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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با حمایت از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، گفت: بی احترامی به اشخاص 
و شعارهای خالف شرع گناه کبیره است لذا در مراسمات باید از معصیت و گناه پرهیز کرد.

کنســرت موســیقی محلــی توســط گــروه 
اوای نخــل از شهرســتان قلعــه گنــج و گــروه 
تاریــک مــاه از شهرســتان منوجــان در قالــب گــروه 
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــان ب ــان دراصفه ــوب کرم جن
وحــدت 7دیمــاه هنرســرا خورشــید.. اجــرا شــد  
اعضــای گــروه  جنــوب کرمــان 1فــردوس امیــری 
سرپرســت و هماهنــگ کننــده اجــرا 2حســین 
نظــری خواننــده و نوازنــده چنگ3کریــم ببربیــان 
ــده و  ــور خوانن ــن پ ــاه جوش ــده سرنا4علیش نوازن
ــک  ــده دهل6مال ــان نوازن ــوب ببربی همخوان5ای
ــده  ــا نوازن ــرج الهدایی ــده دهل7ای ــی نوازن میران
ــاز  ــودی س ــاعر و مل ــی ش ــالن گرج ــک 8ارس تنب

ــروه گ

ــان  ــج( در اصفه ــه گن ــوب کرمان)قلع ــیقی جن موس
ــد ــه ش نواخت

کشف 18 پرنده هوبره در قلعه گنج
صفحه 3

ــی  ــد چندان ــاب: امی ــم انق ــر معظ رهب
بــه سیاســتمداران جهــان اســام نــدارم

صفحه2

ــور  ــاماندهی ام ــتاد س ــه س ــن جلس پنجمی
ــت  ــا محوری ــان ب ــتان منوج ــان شهرس جوان

ــا ــارکت ه مش
صفحه 3

ــار  ــدار رودب ــری فرمان ــت خب نشس
جنــوب بــا رســانه هــا و روابــط 

ادارات عمومــی 
صفحه2

عشــایری  راه  بازگشــایی 
فاریــاب بــه نارمنــد بــا 
ــال ــون ری ــار 300 میلی اعتب

صفحه 4

وی یادآور شد: حرف ما این است که اگر اشخاص عیبی دارند اول به خود او اطالع داده شود نه 
اینکه عیب اشخاص را در تجمع های چند هزار نفری اعالم کرد و سپس شعارهایی داده شود که 

خالف اسالم و شرع است بلکه گناه کبیره است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان خاطر نشان کرد: اگر افراد فقیه مراجعه نمایند قطعا 
آنان نیز چنین خواهند گفت که بی احترامی نسبت به اشخاص) چه دارای منصب دولتی باشند 
و چه نباشند( گناهی کبیره است لذا نباید مراسم های گوناگون با معصیت و گناه درآمیخته شود.
آیت اهلل جعفری گفت: از اول انقالب تاکنون از همه مسئولین بال استثناع حمایت نموده ام و اگر 

انتقادی هم وجود داشته عاقالنه به خود فرد تذکر داده شده است
وی به برگزاری 9 دی ماه امسال در استان و شعارهای گروهی برعلیه اشخاص معتمد نظام و 

رهبری و یار دیرین امام)ره( اشاره کرد و افزود: متاسفانه امسال مدیریت مراسم 9 دی با ضعف 
هایی روبرو بود و قطعا سخنران می توانست محیط را اداره کند.

ادامه صفحه دوم....

سالن زیبایی    
عروس نودژ

     
   بــا بهتریــن مــد 

روز 

شعبه دوم
با مدیریت خانم قربانی

09176941296

بنیــاد  نودژ-شــهرک 

مســکن-کوچه غدیــر جنــب 

ــودی ــی محم ــده فروش عم

 ابراز نگرانی امیری
 کهنوج برای کم آبی

 پردیس تهران

ــگاران از رودهــن، محمــد  ــه گــزارش   گروه اســتانهای باشــگاه خبرن ب
رضــا امیــری کهنــوج در مــورد وضعیــت اراضــی کشــاورزی در 
شهرســتانهای اســتان تهــران گفــت : کــم آبــی، تنهــا کشــاورزی 
ــرض  ــور در مع ــتانهای کش ــه اس ــد بلک ــی کن ــد نم ــت را تهدی پایتخ
ــی بــزرگ قــرار دارنــد .عضــو  ــده تخریب ــد و پدی ــن تهدی خطــر ای
شــورای  مجلــس  طبیعــی  منابــع  و  آب  و  کشــاورزی  کمیســیون 
ــس  ــتان پردی ــرد : شهرس ــح ک ــب تصری ــن مطل ــه ای ــالمی در ادام اس
ــاورزی  ــوزه کش ــی در ح ــق بحران ــت مناط ــران در فهرس ــتان ته در اس
ــروس  ــه وی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوج ب ــری کهن ــود .امی ــی ش ــوب م محس
مرگبــار در بدنــه کشــاورزی بــه شهرســتان هــای پردیــس و دماونــد هــم 
ســرایت کــرده اســت، اضافــه کــرد: شــاهد تغییــر کاربــری و ســاخت و 
ســاز هــای غیــر مجــاز و تخریــب اراضــی ملــی در مجمــوع در شــرق 
اســتان تهــران مــی باشــیم .عضــو کمیســیون کشــاورزی و آب و منابــع 
طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی در خاتمــه اظهــار داشــت: دماونــد 
از اضــالع کشــاورزی اســتان تهــران بــه حســاب مــی آیــد و نبایــد ایــن 

ــد  ــدا کن ــودگی پی ــتان فرس ــاورزی شهرس ــره کش ــه در زنجی حلق

بدون رشح................

دستور ریئس جمهور به وزیر دفاع :

                                                   تولید انواع موشک  با سرعت و جدیت بیشتر ادامه یابد)صفحه 2(

     

حســن طاهــری شــورای بخــش آســمینون در گفتگــو بــا صبــح مکــران فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن بخــش اینگونــه شــرح داد:بخــش آســمینون در ضلــع 

غربــی شهرســتان منوجــان واقــع شــده اســت کــه حــد مــرز اســتان کرمــان درجنــوب و شــرق هرمــزگان واقــع شــده اســت و دارای 16000نفــر جمعیــت 
مــی باشــد ایــن بخــش بــا مردمــی نجیــب و تحصیلکــرده و بــا فرهنــگ اصیــل اســالمی و دلســوز بــه نظــام و والیــت ،مفتخــر بــه ســند شــهادت بیــش از 
یکصــد نفــر مــی باشــد و امــروز مــا بــر خــود مــی بالیــم کــه پشــیبان نظــام جمهــوری اســالمی و گــوش بــه فرمــان والیــت و رهبــری 
مــی باشــیم و قبــل از هــر مطلبــی جــا دارد از حمایــت معنــوی و تعامــل ارزنــده امــام جمعــه محتــرم آســمینون و فرمانــدار محتــرم 

منوجــان و بخشــدار آســمینون  و شــوراههای اســالمی و دهیــاران عزیــز تقدیــر و تشــکر فــراوان بعمــل آورم. خالصــه ای از فعالیتهــای 
انجــام شــده بدیــن شــرح اســت....

1-مکاتبــات ایــن شــورا تاکنــون بــه تعــداد 236 نامــه بــه ادارات مربوطــه جهــت رفــع مشــکل مــردم و اســتقرار ادارات  بخــش انجــام 
گردیــده  کــه انشــااهلل ایــن امــر مهــم تحقــق یابــد

2-بازدید از روستاهای بخش و ارسال مشکالت به ادارات مربوطه
3-پی گیری روکش آسفالت  محور نودژ-بجگان که به همت واالیی فرماندار محترم  اقدام گردید

4-پیگیری و مکاتبه جهت افت ولتاژ  برق روستاها و راه اندازی پست برق آسمینون 
5-پیگیری جهت رفع مشکل آب شرب روستاهای کنعان ،سکنان،هوروئیه

6-رفع مشکل روشنایی معابر  شهرک امام حسین و کنعان
7-پیگیری جهت تسطیع جاده های خاکی روستاهای سکنان ،پاگدار و کنعان و هوروئیه

8-شرکت منظم در جلسات شورای اداری
9-مساعدت مالی به دسته های رزمی

10-پیگیری و مکاتبه جهت آسفالت روستای گیرکان 
11-همکاری با بسیج جهت برگزاری یادواره شهداء و مراسمات ملی و مذهبی

12-سرکشی به خانواده های معظم شاهد و در معیت ریئس بنیاد شهید و امور ایثارگران
13-مکاتبه با صدا و سیما جهت رفع مشکل قطعی سیمای تلویزیون  بخش آسمینون

14-پیگیری و نصب تمثال شهدا گیرکان ،بنمغ و شهید آباد با همکاری دهیاران و شوراهها
15-همکاری با اداره راه جهت بتن کردن آبنماهای جاده های  روستایی با همکاری دهیاران

16-شرکت و همکاری  در اعیاد ومراسمات ملی و مذهبی  به همراه اقشار مختلف مردم
و درپایــان بــا آرزویــی  ســالمتی و ســر افــرازی بــه همــه خدمتگــزاران نظــام جمهــوری اســالمی ایــران ،از همــه مــردم بخــش شــهید 

پــرور و والیــی آســمینون درخواســت شــرکت پرشــور و نشــاط در حماســه انتخابــات  7 اســفند 1394 دارم .

بخش آسمینون با همت فرماندار و بخشدار و شوراههای اسامی با  سرعت رو به توسعه است

مدیریــت آمــوزش و پــرورش در پیامــی از دانــش آمــوزان و فرهنگیــان 
و مــردم شهرســتان قلعــه گنــج بــه جهــت حضــور باشــکوه در راهپیمایــی 
یــوم اهلل ســیزده آبــان تقدیــر و تشــکر کردنــد . متــن پیــام بــه شــرح زیــل 

مــی باشــد :
ســیزدهم آبــان مــاه روز ملــی مبــارزه بــا اســتکار جهانــی و نمونــه بــارزی 
از ظلــم ســتیزی و آزادیخواهــی ملتــی همیشــه هوشــیار و ســرافراز اســت 
ــار  ــر ب ــین زی ــداهلل الحس ــب اباعب ــی از مکت ــا تأس ــخ ب ــول تاری ــه در ط ک
ــه  ــا در منطق ــادی آن ه ــمنان و ای ــای دش ــه ه ــا توطئ ــه و ب ــم نرفت زور و ظل
ــان ،  ــوزان و فرهنگی ــش آم ــما دان ــذا از ش ــد . ل ــرده ان ــارزه ک ــه و مب مقابل
مدیــرا ن و مربیــان و مــردم شــریف شهرســتان قلعــه گنــج کــه بــا حضــور 
ــخ  ــری را د ر تاری ــن دیگ ــرگ زری ــان ، ب ــیزده آب ــوم اهلل س ــی ی در راهپیمای
ــم  ــی نمای ــکر م ــر و تش ــد تقدی ــم زدی ــالمی رق ــوری اس ــالب و جمه انق
. مجتبــی احمــدی مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان قلعــه گنــج  

تقدیر مدیریت آموزش و پرورش از دانش آموزان ، فرهنگیان و مردم شریف شهرستان قلعه گنج
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2صبح مکران

ــاع در  ــر دف ــه وزی ــور ب ــس جمه ــتور ریی دس
ــکا: ــه آمری ــت های خصمان ــی سیاس پ

تولیــد انــواع موشــک  بــا ســرعت و جدیــت 
بیشــتر ادامــه یابــد 

تــداوم  بــه  اشــاره  بــا  جمهــور  رییــس 
دخالــت  و  خصمانــه  سیاســت های 
نامشــروع و غیرقانونــی آمریــکا در زمینــه 
حــق تقویــت قــدرت دفاعــی جمهــوری 
اســالمی ایــران، بــه وزیــر دفــاع و پشــتیبانی 
در  کــه  داد  دســتور  مســلح  نیروهــای 
ــوب،  ــی مص ــت های دفاع ــوب سیاس چارچ
برنامــه تولیــد انــواع موشــک های مــورد 
نیــاز نیروهــای مســلح بــا ســرعت و جدیــت 

بیشــتری ادامــه یابــد.
تــداوم  بــه  اشــاره  بــا  جمهــور  رییــس 
دخالــت  و  خصمانــه  سیاســت های 
نامشــروع و غیرقانونــی آمریــکا در زمینــه 
حــق تقویــت قــدرت دفاعــی جمهــوری 
و  دفــاع  وزیــر  بــه  ایــران،  اســالمی 
داد  نیروهــای مســلح دســتور  پشــتیبانی 
دفاعــی  سیاســت های  چارچــوب  در  کــه 
مصــوب، برنامــه تولیــد انــواع موشــک های 

ــرعت و  ــا س ــلح ب ــای مس ــاز نیروه ــورد نی م
جدیــت بیشــتری ادامــه یابــد.، متــن دســتور 
حجــت االســالم و المســلمین دکتــر حســن 
ــر  ــان وزی ــین دهق ــر حس ــه دکت ــی ب روحان
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح بــه ایــن 

شــرح اســت:
بسمه تعالی

آقــای  جنــاب  پاســدار،  ســرتیپ  ســردار 
دهقــان دکتــر حســین 

ــای  ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــرم دف ــر محت وزی
ــلح مس

سالم علیکم
ــر  ــکا در نظ ــت آمری ــرًا دول ــه ظاه ــا ک از آنج
خصمانــه  سیاســت های  ادامــه  در  دارد، 
و دخالــت نامشــروع و غیرقانونــی خــود 
در زمینــه حــق تقویــت قــدرت دفاعــی 
جمهــوری اســالمی ایــران، اقــدام بــه افزودن 
افــراد و مؤسســات جدیــدی در فهرســت 
تحریم هــای ظالمانــه قبلــی نمایــد؛ الزم 
ــی  ــت های دفاع ــوب سیاس ــت در چارچ اس
مصــوب، برنامــه تولیــد انــواع موشــک های 
ــرعت و  ــا س ــلح ب ــای مس ــاز نیروه ــورد نی م
ــن در  ــه یابد.همچنی ــتری ادام ــت بیش جدی
ــط  ــات غل ــه اقدام ــرار این گون ــورت تک ص
ــوی آمریــکا، وزارت  ــه از س و مداخله جویان
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح موظــف 
امکانــات،  کلیــه  از  اســتفاده  بــا  اســت 
گســترش  بــرای  جدیــدی  برنامه ریــزی 
توانمندی هــای موشــکی کشــور، به عمــل 

آورد.
بایــد تأکیــد کنــم کــه توانمندی هــای دفاعــی 

ــات و  ــل ثب ــران عام ــالمی ای ــوری اس جمه
ــدی  ــا تهدی ــه تنه ــوده و ن ــه ب ــت منطق امنی
ــرای  ــًا ب ــه صرف ــت، بلک ــران نیس ــه دیگ علی
و  اســتقالل  حاکمیــت،  از  پاســداری 
تمامیــت ارضــی کشــور و مبــارزه بــا پدیــده 
شــوم تروریســم و افــراط و در جهــت منافــع 
می باشــد. جهانــی  و  منطقــه ای  مشــترک 
ــران در طــول  دولــت جمهــوری اســالمی ای
مذاکــرات هســته ای اعــالم کــرده اســت کــه 
ــروع  ــی مش ــدرت دفاع ــون ق ــچ گاه پیرام هی
کشــور و از جملــه برنامــه موشــکی خــود بــا 
کســی مذاکــره ننمــوده، و بــا تأکیــد بــر حــق 
ــاع مشــروع خویــش، هیــچ محدودیتــی  دف

ــت. ــد پذیرف ــوزه نخواه ــن ح را در ای
ــران  ــکی ای ــه موش ــه برنام ــت ک ــن اس روش
به هیچ وجــه جزئــی از برجــام نبــوده، کــه 
مقامــات رســمی آمریکایــی نیــز بــر آن اذعان 
ــده  ــالم ش ــا اع ــه باره ــور ک ــد. همان ط دارن
ــن  ــی در دکتری ــته ای جای ــالح هس ــت س اس
دفاعــی ایــران نــدارد و لــذا توســعه و تولیــد 
ــچ گاه  ــه هی ــران ک ــتیک ای ــک های بالس موش
ــته  ــای هس ــل کالهک ه ــت حم ــرای قابلی ب
ابــزاری  به عنــوان  نشــده اند،  طراحــی  ای 
ــا  ــور ب ــاع از کش ــرای دف ــارف ب ــم و متع مه

ــت. ــد یاف ــه خواه ــت ادام ــدرت و صالب ق

حسن روحانی
رئیس جمهور

ــاع در  ــر دف ــه وزی ــور ب ــس جمه ــتور ریی دس
ــد  ــکا: تولی ــه آمری ــت های خصمان ــی سیاس پ
ــتر  ــت بیش ــرعت و جدی ــا س ــک  ب ــواع موش ان

ــد ــه یاب ادام

مراسم 9 دی در شهر نودژ
مراســم ســالروز حماســه 9 دی بــا ســخنرانی نماینــده ولــی فقیــه حجــت االســالم و المســلمین احمــدی نیــک امــام جمعــه شــهر نــودژ  در مســجد جامــع شــهر نــودژ  برگــزار 
ــف  ــار مختل ــئوالن و اقش ــه مس ــم ک ــن مراس ــد.در ای ــزار ش ــودژ برگ ــهر ن ــع ش ــجد جام ــاعت 9 در مس ــنبه س ــه 9 دی روز چهارش ــت حماس ــم گرامی داش می شود.مکران:مراس

مــردم حضورداشــتند، حجت االســالم احمــدی نیــک نماینــده ولــی فقیــه در مســجد جامــع شــهرنودژ ســخنران ایــن مراســم بــود
نهــم دیمــاه 1388روز اتحــاد ، همدلــی ، بصیــرت ، وقــت شناســی ودشــمن شناســی ، روزی کــه خــروش ملــت مســلمان ایــران بــرای دفــاع از کیــان نظــام، اســالم ، قــرآن 

ووالیــت یکبــار دیگــر بــه صحنــه آمــد تــا بــرگ زریــن دیگــری در تاریــخ شــکوهمند انقــالب اســالمی ایــران رقــم زنــد .
حماســه 9 دی روز بصیــرت ومیثــاق امــت باوالیــت و روز یــأس و ناامیــدی دشــمنان در بــه ثمــر رســاندن توطئــه علیــه ســنگر والیــت اســت.مردم والیتمــدار وبصیــر ایــران 
اســالمی بــا حضــور هوشــمندانه و بــی نظیــر خــود یکــی از بــزرگ تریــن وبــا شــکوه تریــن والبتــه مهــم تریــن اجتمــاع وراهپیمایــی سراســر ی تاریــخ ایــران اســالمی را رقــم 
ــال 88 روزی  ــاه س ــوم اهلل 9 دی م ــیددر واقعی ــان کش ــه رخ جهانی ــان را ب ــت مداریش ــرت ووالی ــت ، بصی ــالب ووالی ــاع از انق ــن دف ــه ضم ــود درصحن ــور خ ــا حض ــد وب زدن

مانــدگار در صفحــات تاریــخ زریــن انقــالب اســالمی اســت.
حضــور یکپارچــه اقشــار مختلــف مــردم نــودژ اعــم پیــر و جــوان گــواه ایــن مدعــا بــود کــه مــردم در دفــاع از آرمانهــای اســالم و انقــالب هیــچ گاه کوتــاه نیامــده و تــا آخریــن 

قطــره خــون خویــش در راســتای تثبیــت و اســتواری ایــن راه عظیــم قــدم خواهنــد برداشــت.

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان کهنوج
بدینوسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی  از سوی انجمن  مذکور اسامی و سمت هریک از اعضا  و 

علــی البــدل هیئــت مدیــره کــه از تاریــخ 94/6/29 بــه مــدت ســه ســال و بازرســان بــه مــدت  یــک ســال انتخــاب  شــده انــد  بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.1-مرضیه امیــری   رئیــس هیئــت مدیره2-علیرضــا 
ــاد                ــاه آب ــی ش ــرا فالح ــی 7- زه ــازرس  اصل ــی    ب ــحر مهیم ــت مدیره6-س ــدل هیئ ــی الب ــی   عل ــور میرزای ــه پ ــر 5-صدیق ــی   دبی ــده زابل ــه دار 4-فرخن ــی      خزان ــا خان ــب رئیس3-فریب ــنجری     نائ س

بــازرس علــی البــدل -ضمنــا مطابــق  مــاده 26 اساســنامه کلیــه اســناد و اوراق  مالــی و بهــادار بــا امضــای مشــترک 
رئیس هیئت  مدیره یا دبیر  و خزانه دار مهمور  به مهر انجمن  معتبر خواهد بود

رضا اسماعیلی
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه  اجتماعی استان کرمان

ــی  ــط عموم ــگاران ورواب ــوب وخبرن ــه فرمانداررودبارجن جلس
ــد ــزار ش ــداری برگ ــالن فرمان ــای اداره هادرس ه

ــه مناســبت ســالروزمیالدپیامبر  ــای ناوکــی ضمــن تبریــک ب  اق
ــه  ــانی ک ــورمردم ایران.کس ــالروزبصیرت سلحش ــم دی س و نه
ــه  ــت ایجادفتن ــال 1388باع ــع رهبرمیدانستنددرس خودرامطی
ــه  ــی ک ــای انتخابات ــتندازبداخالقی ه ــدن واضهارداش ــی ش های
موجــب ایحــاد اختــالف واغتشــاش میشــود بپرهیزیدوهــم 
ــم  ــگاه کنی ــورمان ن ــات دوروبرکش ــتندبه اتفاق ــن اظهارداش چنی
اتفاقاتــی کــه در.ســوریه ،ترکیه،عراق،افغانستان،پاکستان،وکشــو
رهــای حاشــیه خلیــج فــارس .حرکــت های گــروه هــای تکبیری 
ــورماحاکم  ــف خدادرکش ــه لط ــه ب ــی ک ــه امنیت ــم وب ــگاه کنی ران
درراســتای  کــه  داریــم  ماوظیفــه  کنیــم  نــگاه  هــم  اســت 
حمایــت ازفرمایشــات وتفکرمقــام معظــم رهبــری حرکــت 
ــفرکاری  ــش از27س ــه بی ــه گفتندک ــی در ادام ــای ناوک ــم آق کنی
بــه تهــران داشــتنددرحوزه آب شــهری پــروژه مهــم انتقــال 
آب مختارآبادبــه رودبارتادهــه فجرافتتــاح خواهدشــد.وپروژه 
ــده  گازرســانی رادرشــهررودبارکلیدزدیم کــه انشــااهلل تاســال این
ــال  ــان س ــتایی تاپای ــانی روس ــد.بحث آب رس ــام میرس ــه اتم ب
مالــی رتبــه آب رســانی رابــاالی 73./. خواهیــم رســاند.

ــته  ــال گذش ــردم درس ــالمت م ــن س ــت وتعیی ــه بهداش درحوض
37مرکزبهداشــت و4مرکزدرمانگاهــی دررودبــار راکلیدزدیــم.
درحوضــه تــاالب جازموریــان تاالبــی کــه ازدریاچــه ارومیــه هــم 
بااهمیــت تراســت بــه فراموشــی ســپرده شــده بودانشــااهلل ظــرف 
3یا4مــاه اینــده ایــن تــاالب احیامــی شــودوبرای دامداری،علوفه 
ودرمواردمتعــددی اســتفاده شــود.وپایان اشــاره کردنــد کــه 
بیــش از234کیلومتــرراه روســتایی رادریــک ونیــم ســال گذســته 
آســفالت کردیــم وامیدواریــم کــه تادوســال آینــده شــاهدهیچ راه 
ــوص  ــاورزی درخص ــث کش ــیم دربح ــی نباش ــتایی خاک روس
ــار  ــل ب ــروع فص ــااهلل باش ــبزوهندوانه انش ــه ،خیارس خریدگوج
ــرت  ــدس حض ــتان مق ــه ازاس ــرمایه گذارک ــروه س ــک گ مجددآی
امــام قرارداداولیــه آن راهــم بســته ایــم وغرفــه هــای خوبــی 
ــااهلل  ــاص دادندوانش ــوالت رودباراختص ــرای محص ــران ب درته
ــوالت  ــت خریدمحص ــم وضعی ــذاران بتوانی ــرمایه گ باحضورس
کشــاورزان رادررودباربــه ســرانجام خوبــی برســانیم در پایــان از 

ــد. ــکر کردن ــر و تش ــا تقدی ــانه ه ــریات  و رس ــور نش حض
 اصابر خبرنگار صبح مکران

نشســت خبــری فرمانــدار رودبــار جنــوب 
بــا رســانه هــا و روابــط عمومــی ادارات

رهبــر معظــم انقــالب: امیــد چندانی بــه سیاســتمداران 
ــه  ــاب ب ــه ای خط ــت اهلل خامن ــدارم آی ــالم ن ــان اس جه
ــدن  ــای تم ــد: تضاده ــالم فرمودن ــان اس ــای جه علم
غــرب خــود را نشــان می دهــد؛ مســلمانان بــا همــت 
خــود تمــدن نویــن اســالمی را برپــا کنندهمزمــان بــا 
هفدهــم ربیــع االول، خجســته ســالروز میــالد پیامبــر 
امــام  اعظــم حضــرت محمــد )ص( و حضــرت 
صــادق )ع(، مســئوالن نظــام، میهمانــان شــرکت 
ســفرای  اســالمی،  وحــدت  کنفرانــس  در  کننــده 
کشــورهای اســالمی و جمعــی از قشــرهای مختلــف 
ــه  ــت اهلل خامن ــرت آی ــا حض ــروز ب ــح ام ــردم، صب م
ــد. ــدار کردن ــالمی دی ــالب اس ــم انق ــر معظ ای رهب
رهبــر انقــالب اســالمی در ایــن دیــدار ضمــن تبریــک 
ــم الشــأن اســالم)ص( و  ــر عظی ســالروز میــالد پیامب
حضــرت امــام صــادق)ع( بــا اشــاره بــه دمیــده شــدن 
روح زندگــی و معنویــت واقعــی و احیــای دنیــای 
مــرده و آفــت زده جاهلیــت بــا ظهــور اســالم و والدت 
امــروز  و بعثــت پیامبــر)ص(، مهمتریــن وظیفــه 
ــتین  ــنفکران راس ــاء و روش ــژه علم ــالم بوی ــای اس دنی
را »تــالش مجدانــه و مجاهدانــه« بــرای دمیــدن روح 
ــم و  ــر از ظل ــای پ ــت در دنی ــالم و معنوی ــی اس واقع
تبعیــض و قســاوت کنونــی دانســتند و تأکیــد کردنــد: 
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــت ک ــالم اس ــای اس ــت دنی ــروز نوب ام
از دانــش و ابزارهــای جهانــی و همچنیــن عقــل و 
ــدی و تدبــر و بصیــرت، در جهــت برپایــی  خردمن
»تمــدن نویــن اســالمی« حرکــت کند.حضــرت آیــت 
اهلل خامنــه ای گرامیداشــت میــالد پیامبــر)ص( را در 
مقابــل وظیفــه مــورد انتظــار از دنیــای اســالم، بســیار 
ــت  ــه ام ــروز وظیف ــد: ام ــمردند و گفتن ــک برش کوچ
اســالمی، فقــط گرامیداشــت میــالد یــا بعثــت پیامبــر 
اســالم )ص( نیســت بلکــه دنیــای اســالم بایــد 
ــالمی  ــن اس ــدن نوی ــه تم ــیدن ب ــود را رس ــام خ اهتم
قــرار دهد.ایشــان افزودنــد: تمــدن نویــن اســالمی بــه 
معنــای تجــاوز بــه ســرزمین هــا، پایمــال کــردن حقوق 
انســانها و تحمیــل کــردن اخــالق و فرهنــگ خــود بــه 
ملتهــا نظیــر آنچیــزی نیســت کــه تمــدن غربــی انجــام 
ــی  ــت اله ــردن فضیل ــه ک ــای هدی ــه معن ــه ب داد بلک
ــیر  ــخیص مس ــرای تش ــه ب ــاد زمین ــریت و ایج ــه بش ب

صحیــح بوســیله خــود انســانها اســت.رهبر انقــالب 
ــتفاده غــرب از دانــش و  ــالمی بــا اشــاره بــه اس اس
فلســفه دنیــای اســالم بــرای پایــه ریــزی تمــدن خــود، 
ــد: ایــن تمــدن اگرچــه جلــوه هــای  خاطرنشــان کردن
ــای  ــهولت و ابزاره ــرعت، س ــاوری، س ــی از فن زیبای
مختلــف زندگــی ارائــه کــرد امــا بــرای بشــریت 
خوشــبختی، ســعادت و عدالــت بــه ارمغــان نیــاورد و 
در درون خــود نیــز دچــار تضــاد شــده اســت.حضرت 
ــا  ــرب ب ــدن غ ــد: تم ــد کردن ــه ای تأکی ــت اهلل خامن آی
ظاهــر پــر زرق و بــرق خــود، اکنــون از لحــاظ اخالقــی 
فاســد و از لحــاظ معنــوی پــوک شــده اســت بــه گونــه 
ای کــه خــود غربــی هــا بــه ایــن واقعیــت اذعــان مــی 
کنند.ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه اکنــون نوبــت دنیــای 
اســالم اســت تــا در جهــت پایــه ریــزی شــالوده تمــدن 
نویــن اســالمی گام بــردارد، گفتند:بــرای رســیدن بــه 
ایــن هــدف، امیــدی بــه سیاســتمداران دنیــای اســالم 
ــن و روشــنفکران راســتین  ــد علمــای دی نیســت و بای
کــه قبلــه آنهــا غــرب نیســت، اقــدام بــه روشــنگری در 
میــان امــت اســالمی کننــد و بداننــد کــه برپایــی ایــن 
تمــدن، امــکان پذیــر اســت.رهبر انقــالب اســالمی بــا 
اشــاره بــه ظرفیــت هــا و توانایــی هــای دنیــای اســالم 
از جملــه ســرزمین هــای خــوب، موقعیــت جغرافیایی 
ــا  ــروی انســانی ب ــراوان، و نی ــع طبیعــی ف ــاز، مناب ممت
اســتعداد، خاطرنشــان کردنــد: اگــر ایــن ظرفیــت 
ــوند،  ــه ش ــم آمیخت ــالم دره ــی اس ــم واقع ــا تعالی ــا ب ه
ــه  ــد آفرینــش هــای هنرمندان امــت اســالمی مــی توان
خــود را در عرصــه هــای علــم و سیاســت و فنــاوری و 
همچنیــن عرصــه هــای اجتماعــی بــه ظهــور برســاند.
جمهــوری  نظــام  ای  خامنــه  اهلل  آیــت  حضــرت 
ــه  ــیدن ب ــکان رس ــه از ام ــک نمون ــران را ی ــالمی ای اس
ــران  ــد: ای ــمردند و افزودن ــزرگ برش ــداف ب ــن اه ای
قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی، از لحــاظ علمــی، 
لحــاظ  از  و  افتــاده  عقــب  اجتماعــی،  و  سیاســی 
سیاســی، منــزوی و از لحــاظ شــئونات کشــور کامــاًل 
وابســته بــود امــا امــروز بــه برکــت اســالم، ملــت ایران 
هویــت و شــخصیت خــود را نشــان داده و کشــور بــه 
پیشــرفتهای مهمــی در علــم و فنــاوری و دانــش هــای 
نویــن رســیده و جــزو چنــد کشــور برتــر در ایــن 

ــم  ــل تعمی ــه را قاب ــن نمون ــان ای ــا است.ایش ــه ه عرص
بــرای همــه دنیــای اســالم دانســتند و تأکیــد کردنــد: 
رســیدن بــه ایــن جایــگاه شــرط دارد و شــرط آن نیــز، 
کوتــاه شــدن ســایه ســنگین ابرقدرتهــا از ملتهــا اســت 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرا رس ــم دارد زی ــه ه ــه هزین ــه البت ک

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــه ام ــدون دادن هزین ــزرگ ب ب
رهبــر انقــالب اســالمی بــا تأکیــد بــر اینکــه در تمــدن 
ــوری  ــچ کش ــرب، هی ــدن غ ــالف تم ــر خ ــالمی ب اس
ــد: در  ــرار نمــی گیــرد، افزودن ــا زور تحــت ســلطه ق ب
پایــه ریــزی تمــدن نویــن اســالمی نبایــد نگاهمــان بــه 
غربــی هــا باشــد و نبایــد بــه لبخنــد و اخــم آنهــا توجــه 
ــت  ــا و ظرفی ــه تواناییه ــکاء ب ــا ات ــد ب ــه بای ــم بلک کنی

هــای خــود، در مســیر صحیــح حرکــت کنیــم.
ابزارهــای  از  یکــی  ای  خامنــه  اهلل  آیــت  حضــرت 
ــن  ــدن نوی ــی تم ــری از برپای ــرای جلوگی ــمنان ب دش
ــتند  ــلمانان دانس ــان مس ــه می ــاد تفرق ــالمی را ایج اس
و گفتنــد: از هنگامیکــه موضــوع شــیعه و ســنی در 
ــرح  ــی مط ــتمداران امریکای ــات و سیاس ــات مقام ادبی
شــد، اهــل فهــم و اهــل نظــر نگــران شــدند زیــرا 
ــد و  ــه جدی ــک توطئ ــال ی ــا بدنب ــود آنه ــخص ب مش
خطرنــاک تــر از قبــل هستند.ایشــان بــا تاکیــد بــر 
اینکــه امریکاییهــا بــا اصــل اســالم مخالــف هســتند و 
ــد فریــب اظهــارات آنهــا را در حمایــت از برخــی  نبای
فرقــه هــا، خــورد خاطرنشــان کردنــد: اظهــارات رئیس 
جمهــور قبلــی امریــکا بعــد از ماجــرای یــازده ســپتامبر 
ــان آورد، در واقــع  ــر زب کــه ســخن از جنــگ صلیبــی ب
نشــان دهنــده جنــگ دنیــای اســتکبار بــا اســالم 
اســت.رهبر انقــالب اســالمی، اظهــارات مقامــات 
فعلــی امریــکا مبنــی بــر موافقــت بــا اســالم را خــالف 
واقــع و نشــانه نفــاق آنهــا دانســتند و گفتنــد: مقامــات 
ــا اصــل اســالم مخالــف و برخــالف  فعلــی امریــکا ب
ــالف  ــاد اخت ــال ایج ــد، بدنب ــی کنن ــه م ــی ک اظهارات
میــان مســلمانان هســتند و نمونــه آن هــم ایجــاد 
فرقــه هایــی تروریســتی همچــون داعــش و فرقــه 
هــای دیگــر اســت کــه بــا پــول وابســتگان بــه امریــکا 
ــع  ــده و فجای ــود آم ــان بوج ــی آن ــای سیاس ــک ه و کم

ــد. ــار آورده ان ــه ب ــالم ب ــای اس ــی را در دنی کنون

رهبر معظم انقاب: امید چندانی به سیاستمداران جهان اسام ندارم

جمعیت جهان اعام شد 
دفتــر سرشــماری آمریــکا اعــالم کــرد کــه جمعیــت جهــان در روز 
ــون  ــارد و 300 میلی ــت میلی ــه هف ــًا ب ــال 2016 تقریب ــه س اول ژانوی
ــا خبرگــزاری قطــر پنجشــنبه  نفــر خواهــد رســید.به گــزارش ایرن
ــماری  ــر سرش ــای دفت ــن ه ــه تخمی ــزارش داد ک ــنگتن گ از واش
ــیاره زمیــن در اول  ــت س ــه جمعی ــت ک ــکا حاکــی از آن اس آمری
ــزار  ــون و 889 ه ــارد و 295 میلی ــت میلی ــه )11 دی( هف ژانوی

256 نفــر خواهــد شــد کــه ایــن میــزان حاکــی از یــک افزایــش 78 
ــارد و 367  ــک میلی ــا ی ــت.چین ب ــد اس ــا 1/08 درص ــی ی میلیون
میلیــون نفــر پرجمعیــت تریــن کشــور جهــان و کشــورهای هنــد 
بــا یــک میلیــارد و 252 میلیــون، آمریــکا بــا 322 میلیــون و 762 
ــزی،  ــتند. اندون ــدی هس ــت بع ــورهای پرجمعی ــر کش ــزار نف ه
ــز از  ــن نی ــیه و ژاپ ــگالدش، روس ــه، بن ــتان، نیجری ــل، پاکس برزی

ــوند ــی ش ــوب م ــان محس ــت جه ــورهای پرجمعی ــر کش دیگ
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صبح مکران

ــره  ــده هوب ــف 18 پرن      کش
ــج ــه گن در قلع

نیــروی  مامــوران  توســط  هوبــره  نــوع  از  کمیــاب  مهاجــر  پرنــده  قطعــه   18
شــد. وضبــط  کشــف  قاچاقچیــان  دســت  از  قلعه گنــج  شهرســتان   انتظامــی 
بــه گفتــه ســرهنگ پرنــگ فرمانــده انتظامــی شهرســتان قلعه گنــج :در ایــن خصــوص دو 
 نفــر قاچاقچــی بــه همــراه یک خــودرو کشــف وضبــط و بــه مقامــات قضایی تحویل شــد.
وی افــزود ایــن پرنــده هــا در منطقــه جــاز موریــان بــا تلــه زنــده گیــری شــده بودنــد، وقرار 
ــوند. ــتاده ش ــارس فرس ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــه کش ــزگان ب ــتان هرم ــق اس ــود ازطری  ب
ــوب  ــل از جن ــن فص ــاله در ای ــه س ــره هم ــر هوب ــده مهاج ــه پرن ــت ک ــر اس ــه ذک  الزم ب
ــه  ــن منطق ــن  از ای ــان فروردی ــا پای ــد وت ــرت میکن ــان مهاج ــاز موری ــد ج ــه قص ــیبری ب س

ــان ــروز ببربی ــوچ میکنند.فی ک

3

عشــایری  راه  بازگشــایی 
ــا  ــد ب ــه نارمن ــاب ب فاری
ــال ــون ری ــار 300 میلی اعتب
ــاعدت  ــا مس ــت: ب ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــانی نیا در جم ــید احس جمش
ــد  ــه نارمن ــاب ب ــایری فاری ــال راه عش ــد س ــس از چن ــایر پ ــور عش اداره کل ام
بازگشــایی شــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک دســتگاه بلــدوزر بــرای 
اعــزام شــد و عملیــات  بــه منطقــه  راه  بازگشــایی، مرمــت و احــداث 
ــی  ــتای خدمات ده ــر در راس ــن ام ــت: ای ــان داش ــام داد، بی ــازی را انج راه س
ــه اســت. ــه تولیــد در منطقــه صــورت گرفت ــه عشــایر و رونــق بخشــیدن ب ب
ــر راه  ــروژه 15 کیلومت ــن پ ــح کــرد: در راســتای اجــرای ای احســانی نیا تصری
کوهســتانی بــا اعتبــاری معــادل 300 میلیــون ریــال کــه چنــد ســال مســدود 
ــا بیــان اینکــه منطقــه نارمنــد از چنــد  بــود، بازگشــایی و مرمــت شــد.وی ب
ــاب  پارچــه روســتا تشــکیل شــده اســت و در شــمال غربــی شهرســتان فاری
قــرار دارد، افــزود: نارمنــد از جملــه مناطــق مســتعد و حاصلخیــز کشــاورزی 
ــوان کــرد: کیفیــت و کمیــت محصــوالت  و عشــایری است.احســانی نیا عن
ــردی  ــه ف ــر ب ــگاه منحص ــزد و از جای ــه زبان ــن منطق ــی ای ــای دام و فرآورده ه
در بــازار برخــوردار اســت.مدیرکل امــور عشــایر جنــوب کرمــان ادامــه داد: 
ــژه جــاده  ــه وی ــود زیرســاخت ها ب ــر و نب ــه دلیــل خشکســالی های اخی ــا ب ام
ــی از  ــوار عشــایری منطقــه نارمنــد خال ــه جــز وجــود چنــد خان دسترســی ب
ســکنه شــده بود.احســانی نیا بــا تقدیــر از همــکاری فرمانــدار و بخشــدار در 
زمینــه بازگشــایی ایــن محــور خاطرنشــان کــرد: انتظــار مــی رود، مســئوالن 
شهرســتان توجــه و حمایــت بیشــتری در راســتای احیــای دوبــاره ایــن منطقــه 

نشــان دهنــد.

ــورای آرد  ــه ش  جلس

ــار  ــان در رودب و ن
ــوب جن

منصــور خانــه گیــر معــاون برنامــه ریــزی فرمانــداری رودبارجنــوب در جلســه 
ــا بیــان اینکــه خریــد  شــورای آرد و نــان در جمــع تولیــد کننــده هــای نــان ،ب
ــز  ــا و مراک ــی ه ــت ،گفت:نانوای ــهروندان اس ــق ش ــت ح ــالم و باکیفی ــان س ن
پخــت نــان بایســتی بــا رعایــت اصــول بهداشــتی نــان باکیفیــت و ســالم را بــه 

مشــتریان تحویــل دهنــد
ــه 48  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــار در ادام ــداری رودب ــزی فرمان ــه ری ــاون برنام مع
بــاب نانوایــی و مرکــز پخــت نــان در رودبــار در حــال ارائــه خدمــت بــه مــردم 
مــی باشــندافزود  از ایــن تعــداد 8 بــاب آزاد پــز هســتند کــه 6 بــاب در رودبــار 
ــار را  ــهر رودب ــهمیه آرد ش ــزان س ــت وی می ــر اس ــوت دای ــاب در زهکل و 2 ب
320 تــن در مــاه اعــالم کــرد و گفــت ایــن میــزان براســاس سرشــماری 
نفــوس و مســکن ســال 90 مــی باشــد و بــا توجــه بــه رشــد مثبــت جمعیــت 
در شهرســتان رودبارایــن مقــدار کافــی نیســت وی در ادامــه داد تشــویق و تنبــه 
هــای اتخــاذ شــده بــرای بــرای تولیــد کننــده هــای نــان را بــر اســاس بازدیــد 
کارشناســان شــورای آرد نــان بیــان کــرد و گفــت :در صورتــی کــه تولیــد کننــده 

ایــی تخلــف نمایــد از میــزان ســهمیه آرد وی کســر بــه افــرادی کــه
ــد  ــر از تولی ــه گی ــردد خان ــی گ ــاف م ــد اض ــت نماین ــت را رعای ــول پخ اص
ــالم  ــل پخت،س ــت مح ــا بهداش ــه ارتق ــبت ب ــت نس ــان خواس ــای ن ــده ه کنن
ســازی دســتگاه هــای پخــت و حــذف جــوش شــیرین تدابیــر الزم را در نظــر 
بگیرنــد وی در همیــن خصــوص گفــت: تولیــد کننــد هــای نــان جهــت ارائــه 
ــهیالت  ــاورزی از تس ــک کش ــه بان ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــر م ــات بهت خدم

ــد ــتفاده نماین ــی اس ــون ریال 25میلی

مناینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان بــا حامیــت از 

آیــت اللــه هاشــمی رفســنجانی، گفــت: بــی احرتامــی بــه اشــخاص 

و شــعارهای خــالف شــرع گنــاه کبیــره اســت لــذا در مراســمات باید 

از معصیــت و گنــاه پرهیــز کــرد.
 

ــید  ــت اهلل س ــان، آی ــتانداری کرم ــی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
یحیــی جعفــری بعــد از ظهــر چهارشــنبه در شــورای فرهنــگ 
عمومــی اســتان افــزود: در رابطــه بــا موضــوع ســال 88، دوســتانی 
همچــون آیــت اهلل خاتمــی، بنــده و حجــت االســالم علــم الهــدی را 

ــد. ــوان کردن ــتاز عن ــال 88 پیش ــه س ــا قضی ــورد ب در برخ
ــی  ــخاص عیب ــر اش ــه اگ ــت ک ــن اس ــا ای ــرف م ــد: ح ــادآور ش وی ی
دارنــد اول بــه خــود او اطــالع داده شــود نــه اینکــه عیــب اشــخاص 
ســپس  و  کــرد  اعــالم  نفــری  هــزار  چنــد  هــای  تجمــع  در  را 
شــعارهایی داده شــود کــه خــالف اســالم و شــرع اســت بلکــه گنــاه 

ــت. ــره اس کبی
ــان  ــر نش ــان خاط ــه کرم ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــن  ــز چنی ــان نی ــا آن ــد قطع ــه نماین ــه مراجع ــراد فقی ــر اف ــرد: اگ ک
خواهنــد گفــت کــه بــی احترامــی نســبت بــه اشــخاص) چــه دارای 

ــذا  ــت ل ــره اس ــی کبی ــند( گناه ــه نباش ــند و چ ــی باش ــب دولت منص
نبایــد مراســم هــای گوناگــون بــا معصیــت و گنــاه درآمیختــه شــود.
آیــت اهلل جعفــری گفــت: از اول انقــالب تاکنــون از همــه مســئولین 
بــال اســتثناع حمایــت نمــوده ام و اگــر انتقــادی هــم وجــود داشــته 

عاقالنــه بــه خــود فــرد تذکــر داده شــده اســت
وی بــه برگــزاری 9 دی مــاه امســال در اســتان و شــعارهای گروهــی 
ــام)ره(  ــن ام ــار دیری ــری و ی ــام و رهب ــد نظ ــه اشــخاص معتم برعلی
ــا  ــم 9 دی ب ــت مراس ــال مدیری ــفانه امس ــزود: متاس ــرد و اف ــاره ک اش
ــود و قطعــا ســخنران مــی توانســت محیــط  ــرو ب ضعــف هایــی روب

ــد. را اداره کن
ــه  ــه ارائ ــان ب ــتان کرم ــتی اس ــرکل بهزیس ــه مدی ــن جلس ــه ای در ادام
طــرح مدیریــت راهبــردی کاهــش آســیب هــای روانــی اجتماعــی – 
روانــی بــا رویکــرد اجتمــاع محــور ) آموزشــی، پژوهشــی و اطــالع 
ــالوه  ــع ع ــعه جوام ــد توس ــد: رون ــادآور ش ــت و ی ــانی( پرداخ رس
ــاه و آســایش نســبی، معضــالت،  ــرات مثبــت، افزایــش رف ــر تغیی ب
چالــش هــا و آســیب هــای متعــددی را نیــز پیــش روی جوامــع قــرار 

ــت. داده اس
ــور  ــه منظ ــا ب ــروزه دولته ــه ام ــد براینک ــا تاکی ــادق زاده ب ــاس ص عب
حفــظ و حراســت از جامعــه و ســوق دادن آن بــه ســوی رشــد و 
تعالــی، ملــزم بــه دخالــت در جهــت کاهــش ایــن معضــالت 
و مدیریــت آســیب هــای آن هســتند، خاطــر نشــان کــرد: بایــد 
رویکردهــای دولــت محــور و عرضــه محــور بــه ســمت رویکردهای 

ــد. ــر یابن ــور تغیی ــا مح ــور و تقاض ــامع مح اجت

ــاش  ــور ت ــامع مح ــای اجت ــه ه ــه در برنام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــا  ــا ب ــا مشــارکت مــردم، معضــات مشــخص شــوند ت مــی شــود ب

رسمایــه هــای اجتامعــی خــود فعاالنــه در جهــت حــل مشــکات 

ــه  ــن رویکــردی در گــرو جامــع نگــری ب ــد، گفــت: چنی گام بردارن

ــان در  ــدرکاران و ذینفع ــت ان ــردن دس ــر ک ــعه، درگی ــه توس مقول

متامــی مراحــل و توامننــد کــردن آن هــا بــرای مشــارکت و مدیریــت 

برنامــه هــای توســعه ای اســت

امام جمعه قلعه گنج
 تأکید کرد

برخی ها نفوذ دشمن 
را درک نمی کنند

/ضرورت پرداخت
 پول ذرت کاران

 قلعه گنجی

ــود  ــا می ش ــه تقاض ــاورزی منطق ــئوالن کش ــت: از مس ــج گف ــه قلعه گن ــام جمع ام
ــد. ــت کنن ــاورزان را پرداخ ــول ذرت کش ــد محص ــول خری ــریع تر پ ــه س ــه هرچ ک
ــول ذرت کاران  ــت پ ــرورت پرداخ ــمن را درک نمی کنند/ض ــوذ دش ــا نف برخی ه

قلعه گنجــی 
ــن  ــه ای ــاز جمع ــای نم ــروز در خطبه ه ــر ام ــو ظه ــد نجن ــالم احم ، حجت االس
ــا ابــراز تأســف  ــا اشــاره بــه مســیر رســیدن بــه تقــوا اظهــار داشــت: ب شهرســتان ب
امــروزه برخــی از افــراد تصــور می کننــد کــه از طریــق پــول، ثــروت و ... بــه آرامــش 
می رســند در حالــی کــه انســان ها تنهــا بــا تقــوا بــه آرامــش دســت پیــدا می کننــد.
ــان کنفرانــس  ــه دیــدار جمعــی از مــردم، مســئوالن نظــام و مهمان ــا اشــاره ب وی ب
وحــدت اســالمی بــا مقــام معظــم رهبــری بیــان داشــت: ایشــان تمــام مســلمانان 
جهــان را دعــوت بــه همدلــی و توصیــه کــرد کــه بایــد مراقــب توطئه هــای 
بــا  دشــمنان  کــرد:  تصریــح  قلعه گنــج  جمعــه  باشــیم.امام  دشــمن 
ــت رو  ــری از حرک ــال جلوگی ــه دنب ــی ب ــای داخل ــدازی اختالف ه راه ان
ــه آن را در  ــد ک ــد دارن ــتند و قص ــالمی هس ــداری اس ــیر بی ــد مس ــه رش ب
ــه  ــمنان ب ــروزه دش ــزود: ام ــازند.وی اف ــف س ــن و ... متوق ــورهای یم کش
ــق  ــن از طری ــد، بنابرای ــدا نکردن ــت پی ــتا دس ــن راس ــود در ای ــداف خ اه
نابــودی زیرســاخت ها تصمیــم بــه جلوگیــری از پیشــرفت اســالمی 

ــد. دارن
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــط رضاخ ــاب توس ــف حج ــه کش ــاره ب ــا اش ــو ب نجن
کشــف حجــاب ســوغات رضاخــان اســت، امــا امــروزه بعــد از 37 ســال از 

انقــالب اســالمی دســتاوردهای آن از جملــه روح دیانــت، حجــاب، تقــوا 
و ... برقــرار اســت.

ــن تهاجــم  ــا راه انداخت ــن اســت کــه ب ــال ای ــه دنب ــه داد: دشــمن ب وی ادام
ــا دیانــت، تقــوا، حجــاب و ...  ــه نوعــی از مســیر ماهواره هــا ب فرهنگــی ب
ــر آن در  ــالوه ب ــد و ع ــا نمی کن ــر اکتف ــن ام ــه ای ــًا ب ــا صرف ــد، ام ــه کن مقابل
ــراد  ــی از اف ــه برخ ــان اینک ــا بی ــج ب ــه قلعه گن ــت.امام جمع ــوذ اس ــی نف پ
موضــوع نفــوذ دشــمن را درک نمی کننــد، اظهــار داشــت: دشــمن بعــد از 
اینکــه متوجــه شــد، ملــت ایــران بــرای مقابلــه بــا نفــوذ مســلح می شــود، 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــه فرم ــا ب ــرد و بن ــدی ک ــه بدعه ــاز ب ــاره آغ دوب
ایــن دشــمن پیمان شــکن اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ابــراز تأســف 
ــاد  ــه ی ــه فاضل ــوان مدین ــه عن ــکا ب ــا آمری ــتی ب ــئوالن از دوس ــی از مس برخ
ــام  ــخنان مق ــکا س ــای آمری ــرار بدعهدی ه ــا تک ــزود: ب ــراز اف ــد، اب می کنن
معظــم رهبــری در ایــن زمینــه بــر همــگان ثابــت شــد، بنابرایــن نبایــد بــه 
وعده هــای کدخــدا یعنــی آمریــکا اعتمــاد کــرد، بلکــه بــرای پیشــرفت بــه 
ویــژه در حــوزه اقتصــاد بایــد فقــط بــه خــدا تــوکل کرد.نجنــو بــا انتقــاد از 
مســئوالن در زمینــه خریــد ذرت کشــاورزان قلعه گنجــی خاطرنشــان کــرد: 
بــا ابــراز تأســف مســئوالن محصــول ذرت ایــن منطقــه را خریــداری کــرده، 
ــوان  ــد.وی عن ــد داده ان ــاه بع ــد م ــرای چن ــول را ب ــت پ ــده پرداخ ــا وع ام
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا راه درآمــد کشــاورزان ایــن منطقــه کشــاورزی 
ــد  ــرای خری ــر بدهی هایــی کــه ب ــا ایــن عمــل مســئوالن عــالوه ب اســت ب
ــوان پرداخــت هزینه هــای زندگــی  ــذر و ... مواجــه شــده، ت ســم، کــود، ب
ــر همیــن اســاس از مســئوالن مربوطــه تقاضــا می شــود  خــود را ندارنــد ب
کــه هرچــه ســریع تر پــول خریــد محصــول ذرت ایــن کشــاورزان را 

پرداخــت کننــد.
ــت  ــت اس ــت رفاق ــت نیس ــن علمارقاب ــت بی ــودالبته رقاب ــت ش  واردرقاب
ــدت  ــردن ووح ــذاری ک ــرت نامگ ــه راروزبصی ــدن فتن ــوش ش لذاروزخام

ــان ــروز ببربی ــان داد/فی ــل درررفتارنش رابایدباعم

حمایت امام جمعه کرمان از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

ــور  ــاماندهی ام ــتاد س ــه س ــن جلس پنجمی
ــت  ــا محوری ــان ب ــتان منوج ــان شهرس جوان

ــی ــای اجتماع ــارکت ه مش
ایــن جلســه با حضــور اکثریــت اعضــا در محــل فرمانداری 
شهرســتان تشــکیل شــد . در ایــن جلســه فرمانــدار محتــرم 
شهرســتان بررســی و انجــام امــورات جوانــان را در اولویت 
برنامــه هــای هــر اداره ای دانســت چــرا کــه جوانــان 
توانایــی انجــام هــر کاری را دارنــد و در ادامــه عبــد الوهاب 
تاجیکــی ریاســت اداره ورزش و جوانــان و بــه عنــوان دبیــر 
ســتاد بــا توجــه بــه دغدغــه هــای فــراوان جوانــان و وجــود 
مشــکالت اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه حضــور ســمن هــا 
ــای  ــل ه ــن راه ح ــاد( را ازبهتری ــردم نه ــای م ــازمان ه )س
مــورد اســتفاده خواندنــد و از اعضــا محتــرم خواســتند کــه 
ــل  ــود حداق ــدف خ ــه ه ــه کاری و جامع ــر اداره در حیط ه
ــتاد و  ــه س ــه دبیرخان ــانند و ب ــت برس ــه ثب ــک ســمن را ب ی
ــه  ــان جلس ــن در پای ــد . همچنی ــزارش دهن ــداری گ فرمان
ــهید  ــوان ش ــه عن ــاری ب ــد خواکس ــهید راش ــواده ش از خان
شــاخص ورزشــی شهرســتان در ایــن جلســه توســط اداره 
ورزش و جوانــان شهرســتان تقدیــر و هدیــه ای تقدیــم 

شــد.

شهرســتان قلعــه گنــج بــا ایــن کــه مســتقل از کهنوج 
اســت امــا اداره ثبــت اســناد نداردبایــد بــه کهنــوج 
مراجعــه کنیــم مــن بــرای گرفتــن ســند زمینــم چنــد 
ــم از  ــا ه ــوج اینج ــده ام کهن ــه آم ــت ک ــه اس مرحل
ــا  ــک امض ــه ی ــات میش ــت  مکاف ــلوغ  اس ــس ش ب
ــا  ــتن ی ــا نیس ــدا  ی ــده خ ــن بن ــت ای ــس گرف از ریئ
اگــر هــم هســت طــوری بداخالقــی جوابــت میــده 
ــود اداره  ــری ش ــت پیگی ــمند اس ــگار .... خواهش ان

ــدازی شــود. ثبــت اســناد در قلعــه گنــج راه ان
------------------------

از پاســگاه نــودژ دویســت متــر کــه بــه طــرف 
بندرعبــاس مــی روی یــک پارکینــگ اســت ســمت 
ــال  ــی در ح ــادی افغان ــده زی ــه ع ــه همیش ــپ ک چ
ــوری از  ــا چط ــدم این ــن مون ــتن م ــدن هس ــوار ش س

ــد ! ــور میکنن ــگاه  عب پاس
-------------------------

بعــداز ظهرهــا وزن چانــه خمیــر در نانوایــی هــا کــم 
مــی شــود علتــش چیــه ؟؟؟؟

-------------------------
بانــوان کهنــوج امســال پنــج ســاله کــه   پــارک 
کلنگــش   زده شــده ولــی دریــغ از یــک خــط کشــی  

ــرا ؟؟؟؟؟ ــان چ ــه نظرت ب
-------------------------

جنــاب امیــری باالخــره اداره کل راه شــما بخشــیدن 
بــه جیرفــت یــا جنــاب وزیــری لطفــا جــواب بدهید
-------------------------

ــر  ــده را عریــض ت چــرا جیرفــت جــاده هــای دوبان
مــی کننــد ولــی جــاده ای  شهرســتانهای  خودمــان 

دارنــد بــا قیــر پــچ و پینــه مــی زننــد
-------------------------

مزنه خیار امروز کهنو چندر؟            1500تومان

صدای مردم
09219515771
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رسدبیر: سید اسحق موسوی

آدرس :کهنوج خیابان ولی عرص جنب بانک رفاه

تلفن متاس :03443231072 
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1-ابراهیم تاجیک

2-فیروز برببیان قلعه گنج

3-مصیب راهرب منوجان و نودژ

4-آسیه مهدی زاده فاریاب

5- ام البنین  عصابر رودبار جنوب
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7-مصیب دیناربر
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sobhmakran@gmail.com : پست الکترونیک
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رحمــت  پیامبــر  میــالد  و  وحــدت  هفتــه  مناســبت  بــه 
مشــترک  زندگــی  اســان  ازدواج  قالــب  در  جــوان  50زوج 
کردنــد. اغــاز  گنــج  قلعــه  درشهرســتان  را   خــود 
امــام جمعــه شهرســتان  نجنــو  االســالم  گفتــه حجــت  بــه 
ــهاو  ــت پاش ــراف ریخ ــری از اس ــور جلوگی ــه منظ ــج ب ــه گن قلع
ــدت  ــان م ــن جوان ــود ای ــده ب ــث ش ــه باع ــاال ک ــای ب ــه ه هزین
زیــادی بماننــد و نتواننــد عروســی بگیرنــد ،بــر ان شــدیم 
ــم. ــم نمایی ــان فراه ــن جوان ــرای ای ــان را ب ــه ازدواج اس ــا زمین  ت
ــای  ــی ه ــه رایزن ــه ب ــا توج ــته ب ــال گذش ــک س ــزود در ی وی اف
صــورت گرفتــه بــا خیریــن تعــداد250زوج جــوان بــا مهریــه کــم و 
 ازدواج اســان در پنــج مرحلــه 50زوجــی بــه خانــه بخــت رفتنــد.
ــواده  ــن و خان ــکر از والدی ــن تش ــج ضم ــه گن ــه قلع ــام جمع ام
ــان  ــه را جهــت ازدواج جوان هــای ایــن زوجهــای جــوان کــه زمین
را فراهــم کردنــد گفت:مــا در ســالهای قبــل بدعــت بســیار بــدی 
مثــل تعییــن مهریــه هــای ســنگین روبــه رو بودیــم خــدا رو شــکر 
ایــن  بدعــت کــم کــم دارد ازایــن منطقــه رخــت بــر مــی بنــدد. 

ــان فیــروز ببربی

هفته نامه خربی ،تحلیلی ،فرهنگی ،اجتامعی                                                            سال اول -شامره 16-یکشنبه13 دیامه 1394-22ربیع االول 

ازدواج آســان  50 زوج جــوان در قلعــه گنــج  روانه 
ــترک کرد ــی مش زندگ

جــذب  بومــی  نیــروی   10
ــوب  ــار جن ــت رودب مرکزبهداش

ــد ــده ان ش
اقــای حمیــدی رئیــس مرکــز بهداشــت رودبارجنــوب  در گفتگــو بــا صبــح 

مکــران عنــوان کردنــد :10 نیــروی جدیــد بارشــته هــای  بهداشــتی از بچــه 

هــای بومــی  رودبــار جنــوب درشــبکه بهداشــت ودرمــان رودباراســتخدام 

درســطح  بهداشــت  هــای  خانــه  کارشــدند2-تعمیرات  بــه  ورشوع 

ــه  ــی  درحــال انجــام اســت و60./.ازکل خان مرکزشهرســتان بارسعــت خوب

هــای بهداشــت کــه نیازبــه تعمیــرات داشــته اندانجــام شــده وهمچنــان 

ادامــه دارد. همچنیــن طــرح واکسیناســیون رسخــک به خوبــی و صدرصدی 

ــا همــکاری پرســنل بهداشــتی  انجــام شــد ــار جنــوب ب در رودب

ــتان  ــی در شهرس ــتی و درمان ــای بهداش ــه ه ــادی در زمین ــای زی و طرحه

رودبــار  جنــوب     در حــال انجــام یــا بررســی اســت کــه انشــاالله همــه  

هــم و غــم مــا بــر  از بیــن بــردن دغدغــه هــای بهداشــتی مــردم در ایــن 

منظقــه اســت

در چهارمیــن روز از افتتــاح بیامرســتان صحرائــی ســپاه پاســداران در بخــش چــاه دادخــدا کــه بــا اســتقبال مردمــی و جمعیــت زیــاد مراجعــه کننــدگان 

مواجــه بــود فرمانــدار قلعــه گنــج بــه همــراه بخشــدار چــاه دادخــدا و مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان از ایــن بیامرســتان بازدیــد کردنــد

ــدار و از  ــی دی ــا فرماندهــی ، مســئوالن ، پزشــکان و کادر درمان ــامران ب ــادت از بی ــی ضمــن عی ــن بیامرســتان صحرائ ــا حضــور در ای ــدی ب  وحــدت عی

ــد ــن منطقــه محــروم قدردانــی منودن ــان در جهــت ارتقــای ســامت مــردم ای زحــامت و خدمــات ارزشــمند آن

فرمانــدار قلعــه گنــج در حاشــیه ایــن بازدیــد اظهــار داشــت: طــرح مــردم یــاری و افتتــاح بیامرســتان صحرائــی کــه بــه همــت معاونــت بهــداری رزمــی 

نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران بــرای ارائــه خدمــات رایــگان پزشــکی در منطقــه محــروم بخــش چــاه دادخــدا در حــال اجراســت بســیار اقــدام خــوب و 

خداپســندانه ای اســت چــرا کــه از دورتریــن روســتا قلعــه گنــج تــا اولیــن بیامرســتان منطقــه کــه دوازده فروردیــن کهنــوج مــی باشــد بیــش از دویســت 

و پنجــاه کیلومــرت فاصلــه دارد بنابرایــن یــک فرصــت بســیار خوبــی اســت بــرای مــردم و کلیــه بیامرانــی کــه امــکان دسرتســی بــه مراکــز درمانــی شــهری 

و اســتان را ندارنــد و همچنیــن بیامرانــی کــه در ایــن منطقــه محــروم تــوان پرداخــت هزینــه هــای درمانــی را ندارنــد و بــا مشــکات زیــادی در بخــش 

بهداشــت و درمــان مواجــه هســتند 

ایــن بیامرســتان بــا توجــه بــه اینکــه پانــزده درصــد از جمعیــت شهرســتان را بــراداران و خواهــران اهــل ســنت تشــکیل مــی دهنــد و همزمــان بــا آغــاز 

هفتــه وحــدت فعالیــت خــود را رشوع منــوده اســت  شــادمانی و خوشــحالی مــردم دوچنــدان شــده اســت و احتــامال بــا توجــه بــه اســتقبال  کننــدگان 

زمــان فعالیــت خدمــات پزشــکی آنــان متدیــد شــودفرماندار قلعــه گنــج در ایــن بازدیــد از بخــش هــای رادیولــوژی ، جراحــی ، دندانپزشــکی ، پذیــرش 

بیــامران رسکشــی منودنــد

بازدیــد فرمانــدار قلعــه گنــج از بیمارســتان صحرایــی ســپاه در چــاه 
ا خد د ا د

 فرهنگیان و دانش آموزان رودبار جنوب با 
حضور پرشور در راهپیمایی ۹ دی، حماسه ای 

دیگر خلق کردند

 به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش رودبار 
جنوب، فرهنگیان و دانش آموزان شهر رودبار جنوب در روز 

بصیرت و میثاق امت با والیت و رهبری همراه با سایر مردم با 
حضور حماسی خود در راهپیمایی 9 دی با آرمان های شهدای 

انقالب و امام شهدا تجدید بیعت کردند.

فرهنگیــان و دانــش آمــوزان رودبــار جنــوب  بــه همــراه بــا صالبت 
ــنبه 9دی  ــروز چهارش ــح ام ــتان صب ــن شهرس ــهید پرورای ــردم ش م
مــاه بــا حضــور حماســی وبــا شــکوه خــود بــا شــعارهای مــرگ بــر 
آمریــکا ،مــرگ بــر اســرائیل انزجــار خــود را از دشــمنان انقــالب 

اعــالم کردنــد.
دانــش آمــوزان و مــردم همیشــه در صحنــه رودبــار جنــوب در ایــن 

ــی  ــته های ــت نوش ــا و دس ــالکارت ه ــن پ ــرور آفری ــاع غ اجتم
ــول اهلل)ص(«،  ــا رس ــک ی ــه ای”»لبی ــا خامن ــک ی ــون »لبی همچ

ــتند. ــت داش ــین)ع(«،در دس ــا حس ــک ی »لبی
 

از  مصوبــه ای بــرای مراقبــت 
مالــکان خودروهــای  معمولــی در 

لوکس ســواران مقابــل 

در آســتانه انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و در حالــی 

کــه بهارســتان نشــینان چشــم انتظــار رســیدن الیحــه 

بودجــه ســال آتــی هســتند، الیحــه ای در مجلــس شــورای 

اســامی در دســت بررســی اســت کــه بــر اســاس آن، بیمــه 

شــخص ثالــث خودروهــا دســتخوش تغییــرات مهمــی 

ــرار  ــی ق ــه عموم ــون توج ــرت در کان ــا کم ــد ام ــد ش خواه

گرفتــه اســت.به گــزارش »تابنــاک«، شــاید جالــب باشــد کــه 

بدانیــد آنچــه بــا نــام »بیمــه شــخص ثالــث« سالهاســت کــه 

ــایل  ــدگان وس ــرای دارن ــودن ب ــاری ب ــیم و از اجب می شناس

نقلیــه آگاهیــم، در اصــل قانونــی اســت کــه در ســال 1387 

بــه تصویــب رســیده و در متامــی ایــن ســال هــا آزمایشــی 

ــه در دوره  ــی ک ــا تجربیات ــت ت ــده اس ــرا درمی آم ــه اج ب

ــدارک  ــاز ت ــه س ــد، زمین ــد آم ــت خواه ــه دس ــرای آن ب اج

ــن خصــوص شــود. ــی جامــع در ای قانون

ماجــرا زمانــی جالــب تــر می شــود کــه بدانیــم دوره 

ــته  ــال گذش ــای س ــون در انته ــن قان ــی ای ــرای آزمایش اج

ــا  بــه پایــان رســیده و بــه ایــن دلیــل، کار جایگزینــی آن ب

ــر اســاس الیحــه ای  ــد خــورده اســت. ب ــد کلی ــون جدی قان

ــدگان  ــی دارن ــاری مســئولیت مدن ــه اجب ــام »بیم ــا ن ــه ب ک

وســیله نقلیــه موتــوری زمینــی در مقابــل شــخص ثالــث« 

در ابتــدای دی مــاه ســال گذشــته تقدیــم مجلــس شــده و 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــت بررس در نوب

ایــن الیحــه اکنــون پــس از یــک ســال و انــدی در نوبــت 

رســیدگی مانــدن، مدتــی اســت بــه صحــن مجلــس رســیده 

ــف  ــای مختل ــت ه ــف آن در نشس ــواد مختل ــی م و بررس

ــه نظــر  ــان اســت؛ امــا ب مجلــس شــورای اســامی در جری

می رســد آنچنــان کــه بایــد، نتوانســته توجــه هــا را بــه خــود 

ــودن  ــش ب ــه در پی ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــد؛ اتفاق ــب منای جل

ــی  ــدودی طبیع ــا ح ــر، ت ــم دیگ ــث مه ــات و مباح انتخاب

هــم بــه نظــر می رســد، ولــی در عیــن حــال موجــب شــده 

کــه تغییــرات اعــامل شــده در قانــون بیمــه شــخص ثالــث 

بازتــاب کمــی در رســانه هــا و جامعــه داشــته باشــد و از 

ــن روی خوشــایند نیســت. ای

بــه ایــن دلیــل بــر ایــن باوریــم کــه بــی توجهــی بــه ایــن 

ــپری  ــا س ــم ب ــه می دانی ــت ک ــی نیس ــاق خوب ــه اتف مصوب

ــس و ســپس  ــن الیحــه در مجل ــب ای شــدن مراحــل تصوی

ــی و  ــا بررس ــون ب ــه قان ــل آن ب ــد تبدی ــودن فراین ــی من ط

تأییــد در شــورای نگهبــان، بنــاگاه مــردم خــود را در معــرض 

ــه  ــن آن ب ــه پذیرف ــزم ب ــم مل ــه ه ــد ک ــی می بینن تغییرات

ــد و  ــاره چن ــی درب ــم اطاع ــتند و ه ــون هس ــوان قان عن

ــد؛  ــده در آن ندارن ــامل ش ــرات اع ــب و تغیی ــون تصوی چ

موضوعــی کــه تجربــه نشــان داده ممکــن اســت بــه شــکل 

ــود و  ــر ش ــی منج ــی التهابات ــا و حت ــکاک ه ــری اصط گی

ــد. ــی کن مشــکل آفرین

ــا ایــن توضیحــات بــد نیســت رسی هــم بــه یــک منونــه  ب

ــه از  ــم ک ــون بزنی ــن قان ــه در ای ــرات صــورت گرفت از تغیی

قضــا بســیار جالــب توجــه و گــره گشــا بــه نظــر می رســد؛ 

ــون  ــرت در قان ــه پیش ــارت ک ــت خس ــقف پرداخ ــن س تعیی

وجــود نداشــت و موجبــات گرفتــاری برخــی از رانندگانــی 

ــا خودروهــای لوکــس تصــادف مــی آورد. کــه ب

ــور  ــی را از ج ــای معمول ــکان خودروه ــه مال ــه ای ک مصوب

لوکس ســواران حفــظ می کنــد!

بــر اســاس قانــون جــاری، بیمــه هــا در تصادفــات جرحــی و 

فوتــی، از نــرخ تعییــن شــده بــرای دیــه تبعیــت می کننــد 

کــه در آن اشــکالی دیــده منی شــود امــا در تصادفــات 

ــی از  ــقف خاص ــا س ــا تنه ــه ه ــارت، بیم ــه خس ــر ب منج

ــب  ــه در اغل ــوند ک ــل می ش ــده را متقب ــارت وارد آم خس

ــرای  ــد و ب ــر می رس ــه نظ ــب ب ــی مناس ــات رانندگ تصادف

برخــی تصادفــات کارکــرد چندانــی نــدارد، چراکــه ســقف 

ــی  ــه برخ ــه ب ــی ک ــارت های ــال خس ــده در قب ــن ش تعیی

خودروهــای لوکــس و فــوق لوکــس در تصادفــات وارد 

ــباهت دارد. ــوخی ش ــک ش ــه ی ــود، ب می ش

ــا  ــی ب ــک خــودروی معمول ــان ی ــی اســت تصــادف می کاف

یــک مازراتــی یــا خــودروی گــران قیمــت دیگــر را در 

ذهنتــان تصــور کنیــد و فــرض را بــر آن بگذاریــد کــه 

راننــده خــودروی معمولــی مقــرِص حادثــه باشــد. در 

چنیــن مــواردی بیمــه  تنهــا جــز اندکــی از خســارت وارده را 

پشــتیبانی خواهــد کــرد و راننــده مقــرص مجبــور خواهــد 

بــود مبلــغ کانــی را از جیــب بپــردازد؛ آن هــم در رشایطــی 

ــاع  ــی اط ــوع ب ــن موض ــا از ای ــه بس ــه دارد و چ ــه بیم ک

اســت.

ــن توصیــف، عجیــب نیســت کــه می شــنویم برخــی  ــا ای ب

ــی در  ــل ناتوان ــه دلی ــاکار ب ــدگان خط ــته رانن ــن دس از ای

پرداخــت خســارت راهــی زنــدان می شــوند. مشــکلی 

نوظهــور کــه بــه دلیــل رشــد خودروهــای لوکــس در 

جامعــه و پیــش بینــی نشــدن ایــن مشــکل در قانــون 

ــاک، شــکاف   ــه شــکلی دردن ــه و ب ــان عــده ای را گرفت گریب

فقیــر و غنــی را یــادآور می شــود. 

ــنبه  ــت روز دوش ــوب در نشس ــر مص ــه تغیی ــت ک اینجاس

مجلــس شــورای اســامی مثبــت ارزیابــی می شــود و البتــه 

ــرا  ــد، زی ــم باش ــده ه ــران کنن ــد نگ ــی، می توان ــه جهات ب

مناینــدگان بــا اکرثیــت آرا، رأی بــه اصــاح مــاده ای از الیحــه 

دولــت دادنــد کــه بــر اســاس آن، »خســارت مالــی ناشــی از 

حــوادث رانندگــی رصفــا تــا میــزان خســارات متناظــر وارده 

بــه گرانرتیــن خــودروی متعــارف، از طریــق بیمه نامــه 

ــل جــربان خواهــد  ــه قاب ــا مقــرص حادث ــث و ی شــخص ثال

بــود.« عــاوه بــر ایــن تغییــر، بــا الحــاق تبــرصه ای، منظــور 

از خــودروی متعــارف ایــن گونــه تعریــف شــد: »خودرویــی 

اســت کــه قیمــت آن کمــرت از ۵۰ درصــد ســقف تعهــدات 

ابتــدای هــر ســال مشــخص می شــود،  کــه در  بدنــی 

باشــد.«

ــدگان  ــر رانن ــه دیگ ــد ک ــود فهمی ــاب می ش ــن حس ــا ای ب

خودروهــای معمولــی بابــت تصــادف بــا خودروهــای 

لوکــس و فــوق لوکــس مجبــور بــه تحمــل حبــس نخواهنــد 

بــود، مگــر آنکــه از عهــده پرداخت ســهم خود در خســارت 

وارد آمــده برنیاینــد؛ موضوعــی کــه یکــی از مخالفــان ایــن 

پیشــنهاد، آن را عاملــی بــرای تشــویق رانندگانــی کــه بــی 

مباالتــی می کننــد خوانــد و جــدای آن، احتــامال بــرای 

ــکان خودروهــای لوکــس خوشــایند نیســت. مال

البتــه الیحــه دولــت بــرای جایگزینــی قانــون بیمــه شــخص 

ثالــث بســیار گســرتده اســت و بررســی آن هنــوز بــه امتــام 

نرســیده و بــه ایــن دلیــل ممکــن اســت تغییــرات دیگــری 

در ایــن ماجــرا رخ داده و حتــی مصوبــه یــاد شــده، تعدیــل 

ــتامیه  ــم دس ــدازه ه ــن ان ــا همی ــا ت ــود؛ ام ــی رد ش و حت

ــه  ــی و زمین ــون فعل ــکاالت قان ــی اش ــرای بازبین ــی ب خوب

ــه  ــده ب ــر و بهــرت در آین ــی جامــع ت ســازی تصویــب قانون

حســاب می آیــد؛ بــه رشطــی کــه مناینــدگان در بررســی آن 

نهایــت دقــت را بــه خــرج دهنــد، رســانه هــا و بــه ویــژه 

رســانه ملــی الیحــه و مباحــث مرتبــط بــا آن را مــورد 

ــز  ــردم نی ــد و کارشناســان و م ــرار دهن بحــث و بررســی ق

ــا  ــات خــود در ایــن خصــوص ب ــان گذاشــن نظری از در می

ــد ــه نکنن ــت مضایق ــه مل منایندگانشــان در خان


