبول  قابل  جایگاه 

جدول را به خود اختصاص دهند.
صنعتی  گروه  خودروهای  فروش  مجموع 
پژو سیتروئن )PSA Group( در نخستین 
فصل از سال ۲019 میالدی، توانسته است 
1۸۶ هزار و ۲۵۵ دستگاه خودرو به فروش 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  برساند 
گذشته )1۸۲ هزار و ۴۵۴ دستگاه خودرو(، 

شاهد یک رشد ۲.1 درصدی بوده است.
شرکت سیتروئن در سه ماهه نخست سال 
دستگاه   ۲۲۶ و  هزار   ۶1 میالدی  جاری 
در  این  فروخته  فرانسه  بازار  در  خودرو 

 ۲01۸ سال  مشابه  مدت  در  که  حالیست 
میالدی تنها ۵۵ هزار و ۵1۲ دستگاه خودرو 
شده  موفق  حاال  و  بود  کرده  بازار  روانه 
است به یک رشد و افزایش 10.۳ درصدی 

در میزان فروش خود دست پیدا کند.
از زیرمجموعه های  DS که یکی  شرکت 
بازه  این  به شمار می رود، در   PSA گروه 
که  فروخته  دستگاه  و ۴۳۷  هزار   ۵ زمانی 
نسبت به ۵ هزار و ۳۴0 دستگاه خودروی 
فروخته شده در مدت مشابه سال قبل، 1.۸ 

درصد رشد را تجربه کرده است.
عنوان  به  نیز  اوپل  خودروسازی  شرکت 
 PSA زیرمجموعه های  از  دیگر  یکی 
Group، ۲0 هزار و 99۵ دستگاه خودرو 
با  و  است  کرده  تزریق  فرانسه  بازار  به  را 
همین  به  نسبت  درصدی   1۳.۲ رشد  یک 
بازه زمانی در سال ۲01۸ میالدی که معادل 
جایگاه  در  بود،  دستگاه   ۵۴۸ و  هزار   1۸
چهارم جدول جای گرفت. گروه صنعتی 
رنو فرانسه نیز در مجموع 1۳۸ هزار و ۵۲۸ 
 ۲019 سال  از  فصل  نخستین  در  دستگاه 

میالدی فروخت و در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل که توانسته بود 1۴0 هزار و ۶1۲ 
 1.۵ با  برساند،  فروش  به  خودرو  دستگاه 
خودروهای  شد.  مواجه  کاهش  درصد 
فروخته شده توسط شرکت رنو در همین 
بوده  دستگاه   ۶۵ و  هزار   10۲ زمانی  بازه 
است که در مدت مشابه سال گذشته، 10۶ 
هزار و ۶9۴ دستگاه بوده و میزان آن ۴.۳ 
درصد کاهش یافته است. داسیا نیز با فروش 
۳۵ هزار و ۶1۶ دستگاه با یک افزایش ۵.1 
درصدی نسبت به فصل اول ۲01۸ میالدی 
مواجه شده است. از مجموعه شرکت های 
خودروسازی خارجی نیز می توان به گروه 
با کاهش 9.۶ درصدی،  ام. و  بی.  صنعتی 
درصد   11.۴ با  بنز(  )مرسدس  دایملر 
کاهش،  درصد   10.۸ با  فورد  افزایش، 
افزایش،  درصد   ۴.9 با  موتورز  هیوندای 
نیسان موتورز با ۳۶.۳ درصد کاهش، تویوتا 
فولکس  افزایش،  درصد   1.1 با  موتورز 
واگن با ۵.۶ درصد افزایش، ولوو با 19.۴ 

درصد افزایش اشاره کرد.

پر فروش ترین خودروها در فرانسه
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دو هفته نامه منطقه ای پردیس جنوب
ماهنامه اجتماعی فرهنگی پردیس 

جنوب
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

آذر سادات حسینی 09178472874
سردبیر : حامد شجاع حیدری

 گرافیست و صفحه آرا :
کانون آگهی و تبلیغات مهدوی  

لیتوگرافی و چاپ : کارمانیا

آدرس دفتر مرکزی نشریه :
جیرفت ، چهارراه دهخدا ، ابتدای خ ولیعصر 

شرقی ، چاپخانه مهدوی گراف
تلفکس : 43213718 - 034

گستره توزیع : استان های : کرمان ، تهران ، 
فارس ،  هرمزگان و اصفهان

ارتباط با مدیرمسئول :
Azarhosseini423@gmail.com

توسعـه شهری دوساری در گرمای خرما پزان جنوب کرمان

مجید داوری شهردار دوساری با اعالم این خبر 
خیابانهاي  پاشي  قیر  و  زیرسازي  گفت:عملیات 

امام ،شهید احمد مظهري وکوچه شهدا یک در 
حال انجام هست

و  نیازها  از  که  معابر  این  آسفالت  گفت:  وی   
بر  بالغ  اعتباري  با  بود  دوساری  مردم  خواسته 

۷میلیارد ریال تا آخر هفته انجام خواهد شد.
که  وهمدلی  وحدت  با  گفت:امیدواریم  داوری 

بین اعضای شورای شهر وجود دارد بتوانیم سایر 
خیابان ها ومعابر شهر دوساری را آسفالت کنیم تا 

مشکالت در این حوزه به حداقل برسد .
* عملیات زیرسازی و قیرپاشی خیابان های شهر دوساری *

با تدبیر و تالش داوری و اعضای شورای شهر ؛

جناب آقای حمیدرضا شریفی گردین
مسئول کارپردازی و تدارکات دانشگاه 

علوم پزشکی جیرفت
 بدینوسیله از تالش های شما در جهت تکریم 

و برخورد شایسته با ارباب رجوع  نهایت 
تقدیر و تشکر را داریم و از درگاه ایزد منان 
موفقیت روزافزون برای شما مسئلت داریم .

مدیریت چاپخانه مهدوی گراف جیرفت 

و  مدیریتی  نظر  از  ها  شهرداری  و  شهرها  امروزه 
برنامه ریزی با شرایطی متغیر روبه رو هستند. افزایش 
و  مالی  منابع  کاهش  مردم،  نیازهای  و  انتظارات 
اجتماعی  های  پیچیدگی  زیست،  محیط  تخریب 
امروزه  که  است  مشکالتی  جمله  از  شهر  کالبدی  و 
کنونی  رویکرد  اند.  مواجه  آن  با  شهری  مدیران 
توسعه شهری  ریزی  برنامه  امر  بر  مبنی  ها  شهرداری 
و عمدتا راه حل هایی در ارتباط با مسائل گذشته اند. 
بودند،  برخوردار  اعتبار  از  این راه حل ها که زمانی 
به طور نسبی اهمیت خود را از دست داده و به دنبال 
این تغییرات، شیوه های اداره شهری متمرکز و سلسله 
آن  دنبال  به  نیز  بعدی  و تک  ساختاری  مراتب تک 
ناپدید می شود. در کشور ایران نیز با روش های نوین 
مدیریتی و غیر متمرکزی که به اجرا گذاشته شده و 
همچنین با شکل گیر شوراهای اسالمی شهر، موضوع 
مدیریت شهرها در راس بحث ها و گفتارهای سیاسی 
ارتقا شرایط  این رو  از  قرار گرفته است  اجتماعی  و 
باید  ها  شهرداری  وضعیت  بهبود  و  شهری  مدیریت 
موثر  عوامل  از  و  ها  برنامه  اهداف  از  یکی  عنوان  با 
در بهبود اداره شهر و عملکرد شهرداری مورد توجه 
عنبرآباد  شهر  در  امر  این  خوشبختانه  که  گیرد  قرار 
در جنوب کرمان در دور جدید شوراها مورد توجه 
قرار گرفته و مجموعه شورای اسالمی شهر و شهردار 
سعی  تفاهم  کمال  در  و  حواشی  هرگونه  از  دور  به 
در عملیاتی کردن برنامه های توسعه شهری دارند که 
به  این تحوالت مثبت را  بیرونی و شهروندان  ناظران 
درستی درک میکنند، بر همین اساس به برخی از مهم 

ترین اقدامات صورت گرفته توسط :

 مهندس مراد دینا شهردار 
پرتالش و اعضای محترم 

شورای اسالمی شهر عنبرآباد 
 به صورت فهرست وار اشاره  می شود :

*****
ونام  ۲۴متری  جدیدالتاسیس  خیابان  بازگشایی   *

گذاری ان بنام جمهوری
* ساماندهی  پارک الله های گمنام 

* اغازوطراحی عملیات وپروژه جداسازی اب فضای 
سبزازاب شرب شهری 

وبیش  نارنج  نهال  ازدوهزاراصله  بیش  کاشت   *
ازدویست هزاربوته گل فصلی 

* امولسیون پاشی واسفالت بلوارجهاد
*زیرسازی واسفالت خیابان شهرک نخل

نارنج  شهرک  خیابان  پاشی  وامولسیون  *زیرسازی 
جهت اسفالت

*امولسیون پاشی واسفالت خیابان شهید دستغیب
درخیابان  بلوار  زیرسازی،احداث  ریزی،  *شن 

جدیدالتاسیس ۲۴متری))جمهوری((
*امولسیون پاشی خیابان جمهوری درجهت اسفالت

*اجرای طرح تعریض وجدول گذاری خیابان مدرس
از  امام  خیابان  اسفالت  وروکش  پاشی  *امولسیون 

چهارراه خواجویی تا چهارراه مسجد جامع
رجایی  شهید  خیابان  واسفالت  پاشی  *امولسیون 

))منطقه۸((
ازکوچه  از ۷0درصد  بیش  وزیر سازی  ریزی  *شن 
رسیده  بپایان  گاز  شرکت  کارحفرکانال  که  هایی 

است
*اسفالت کانال های گاز درنقاط مختلف شهرکوچه 
اسفالت  بترتیب  ها  کانال  مابقی  که  ها  وخیابان  ها 

خواهند شد
*شن ریزی،زیر سازی وتعریض وادامه بلوار وجدول 

گذاری کمربندی بطرف تاالر قصرسفید)تناور(
،پایه  ،بلوارها  ،میادین  جداول  امیزی  *رنگ 

چراغها،تابلوها،واسباب بازیها درپارک ها

*تعمیر کمپرسی بنز بعد ازسالها بی توجهی
بعد  آن  نمودن  بنز911ورنگ  اساسی  *تعمیر 
واضافه  درواحدنقلیه  استفاده  عدم  سال  از۸ 
نمودن آن به واحد فضای سبز درجهت ابیاری 

فضای سبز شهری وموارد موردنیاز
پاشی  ،امولسیون  ،زیرسازی  ریزی  *شن 

واسفالت خیابان شهیدمحمد رضایی 
*همکاری وتعامل باتمامی ادارات بویژه دفتر 
امام جمعه محترم وفرمانداری محترم درتمامی 

مراسمات ملی ومذهبی وغیره
مختلف  درمراسمات  فرهنگی  های  فعالیت 
 ، بنر    ، پالکارد  نصب   ، ومذهبی  ملی  اعیاد 
ریسه ،  پرچم های رنگی ،  پرچم های ایران ،  

المپهای رنگی درمیادین ودرب اداره
*جدول گذاری خیابان سلمان فارسی )ساردوئی ها(

وموزاییک کاری پیاده روی آن خیابان
* موزاییک کاری پیاده روی خیابان امام ره ازحاشیه 

میدان بسیج بطرف شهرک امام خمینی ره
در  کودکان  بازی  اسباب  وسایل  ونصب  خرید   *

پارک شهدا درمختاراباد
از چهارراه گلزار  * شن ریزی،زیر سازی واسفالت 

شهدا واتصال آن به بلوار جهاد کشاورزی
* خریدبیش از۴0گاری جهت

* جمع اوری زباله های شهری ونخاله های ساختمانی 
درسطح شهر

فجرجهت  کوه  پارک  سازی  واماده  ساماندهی    *
برنامه های نوروزی 9۸

ورودی  بینا  بولوارشهید  وتسطیع  تعریض   *
زمینهای  فجروتملک  کوه  راهی  سه  شهرازسمت 

کشت وصنعت که حریم قانونی بود
* راه اندازی کارگاه تولیدقطعات بتونی وموزائیک 
ویبره ای برای شهرداری وکاهش هزینه هابه نصف 

قیمت
به  بوس  مینی  ۲دستگاه  فروش  مزایده  برگزاری   *

قیمت مناسب که فرسوده شده بودند
* تعمیروراه اندازی ماشین االت زمینگیرشده اویکوه 

وایسوزوورنووسایپابعد از۸سال 
* بروزرسانی حقوق پرسنل ورفع مشکل بیمه تامین 

اجتماعی کارکنان شهرداری

بولوارورودی  وزیرسازی  اسفالت  روکش   *
شهرازسمت خضرابادباهمکاری فرمانداری واداره راه 

وشهرسازی
* ساخت وایجادابنماه درورودی کوچه هابه خیابانها

نوروز  پارکهاوشهردرایام  فضای  نمودن  اماده   *
ها  ومذهبی،جشن  ملی  واعیاد  مناسبتها  9۸وتمامی 

وعزاداری ها
* آذین بندی سطح شهربه مناسبت ۴0سالگی انقالب 

اسالمی
بی  عزای  مراسم  دربرگزاری  مالی  کمک   *
بانوی  ان  شهادت  زهرا)س(بمناسبت  فاطمه  بی 

بزرگواردرمصالی شهرعنبراباد
* تشکیل جلسات مهم کاری بااعضای شورای شهربه 

صورت مستمر
* جدول گذاری خیابان رسالت

شهدای  یادواره  دربرگزاری  مالی  کمکهای   *
شهرعنبرآباد

* پرداخت مبالغ زیادی ازبدهی های معوقه پیمانکاران 
وغیره که مربوط به ادوارقبل بوده است

امام  خیابان  گذاری  وجدول  کارتعریض  اجرای   *
ازمیدان بسیج تاچهارراه مسجدجامع

* اجرای کارموزائیک کاری وجدول گذاری خیابان 
شهیدرجائی

* اصالح وتعمیرسیستم های قطره ای پارکهاومیادین 
همچنین میدان والیت

وساماندهی  وبارگیری  تنظیف   *
بلوارباهنر))مختاراباد(( و اماده نمودن 

ان درجهت اسفالت
* شروع وساخت سرویس بهداشتی 

جهت پارک الله های گمنام
* احیای آب پارک کوه فجربانصب 

لوله۲۵0متر
درتمام  فصلی  گل  کاشت   *

پارکهاورودی هامیدانها
ریزی  شوراخاک  پارک  احیای   *

آب رسانی واصالح درختان
اب  جهت  اب  پمپ  نصب   *

اشامیدنی پارک کوه فجر
خوری  اب  تمامی  تعمیرسرویس   *

های سطح شهر
تمامی درختان خرماونارنج سطح  * اصالح وهرس 

شهر
* تجهیز وراه اندازی کشتارگاه 

* راه اندازی کارگاه موزائیک سازی 
* پرداخت اضافه کارکنان

* پرداخت 9 ماه بیمه خدمات درمانی پرسنل رسمی 
شهرداری 

* حل مشکل مالی کارکنان شهرداری قبل از سررسید 
حقوق بصورت علی الحساب 

* پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی به مدت ۶ ماه 
* تعیین تکلیف بدهی سازمان

سنوات  های  ازبستانکاری  زیادی  مبالغ  پرداخت   *
گذشته سیستم حسابداری

بخش  در  شهرداری  والیبال  های  تیم  اندازی  راه   *
بانوان و آقایان و حمایت ویژه از تیمهای فوق الذکر

های  الله  درپارک  زیبا  بسیار  های  االچیق  ساخت 
گمنام

* نامگذاری کوچه ها وخیابان های فاقد نام وتابلو که 
دراینده نزدیک جهت سفارش وساخت تابلوهای آنها 

ازتهران ارسال ونصب خواهندشد
* تعریض درچندنقطه ازسطح شهر))کوچه وخیابان(( 

وبارگیری آن توسط واحدنقلیه شهرداری

با تالش های شبانه روزی شورا و شهرداری عنبرآباد صورت گرفت ؛

متحول شدن عنبرآباد با عملیاتی شدن  برنامه های توسعه شهری 
عنبراباد،  فرمانداری  سرپرست  رییسی  همت  به   
ریاست دادگستری، دادستان، شهردار،        رییس 
شورای شهر و سایراعضای شورای شهرعنبراباد طبق 
توافق که بامالکین صورت گرفت کمربندی شهرپس 

ازسالها انتظاربازگشایی می شود .
شهرعنبراباد  کمربندی  مشکل  بررسی  جلسه 
نهایی  باتوافق  برگزارشد و  باحضورمسولین ومالکین 
بازگشایی وبه  مالکین وشهرداری کمربندی عنبراباد 

میدان ورودی شهر)میدان والیت(وصل می گردد
جلسه  عنبراباددراین  فرمانداری  سرپرست  رئیسی   
گفت:طبق توافق شهرداری ومالکین این مشکل پس 

ازسالهاحل وفصل گردید
ازمالکین  حقی  گونه  کرد:هیچ  خاطرنشان  وی   
ضایع  کمربندی  بازگشایی  درطرح  قرارگرفته 
نخواهدشدوطبق قانون نسبت به استیفای حقوق آنها 

اقدام خواهدشد .
از  تشکر  شهرگفت:ضمن  شورای  رییس  نوزادی   
پیگیری های شهرداروهمراهی فرماندارودستگاه قضا 
دراین زمینه ازتمامی شهروندان نجیب استدعا داریم 
باشهرداری  شهر  درسطح  تعریضات  اجرای  درزمینه 
همکاری نمایند ومطمئن باشند ضمن توسعه وزیبایی 
محترم  مالکین  ضرربه  تحمیل  اجازه  هرگز  ما  شهر 

رانخواهیم داد
ازروزاول  گفت:  جلسه  دراین  شهردار  دینا  مهندس 
این مشکل هرچه سریعتربرطرف  داشتیم که  دغدغه 

شود و این پروژه مهم تکمیل گردد .
فرماندارمحترم  همکاری  و  ازهمراهی  گفت:   وی 
ودستگاه قضا ومالکین تقدیر وتشکر می شود، دراین 
بین مالکین وشهرداری صورت  نشست توافق خوبی 

گرفت.

کمربندی شهرعنبرآبادپس 
ازسالها انتظار بازگشایی میشود


