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دو هفته نامه منطقه ای پردیس جنوب

تیترها

تازه های خودرو

یادداشت مدیر مسئول

از کنار این همه بی مهری ساده نمی گذریم 

2

پاسخ سخنگوی دولت به منتقدان 
خندیدن و اخم کردن روحانی

2

2

پیام تبریک 
شهردار دوساری 

به مناسبت 7 
مهرماه روز 
آتش نشانی و 

4ایمنی

2

گزارش پردیس جنوب  از اوضاع نابسامان اقتصاد خانواده ها در آغاز سال تحصیلی در جنوب کرمان 
و  کمک رسانی گروه های خّیر ؛

3

دکتر اصغر مکارم :

فعالیت 73 کارشناس بهداشت محیط 
در جنوب کرمان

طعم تلخ فقـر و محرومیت در 
سفـره های خالی از نان ...

3 به کمپین #جازموریان بپیوندیم .

شمال و جنوب استان کرمان  از جهات مختلف 
و   شهری  های  دسترسی    ، جغرافیایی 
علی  و  خدماتی  های  سرانه   ، روستایی 
اختصاص  و  دولتی  درآمدهای  الخصوص 

اعتبارات تفاوت زیادی دارد. 
با  محروم  مناطق  کرمان  استان  جنوب 
های  محرومیت  درگیر   ،  ۹ تا   ۷ ضریب 
این  ویژه  گزارش  در  که  است  زیادی 
است  شده  اشاره  آنها  از  تعداد  به  شماره 
اما مهمتری خواسته شان داشتن آب برای 

استفاده های روزمره و داشتن راه و مدارسی با امکانات معقول است.
در روزگاری که خواسته های تجمالتی و لوکس افراد به وفور،  جهان 
با  ، در جنوب کرمان مناطق و روستاهایی  را زیر و رو کرده است 
زندگی  های  ترین خواسته  ابتدایی  برآوردن  از  زیاد حتی  جمعیت 

نیز عاجزند ...
به راستی چه کسی پاسخگوی این همه محرومیت و 
بی عدالتی است ؟ چگونه می توان به رنج های این 

مردم زحمت کش پایان داد ؟

اینجا در سفره های خالی نان تنها طعم تلخ فقر را می توان چشید ! 
بچه های معصومی که حتی از داشتن یک کالس درس نیز محرومند 
یا اگر مدرسه ای هم باشد با کمترین امکانات راه اندازی شده است . 
به راستی در برابر این همه بی مهری سکوت جایز نیست ، این بی 
تا شاید گوش شنوایی داد مظلومیت  عدالتی ها را فریاد می زنیم 
مردمان زجر کشیده را بشنود و مرهمی باشد بر زخم های بی پایان 

آنها. 
گزارشی که در این شماره به آن پرداخته شده حرکت تعدادی جوان 
دلسوز و خّیر که در 4 دور جداگانه به یاری دانش آموزان محروم و 
خانواده هایشان شتافتند را تحسین کرده و امید است که مسئولین 
ذیربط علی الخصوص استاندار محترم کرمان نیز بیش از پیش نسبت 
به این مناطق ضعیف ، توجه و عنایت نشان دهند و با حضور خویش 
از نزدیک شاهد بی مهری هایی باشند که سالیان سال است گریبان 

این مردم دردکشیده را گرفته است.     

آذر سادات حسینی

تجلیل از یک 
آزاده ، 

پاسداشت هفته 
دفاع مقدس

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه بافت :

مشکالت حوزه ثبتی 
موقوفات بافت ، رابر 
و ارزوییه با حضور 
مدیرکل ثبت اسناد 
استان بررسی شد

2

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون 
نیوکاسل مقاوم به حرارت در طیور 

بومی در جنوب کرمان

2

دکتر حمزه احمدی:

پیشرفت 4۰ درصدی طرح  های 
آبخیزداری جنوب کرمان
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کوتاه و خواندنی از همه جا

کوتاه از حــوادث  

2

واژه آتش نشان یا امدادگر، مقدس ترین واژه یا اسمی است که 
همیشه برای مردم تداعی گر فرشته نجات است و جامعه او را 

مقدس و یک فرشته نجات می داند .    
این طالیه داران ایثارگر با استفاده از ابزار و تجهیزات ویژه ای 
که در اختیارشان است، سعی در خدمت رسانی به مردم دارند را 
نباید فراموش کنیم ، چراکه بسیاری از آتش نشانان در این راه 
متحمل آسیب های  جبران ناپذیری در حین عملیات شده و به 

مقام شهادت نایل آمده اند  .
در یک کالم باید بگوئیم آتش نشانی شغل نیست بلکه عشق است 
و آتش نشانان طالیه داران عرصه ایثار هستند که برای نجات 

جان و مال مردم ، شبانه روز در حال تالش و کوشش هستند. 
اینجانب ضمن قدردانی از خدمات شبانه روزی کلیه آتش نشانان خدوم و زحمتکش ، هفتم مهرماه 
روز  آتش نشانی و ایمنی را صمیمانه به عزیزانی که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ 
زیستن هستند ، علي الخصوص  نیروهاي تالشگر شهرداري دوساري تبریک و تهنیت عرض می 

نمایم ، توفیق و سالمتی  را برای کلیه آتش نشانان فداکار کشور از خداوند متعال خواستارم.

پیام تبریک شهردار دوساری به مناسبت 7 مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

مهندس مجید داوری - شهردار دوساری

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

 ۷۳ گفت:  جیرفت  درمانی  بهداشتی 
حوزه  در  محیط  بهداشت  کارشناس 
فعالیت  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دارند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لوار، 
دکتر اصغر مکارم در گفتگو با خبرنگار این 
بهداشت  روز جهانی  تبریک  رسانه ضمن 
اهمیت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  محیط 
سالمت افراد جامعه نظارت بر سالمت مواد 
غذایی از مهمترین وظایف بهداشتی است 
و مردم هم باید در این زمینه به مواردی 
و  بهداشتی  پروانه  مصرف،  تاریخ  مانند 

… که نشان دهنده سالمت مواد غذایی 
با  وی  باشند.  داشته  ویژه  توجه  هستند 
بهداشت  کارشناس   ۷۳ فعالیت  به  اشاره 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  در  محیط 
جیرفت، افزود: این کارشناسان در راستای 
ابتدای  از  منطقه  مردم  سالمت  حفظ 
سال جاری تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۷۶۰ 
و  تهیه  مرکز   4۰۲ و  هزار   ۱۱ از  بازدید 
توزیع مواد غذایی منطقه انجام داده اند که 
در این بازدیدها پنج تن مواد غذایی فاسد 
و تاریخ گذشته کشف و معدوم شده است. 

ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  مکارم  دکتر 
امسال یک هزار و ۲4۸ واحد متخلف در 
محیط  بهداشت  کارشناسان  بازدیدهای 
معرفی  قضایی  محاکم  به  کرمان  جنوب 
گردیده که چندین مرکز تهیه وتوزیع مواد 
دانشگاه  رئیس  شدند.  تعطیل  هم  غذایی 
شهروندان  گفت:  جیرفت  پزشکی  علوم 
در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی می 
فوریت   سامانه  به  را  خود  شکایات  توانند 
های سالمت محیط و کار از طریق سامانه 

۱۹۰ اعالم کنند.

دکتر اصغر مکارم :

فعالیت 73 کارشناس بهداشت محیط در جنوب کرمان

و  طبیعی  منابع  مدیرکل  ایرنا،  گزارش  به 
عملیات  گفت:  کرمان  جنوب  آبخیزداری 
این  آبخیزداری  حوزه  طرح های  اجرایی 
محل  از  شهرستان  هفت  در  کل  اداره 
اعتبارات صندوق توسعه ملی بر اساس یک 

برنامه مدون در حال انجام است.
طرح ها  این  اجرای  افزود:  احمدی  حمزه 
معظم  مقام  ویژه  عنایت های  ماحصل 

رهبری است.
وی تصریح کرد: طرح های آبخیزداری اداره 
جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 

کرمان شامل عملیات سنگی مالتی، خاکی 
بیومکانیکی  و  گابیونی  سیالب،  پخش  و 
)بانکت بندی( در ۲4 حوزه آبخیز با اعتبار 
4۰ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان در حال 

اجرا است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
جنوب کرمان اظهار داشت: هدف از اجرای 
سیالب،  کنترل  آبخیزداری  طرح های 
افزایش و تقویت سفره های آب زیرزمینی، 
خشکسالی،  اثرات  کاهش  و  پیشگیری 
آبدهی  و  خاک  تثبیت  رسوبات،  کنترل 

چاه ها و قنوات است.
این  در  آبخیز  حوزه   ۱۰ مطالعه  از  وی 
منطقه خبر داد و گفت: این طرح ها در ۳4 

حوزه مطالعه می شوند.
شهریورماه امسال ۳۵ طرح منابع طبیعی و 
آبخیزداری با اعتبار ۱۶۵ میلیارد ریال در 
جنوب کرمان به بهره برداری رسید و بیش 
این  مزایای  از  خانوار   ۱۰۰ و  هزار  پنج  از 

طرح ها بهره مند شدند.

دکتر حمزه احمدی:

پیشرفت 40 درصدی طرح  های آبخیزداری جنوب کرمان

معاون سالمت دامپزشکی جنوب کرمان 
واکسیناسیون  طرح  اجرای  آغاز  از 
نیوکاسل مقاوم به حرارت در طیور بومی 
در جنوب کرمان خبر داد.                       به 
گزارش روابط عمومی دامپزشکی جنوب 
سالمت  معاون  مشایخی  کرمان،خوبیار 
از  کرمان   جنوب  دامپزشکی  کل  اداره 
به  مقاوم  نیوکاسل  طرح  اجرای  آغاز 
کنترل  هدف  با  بومی  طیور  در  حرارت 
و پیشگیری از بیماری نیوکاسل در طیور 
روستایی ، جلوگیری از انتشار بیماری به 
واحد های صنعتی،کاهش خسارت ناشی 

اقتصاد  به  کمک  و  نیوکاسل  بیماری  از 
خانوارهای روستایی از 9 مهر ماه به مدت 

سه هفته خبر  داد.
نیوکاسل  کردند:بیماری  اشاره  مشایخی 
که  است  مسری  بسیار  های  بیماری  از 
پرندگان را در  تقریبا همه ی گونه های 
سنین مختلف مبتال می کند و در مواردی 
حتی بدون بروز نشانه ای از بیماری ،سبب 
مرگ و میر صد در صدی در گله مبتال 
از  بسیاری  در  دلیل  همین  به  شود  می 
کشورها صنعت پرورش طیور را محدود 

می کند.

تمام  از  ایشان  پایان  در 
روستایی  خانوارهای 
درخواست کرد جهت اجرای 
طرح همکاری الزم را با اکیپ 
های واکسیناسیون داشته باشند 
اجرای  از  قبل  روز  یک  و 
واکسیناسیون با توجه به اعالم 
ادارات دامپزشکی طیور بومی 
خود را در فضای محصور نگه 
هشت  حداقل  و  نمایند  داری 
ساعت قبل آب در اختیارشان 

نباشد.

معاون سالمت دامپزشکی جنوب کرمان خبر داد:

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون نیوکاسل مقاوم به 
حرارت در طیور بومی در جنوب کرمان

توصیه های  پلیس  جیرفت  در  آستانه  
بازگشایی  مدارس 

و  قوانین  رعایت  پلیس،  توصیه هاي  به  توجه  به ضرورت  توجه  با  
والدین  همکاري  همچنین  و  پیشگیرانه  نکات  به  توجه  و  مقررات 
از جرائم  بسیاري  پیشگیري  در  تواند  پلیس مي  با  آموزان  دانش  و 
به دنبال خواهد داشت. را  پایدار  امنیت اجتماعي  بوده و   تاثیرگذار 
با رعایت نکات زیر و آموزش آنها به فرزندان خود با خیالی آسوده تر 

آنها را راهی مدرسه کنیم:

به  نسبت  مدارس  مدیران  مشورت  و  همکاري  با  والدین   -۱
کنند. اقدام  آموزان  دانش  مجوز  داراي  هاي  سرویس   تعیین 
۲- در صورتي که والدین محترم مجبور به سرویس دهي فرزندان 
با شتاب و عجله  تا  از منزل خارج شوند  خود باشند دقایقي زودتر 

رانندگي نکنند.

۳- در صورتي که دانش آموزان مسیر مدرسه را پیاده طي مي کنند 
واحد هاي گشت  و مسیرهایي که  راه  ترین  بیاموزید کوتاه  آنها  به 

پلیس تردد دارد انتخاب کنند.

ایجاد  آموزان  دانش  تردد  مسیر  در  اي  نقلیه  وسیله  اگر   -4
به پلیس ۱۱۰ اطالع دهند. را   مزاحمت مي کند شماره پالک آن 

کافي  شناخت  آنها  از  که  افرادي  با  بیاموزید  آموزان  دانش  به   -۵
 ندارند و یا فاصله سني زیاد با آنها دارند معاشرت و دوستی نکنند.

۶- والدین که در روز اول مهر فرزندان خود را بخصوص اولي ها را 
سرویس دهي مي کنند با رعایت قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي 
 در همان ساعت اول شروع مدارس احترام به قانون را به آنها بیاموزند.

فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت- معاونت 
اجتماعی

عباس عبدی: آقای جنتی تاکنون چقدر 
پاسخگو بوده است؟

عبدی در اعتماد نوشت: سخنان اخیر آقای جنتی دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس 
خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ناامیدی ایشان از مدیران فعلی 
و کوشش و کار ایشان برای روزی که مدیران جوان و انقالبی جایگزین شوند تا از 

این خفت و گرفتاری که دچارش شده ایم، رها شویم، بازتاب گسترده ای داشت.
علت این بازتاب نیز در پارادوکسی بود که در سخنان ایشان دیده می شد، چراکه 
آقای جنتی با 9۳ سال سن که پیرترین مسوول کشور یا حتی در سطح جهانی باشد، 
است.  ناامید  کلی  به  فعلی  مدیران  از  و  دارد  را  جوانان  آمدن  کار  روی  آرزوی 
پارادوکس سخنان ایشان آنجا بود که در ساختار موجود حتما جوانانی بهتر یا در حد 
ایشان نتوانسته اند، تربیت کرده یا پیدا شوند که تا 9۳ سالگی ایشان همچنان مشغول 

به فعالیت هستند.
اگر چنین جوانانی پیدا می شدند، حتما ایشان کناره گیری می کردند. پس اگر آقای 
جنتی تاکنون نتوانسته اند در حوزه خود چنین افرادی را تربیت کرده یا پیدا کنند، 
چگونه انتظار دارند که دیگران چنین کاری را کرده باشند؟ محیطی که قادر به تربیت 
مدیران جوان نبوده، در همه حوزه ها فاقد چنین ظرفیتی است. بنابراین ناامیدی ایشان 
کامال موجه است. به عالوه تمام مدیرانی که ایشان از آنان ناامید هستند، از کره مریخ 
و آن سوی جهان نیامده اند. همه این ها زمانی مصداق همین جوانان انقالبی مورد نظر 
آقای جنتی بوده اند که امروز به وضعیتی رسیده اند که آقای جنتی را ناامید کرده اند. 
بنابراین با آمدن تعدادی جوان انقالبی مشکل مورد نظر آقای جنتی حل نمی شود، 
زیرا دیر یا زود آنان نیز مثل همین مدیران کنونی خواهند شد. مدیران فعلی تجربه 
پس داده هم هستند و بسیاری از آنان در رژیم گذشته و جنگ مبارزه کرده اند. در 

حالی که مدیران مورد نظر آقای جنتی حتی فاقد این آزمون ها هستند.
نکته جالبی که در سخنان آقای جنتی بود ولی کمتر مورد توجه قرار گرفت، آنجایی 
بود که گفتند، مردم باید مطالبه گر باشند، چراکه اگر ایستادند و مطالبه گری کردند 
دیگران مجبور می شوند به حرف شان گوش دهند. در حقیقت ریشه بخش مهمی از 
مشکالت همین است. ولی چرا مردم مطالبه گری نمی کنند و سوال نمی کنند؟ چون 

مسووالن لزومی به پاسخگویی نمی بینند و چه بسا مطالبه گری پرهزینه می شود.
نمونه اش شورای نگهبان است که تاکنون چقدر به پرسش ها پاسخ داده است؟ آقای 
جنتی چقدر حاضر شده که در برابر روزنامه نگاران قرار گیرد؟ چقدر حاضر شده 
که به نقش این شورا در شکل گرفتن مدیریتی که خودشان از آن ناامید شده اند، 

بپردازد؟
اجازه دهید که مساله را از زاویه دیگری ببینیم. یک ریشه مهم فساد و تباهی در هر 
جامعه ای، شکاف میان قدرت و مسوولیت است. هر کس که قدرت دارد باید به 
همان نسبت مسوولیت پذیری داشته باشد. ما نمی توانیم قدرت داشته باشیم ولی از 
موضع یک فرد غیرمسوول نقد کنیم. اگر مسوولیت های آقای جنتی را از ابتدای 
انقالب تاکنون در ترازو قرار دهیم، به طور قطع یکی از قدرتمندترین اشخاص پس 
از انقالب بوده اند؛ ولی چگونه است که اکنون از موضع یک فرد غیرقدرتمند و مثل 

یک شهروند عادی از مسائل گله می کند؟
و  مدیران جوان  با  فعلی  مدیران  می کنیم که  کار  برای روزی  ما  می گویند  ایشان 
انقالبی جایگزین شوند. پس چرا پس از ۴۰ سال هنوز این کارشان به نتیجه نرسیده 
است؟ چه تضمینی دارد که در آینده برسد؟ به عالوه اتفاقا همین ۴۰ سال فعالیت 
ایشان و همسو با ایشان است که نتیجه اش همین شده است. ایشان کدام اقدامی را که 
برای ورود افراد همسو به مجلس و حکومت الزم باشد، نکرده اند که باید می کردند؟ 
اینکه می گویند عده ای با پول های کثیف می خواهند وارد مجلس شوند و این خط 
قرمز ما در شورای نگهبان است، به این معناست که تاکنون شورای نگهبان اجازه 
نداده که کسی از خطوط قرمز آن عبور کند. خوب نتیجه اش همین مجلسی است 
که در اظهارات غیرعمومی درباره نمایندگان می گویید، آنچه باید بگویید! باید از 
آقای جنتی پرسید که ۴۰ سال مدیریت ایشان بر مهم ترین ارکان نظام از جمله شورای 
و  اسالمی  تبلیغات  و سازمان  تشخیص مصلحت  نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع 
تشکیالت امر به معروف و نهی از منکر و... چه دستاوردی برای این جامعه داشته 
است؟ آیا قدرت نداشتند؟ ای کاش قدری مسوولیت پذیری را چاشنی این قدرت 
کنیم. ریشه بخش مهمی از نابسامانی های موجود، شکاف میان این دو عنصر قدرت 

و مسوولیت است.

فرمانده هوافضای سپاه:
 در حال طراحی سامانه راداری متحرک 

هستیم
سال  از  موشکی  شهرهای  برای  تونل  حفر  زاده:  حاجی  سردار 

۱۳۶۳ شروع شده و تا به امروز شبانه روزی ادامه دارد.
در حال طراحی سامانه راداری هستیم که در حین حرکت با 

هدف درگیر می شود و آن را منهدم می کند.
امروز در کشور مشکل گیربکس اتوماتیک داریم، در حالی که 
ما سالهاست برای بالگرد گیربکس تولید می کنیم که به مراتب 

پیچیده تر است.
از آمریکا و رژیم صهیونیستی و دشمن بیرونی نمی ترسیم اما از 

کسانی که نقش ستون پنجم را دارند باید ترسید

ولیعهد سعودی: آماده ام اسرائیل را به 
رسمیت بشناسم

شبکه آمریکایی »پی بی اس«: محمد بن سلمان در جریان سفر 
چنانچه  گفته   ۲۰۱۷ مه  در  ریاض  به  آمریکا  جمهور  رئیس 
کنترل  و  دهد  شکست  را  »ایران  کند  کمک  او  به  واشنگتن 
خاورمیانه را به دست بگیرد« حاضر است اسرائیل را به رسمیت 

بشناسد.

پاسخ سخنگوی دولت به منتقدان 
خندیدن و اخم کردن روحانی

 علی ربیعی درباره علت خنده های روحانی در دیدار با نخست 
وزیر انگلیس، گفت:  این خنده ها عالمت نشاط، برتری و تسلیم 
اتفاقا از سوی برخی تندروهای  نشدن در برابر فشارهاست که 

آمریکایی هم مطرح شد.
 از سوی دیگر برخی در داخل از این خنده ها انتقاد کردند، به هر 
حال ظاهرا هر کاری آقای روحانی انجام دهد مورد انتقاد برخی 
قرار می گیرد، اگر ایشان اخم می کرد هم باز عده ای معترض می 
شدند ولی موضوع واقعا خیلی پیش پاافتاده تر از این حرف هاست 

و جای این همه بحث ندارد.

پرستار عامل قطع انگشت نوزاد تحت 
تعقیب قرار گرفت 

برای  داده  تهران درباره حادثه رخ  استان   فرماندار شهریار در 
نوزاد تازه متولد شده در بیمارستان نور و قطع بخشی از انگشت 

وی گفت: پرستار عامل این حادثه تحت تعقیب قرار دارد.

 وحید پورمرادی معلول توانمند جیرفتی 
مدال طالی پرورش اندام معلوالن را در 

مسابقات گرجستان کسب کرد

عزت و سربلندی در این عکس موج میزند ...مابه شما افتخار 
میکنیم ...

کارگیری کودکان کمتر از 15 سال، در 
کارگاه ها ممنوع است 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان:
 قانون کار جمهوری اسالمی ایران نگاه ویژه ای به کار کودکان 
دارد و بر اساس این قانون، بکارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال 

سن در کارگاه ها ممنوع است.

جیرفت،  شهرستان  فرماندار  حضورعطاپور  با 
جنوب  تجارت  بانک  مقیم  معاونت  جعفري 
سلیماني  اسماعیلي،  بخشدار  استان، شهریاري 
شهرستان  پرورش  و  اموزش  اداره  معاون 
تعداد  جدید  تحصیلي  سال  آغاز  بمناسبت 
دانش  بین  در  التحریر  لوازم  پکیج   ۳۰۰۰
شد. توزیع  اسماعیلي  بخش  مدارس   آموزان 

اتفاق  به  جیرفت  فرماندار  همچین 
بلوك  شهردار  اسماعیلي،  بخشدار 
شهرستان،  مسکن  بنیاد  ،رئیس 
از  روستایي  فاضالب  و  اب  رئیس 
بازدید  اسماعیلي  بخش  روستاهای 

کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
، در ویژه  ارشاد اسالمی جنوب کرمان  و 
مراسم  پاسداشت هفته دفاع مقدس  برنامه 
,آزاده  زاده  یوسف  احمد  حاج  از  تجلیل 
نگار  روزنامه  و  ،شاعر  سرافراز،نویسنده 

برگزار گردید.
ارشاد  حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و 
به  خیرمقدم  اسالمی جنوب کرمان ضمن 
حضار در سالن گفت :این یک توفیق است 
که بتوانیم برنامه های فرهنگی و هنری در 

حوزه دفاع مقدس برگزار کنیم و 
داشته  داشته  تجلیل  آن  کنار  در 
کرمان  جنوب  فرزند  از  باشیم 
آزاده سرافراز حاج احمد یوسف 

زاده .
در ادامه این مراسم دکتر عبدالرضا 
دانشور شاعر و پژوهشگر با اشاره 
در  هنرمندان  حضور  تاثیر  به 
جنگ و بعد از آن ،به بررسی تقریظ های 
بر کتاب های مختلف  مقام معظم رهبری 
پرداخت و گفت :مقام معظم رهبری یازده 
می  اینها  بررسی  به  ما  و  اند  نوشته  تقریظ 
درباره  رهبری  معظم  مقام  ؛وقتی  پردازیم 
یعنی   ، گوید  می  سخن  ادبیات  در  کسی 
یک محقق و کسی که ادبیات را می شناسد 
و آثار برتر ادبی را مطالعه کرده اند نظر داده 

است و حایز اهمیت است .

تقریظ  این  بررسی  با   : بیان داشت  دانشور 
متوجه میشویم که بیست و سه نفر یک اثر 
ادبی دارای شیوای کالم و جاذبه های ادبی 

ست .
دکتر دانشور اظهار داشت :اکثر نویسندگان 
بزرگ جهان خود را در جنگ نشان داده 
بزرگی کرده  زاده کار  ؛احمد یوسف  اند 
است که خاطرات جنگ را نوشته است ؛او 
مانند یک ققنوس در جنگ سوخته است 
از بین رفته است و دوباره زنده شده است .

یوسف  احمد  برنامه  این  پایانی  مراسم  در 
زاده  ضمن بیان خاطرات از بازخورد چاپ 
پرداختن  :اهمیت  آثارش در جامعه گفت 
به ادبیات دفاع مقدس یکی از ضروریات 
فرهنگ و ادب است ،بیش از سی سال از 
جنگ می گذرد و ما دیگر از قله های آن 
فاصله گرفته ایم ؛اما به رگه های تازه از آن 

برخورد کرده ایم و رسید ه ایم 
:امیدوارم  گفت   ادامه  در  زاده  یوسف 
کتاب  یک  ای  رزمنده  ،هر  ای  آزاده  هر 
برای  الگوهایی  تا  باشد  داشته  خاطرات 
جوانان داشته باشیم ؛آنان که شهدای حرم 
شده اند بدون شک کتابهای دفاع مقدس 
را خوانده بودند ؛و این نتیجه ادبیات دفاع 

مقدس است .
شایان ذکر است در این مراسم فرمانداران 
،کهنوج،عنبرآباد  ،جیرفت  شهرستانهای 
،رودبار جنوب ،مسئولین ادارات ،اصحاب 
،از  فرهنگ و هنر و رسانه حضور داشتند 
،اجرای  مراسم  این  فرهنگی  های  برنامه 
مساجد،شعرخوانی  کانونهای  سرود  گروه 
و  گویی  ،خاطره  شاخص  شاعران  توسط 
روایت هایی از جنگ توسط رزمندگان و 
جانبازان دوران جنگ ،می توان اشاره کرد.

حکــایت
ثروتمندی از پنجره اتاقش به بیرون نگاه کرد و مردی را دید که در سطل زباله اش دنبال 

چیزی می گردد. گفت: خدا رو شکر فقیر نیستم.
مرد فقیر اطرافش را نگاه کرد و دیوانه ای با رفتار جنون آمیز در خیابان دید و گفت: 

خدا رو شکر دیوانه نیستم. 
آن دیوانه در خیابان آمبوالنسی دید که بیماری را حمل می کرد گفت: خدا رو شکر 

بیمار نیستم.
مریضی در بیمارستان دید که جنازه ای را به سردخانه می برند. گفت: خدا رو شکر 
زنده ام. فقط یک مرده نمی تواند از خدا تشکر کند. چرا امروز از خدا تشکر نمی کنیم 

که یک روز دیگر به ما فرصت زندگی داده است؟
برای اینکه زندگی را بهتر بفهمیم باید به سه مکان برویم:

1.  بیمارستان
2.  زندان

۳.  قبرستان
*  در بیمارستان می فهمید که هیچ چیز زیباتر از تندرستی نیست.

*  در زندان می بینید که آزادی گرانبهاترین دارایی شماست.
*  در قبرستان درمی یابید که زندگی هیچ ارزشی ندارد. 

زمینی که امروز روی آن قدم می زنیم فردا سقف مان خواهد بود.
پس بیایید برای همه چیز فروتن و سپاسگزار باشیم...

   شالق برای ۸ زن و    1۲ مرد گرگانی / آنها 
مختلط یوگا کار می کردند!

 دادگاه کیفری شهرستان گرگان حکم شالق 2۰ نفر از زنان و مردان شرکت کننده 
در یک کالس یوگای خصوصی در این شهر را که در خردادماه به اتهام »عمل 
منافی عفت« بازداشت شده بودند، تایید کرد.  بر اساس رای دادگاه ، حکم ۵۰ 
 1۰ نقدی  جزای  به  مجازات  در  تخفیف  اعمال  با  افراد  این  تعزیری  شالق  ضربه 
میلیون ریالی تبدیل و به آن ها ابالغ شده است. این افراد که ۸ نفر از آن ها زن و 12 
نفر مرد بوده اند روز دوم خردادماه حین تمرین یوگا در یک منزل مسکونی شخصی 

از سوی پلیس بازداشت شدند.

کانال روزنامه قانون از خودکشی یک روحانی 
زندانی در بند روحانیت زندان اوین خبر داد. 

اوین  مالی در زندان  اتهامات  به دلیل  قبل و  از حدود دو هفته  روحانی  این   گویا 
زندانی بوده است.

مقصر اصلی سیل شیراز مشخص شد
امیرحسن خانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 9۰ مجلس:  براساس گزارش اویله 
تدوین شده به عنوان مثال در سیل شیراز عمده تقصیر بر عهده شهرداری این شهر 

است که خسارات زیادی را هم متوجه مردم کرد

درگیری کمالوند و منصوریان در جم
در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال امروز )دوشنبه( دو تیم 
پارس جنوبی و ذوب آهن از ساعت 1۸:۳۰ در ورزشگاه تختی شهر جم به مصاف 
بازیکن پارس جنوبی روی زمین  بهاروندی  هم رفتند. در دقیقه ۸۰ مسابقه احمد 

می افتد که بازیکنان ذوب آهن توپ را بیرون نزدند.
 فراز کمالوند به سمت منصوریان رفت و با عصبانیت به این اقدام بازیکنان ذوب آهن 
واکنش نشان داد. کادرفنی ذوب آهن و پارس جنوبی درگیری شدیدی داشتند و 

بازی برای دقایقی متوقف شد.

مرغ ارزان شد
قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار 12 هزار و 2۰۰ تومان به فروش می رود که کمتر از 

قیمتی است که برای تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور دام خریداری می کند.
و  تومان  هزار   ۸۶ کیلویی  گوساله  گوشت  دست  و  ران  کیلو  هر  تهران  بازار  در 
هزار  و گوشت چرخ کرده گوساله ۷۰  تومان  هزار  مخلوط گوساله ۸۳  گوشت 

تومان و گوشت منجمد ۵2 هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می رود.

توزیع 3000 پکیج لوازم التحریر در بین دانش آموزان مدارس بخش اسماعیلي

تجلیل از یک آزاده،پاسداشت هفته دفاع مقدس

دیدار مدیر آموزش و پرورش جیرفت وجمعی از همکاران 
حوزه ستادی و مدیر بنیاد شهید از خانواده شهید رهبری 

و شهید مقبلی به مناسبت هفته دفاع مقدس
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تازه های خودرو

حامد شجاع حیدری

شرایط فروش اقساطی جک کرمان موتور 
بزودی آغاز خواهد شد

شرکت کرمان موتور فروش ویژه خودروهای جک خود را بزودی 
کلیه  طرح  این  در  نمود  خواهد  آغاز 
شرایط  با  جک  خانواده  خودروهای 
به  قطعی  قیمت  وبا  بهره  بدون  اقساط 
مشتریانی  شد  خواهد  تحویل  مشتریان 
بر  نماییند  نام  ثبت  طرح  این  در  که 
اساس شرایط مندرج در جدول اعالمی 
میتوانند   99 مرداد  9۸تا  ماه  دی  از 
 . نمایند  دریافت  را  خود  خودروهای 
لذا کرمان موتور در جهت حمایت از 
مشتریان خود تخفیفات ویژه ای را در 

این طرح مد نطر قرارداده است.

شرایط فروش کرمان موتور بزودی آغاز خواهد 
شد

نسخه تولیدی نخستین پیکاپ »هیوندای« با نام »سانتا کروز«، بیش 
از هر زمانی به حرکت در خیابان ها نزدیک شده است. چرا که قائم 
مقام هیوندای استرالیا، »جان کت« )John Kett(، می گوید این 
محصول مراحل نهایی تست تولید را می گذراند. کمپانی کره ای، 
کانسپت اصلی این پیکاپ را در نمایشگاه دیترویت 2۰1۵ رونمایی 

کرد.
آقای کت درباره سانتا کروز می گوید: »آن چه برای ما واضح است، 
این که اگر بخواهیم بدون برنامه ریزی وارد بازاری شویم که پیش 
تر در آن حضور نداشتیم، همان بهتر که وارد نشویم! ما پیش از این، 
که  ایم  شده  مصمم  اکنون  اما  داشتیم،  راه  این  سر  بر  زیادی  موانع 
نخستین پیکاپ هیوندای را در کاربردی ترین حالت ممکن طراحی 

کنیم.«
او در ادامه افزوده است: »تراك هیوندای با شاسی نردبانی به تولید 
می رسد و کمپانی کیا نیز در هزینه های تحقیق و توسعه آن، با ما 
مشارکت داشته است. البته پیش از این هم شایعاتی از عرضه همزمان 
تراك هر دو برند، انتشار یافته بود.« کت همچنین اشاره کرده است 
که این پیکاپ، هم به صورت دیفرانسیل عقب و هم دو دیفرانسیل 
)چهار چرخ محرك( عرضه خواهد شد و در کاربری های مختلف، 
خواهیم  می  »ما  گوید:  می  پایان  در  او  بود.  خواهد  استفاده  قابل 
هوشمندانه و با دست پر بر روی این محصول جدید کار کنیم تا جای 

هیچ انتقادی به آن نباشد.«
 

نسخه پیکاپ هیوندای در یک قدمی تولید
انبوه  تولید  نسخه  باشد  قرار  اگر  که  بود  گفته  این  از  پیش  هیوندای 
سانتا کروز به بازار ایاالت متحده آمریکا برود، بدون شک باید خط 
کشور تأسیس شود. دولت ایاالت  این  آن در  برای  مستقل  تولیدی 
متحده آمریکا، تعرفه مالیات تولید خودرو در خاك آمریکا را برای 
تراك ها و ون ها، 2۵ درصد تعیین کرده است. خودروساز کره ای 
همچنین قصد دارد نسخه تولیدی نخستین پیکاپ خود را با ظاهری 
نخستین  شدن  موفق  برای  آورد.  بازار  به  کانسپت،  نمونه  با  متفاوت 
پیکاپ هیوندای در بازار مهمی چون آمریکا، ظاهر و استایل بیرونی 
از مهم ترین گزینه هاست. زمان رونمایی از پیکاپ هیوندای هنوز به 
شکل یک راز باقی مانده است. آخرین شایعه ها خبر از آغاز تولید 
آن از ابتدای سال 2۰21 می دهند. اما آیا می توانیم تراك هیوندای 
را پیش از آن زمان و در نمایشگاه های هیوندای ببینیم؟ خدا می داند!

G4 آغاز شماره گذاری رکستون
پس از ترخیص خودروهای مانده در گمرك، شاهد بودیم که تحویل 
حودرو  رامک  جانب  از   2۰1۸ مدل   G4 رکستون  یانگ  سانگ 
آغاز شد. اما در هفته های گذشته این شاسی بلند کره ای ملقب به 

»امپراطور« بدون پالك به دست خریداران می رسید.
 G4 گذاری رکستون حال بر اساس اطالعات رسمی مجوز شماره 
از جانب پلیس و نهادهای مسئول صادر شده و باالخره پالك های 
ملی بر روی این خودرو نیز نصب می شود. با وجود اینکه قرار بود 
رکستون G4 در تابستان 1۳9۷ پا به جاده های ایران بگذارد، اما بسته 
شدن ناگهانی گمرك های کشور باعث شده تا امپراطور سانگ یانگ 
هم مانند سایر خودروهای مانده در انبارهای گمرك دیرتر از موعد 
تحویل به دست خریداران برسد و حاال بعد از بیش از یکسال تاخیر 
خودرویی  با  را  سفرهایشان  توانند  می   SUV این کنندگان  نام  ثبت 
جدید آغاز کنند. مخصوصا اینکه مجوز تردد رسمی سانگ یانگ 
رکستون G4 هم زمان با آغاز پاییز و فصل بی راهه نوردی )آفرود( 
تا  توانند  می  ای  کره  بلند  شاسی  این  مالکان  و  شده  صادر  کویری 
های  قابلیت  ای،  جاده  خارج  سفر  یک  جوانب  و  قواعد  رعایت  با 

آفرودی خودروهایشان را محک بزنند.
اما آغاز شماره گذاری رکستون 2۰1۸ باعث شده تا به ناگاه قیمت 
این خودرو رشد چشم گیری را داشته باشد و G4 از قیمت کمتر از 
9۵۰ میلیون تومان به محدوده یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برسد. 
با نگاهی به آگهی های منتشر شده در فضای مجازی می توانید به 
این نکته برسید که اعالم قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی به 
شکلی کامال هماهنگ شده است و عمال دالل ها ارزش این خودرو 
تازه وارد را تعیین کرده اند. برای همین می توان پیش بینی کرد که به 
خاطر رکود موجود در بازار خودرو، بزودی سانگ یانگ رکستون 
G4 هم مانند سایر خودروهای وارداتی سقوط قیمت را تجربه می 
کند. پس شاید بهتر باشد که در شرایط فعلی عالقه مندان به این شاسی 
بلند کره ای به سراغ خرید آن نروند و منتظر کاهش قیمت رکستون 
G4 در هفته های آتی باشند. با توجه به عوامل موثر بر بازار خودرو، 
ادامه  مشخص است که فعال قیمت تمام خودروها روند کاهشی را 
خواهند داد و بدیهی است که در چنین شرایطی رکستون G4 هم از 

حباب قیمتی خود خارج می شود

G4 آغاز شماره گذاری رکستون

:G4 معرفی مختصر سانگ یانگ رکستون
رکستون G4 بزرگترین محصول کمپانی سانگ یانگ کره جنوبی 
به حساب می آید که با مدل 2۰1۷ پا به بازار جهانی گذاشته است. 
این خودرو در رده SUVهای متوسط قرار می گیرد که البته ابعاد به 
مراتب بزرگتری نسبت به کراس اوورهای متوسط دارد. با توجه به 
رکستون  برای  را  مستقل  اتاق  و  شاسی  ساختار  یانگ  سانگ  اینکه 
G4 در نظر گرفته است، این خودروی کره ای در جایگاه SUVهای 
واقعی قرار می گیرد و به نوعی قابلیت های برای سفرهای آفرودی 

دارد.
این خودرو در بازار جهانی با دو پیشرانه دیزلی و بنزینی عرضه می 
شود. با توجه به شرایط و قوانین بازار ایران، رامک خودرو رکستون 
G4 را در تنها در نسخه بنزینی به بازار معرفی کرده و برای همین 
این شاسی بلند کره ای تنها با پیشرانه دو لیتری توربو GDi در ایران 

عرضه می شود.
سانگ یانگ رکستون G4 توانی معادل 222 اسب بخار با گشتاور 
نیز   Aisin سرعته شش  دنده  جعبه  که  داراست  را  متر  نیوتن   ۳۵۰
قدرت را به چرخ های جلو و عقب این SUV می رساند. با توجه به 
قابلیت کمک سبک و سنگین می توان این خودرو را در رده شاسی 

بلندهای آفرودی به حساب آورد.
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طعم تلخ فقـر و محرومیت در سفـره های خالی از نان ...
امیدواریم مسئولین از کنار این گزارش به سادگی نگذرند ....

گزارش پردیس جنوب  از اوضاع نابسامان اقتصاد خانواده ها در آغاز سال تحصیلی در جنوب کرمان  و کمک رسانی گروه های خّیر ؛
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بخش اول گزارش : ) معرفی 
جنوب کرمان و بیان مشکالت 

بیشمار این مناطق (
از  یکی  شهرستان  هفت  با  کرمان  استان  جنوب 
بخش   ، می شود  محسوب  کشور  محروم  مناطق 
اعظمی از این مناطق با جمعیتی بیشمار دیر زمانی 
است که  تقدیرش با محرومیت و فقر گره خورده 
حداقل  پاسخ گوی  موجود  امکانات  حداقل  و 

نیازهای  مردم هم نیست.
اهالی محروم جازموریان ، کهنوج ، قلعه گنج  و 
دیگر روستاهای  جنوب کرمان با بیکاری شدید 
دست و پنجه نرم می کنند، مردانش با دستان خالی 
فقر در سفره  نان  زنان  شرمنده خانواده هایشان و 
هایشان می گذارند و کودکان بی بهره از دنیای پر 
زرق و برق شهر نشینان روزگار را با پای برهنه به 

فردای نامعلومشان پیوند می زنند .
به گزارش خبرنگار نشریه پردیس جنوب  مردم 
با  که  است  سال  بیست  از  بیش  کرمان  جنوب 
کمبود شدید آب مواجه هستند ، کشاورزی که 
در این منطقه سابقه ای دیرین داشته، نابود شده و 
ساکنان منطقه حتی برای آشامیدن هم آب ندارند،  
ساخت سدها و آب بندهای متعدد بدون مهندسی 
و کارشناسی هاِی درست، نفس های "هلیل رود و 

جازموریان" را به شماره انداخته است.
بسیاری از کودکان روستاهای جنوب استان کرمان 
حتی شناسنامه ندارند. اکثریت روستاها جاده ندارند 
و  عقرب گزیدگی  دلیل  به  نفر  چندین  تاکنون  و 

عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی جان 
خود را از دست داده اند.

این  در  روستا   2۷ جازموریان،  بخشدار  گفته  به 
منطقه وجود دارد که مردم این روستا کشاورزی و 
برخی دامداری می کنند و معیشت مردم زیر صفر 
است و به دلیل صعب العبور بودن جاده، در فصل 

زمستان راه 2۷ روستا مسدود می شود.
آب  نبود  العبور،  صعب  و  خاکی  های  جاده 
برای  اعتبار  نبود  و  خشکسالی  سالم،  آشامیدنی 
مرمت الیروبی قنوات، عدم وجود درمانگاه و ... 
از جمله مشکالتی است  که مردم این روستاها با 

آن درگیر هستند .
قلعه گنج    در جنوب شرقی کرمان و شهرستان 
به  درست  که  دارد  قرار  "مارز"  نام  به  دهستانی 
با سیستان و  نقاط  بودن در آخرین  دلیل هم مرز 
بلوچستان ، و نبود مسیر ارتباطی ، کامال دور افتاده 
از هم و بدون راه  است و شامل روستاهایی دور 
ارتباطی قرار دارند. روستاهایی همچون نم گاز ، 
راین  مرکزیت  با  درکالت،الهوگان   ، کرچکان 
در  روستاها  این  مردم  دارند.  قرار  مارز  در  قلعه 
تلفیقی از کپر و خانه های آجری و سیمانی بدون 
وسیله گرمایشی زندگی می کنند. بسیاری از آنها 

شناسنامه ندارند و به همین دلیل بی سواد هستند.
 نبود مدرسه و یا مدارسی با امکانات بسیار ناچیز 
به همین  اساسی است و  از مشکالت  یکی دیگر 
دلیل بچه ها مجبور هستند برای ادامه تحصیل بعد 
از دوره ابتدایی به جایی دیگر بروند و به تبع آن 

بسیاری از آنها ترك تحصیل می کنند.
******

بخش دوم گزارش : ) کمک های 
خودجوش مردمی (

مناطق  این  جای  جای  در  فقر  چهره  که  آنجا  از 
زیادی  های  رسانه  تاکنون  می شود  مشاهده 
مشکالت و محرومیت ها را فریاد زده اند به این 
امید که شاید صدای درد و رنج این قشر بی پناه به 
گوش مسئوالن بلند پایه برسد و گرهی از هزاران 

مشکل و مصیبت موجودشان  را باز کند .
به گزارش پردیس جنوب همه ساله جوانان زیادی 
رفع  و  خودسازی  برای  خاص  اشتیاقی  و  شور  با 
استان  جنوب  به  کشور  جای  جای  از  محرومیت 

کرمان می آیند. 
پر  و  مردمی   ، خودجوش  نیروهای  این  میان  از 
رساندن  یاری  از  گزارشی  تا  شدیم  برآن  تالش 
گروهی از جوانان دلسوز و امدادگر را تهیه کرده 
و  احسان  زیبای  و  غنی  فرهنگ  آن  انتشار  با  و 

مهرورزی را گسترش دهیم . 
تصاویری که در گزارش دیده می شود تنها بخشی 
ها و  همکاری های گروه هایی خیّراز  از تالش 
تهران و گروه افرود کرمان با گروه بیراهه نوردان 
جیرفت  ، کلوپ سافاری جیرفت و گروه جیرفت 
آفرود است که توضیحاتی مختصر ازاین اقدامات 

مثبت و قابل تحسین در ادامه آمده است . 
پکیج     1۳9۸ ماه  مهر  در  امدادگر  گروه  این 
پانصدتایی شامل کیف ، کفش و لوازم تحریر و پک 

ده  به  نزدیک  که  ورزشی  ملزومات  و  بهداشتی 
آموزان  دانش  میان  در  را  شدند   می  قطعه  هزار 
 ، کلجک  همچون  روستاهایی  و  مناطق  محروم 
کوشک کلجک ، نرگسان ، تنگ شاه ، سنته و .... 
و همچنین مدارس چیل آباد، شهید ابراهیم جداوی 
امام  بنان ، یادگار  چاه رضا ، شهید عباس دوران 
شهرك چاه رضا ، شهید میرزا میرزایی رودباهی 
، شهید موسی چمک ، شهید شهدوست میرزایی 
تمگران ، شهید موسی دادخدایی چاه میرزا ، شهید 
علی حیدری چاه عید ، علی ابن ابیطالب زگشتک، 
جواداالئمه چاه گمشاد و ... تقسیم کردند . کمک 
به زنان زجر کشیده این دیار با توزیع  کیسه های 
آرد ، برنج و دیگر مواد غذایی ، انواع لوازم گل 
دوزی وخیاطی  و همچنین پول نقد و کمک های 
مالی . اهداء لباس بچه گانه ، اسباب بازی ،  پوشک 
و شیر خشک برای بچه های شیرخوار و حمایت و 
همدردی با خانواده هایی که فرزند معلول داشتند 

تنها بخشی از کمک های این گروه بود .  
قبیل سطل  از  بهداشتی  لوازم  و  لوله   ، تانکر آب 
دانش  نیاز   مورد  اقالم  ودیگر  جارو    ، اشغال 
که  بیمارانی  درمان  معالجه  و  پیگیری    ، آموزان 
آنها  رایگان  ویزیت  و  نداشتند  دکتر  به  دسترسی 
توسط پزشکان یاری گر که با این گروه همکاری 
دارند . از میان این بیماران چندین نفر را که به دلیل 
فقر مالی از بیماریهایی چون مشکالت قلبی ، قطع 
عضو ، مشکل ریوی ، مغزی و سرطان خون رنج 
می بردند را می توان نام برد که تحت حمایت مالی 

گروه قرار گرفتند . 
برای  خانوادگی  مشاوره  راستای  در  هایی  برنامه 
زوج های جوان وخانواده هایی که بی سرپرست 
و بد سرپرست هستند وپیگیری مشکالت بیشمار  
افراد معلول وافرادی که درخانواده بیماران سرطانی 
دارند را میتوان بخشی دیگر از اقدامات خودجوش 
کمک  چهارم  دور  در  همچنین  و  برد  نام  آنان 
رسانی هم نزدیک به ۶۰۰بسته شامل کیف ، لوازم 
تحریر واسباب بازی تقدیم بچه های 12مدرسه در 
قلع گنج شد و همچنین به مشکالت خانواده های 
پزشکی  مشکالت  و  شد  رسیدگی  سرپرست  بی 
بعضی از خانواده ها که فرزندانشان بیماری جدی 
داشتند جهت ارجاع برای درمان پیگیری گردید . 
اینها همه با کمک افراد خیر وهمراهی گروه افرود 
گروه  الخصوص  علی  و  جیرفت  نوردان  وبیراهه 
به حق زحمات زیادی متحمل  آفرود کرمان که 
آفرود  جیرفت  گروه  و  سافاری  کلوپ  و  شدند 

است .
اعضای  تمامی  به  نباشید  خسته  ضمن  پایان  در 
گروه های مذکور ، دوستان و دلسوزانی که برای 
با تیم های خیّر قصد کمک دارند می  همکاری 
تماس  جنوب  پردیس  نشریه  تحریریه  با  توانند 
به شماره کارت  را  یا کمک های خود  گرفته و 

ذیل پرداخت نمایند . 
کمک به مدارس جنوب : شماره 
کارت ۶۰۳۷۹۹۷5۲۹5۲۹415 

بنام دلفاردی 
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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

به گزارش خبرنگار نشریه پردیس جنوب : در جلسه ای 
که باحضور مدیرکل و معاونین ثبت اسناد و ادارات مرتبط 
برگزار شد  ریس اداره اوقاف بافت ضمن ارایه موانع و 
مشکالت پیش روی اخذ سند مالکیت موقوفات و بقاع 
متبرکه اظهار داشت :  یکی از وظایف مهم اوقاف مطابق 
و  میباشد  وقفی  وامالک  اراضی  ونگهداری  قانون حفظ 
برای انجام این امر مهم یکی از راهکارهای اساسی تثبیت 
مالکیت،  وحفظ حقوق موقوفات و اماکن مذهبی میباشد 
 که سد راهی برای جلوگیری از موقوفه خواری خواهد بود. 
 شریف در این جلسه یکی از مشکالت عمده حوزه ثبتی 
موقوفات بافت را عدم تعیین تکلیف رقبات مشاعی خصوصا 
در روستاها دانست و تصریح کرد: انتظار داریم با مساعدت 
اداره ثبت اسناد و امالک استان این مشکل حل شود. در 
غیر اینصورت بخش عمده ای از اراضی و امالک مردم به 
صورت سهام مشاعی همچنان در سهم وقف قرار میگیرد 
و بخاطر مثال ۱ دانگ وقف در یک روستا مجبور خواهیم 
این مساله کنیم. را درگیر   بود کل ساکنین آن روستا 

مدیر کل ثبت اسناد استان نیز با اشاره به اهمیت موضوع 
وقف بیان داشت :  با توافقنامه صورت گرفته بین سازمان 

تعامل سازنده ای  اوقاف،  سازمان  و  امالک  و  اسناد  ثبت 
همکاري ها  ادامه  با  داریم  امید  که  شده  ایجاد 
شود. موجود  مشکالت  حل  باعث  آن  مثبت   نتایج 
بر پایه همین گزارش، در پایان جلسه مقرر شد با توجه به 

کثرت و اهمیت بحث موقوفات در استعالمات ثبتی و نیز 
جهت ذخیره اطالعات ثبتی موقوفات در بانک اطالعاتی 
ثبت استان، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به  تک برگی 
با شناسه ملی جدید و UTM انجام گیرد. و بفوریت موانع 

و مشکالت پیش روی اخذ سند مالکیت  موقوفات  و بقاع 
متبرکه خصوصا در روستاها  و حوزه منابع طبیعی که 

محل اختالف است حل و فصل شود .

مشکالت حوزه ثبتی موقوفات بافت، رابر و ارزوییه با حضور مدیرکل ثبت اسناد استان بررسی شد
رئیس اداره اوقاف و امورخیریه بافت ، رابر و ارزوئیه  :


