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ماهنامه منطقه ای پردیس جنوب
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تازه های خودرو

یادداشت مدیر مسئول

زور تورم به قدرت خرید مردم می چربد 

نامه سرگشاده 
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جمهور
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چرخ پیشرفت و 
آبادانی مدیریت 
شهری دوساری از 

حرکت
 نمی ایستد
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هر  آن  در  که  است  زنجیر  یک  مانند  اقتصاد 
حلقه نقش مهمی را ایفا می کند و باز شدن 
یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض کرده  
و یا بطور کامل از بین می برد، پس  نمی توان 
اقتصادی قدرت خرید  اجرای طرح های  در 
که  خدماتی  و  کاال  میزان  یعنی  مردم 
خریداری  ملی  پول  واحد  یک  با  می توانند 

کنند را در نظر نگرفت.
هنگامی که شرایط اقتصادی متغیر می شود، 
یکی از پالس هایی که در ارتباط با این متغیر 

است.  مردم  قدرت خرید  می دهد،  اقتصادی هشدار  به سیاست گذاران 
بر این اساس با شروع نوسانات ارزی و تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای 

متعدد، قدرت خرید مردم با افت قابل مالحظه ای همراه شده است. 
در سال 1398 بعد از اینکه شاهد دو و سه برابر شدن بهای برخی کاالهای 
ضروری در کشور بودیم، قدرت خرید مردم با کاهش چشمگیری رو به رو 
شد. در این بین بیش از همه ،  آنهایی که مزدبگیر به حساب می آیند، 
متضرر شدند. چرا که این قشر از جامعه نه توان خرید دالر و طال دارند 
نه ملکی در اختیار دارند. این در حالی است که اجاره بها و دیگر هزینه 

ها بشدت باال رفته و دستمزدها دیگر به انتهای ماه نمی رسد.
در این شرایط عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم سبب شده که 
طبقه متوسط و پایین تر از متوسط که اصلی ترین جمعیت مصرف کننده 
کشور هستند، قدرت خرید خود را از دست دهند. کاهش قدرت خرید 
موجب کاهش تقاضا می شود و این موضوع نیز به رکود اقتصادی منجر 

خواهد شد.
افزایش شکاف میان قشر مرفه و ضعیف جامعه موجب کاهش قدرت 
خرید مردم و طبقات محروم شده و به دلیل پایین بودن قدرت خرید، 

بیشتر افراد به خرید کاالهای بی کیفیت و ارزان روی می آورند. 
متاسفانه دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم در شرایط تحریم، 
تهدیدهای زیادی را برای کشور ایجاد کرده چنانچه پیش بینی میشود  
سال 1399 به مراتب سالی سخت تر برای اقتصاد ایران خواهد بود و 
آنچه از محتوای الیحه بودجه بر می آید نشان از عدم افزایش دستمزد 
همسو با نرخ واقعی تورم است و به نظر می رسد رکود اقتصادی سنگینی 
در پیش خواهیم داشت. با این اوصاف باید منتظر کاهش بیشتر قدرت 

خرید مردم در سال 99 باشیم ...                                 ادامه ص 2
آذر سادات حسینی -کارشناس ارشد استراتژیک

سکوت عجیب نهادهای ناظر بر بازار خودرو

سازمان حمایت تشریفاتی شد ؟

نظر به کاهش قابل تأّمل قدرت خرید مردم  در سال 98 ؛

3

به یک نیروی خانم مسلط به کامپیوتر 
جهت کار در چاپخانه مهدوی گراف 

جیرفت نیازمندیم .
09178472874

مجید امیرتیموری، مدیر آموزش وپرورش شهرستان 
جیرفت در گفتگو با خبرنگار نشریه پردیس جنوب ؛

به احتـرام خّیران مـدرسه سازباید 
تمـام قد ایستاد ! 

2

شیراز ، پایتخت کتاب ایران شد

۱۸ پروژه 
بهداشتی و 

درمانی،در دهه 
فجر به بهره 

242برداری می رسد

41 سالگی انقالب 
مبارک باد 
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کوتاه و خواندنی از همه جا

ادامه یادداشت مدیرمسئول  

2

سیاسی  علوم  استاد  زیباکالم،  صادق 
دانشگاه تهران و از فعاالن ستاد انتخاباتی 
حسن روحانی در سال های 92 و 9۶، در 
نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، 
ناظران  عملکرد  از  او  دیر هنگام  انتقادات 
انتخابات را نوشداروی بعد از مرگ سهراب 
اختیار  در  که  نامه  این  متن  دانست. 

»شرق« قرار گرفته به شرح زیر است:
دکتر  آقای  جناب  مکرم،  و  عزیز  سرور 
اسالمی  رئیس جمهوری  روحانی،  حسن 

ایران
به  اعتراض جناب عالی  با سالم و تحیات، 
در  نگهبان  محترم  شورای  عملکرد  نحوه 
از  بعد  نوشدارو  حکایت  ایران،  انتخابات 
مرگ سهراب است. نفس حرفتان درست 
است، ولی ابراز آن حاال چه سودی دارد؟ 
این ادعا که در تمام کشور ها باالخره یک 
مکانیسمی وجود دارد به منظور غربالگری 

داوطلبان و هرکس که ثبت نام کرده لزوما 
نمی تواند در انتخابات شرکت کند، بی پایه 

است.
کنیم،  تعریف  هرطور  را  مردم ساالری 
و  انتخاب کردن  آزادی  با  انتخابات 
آن  بنیادین  اصول  از  یکی  انتخاب شدن، 
است؛ یعنی مردم به هرکس که بخواهند 
می توانند رأی بدهند. به هر عذر و بهانه ای 
و به هر دلیلی که ممانعت از انتخاب مردم 

صورت بگیرد، پذیرفته نیست.
با  آنکه  به فرض  حتی  استصوابی،  نظارت 
به  هم  صرفا  و  خیرخواهانه  کامال  انگیزه 
صورت  مردم  راهنمایی  و  خدمت  قصد 
گرفته باشد، با رویه ای که گفتم در تناقض 
است. اینکه یک نهادی به مردم بگوید این 
نفر  آن چند  و  ندارند  نفر صالحیت  چند 
دارند و شما از میان آن ها که ما می گوییم 
با  مغایر  نمایید،  انتخاب  دارند  صالحیت 

نیت خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی 
موجود و مبانی مردم ساالری است.

این حق مردم است که اگر خواسته باشند 
انتخاب  بتوانند  هم  را  نامطلوب  فرد  یک 
به  همواره  صالحیت ها  که  بگذریم  کنند. 
اما  اسم خیرخواهی و هدایت مردم بوده، 
واقعیت آن است که مصالح جریانات خاص 
شما  درست  انتقاد  چرا  اما  شده.  لحاظ 

»نوشدار بعد از مرگ سهراب« است.
پشتیبانی  از  جناب عالی  که  زمانی  چون 
مردمی برخوردار می بودید انتظار می رفت 
تقدیم  را  انتخابات  قانون  اصالح  الیحه 
مجلس می کردید. سلمنا که حتی اگر در 
نگهبان  مجلس هم رأی می آورد، شورای 
آن را رد می کرد. اما جایگاه مردمی شما 
باعث می شد  رأی  میلیون  پشتوانه 2۴  با 
آزادی های  با  قانونمند  انتخابات  تا مسئله 
شود.  مطرح  جامعه  سطح  در  آن،  تالی 

مهر   9۶ انتخابات  از  بعد  اماجناب عالی 
که  حاال  و  زدید  مبارک  لبان  بر  سکوت 
دیگر کار از کار گذشته و محبوبیت شما 
دنبال  به  رفته اید  رسیده،  پایینی  حد  به 

نوشدارو.

ایام به کام باد
بیست ویک بهمن 1398

نامه سرگشاده صادق زیباکالم به رئیس جمهور
ماجرای اجناس نظامی متعلق به 

ایران که هنوز در انبارهای آمریکا 
نگهداری می شود

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش:
️یک جامعه ی مؤمن، یک مجموعه ی مؤمن، یک نیروی هوایی مؤمن 
وقتی که به خدا اطمینان داشت، آن وقت با عزم راسخ تهدیدها 
را تبدیل میکند به فرصت. حاال گزارش دادند که ما فالن تعداد 
هواپیمای جنگنده یا مسافربری را تعمیر کردیم، اُِورهال کردیم و 
مبالغ زیادی ساختیم؛ این چیزها ِکی برای نیروی هوایی ما ممکن 
از دیگران چشم بریدند؛ یعنی دیگران تهدید  شد؟ آن وقتی که 

کردند، گفتند که ما نمیدهیم، نمیفروشیم، نمیگذاریم.
️اجناس و کاالهای نظامی متعلّق به ما در انبارهای شرکتهای نظامی 
و  نداده اند.  ما  به  و  یعنی هنوز هست  آمریکا هنوز موجود است؛ 
جالب این است که چند سال قبل از این، ]هزینه ی[ انبارداری هم 
از ما میخواستند؛ اجناسی که پولش را گرفته اند، جنس را نمیدهند، 

انبارداری هم میخواستند.
بایستی  اسالمی  نظام جمهوری  که  است  آن  معنایش  این،  ️خب 
توانایی اداره ی یک نیروی هوایی کارآمد را نداشته باشد؛ اّما نتیجه 
این شده که نیروی هوایی ما که آن روز یک قطعه ی فالن جنگنده 
را یا فالن هواپیما را نمیتوانست تعمیر کند، حق نداشت تعمیر 
کرده  تبدیل  را  تهدید  یعنی  میسازد؛  را  هواپیما  کّل  امروز  کند، 
به فرصت، خطر را تبدیل کرده به سود؛ خاصّیت یک مجموعه ی 

مؤمن این است.

کانادا از ایران غرامت میخواهد
تعدادی از وکالی کانادایی به نمایندگی از خانواده قربانیان سقوط 
هواپیمای اوکراینی، از ایران شکایت کرده و خواستار غرامت 1.۵ 

میلیارد دالری شدند.
به گزارش ایسنا، رویترز در گزارشی از تنظیم یک شکواییه توسط 
قربانیان  خانواده های  از  نمایندگی  به  کانادایی  وکالی  از  جمعی 
 8۰۰  -۷3۷ بوئینگ  هواپیمای  فروند  یک  سقوط  ناگوار  حادثه 
متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال خبر داده است که 
در آن خواستار پرداخت حداقل 1.۵ میلیارد دالر کانادا معادل 1.1 

میلیارد دالر آمریکا از ایران شده اند.
در تاریخ 8 ژانویه سال جاری میالدی بود که یک فروند هواپیمای 
ایرالین  اینترنشنال  اوکراین  به  بوئینگ مدل ۷3۷- 8۰۰ متعلق 
دقایقی بعد از پرواز حوالی تهران به اشتباه توسط پدافند هوایی 
ایران ساقط شد و تمامی سرنشینان آن شامل 1۷۶ نفر مسافر و 
خدمه پروازی کشته شدند که از این تعداد ۵۷ نفر تابعیت کانادایی 

داشتند

عیدی کارکنان دولت همراه حقوق 
واریز می شود

️مهدی قمصریان سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز 
عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه خبر داد.

تمام  تصویب نامه،  این  اجرای  لحاظ  از  بانوان  وقت  نیمه  ️خدمت 
وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات 

تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

ترامپ دو مقام آمریکایی را به دلیل 
شهادت علیه خود اخراج کرد

 »دونالد ترامپ« بامداد شنبه سرهنگ »الکساندر ویندمن«  یکی 
از اعضای شورای امنیت ملی این کشور را به دلیل شهادت دادن 
علیه وی در جریان بررسی پرونده استیضاح در مجلس نمایندگان، 

اخراج کرد.
اروپا،  اتحادیه  در  متحده  ایاالت  سفیر  ساندلند«،   »گوردون 
دومین مقام آمریکایی است که در عرض چند ساعت به دستور 

رئیس جمهور این کشور اخراج شد.

طرح تقسیط جرایم رانندگی
جرایم  تقسیط  طرح  گفت:  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
که  ویژه کسانی  به  رانندگان  برای همه  اسفند  پایان  تا  رانندگی 

خودروی آن ها در پارکینگ توقیف است، تمدید شد.
سردار هادیانفر افزود: تعداد زیادی خودرو و موتورسیکلت به علت 
با مجوز از  جرایم در پارکینگ های سراسر کشور متوقف است و 
فرمانده ناجا و وزیر کشور موافقت شد طرح تقسیط جرایم که پایان 
دی ماه معتبر بود، به خاطر ایام اهلل دهه فجر تا پایان اسفندماه 

تمدید شود.
وی گفت: هم وطنان می توانند با سند سبز و اسناد مالکیت به مراکز 
راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و با اخذ تعهد و همچنین برگه 
با وضعیت مالی خود برای قسط بندی جریمه  تقسیط متناسب 

خود اقدام کنند.
پارکینگ ها  در  خودرو  دستگاه  هزار   ۶۰۰ افزود:  هادیانفر  سردار 

وجود داشت که ۵۰ هزار وسیله نقلیه ترخیص شده است.
وی گفت: همچنان حدود صد خودرویی که به خاطر جرایم باال در 
پارکینگ ها متوقف شده است هنوز وجود دارد که بایستی نسبت 

به ترخیص آن ها اقدام شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور افزود: البته این موضوع 
شامل خودرو های سرقتی و خودرو هایی که مشکالت قضایی دارد، 

نمی شود.
سردار هادیانفر گفت: اکثر این خودرو هایی که به خاطر جرایم باالی 
یک میلیون تومان متوقف شده، مربوط به قشر ضعیف است که 
معموال با این خودرو ها امرار معاش می کنند که بایستی با تسهیالت 

بوجود آمده برای ترخیص خودرو اقدام کنند.
وی افزود: البته در ماه های گذشته برخی از افراد امکان ترخیص 
نداشتند، زیرا هزینه پارکینگ آن ها باال بود و، چون پارکینگ بخش 

خصوصی است، پلیس نمی تواند دخالت کند.
سردار هادیانفر گفت: به هر صورت رانندگان این گونه خودرو ها 
به مراکز راهنمایی و رانندگی مراجعه و در همان روز نسبت به 

ترخیص خودرو اقدام کنند.

رئیس کمیته ملی المپیک: کمتر از 
20 قهرمان ورزشی ایران مهاجرت 

کرده اند
رییس کمیته ملی المپیک:

مهاجرت  ایران  از  ورزشی  قهرمانان  از  نفر   2۰ از  کمتر   **
کرده اند.

** هیچکدام از ورزشکاران ما عالیق به سرزمینشان را از دست 
نداده اند.

کسب  المپیک  سهیمه   ۴1 تاکنون  ایرانی  ورزشکاران   **
کرده اند.

** پیش بینی می کنیم تعداد سهمیه هایی که برای این دوره 
کسب می کنیم، کمتر از دوره گذشته نباشد.

** در المپیک فرهنگ ایران را معرفی میشود

اخذ تابعیت روسیه باز هم آسانتر می شود
دولت روسیه که به دنبال جبران کاهش جمعیت این کشور اعالم کرده شرایط 
تابعیت در روسیه را تسهیل خواهد کرد طرح هایی در دست دارد که در صورت 

نهایی شدن، شرایط برای متقاضیان بهتر از گذشته خواهد شد.

️شیراز ، پایتخت کتاب ایران شد
شیراز از بین 38 شهر راه یافته به مرحله نیمه نهایی ششمین برنامه انتخاب و معرفی 
»پایتخت کتاب ایران« امروز در مراسمی در تهران به عنوان پایتخت کتاب ایران 

انتخاب شد. چهار شهر خالق در زمینه کتاب خوانی نیز اعالم خواهند شد.
 1۶3 شهر آثار و مستندات خود را به دبیرخانه مرکزی ستاد هماهنگی شهر ها 
و روستا های دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ارسال کردند که در نهایت 38 شهر به مرحله نیمه نهایی رسیدند.

برگزاری مراسم چهلم شهید سردار سلیمانی
برگزاری مراسم چهلم شهید سردار سلیمانی از 2۴ تا 2۷ بهمن در سراسر کشور 

️مراسم چهلم شهادت سردار سلیمانی در تهران 2۴ بهمن، در کرمان 2۷ بهمن و 
سایر استان های کشور بین 2۴ الی 2۷ بهمن ماه برگزار می شود.

آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس؛ 24 
بهمن

تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی از پنجشنبه )2۴ بهمن( آغاز 
می شود. طبق قانون انتخابات، مدت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس 

شورای اسالمی یک هفته است.

شمار قربانیان ویروس کرونا به 904 نفر 
افزایش یافت

 ️ دولت چین اعالم کرد که شمار قربانیان ویروس کرونا به 9۰۴ نفر افزایش یافته 
است. ️ براساس این گزارش، بیش از 29 هزار نفر نیز مبتال به این ویروس شناسایی 

شده اند که 1۷9۵ نفر از آنها بعد از درمان از بیمارستان مرخص شده اند.

بازداشت کالهبرداران مدعی واسطه گری 
برای تایید صالحیت

کدخدایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
 ️ »کالهبرداران مدعی واسطه گری برای تایید صالحیت با گزارش و پیگیری شورای 
بارها هشدار داده  نگهبان بازداشت شده اند. دادگاه آنها باید علنی برگزار شود.  ️ 

بودیم داوطلبان مراقبت کنند در تور چنین شیادانی نیفتند./ایسنا

دالیل سقوط "ظفر " از زبان وزیر ارتباطات :
 ماهواره ظفر به مدار ۵۴۰ کیلومتری رسید؛ ولی از آنجایی که برای قرار گرفتن 
ماهواره در مدار نیاز است که به سرعت هفت هزار و ۴۰۰ کیلومتری برسد، ماهواره بر 
به این سرعت الزم نرسید.  در پرتاب ماهواره "پیام" دلیل ناموفق بودن آن مدار 

الکترونیک بوده است؛ ولی در ماهواره ظفر اشکال از موتور ماهواره بر بوده است.
 این امر موجب شد که ماهواره دچار افت سرعت شود و در نتیجه در مدار قرار 
نگیرد و در اقیانوس هند سقوط کرد.  این ماهواره در دو نسخه "ظفر 1" و "ظفر 
2" طراحی و ساخته شده است، ماهواره "ظفر 2" در خردادماه سال آینده پرتاب 

خواهد شد.

هزینه تعویض پالک خودرو چقدر است؟
سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا : براساس قانون 
بودجه و ابالغی که به پلیس راهور شده است، هزینه تعویض پالک از متقاضیان 

دریافت می شود.  وجوه دریافت شده بالفاصله به خزانه دولت واریز می شود.
 12۰ هزار تومان هزینه بابت پالک از مالکان اخذ شده و به خزانه دولت واریز 
می شود؛ عالوه بر آن، 3۷ هزار و ۷31 تومان بابت مجموع خدمات هوشمندسازی 
از جمله پست، پاکت گذاری و ... اخذ می شود که در مجموع 1۵۷ هزار و ۷31 
تومان در مرکز شماره گذاری از مالکان خودرو اخذ می شود.هزینه تعویض پالک 

برای تمامی خودروهای داخلی و وارداتی یکسان است.

احتمال 1۵ درصدی افزایش حقوق کارمندان
️برای افزایش حقوق کارمندان باید منتظر مصوبه مجلس باشیم

دولت پیشنهاد افزایش 1۵ درصدی داده و تغییراتی در کمیسیون تلفیق مجلس 
ایجاد شده است ولی چون به تصویب صحن علنی مجلس نرسیده است نمی توان 
اظهارنظر کرد. دولت در سال آینده در پرداخت حقوق با مشکل مواجه نخواهد بود 

چون میزان افزایش 1۵ درصدی در بودجه عمومی پیش بینی شده است.

ادامه از صفحه 1 
از آنجا که  افراد ضعیف و متوسط به پایین جامعه به خرید کاالهای بنجول 
و بی کیفیت که قیمت نازلی دارند، روی آورده و بخش مرفه جامعه که 
درآمد بسیار خوبی دارد به سمت خرید کاالهای گران قیمت رفته و بهترین 
نوع خارجی را مصرف می کند ، پس بنابراین در چنین معادله نابرابری باید 
دولتمردان و مسئوالن امر اهتمام خود را به کار گیرند و از کمک در قالب 
تبصره و مصوبه و شعار بپرهیزند و به شکل عملی حمایت خود را نشان 

دهند.
و از آنجا که بنگاههای اقتصادی به تسهیالت ارزان قیمت نیاز دارد، دولت 
باید برای دوام و بقای بنگاهها، معافیتهای مالیاتی و بیمه ای وضع کند و 

دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود حمایت کنند.
باید با اجرای کامل قانون برای بهبود فضای کسب و کار  و رفع موانع تولید،  
اعمال بخشودگی مالیاتی و تخفیف در بیمه و عوارض و تامین مواد اولیه 
از تولید کننده داخلی حمایت و در کنار آن فضا  را برای سرمایه گذاران 

خارجی که در کشور به تولید می پردازند، مهیا کرد .
در سال جدید قدرت خرید به واسطه افت ارزش پول ملی یکی از چالش های 
اقتصاد ایران خواهد بود چراکه به واسطه این اتفاق، تقاضا کاهش خواهد 
یافت و تولید داخلی نیز از آن متأثر می شود مگر آنکه تولیدات داخلی امکان 
صادرات پیدا کنند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی را پوشش دهند.

آذر سادات حسینی 
کارشناس ارشد استراتژیک

جمعه  صبح  کنارصندل،  گزارش  به 
ماهیگیری  مسابقه  اولین  18بهمن98 
ورزش های  هیات  همت  به  خانوادگی 
همگانی با حضور بیش از یکصد خانواده 
مزرعه  و  جیرفت  ده پیش  روستای  در 

پرورش ماهی مشایخی برگزار شد.
که  کنندگانی  شرکت  مسابقه  این  در 
بزرگترین ماهی و بیشترین ماهی را صید 

کردند، موفق به دریافت جایزه شدند.
روح اهلل شهدادنژاد معاون فرماندار جیرفت 
لزوم  به  اشاره  با  مسابقه  این  حاشیه  در 
ها  خانواده  بین  نشاط  و  پویایی  استمرار 
گفت: استقبال خوب شرکت کنندگان در 
این مسابقه نشان دهنده این است که باید 
کردن  پر  برای  بیشتری  ورزشی  خدمات 
اوقات فراغت و تفریحات سالم برای مردم 

و خانواده ها فراهم شود.
علی برزگر رئیس هیات ورزشهای همگانی 
را  این مسابقه  برگزاری  از  جیرفت هدف 
ورزش  با  مردم  آشنایی  و  نشاط  تفریح، 

های طبیعی عنوان و خاطرنشان کرد: این 
مسابقه به صورت خانوادگی بوده و بانوان 

و آقایان می توانند در آن شرکت کنند.
برزگر با بیان اینکه در این مسابقه هدف 

رقابت نبوده بلکه تنها اصل ورزش و نشاط 
در آن مدنظر است، تصریح کرد: دور بودن 
و  زندگی  های  دغدغه  از  ساعاتی  برای 
بیشتر  همبستگی  ایجاد  مجازی،  فضای 
نهادینه  و  به طبیعت  احترام  ها،  خانواده 
کردن این فرهنگ ها در بین خانواده ها از 

دیگر اهداف این مسابقه بود.
به گفته وی اینگونه مسابقات مفرح در ایام 
برگزار  و مناسبتهای مختلف در جیرفت 

خواهد شد.
برزگر گفت: در پایان این مسابقه آقایان، 
اول، حمزه  نفر  به عنوان  مهدی ساالری 
رضایی نفر دوم، علی مشایخی نفر سوم و 

علیرضا کریمی نفر چهارم شدند.
تصویر: خسرو احسانی

️واکنش سخنگوی سپاه به 
توییت منتشر شده پیرامون 

حاج قاسم سلیمانی
توییتی  انتشار  به  واکنش  در  شریف  سردار 
در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  نقش  پیرامون 

ماجرای فتنه ۷8 و 88 گفت: 
محتوای توییت منتشر شده صحت ندارد و حاج 
ثاراهلل  قرارگاه  در  حضوری  و  مسئولیت  قاسم 

نداشت.
سردار سلیمانی در ماجرای فتنه های ۷8 و 88  

مسئولیتی نداشت.
حوزه  در  گرانقدر  شهید  آن  اصلی  ماموریت 
به  کمک  و  سپاه  قدس  نیروی  و  مرزی  برون 
دشمن  های  توطئه  با  مقابله  و  مقاومت  جبهه 
و تروریسم تکفیری علیه ملت های منطقه بوده 

است./صداوسیما

دکتر مکارم  با بیان اینکه همزمان با دهه 
منطقه  این  در  پروژه   18 فجر،  مبارک 
افتتاح میشود، افزود: این پروژه ها شامل 
خانه های بهداشت، پایگاه سالمت شهری، 

اورژانس بین راهی، ستاد مرکز بهداشت، 
هتلینگ  بهداشتی،  و  درمانی  مرکز 
بخشهای بیمارستان و زایشگاه در مناطق 

مختلف دانشگاه است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لوار، دکتر 
اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
از  مدیران  از  تعدادی  همراه  به  جیرفت 
مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های 
بازدید  جنوب  رودبار  و  فاریاب  عنبرآباد، 

نمود.
دکتر اصغرمکارم در حاشیه این بازدیدها 
مردم،  به  خدمترسانی  وضعبت  بررسی  و 
در  شده  انجام  مهم  اقدامات  به  اشاره  با 
توسعه فضاهای درمانی، بهداشتی در هفت 
با  داشت:  اظهار  کرمان  شهرستان جنوب 

توجه به نیاز مناطق مختلف جنوب کرمان 
پروژه های مختلفی مانند مرکز بهداشتی 
و درمانی، خانه بهداشت، پایگاه سالمت و 

… در حال احداث هستند.
وی با بیان اینکه همزمان با دهه مبارک 
افتتاح  منطقه  این  در  پروژه   18 فجر، 
خانه  شامل  ها  پروژه  این  افزود:  میشود، 
شهری،  سالمت  پایگاه  بهداشت،  های 
اورژانس بین راهی، ستاد مرکز بهداشت، 
هتلینگ  بهداشتی،  و  درمانی  مرکز 
بخشهای بیمارستان و زایشگاه در مناطق 

مختلف دانشگاه است.
مکارم خاطرنشان کرد: عالوه بر پروژه های 
فوق پروژه های مهمی مانند ستاد مرکزی 
بیمارستان12  ویژه  کلینیک  دانشگاه، 

فروردین کهنوج و طرح توسعه بیمارستان 
امام خمینی جیرفت در دهه فجر سالجاری 

به بهره برداری میرسند.
از مراکز بهداشتی  بازدید  دکتر مکارم در 
و درمانی شهرستان های عنبرآباد، فاریاب 
و رودبار جنوب از پایگاه شماره 1 و پایگاه 
بستر  درمان  عنبرآباد،  شهری  حاشیه 
فاریاب،  ساخت  حال  در  زایشگاه  فاریاب، 
ستاد شبکه بهداشت و زمین محل احداث 
فاریاب،  خواب  تخت   ۶۴ بیمارستان 
بیمارستان  ساخت  حال  در  های  پروژه 
سیدالشهدا رودبارجنوب، پروژه آموزشگاه 
شهر  های  پروژه  شهرستان،  این  بهورزی 

زهکلوت رودبارجنوب بازدید کرد.

دامی️ جمعیت️ واکسیناسیون️ طرح️ اجرای️
های️ انگل️ با️ مبارزه️ ها،️ بیماری️ علیه️
خارجی️و️داخلی️دام️ها،️درمان️دام️های️
بهداشتی️ برنامه️های️آموزشی️ ارائه️ بیمار،️
این️ در️ که️ است️ خدماتی️ جمله️ از️ دام️
️به️دامداران️روستایی️و️عشایر️جنوب️ مدت

️ارائه️می️شود. کرمان
کل️ اداره️ عمومی️ روابط️ گزارش️ به️
علی️ کرمان،دکتر️ جنوب️ دامپزشکی️
️دامپزشکی️جنوب️کرمان️ احمدی️مدیرکل
اهلل️ ایام️ گرامیداشت️ مناسبت️ به️ گفت:️
و️ پیشگیری️ بهداشتی،️ فجر،️خدمات️ دهه️

می️️شود.️ ارائه️ رایگان️ به️صورت️ درمانی️
واکسیناسیون️ طرح️ اجرای️ افزود:️ وی️
جمعیت️دامی️علیه️بیماری️ها️همچون️تب️
نشخوارکنندگان️ ،هاری،طاعون️ برفکی️
های️ انگل️ با️ مبارزه️ ️، ️)ppr(کوچک
خارجی️و️داخلی️دام️ها،️درمان️دام️های️
️بهداشتی️ ️برنامه️های️آموزشی️و ️ارائه بیمار،
این️ در️ که️ است️ خدماتی️ جمله️ از️ دام️
استان️ جنوب️ روستایی️ دامداران️ به️ مدت️
کرمان️ارائه️می️شود.️مدیرکل️دامپزشکی️
️برگزاری️کال️سهای️ جنوب️کرمان️گفت:
ارتقای️ هدف️ با️ ترویجی️ و️ آموزشی️

به️ مشاوره️ ارائ️ه️ و️ دامداران️ آگاهی️ سطح️
روستائیان️و️عشایر️در️راستای️فعالی️تهای️
️اقدامات️ ️دیگر ️از ️پرورش️طیور دامپروری️و
دهه️ ایا️ماهلل️ در️ کرمان️ جنوب️ دامپزشکی️
فعالیتهای️ پایان️گفت:️ است.️وی️در️ فجر️
️بیماریهای️ ️از ️پیشگیری دامپزشکی️در️زمینه
های️ بیماری️ همچنین️ و️ دامی️ خطرناک️
️نوعی️خدمت️ ️قطعا ️دام ️و ️انسان مشترک️بین
️نتیجه️آن️ ️بود،️که️در ️مردم️خواهد ️به رسانی
بهداشت️ ارتقاء️ از️سرمایه️دامی️و️ صیانت️

️یافت. ️تحقق️خواهد عمومی️جامعه

در️ خودرو️ قیمت️ عجیب️ رشد️ علیرغم️
اتفاقات️ مقابل️ در️ صمت️ وزارت️ بازار،️
سازمان️ و️ کرده️ سکوت️ خودرو️ بازار️
تشریفاتی️ نهادی️ به️ گویا️ که️ هم️ حمایت️
بر️ نظارت️ حوزه️ به️ تمایلی️ شده،️ تبدیل️
بازار️خودرو️ندارد.️واقعا️مسئول️نظارت️بر️
یقه️چه️کسی️ باید️ بازار️خودرو️کیست️و️

را️گرفت؟
خبرگزاری️ اقتصادی️ خبرنگار️ گزارش️ به️
رشد️ با️ خودرو️ بازار️ گذشته️ هفته️ تسنیم،️
خودروهای️ انواع️ قیمت️ در️ توجهی️ قابل️
️رشد️ ️که️ نحوی️ به️ روبه️رو️شد،️ داخلی️
️است.️ ️بوده ️تومان ️میلیون 23️ ️تا 3️ ️از قیمت️ها
بر️ باز️هم️مسئوالن️نظارت️ این️شرایط️ در️

سیاست️ از️ وخبری️ کرده️ سکوت️ بازار️
خودرو️ بازار️ مدیریت️ برای️ آنها️ روشن️

️نیست. آنهم️در️شب️عید

با️کدام️ در️حال️حاضر️مشخص️نیست️ما️
طرف️ خودرو️ بازار️ بررسی️ برای️ مرجع️
️از️آن️️ ️بازار️را ️تا️چگونگی️ساماندهی هستیم
جویا️شویم.️گویا️در️شرایط️پایانی️سال️که️
از️جمله️خودرو️ در️خرید️کاال️ مردم️ نیاز️
️بازار️رها️شده️و️کسی️ ️می️کند️ افزایش️پیدا

️نیست.️ ️پاسخگویی ️به هم️حاضر
وزارت️صنعت️ چرا️ پرسید،️ باید️ اینجا️ در️
سکوت️ خودرو️ بازار️ اتفاقات️ مقابل️ در️
گویا️ که️ سازمان️حمایت️ چرا️ و️ کند️ می️

به️ تمایلی️ تبدیل️شده️ تشریفاتی️ نهادی️ به️
حوزه️نظارت️بر️بازار️خودرو️ندارد️و️این️
محول️ دیگری️ های️ بخش️ به️ را️ موضوع️

می️کند.
بازار️ بالتکلیفی️ در️ ها️ دستگاه️ سکوت️
سمند️ که️ دارد️ ادامه️ حالی️ در️ خودرو️
از93️️ اخیر️ هفته️ در️طول️یک️ ایکس️ ال️
با️ دنا️ تومان،️ میلیون️ ️96 به️ تومان️ میلیون️
رشد6️️میلیون️تومانی️از136️️میلیون️تومان️
از️ تیپ2️️ پژو206️️ تومان،️ میلیون️ به142️️
میلیون️تومانی️ با️رشد4️️ میلیون️تومان️ ️98
از️ توربو️ پالس️ دنا️ تومان،️ میلیون️ به102️️
187️میلیون️تومان️با️رشد5️️میلیون️تومانی️
به️قیمت192️️میلیون️تومان،️پژو2008️️از️

️تومانی️ ️میلیون ️با️رشد20️ ️تومان ️میلیون 410
️است. به️قیمت430️️میلیون️تومان️رسیده

بازار️ نیز️ سایپا️ خودروهای️ بخش️ در️ ️
قیمت️ افزایش️ شوک️ با️ گذشته️ هفته️ در️
این️ قیمت️ بود️چراکه️ پراید111️️روبه️رو️
️به65️️میلیون️و️ ️تومان ️از62️️میلیون محصول
500️هزار️تومان️رسیده️است.️عالوه️بر️این️
ساینا️از73️️میلیون️تومان️با️رشد4️️میلیون️
تومانی️به️قیمت77️️میلیون️تومان،️چانگان️
میلیون️ ️23 رشد️ با️ تومان️ میلیون️ ️227 از️
️به️قیمت250️️میلیون️تومان️و️سراتو️ تومانی
از370️️میلیون️تومان️به393️️میلیون️تومان️

️است. رسیده

18 پروژه بهداشتی و درمانی، دهه فجر امسال در جنوب کرمان به بهره برداری می رسد

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان:

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی جنوب کرمان به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

 سکوت عجیب نهادهای ناظر بر بازار خودرو/ سازمان حمایت تشریفاتی شد؟

اولین مسابقه ماهیگیری خانوادگی در جیرفت برگزار شد

اخبــــــار گـــوناگون

اربعین 
سردار دلها 
تسلیت باد

بخش مراقبت های ویژه بیماران مبتال به کرونا 
در ووهان چین !
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تازه های خودرو

حامد شجاع حیدری
مزدا rx9 جدید

شایعاتی در مورد نسل جدید خودروی اسپرت RX برای خط تولید 
پلتفرم  مزدا  بود که  گفته شده  تازگی  به  است.  منتشر شده  مزدا 
به  لکسوس  با  را  عقبی  دیفرانسیل 
موتورهای  و  گذاشت  خواهد  اشتراک 
بنزینی خطی شش سیلندر  و  دیزلی 

را معرفی خواهد کرد.
حتی فایل های ثبتی درز کرده حاکی 
اسپرت  خودروی  یک  که  است  ان  از 
راه  در  برند  این  از  جدید  دار  پرچم 

است.
یک  که  است  شده  گزارش  اکنون 
مزدا RX-9 در راه است که فاقد موتور 
بی  اقدامی  در  بود.  خواهد  چرخشی 
سابقه برای مدلی RX از مزدا، این خودرو فاقد موتور Wankel زیر 

کاپوت خواهد بود.
برخالف RX-Vision کانسپت مدل RX ،2۰1۷-9 از موتور شش خطی 
توربوشارژ بهره می برد که قدرتی بین 2۶۰ تا 33۵ کیلووات تولید 
نیسان  تویوتا سوپرا و جایگزین  برای  این خودرو رقیبی  می کند. 

3۷۰Z برای مزدا خواهد بود.
 Skyactiv-X 9 نسخه ای توربوشارژ از-RX اگرچه گمان می رود موتور
شش خطی باشد، گمان می رود این خودروی اسپرت از پلتفرم خود 

به جای Large Architecture که در دست ساخت است بهره ببرد.
هنوز تایید نشده است که چه خودروهایی از این پلتفرم بهره خواهند 
برد اگرچه گمان می رود مزدا، تویوتا و لکسوس به طور مشترک از 

آن بهره ببرند.

اطالعات اولیه از آئودی r8 مدل 2020
با ظاهری  ماهه سوم سال 2۰2۰  روز شده در سه  به   R8 آئودی
جدید، نسخه ای دیفرانسیل عقب و قیمت پایه کم تر از 3۰۰ هزار 

دالر عرضه خواهد شد.
این پرچم دار V1۰ آئودی با خط تولیدی دو بخشی ارائه می شود 

که با RWD R8 شروع می شود.
چنان چه نام این مدل نشان می دهد، ترکیبی از نسخه ضعیف شده 
موتور نسخه چهار چرخ فعال با ساختار دیفرانسیل عقب را دارد. 
بیشینه توان این خودرو 39۷ کیلووات و گشتاور آن ۵۴۰ نیوتون 
متر است. این موتور به گیربکس دو کالجه هفت سرعته . دیفرانسیل 

عقب قفل شونده متصل می شود.
چرخ  چهار   V1۰  R8 مدل  از  تر  سبک  کیلوگرم   ۵۵ مدل  این 
فعال است. قیمت این خودرو از 29۵ هزار دالر برای مدل کوپه و 

31۶۵۰۰ دالر برای مدل کانورتیبل شروع می شود.
باالتر از مدل RWD این خودرو، نسخه مخصوص چهار چرخ فعال 
قدرت ۴۴9  با  مدل  این  دارد.  قرار  کواترو   Performance  R8
کیلووات و گشتاور ۵۶۰ نیوتون متر دارای شاب صفر تا صد 3.2 

ثانیه است.

مگان آر اس مدل 2020 معرفی شد
تا  شده  گرفته  کار  به  نیز  جدیدی  اگزوز  سیستم  آر.اس  مدل  در 
را  لهجه خاص خود  گاز،  با  بازی  فرانسوی هنگام  این  غرش های 

داشته باشد.
کمپانی رنو تصاویر جدیدی از محصول محبوب خود »مگان« ارائه 
پالگین  در مدل  این خودرو  لیفت جدید  فیس  از  که  است  کرده 

هیبرید و همچنین آر.اس الین خبر می دهد.
همانطور که می دانید مگان از سال 199۵ با معرفی نسل اول روانه 
بازار شد و تا به امروز ۴ نسل از آن در مدل های متنوع ارائه شده 
است. بنابراین با ارائه فیس لیفت جدید می توان گفت کمپانی رنو، 

مگان را وارد فاز دوم از نسل چهارم خود کرده است.
بخش مهمی از تغییرات فیس لیفت جدید مربوط به دماغه خودرو 
و چراغ های کامال ال ایی دیی آن می شود که میزان دید راننده در 
مسیر را 3۰ درصد در مقایسه با مدل قبلی و المپ های هالوژنی 
بهبود می دهد. وضعیت مشابهی را نیز در مه شکن ها و همچنین 

چراغ های عقب شاهد هستیم.
تغییراتی نیز در بخش گریل)جلوپنجره( قابل مشاهده است که عمال 
شکل بامپر)سپر( جلو را نیز دستخوش تغییرات جزیی کرده است. در 
فیس لیفت جدید و تریم های گرانتر آن، استفاده از عناصر کرومی 

مدنظر قرار گرفته تا حس لوکس این محصول افزایش یابد.
در نمای جانبی هم باید به حضور رینگ ها با طراحی جدید در اندازه 
1۶ و 18 اینچی اشاره کرد. که این رینگ ها در 3 مدل با نام های 

هایلند ِگِری، بالتیک گری و سوالر کوپر قابل سفارش هستند.
خوب؛ سری هم به داخل کابین مگان بزنیم که یک نمایشگر 1۰.2 
البته یک  و  آمپر شده  نمایشگر سنتی  دیجیتال جایگزین  اینچی 
نمونه 9.3 اینچی لمسی نیز وظیفه تنظیمات سیستم سرگرمی و 

نمایش محتوای دوربین های محیطی را برعهده دارد.
در قسمت کنسول اصلی نیز تغییرات جزیی قابل مشاهده است. در 
تریم های باالتر از مدل پایه آپشن تنظیم برقی صندلی راننده نیز 

اضافه شده است.
همانطور که اشاره شد در بخش پیشرانه شاهد حضور یک مجموعه 
پالگین هیبرید هستیم که از تکنولوژی ایی-تِک رنو مشابه با کپچر 
مدل سال، استفاده می کند. اینجا یک موتور ۴ سیلندر 1.۶ لیتری 
با دو موتور الکتریکی، بسته باتری 9.8 کیلووات ساعتی و یک جعبه 
از  استفاده  با  اتوماتیک همکاری دارد. مگان پالگین هیبرید  دنده 
بخش الکتریکی پیشرانه خود می تواند تا ۵۰ کیلومتر را با سرعت 

13۵ کیلومتر بر ساعت طی کند.
نمونه های متعارف مگان با موتور 1.3 لیتری بنزینی و با سه توان 
خروجی موتور یعنی 11۵، 1۴۰ و همچنین 1۶۰ اسب بخار پیش 
روی مشتریان قرار دارد. البته برای مدل 2۰2۰ یک موتور 1۰۰ اسب 
بخاری دوستدار محیط زیست نیز در نظر گرفته شده است. مدل 
های 1۰۰ و 11۵ اسبی با جعبه دنده ۶ سرعته دستی هماهنگ شده 
اند. موتور 1۴۰ اسبی با جعبه دنده ۷ سرعته اتوماتیک دوکالچه یا 
۶ سرعته دستی به انتخاب مشتری و مدل 1۶۰ اسبی فقط با نمونه 

اتوماتیک ۷ سرعته عرضه می شود.
لیتری  نمونه 1.۵  رنو یک  موتورهای دیزل،  به  برای عالقه مندان 
مجهز به فناوری بلو دی سی آی را نیز در نظر گرفته که با توجه 
به انتخاب مشتری 9۵ یا 11۵ اسب بخار خروجی داشته و بازهم با 

جعبه دنده انتخابی دستی یا اتوماتیک قابل سفارش است.
اما ماجراجویی با مگان های جدید نیز از نظر دور نمانده زیرا رنو 
از مدل آر.اس الین با جزئیات اسپرت برای فیس لیفت جدید هم 
خبر داده است. بنابراین مگان آر.اس مدل 2۰2۰ با 29۶ اسب بخار 
خروجی و گشتاور ۴2۰ نیوتن متر ارائه می شود که این مجموعه با 

جعبه دنده دوکالچه اتوماتیک هماهنگ خواهد شد.
تا  شده  گرفته  کار  به  نیز  جدیدی  اگزوز  سیستم  آر.اس  مدل  در 
را  لهجه خاص خود  گاز،  با  بازی  فرانسوی هنگام  این  غرش های 

داشته باشد.

 

به احتـرام خّیران مـدرسه سازباید تمـام قد ایستاد ! 
آموزش و پرورش خانه همه است، همه به نوعی عضو این مجموعه هستند یا فرزندی در مدارس دارند، یا یکی از بستگان شان معلم است ،

پس همه خود را در قبال این دستگاه مسئول بدانند و یاری رسان ما و همکاران محترم ما باشند .

مجید امیرتیموری، مدیر آموزش وپرورش شهرستان جیرفت در گفتگو با خبرنگار نشریه پردیس جنوب ؛

- با سالم و احترام و عرض خسته نباشید به 
جنابعالی ، لطفا در ابتدا خودتان را معرفی 
خود  مدیریتی  و  شغلی  سوابق  از  و  کنید 

بگوئید .
** با سالم متقابل، مجید امیرتیموری، مدیر آموزش وپرورش 
 شهرستان جیرفت هستم، سوابق شغلی ام هم عبارتند از:

معاون  قرشی،  شهید  تربیتی  و  فرهنگی  کانون  مدیر 
پرورشی آموزش و پرورش جیرفت ، رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی جیرفت، معاون آموزش متوسطه آموزش 
و پرورش جیرفت و توفیق فعالیت در مدارس شهرستان 
 به عنوان معاون و مربی پرورشی را هم  در کارنامه دارم.

- در زمانی که آموزش و پرورش شهرستان 
جیرفت را تحویل گرفتید بزرگترین دغدغه 

شما چه بود؟
** من در سه حوزه دغدغه داشتم،

  الف: ارتقا کیفت فعالیت های پرورشی و آموزشی مدارس
  ب: تکریم همکاران فرهنگی و توجه ویژه به منزلت این بزرگواران 

مدارس  افزاری  زیرساخت های سخت  بهبود وضعیت  ج: 
 از جمله بنا های تخریبی، آسیب پذیر مدارس و تجهیزات

- وضعیت کیفیت آموزش در جنوب استان 
خصوصاً جیرفت را چگونه ارزیابی می کنید؟

تالش  همت  به  اخیر،  های  سال  طی  حمداهلل  به   **
جد  به  پیگیری  و  ها  خانواده  زحمات  محترم،  همکاران 
سه  جز  کنیم  ادعا  توانیم  می  شهرستان،   آموزان  دانش 
می  را  مهم  این  و  هستیم  استان  برتر  شهرستان  چهار 
توان تسری داد به کل دانش آموزان جنوب استان کرمان 
 که در این سال ها خیز های بلند آموزشی بر داشته اند.

- آیا در بحث فضاهای آموزشی حوزه شما 
مشکل خاصی دارد و نقش خیران را در این 

مسأله چگونه ارزیابی می کنید؟
** علیرغم تمام ساخت و سازهایی که در دولت تدبیر و 
امید بااستفاده از اعتبارات دولتی و ظرفیت خیران مدرسه 
ساز صورت گرفته که شامل بیش از ۶۰ پرورژه می باشد ودر 
چهار، پنج سال یک رکورد هم تلقی می شود باز هم باید اذعان 
 کرد: تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز کار زیادی داریم.

تمام قد  باید  احترام خیران مدرسه ساز هم  به  از طرفی 
ایستاد ! انصافا همت واالیی دارند و شهرستان  ما حداکثر 
استفاده و بهره را از وجود این عزیزان برده است و همین 
االن که من در خدمت شما هستم قریب ۵ مدرسه باالی 8۰ 
تا 9۵ درصد و حتی تمام کار داریم که آماده افتتاح هستند، 
من صمیمانه از خیران مدرسه ساز بابت امعان نظری که 
 به مناطق محروم و کم توسعه یافته دارند تشکر می کنم. 

بنیادین  با سند تحول  برنامه شما  - چقدر 
آموزش و پرورش مطابقت دارد؟

و  آموزش  فعالیتهای  تمام  در  ما  راه  نقشه  اساسا    **

پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  امروز،  پرورش 
و  رهبری  معظم  مقام  تاکید  و  تایید  مورد  که  است 
چوب  چهار  و  کار  دستور  لذا  است،  امید  و  تدبیر  دولت 
الغیر.   و  است  وزین  سند  این  مسیر،  ادامه  برای   ما 

 
- خروجی کار شما که همان پذیرفته شدن 
در کنکور،کسب برخی مهارت ها و از طرفی 
تربیت ایرانی اسالمی است را در چه سطحی 

می دانید؟
 **  ما همه ساله جشن تجلیل از برترین های کنکور را 
می گیریم، پذیرش دانش آموزان در رشته های پرطرف دار 
و دانشگاه های معتبر کشور، مبین رشد بی نظیر فرزندان 

این خطه در ورود به موسسات آموزش عالی است!
کیفت  و  کمیت  در  کرد:  ادعا  توان  می  هم  باز 
ما  ها،  دانشگاه  به  جیرفت  آموزان  دانش  ورود 
هستیم. آمد  سر  شهرهای  جز  کرمان  استان   در 

_ برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شما 
برای رفع محرومیت در مناطق جنوب کرمان 
) در حوزه مدیریتی جنابعالی ( تا کنون چه 

بوده است ؟
**  همکاران ما در معاونت های مختلف با تهیه یک بانک 
اطالعات خوب و معتبر، تقریبا احاطه کاملی بر چالش های 
موجود در آموزش و پرورش شهرستان پیدا کرده اند، در 
همین راستا برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت در 
همه بخش های آموزشی و پرورشی صورت پذیرفته که آن 
فرزندان  آینده  تمام همکاران عزیزم،  بلند  با همت  شااهلل 
این خطه را بسیار روشن می بینم و معتقدم چشم انداز  

دوردست ما به مراتب مطلوب و باشکوهتر خواهد بود.

 ، ها  برنامه  با  ارتباط  در  جنابعالی  نظر    -
همایش ها و بازدید های پر هزینه مسئولین 
این  از  بخشی  نیست  بهتر  آیا  و  چیست 
مشکالت  صرف  ضروری  غیر  های  بودجه 
مدارس  در  ها  محرومیت  رفع  و  آموزشی 

شود ؟
در  دستگاه  یک  اعتالی  و  رشد  که  است  واضح  پر   **
گرو واکاوی،تحلیل داده ها،برسی میدانی و انتقال تجارب 
است که در قالب  همین بازدیدها، همایش ها و.. . محقق 
در  ما  مسئولیت  رافع  مهم  این  که  البته  و   ، شود  می 
منافاتی  هیچ  هم  دو  این  و  نیست  ها  محرومیت  زدودن 
بلکه مکمل  نیست،  اضداد  یعنی جمع  ندارند،  یکدیگر  با 
است  ضروری  اینکه  ضمن  یکدیگرند،  راستای  ودر  هم 
باشند. معقول  حد  در  و  شوند  مدیریت  هم  ها   هزینه 

- و اما سخن آخر هر آنچه را که الزم میدانید 
در این گفتگو آورده شود را بفرمائید.

** سپاسگزارم از شما ، الزم است یاد آوری کنم: آموزش 
و پرورش خانه همه است، همه به نوعی عضو این مجموعه 
بستگان  از  یکی  یا  دارند،  مدارس  در  فرزندی  یا  هستند 
دستگاه  این  قبال  در  را  خود  همه  پس  است  معلم  شان 
مسئول بدانند و یاری رسان ما و همکاران محترم ما باشند، 
همگرایی، همفکری،  مشاوره ، ارائه پیشنهادات دلسوزانه 
خانواده های محترم و مسئوالن ارجمند کمک کننده است 
تا دانش آموزان مان را که تمام سرمایه جامعه هستند را به 

قله های رفیع معرفت رهنمون باشیم.

در  که  فرصتی  و  وقت  از  فراوان  سپاس   -
اختیار خبرنگار نشریه پردیس جنوب قرار 

دادید .

مزمن️ بیماري️ شای️عترین️ غیرالکلی️ چرب️ کبد️
سنین️ تمام️ در️ و️ است️ جوامع️ اکثر️ در️ کبدي️
چربي️ تجمع️ اثر️ در️ بیماری️ این️ م️یشود.️ دیده️
️ایجاد️م️یشود️و️در️صورت️ در️سلو️لهای️کبدي
به️ م️یتواند️ مناسب،️ درمان️ و️ پیشگیري️ عدم️
سرطان️ حتی️ و️ کبدی️ سیروز️ پیشرفته️ بیماري️
به️ بیماری️ این️ شود.️ منجر️ کبدي️ سلو️لهای️
)چاقی️ سندرو️ممتابولیک️ کبدی️ جزء️ عنوان️
افزایش️ گلوکز،️ تحمل️ اختالل️ وزن،️ اضافه️ و️
)از️ عالیم️ از️ طیفی️ فشارخون(،️ و️ چرب️یخون️
کبدچرب️بدون️عالمت️تا️التهاب️شدید️همراه️
م️یگیرد.️ بر️ در️ را️ سیروز(️ گاهی️ و️ فیبروز️ با️
️با️ ️است️و ️بیوپسی️کبد ️تشخیص، روش️استاندارد
رو️شهای️غیرتهاجمی️سونوگرافی،️س️یتیاسکن️
و️ا️ِم-آر-آی️نیز️قابل️تشخیص️م️یباشد.️ممکن️
یابد.️ افزایش️ نیز️ کبدی️ آنزی️مهای️ میزان️ است️
انسولین️ به️ مقاومت️ بیماری،️ آسی️بشناسی️ در️
و️ التهاب️ که️ م️یکند️ بازی️ کلیدی️ نقش️
تحری️ککنند️ههای️ جمله️ از️ استر️ساکسیداتیو️

به️ رو️ آن️ جهانی️ شیوع️ م️یباشند.️ آن️ عمده️
م️یباشد️ ️% ️30 به️ نزدیک️ و️ بوده️ افزایش️
و️ جنوبی️ آمریکای️ و️ خاورمیانه️ در️ )باالترین️
به️ نزدیک️ نیز️ ایران️ در️ و️ آفریقا(️ در️ کمترین️
آن️ شیوع️ میانگین️ است.️ شده️ گزارش️ ️% ️40
در️افراد️چاق️بسیار️بیشتر️از️افراد️غیرچاق️بوده️
و️حدود85️%️است.️از️آنجا️که️طبق️مطالعات️
مراحل️ در️ حتی️ بیماران️ این️ از️ بسیاری️ اخیر،️
نرمال️ سطوح️ دارای️ سیروز️ یا️ پیشرفته️ فیبروز️
از️ بیماری️ شیوع️ م️یباشند،️ کبدی️ آنزی️مهای️
️کبدچرب️ ️است. ️بیشتر ️گزارش️م️یشود، ️که آنچه
غیرالکلی️عمدتاً️بدون️عالمت️است،️هرچند️در️
️ناحیه️ ️احساس️ناراحتی️در ️افراد️خستگی️و برخی
تعداد️ م️یشود.️ دیده️ راست️ باالی️شکم️سمت️
بوده،️ طبیعی️ وزن️ دارای️ بیماران️ این️ از️ کمی️
اگرچه️اکثراً️چاق️یشکمی️و️مقاومت️به️انسولین️
و️ ناسالم️ عادا️تغذایی️ و️ سب️کزندگی️ دارند.️
آن،️ از️ ناشی️ عوارض️ و️ چاقی️ شیوع️ افزایش️
افزایش️ باشند.️ بیماری️ این️ زمین️هساز️ م️یتوانند️
سن،️پیشینه️خانوادگی،️سوء️تغذیه،️کاهش️وزن️
شدید،️بعضی️داروها️یا️بیمار️یها️)نظیر️بیماری️
التهابی️روده(️و️میکرو️بهای️مهاجم️گوارشی️
اکثر️ م️یباشند.️ خطر️ عوامل️ دیگر️ جمله️ از️ نیز️
با️ مرتبط️ شرایط️ بر️ معموالً️ درماني️ رو️شهاي️
بیماری️از️قبیل️چاقي️و️هیپرلیپیدمي️متمرکزند.️
اصالح️ تغذی️هدرمانی،️ شامل️ مؤثر️ درمان️ تنها️
سب️کزندگي️و️عادات️غذایی️از️جمله️کاهش️
مناسب️ تغذی️های️ راهکارهاي️ رعایت️ و️ وزن️
️بیماري️م️یباشد. جهت️کاهش️عوارض️و️شدت

*****
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بیماري کبد چـرب غیـر الکلی
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)فلوشیپ MNT کبدچرب( از 
دانشگاه تهران، استاد دانشکده 

پزشکی جیرفت

نام️ به️ قارچ️ یک️ بیماری️ این️ عامل️
که️ م️یباشد️ ️Botrytis cinerea
باغی️ و️ زراعی️ گیاه️ ️200 از️ بیش️ به️
سبزیجات،گیاهان️ ازجمله️ مختلف️
زینتی️و️درختان️میوه️خسارت️م️یزند.️
️کش️تهای️گلخان️های️ب️هویژه️ ️توسعه️و با
استان️ در️جنوب️ تو️تفرنگی️ و️ خیار️
نیز️ بیماری️کپک️خاکستری️ کرمان،️
اهمیت️یافته️و️خسارت️آن️قاب️لتوجه️
حداقل️ مجبورند️ است.کشاورزان️
چند️نوبت️برای️مبارزه️با️این️بیماری️
از️قار️چکش️استفاده️کنند️هرچند️که️
ب️هعنوان️یک️بیماری️پس️از️برداشت️
بیمار️یهای️ مخر️بترین️ از️ یکی️

گیاهی️در️جهان️محسوب️م️یشود.
بیماری کپک خاکستری 

روی خیار:

این️بیماری️معموالً️در️گلخان️ههای️
ضعیف️ مدیریت️ و️ باال️ رطوبت️ با️
که️ خیاری️ بوت️ههای️ است.️ شایع️
ازِت️ کودهای️ از️ استفاده️ درنتیجه️
انبوه️ و️ زیاد️ برگ️ و️ شاخ️ دارای️
به️ ابتال️ بیشتر️در️معرض️ م️یباشند،️
قارچ️ فعالیت️ هستند.️ بیماری️ این️
نامناسب️ تهویه️ با️ گلخان️ههای️ در️
هوای️ و️ رطوبت️ شرایط️ در️ و️
دقیقاً️ که️ است️ شدید️ معموالً️ خنک️
بهم️نماه️ تا️ دی️ در️ ذکرشده️ شرایط️
کاماًل️ جیرفت️ منطقه️ گلخان️ههای️ در️
فراهم️است.️قارچ️عامل️بیماری️روی️
حمله️ بر️گها️ و️ میوه️ گل،️ به️ خیار️
اول️ هفت️ههای️ در️ عالئم️ و️ م️یکند️
ب️هصورت️عقیم️کردن️و️کشت️نگ️لها️
عالیم️ پ️سازآن️ و️ پنهان(️ )آلودگی️
بروز️ کپ️کزده️ گ️لهای️ بصورت️
️با️کاهش️قاب️لتوجه️ م️یکند️و️کشاورز
محصول️روبرو️م️یشود.️اما️در️شرایط️
متوسط️ و️ کوچک️ میو️ههای️ پیشرفته️
به️ که️ کپ️کزده️ انتهایی️ قسمت️ از️
م️یشوند.️ دیده️ خاکستری️ رنگ️
لک️ههای️ ب️هصورت️ عالئم️روی️برگ️
بزرگ️ خیلی️ تا️ کوچک️ دایر️های️
قارچ️ درصورت️یکه️ و️ م️یکنند️ ظهور️
به️ساقه️حمله️کند️باعث️خشک️شدن️
️بیماری️در️ ️این بخش️هوایی️م️یگردد.
شرایط️جیرفت️عالوه️بر️گلخان️هها️در️
نیز️ خیار️ کشت️ پن️جمتری️ تون️لهای️
صورت️ در️ م️یکند.️ وارد️ خسارت️
شدت️آلودگی️و️ادامه️آن️روی️میوه️
سیا️هرنگی️ و️ سخت️ اندا️مهای️ آلوده️
)فرم️ سختینه️ یا️ اسکلروت️ همان️ که️

تشکیل️ هستند️ در️خاک(️ قارچ️ دوام️
رعایت️ عدم️ صورت️ در️ و️ م️یشود️
و️ شده️ خاک️ وارد️ مزرعه️ بهداشت️
ایجاد️آلودگی️ بعدی️ برای️سال️های️

م️یکند.
بیماری کپک خاکستری 

روی توت فرنگی:
در️گیاه️تو️تفرنگی️این️بیماری️بیشتر️
م️یزند،️ خسارت️ و️ حمله️ میوه️ به️
از️ پس️ گر️ بیمار️ ب️هعنوان️ بخصوص️
ویرانگر️ و️ سریع️ اغلب️ که️ برداشت️
غیرقابل️ را️ میوه️ ب️هطور️یکه️ است️
م️ینماید.️ غیرقاب️لمصرف️ و️ فروش️
برداشت،️ زمان️ از️ ب️هعبار️تدیگر️
فروش️ بازار️ به️ رسیدن️ تا️ حم️لونقل️
قاب️لتوجهی️ خسارت️ مصرف️ و️
م️یتواند️ قارچ️ این️ همچنین️ م️یزند.️
تا️ سبز️ میو️ههای️ و️ بر️گها️ گل،️ به️
و️ نموده️ حمله️ نیز️ تو️تفرنگی️ سفید️
خسارت️ میزان️ کند.️ وارد️ خسارت️
روی️گل️ها️عمدتاً️در️شرایط️خنک️و️
️م️یشود.️هما️نطور️که️ مرطوب️تشدید
گفته️شد️میو️ههای️مبتالبه️این️بیماری️
کامل،️ رسیدن️ از️ قبل️ و️ بدشکل️
پوسیده️و️از️بین️م️یروند.️اما️میو️ههای️
️بیماری️بسیار️سریع️ ️اثر ️در ️رسیده کاماًل
ب️هصورت️ قارچ️ بار️ توده️ و️ نابودشده️
ب️هخوبی️ آ️نها️ روی️ خاکستر️یرنگ️
آن️ ادامه️ در️ و️ است️ قاب️لمشاهده️
سختینه️یا️همان️اسکلروت️های️قارچ️
سیا️هروی️ رنگ️ به️ و️ درشت️ تقریبا️
️بقایای️تو️تفرنگی️ میوه،️دمبرگ️ها️و
برای️ را️ زمین️ و️ م️یشوند️ تشکیل️

️نیز️آلوده️م️یکنند. ️بعدی سالهای
️بیماری: ️پیشگیری️و️کنترل رو️شهای
رطوبت️ کاهش️ و️ مناسب️ 1-تهویه️
را️ههای️ مؤثرترین️ از️ یکی️ گلخانه️
بدون️هزینه️برای️مبارزه️با️این️بیماری️

است.
در️ گرمایشی️ وسایل️ از️ 2-استفاده️
گلخانه️مفید️است️زیرا️این️بیماری️در️
بیشتر️ شرایط️مرطوب،️سرد️و️خنک️

خسارت️وارد️م️یکند.
ازته️ کودهای️ دادن️ از️ 3-خودداری️
رشد️ افزایش️ باعث️ که️ بی️شازاندازه️
شده️ خیار️ بوت️ههای️ و️ برگ️ و️ شاخه️
و️آ️نها️را️در️مقابل️بیماری️حسا️ستر️
با️ گیاه️ تقویت️ درحال️یکه️ م️یکند.️
ماکرو️ و️ میکرو️ کودهای️ از️ استفاده️
️بیماری️ ️برابر ️مقاومت️گیاه️در ️ایجاد در

️م️یشود. توصیه
)مزرعه(️ گلخانه️ بهداشت️ 4-رعایت️
بوت️ههای️ و️ میو️هها️ جم️عآوری️ یعنی️
آلوده️و️خارج️کردن️آ️نها️از️مزرعه️
از️ جلوگیری️ ب️همنظور️ انها️ نابودی️ و️
و️ زراعی️ فصل️ در️ بیماری️ توسعه️

سالهای️بعد.
از️ استفاده️ با️ شیمیایی️ 5-مبارزه️
بازار️ در️ موجود️ قار️چک️شهای️
کلروتالونیل)داکونیل(که️ ازجمله️
بیماری️ این️ بر️ عالوه️ خیار️ روی️
سفیدک️ یا️ آتشک️ بیماری️ م️یتواند️
را️ خیار️ دروغی(️ یا️ داخلی)کرکی️
قار️چکش️ همچنین️ کند.️ کنترل️ نیز️
تی️ )رورال️ ایپردیون+کاربندازیم️
️نیز️ ️تیوفات️متیل اس(،️دیکلوفلوآنید️و

️بیماری️مؤثر️م️یباشند. ️این روی

بیماری کپک خاکستری توت فرنگی و خیار

به قلم دکتر ذبیح اهلل 
اعظمی

 استادیار بخش 
گیاهپزشکی دانشکده 

کشاورزی دانشگاه جیرفت

تبلیغات ویژه انتخـابات از طراحی تا چاپ با 

تحویل فوری پذیرفته می شود .
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ماهنامه اجتماعی فرهنگی پردیس ماهنامه منطقه ای پردیس جنوب
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

شهر دوساری در جنوب کرمان یکی از شهرهای زیبا و تاریخی منطقه 
است که پس از ارتقا به شهر در دهه اخیر خدمات گسترده ای در آن انجام 
گرفته به طوری که در آینده میتواند به یکی از مناطق هدف گردشکری و 
با شهرت ملی بدل شود ، بیشترین خدمات انجام شده در دوران شهرداری: 

مهندس مجید داوری شهردار جوان و خوشفکر انجام گرفته  است . 
هنر مدیریت شهری در استفاده کارآمد از اعتبارات کم به بهترین شکل 
ممکن است که شهردار موفق دوساری به خوبی توانسته است بین هزینه 
های باالی مدیریت شهری و بودجه های ناچیز در دسترس ، توازن برقرار 
کند ، فهرست کردن اقدامات انجام گرفته توسط شهردار و شورای این 
شهر  تکرار مکررات است لذا تنها نگاهی به تالش و برنامه ریزی شهردار 
و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری برای تدارک سفر اخیر معاونت 
از  تا  این شهر کافی است  به  ریاست جمهوری دکتر محمدباقر نوبخت 
دغدغه های شبانه روزی شهردار و اعضای شورای شهر در  جهت گرفتن 
حمایت های همه جانبه مسئوالن بلند پایه کشوری و پیشرفت و آبادانی 

هر چه بیشتر پی ببریم .  

****
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 
امداد  کمیته  کرمان،رئیس  استاندار  فدایی  دکتر  کشور،  بودجه 
کشور،معاون بنیاد مسکن کشور،مدیر کل صداوسیما مرکز کرمان 
وجمعی از مسئولین استان در ادامه سفر یک روزه خود به جنوب استان 
از  از شهر ۵ هزار نفری دوساری و بررسی بخشی  بازدید  کرمان ضمن 
مشکالت و محرومیت های این خطه ، از شهرداری این شهر بازدید و 
جهت تکمیل ساختمان نیمه تمام شهرداری دارای ۶۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی ،  قول مساعد تکمیل و تجهیز این ساختمان را داد .
احداث سالن ورزشی شهر دوساری ، کمک مالی بابت بدهی شهرداری  
به پیمانکاران ، تامین اعتبار ساخت تابلوهای تمثال مبارک شهدا شهر 
دوساری و ... از دیگر مواردی بود که در این جلسه بررسی و قول مساعدت 

توسط معاون رئیس جمهور داده شد . 

چرخ پیشرفت و آبادانی مدیریت شهری دوساری از حرکت نمی ایستد
در پی بازدید معاون رئیس جمهور از شهرداری دوساری و اعالم حمایت و تأمین اعتبار ؛


