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مجلس کارامد با حضور باشکوه وگسترده و با بصیرت و 
دشمن شناس و آگاه از سوابق افراد داوطلب نمایندگی و 
مشورت با خبرگان ومعتمدان می تواند ایجادشود به گونه ای 

که مجلس در راس امور باشد 
و عدم  و شهامت  دارای شجاعت  باید  مردم  منتخبین 
وابستگی به کانونهای  ثروت وقدرت پنهان وآشکارباشند 
زیرا وابستگی مانع از مطالبه گری برای مردم است وابستگی 
بهر شکل باعث عدم تصمیم گیری قاطع درمبارزه با فساد 
ورانت می باشد امروز کشورما نیازمند مجلسی کارامد است 
که بتواند گلوگاه فاسدان را بفشرد و در کناردستگاه قضایی 
مانع فسادگردد و مفسدان را شناسایی وبه سزای اعمالشان 
برسانند تا زمینه تحقق عدالت اجتماعی درجامعه ایجادشود 
منتخبین مردم نباید وکیل الدوله باشند باید به دو وظیفه 
ذاتی قوه مقننه ، قانونگذاری ونظارت براجرای قانون توسط 
دستگاه های مربوطه باشند وهر جا تخطی از مصوبات را 
شنیدند فریادبزنند مانع شوند نه اینکه بنابرمصلحت که بهانه 
ای شده برای گریز از قانون یا دور زدن قانون و عدم اجرای 

قانون که منجربه فسادمی شود 
منتخبین دولت نباید درانتصابات دولت دخالت کنندباید 
نظارت کنند اگر استاندار یا بخشدار وفرمانداری از وظایف 
اصلی خود تخطی  ویا منفعالنه عمل کرد از طریق حق 
قانونیش ازوزیر سئوال کند تا حسب وظیفه اصالح و یا 
تغییردهدچرا منتخبین از دولت سهم خواهی می کنند و 
خود را مدیون دولت می کنند و بنابرمصالح ومنافع دنیایی 

خود عمل می کنند 
چرا منتخبین نباید ازشهید مدرس الگوبگیرنداین عالم بزرگوار 
دارای سه ویژگی شجاعت، شهامت و ساده زیستی بود و در 
مقابل رژیم طاغوت هیچ کوتاه نمی آمد چه در مجلس و چه 
در سایر تریبون ها محکم می ایستاد و معتقد بود اگر شجاعت 
نباشد عقیده عملی نخواهد شد و بی اعتنا به دنیا بود و ساده 
زندگی می کرد.درمقابل تمام قدرت پهلوی اول با شجاعت 
ایستاد وبه تنهایی از حقوق مردم دفاع کرد و درهمین راه به 

شهادت رسید.جای مدرسها درمجلس خالیست!
 نبی مکرم اسالم حضرت ختمی مرتبت صلی اهلل علیه وآله 
می فرماید :» قل الحق ولو کان مرا « حق را بگویید ولو اینکه 

برای بعضیها تلخ باشد 
منتخبین باید مجلسی را تشکیل دهندکه درطراز جمهوری 
اسالمی باشد لحظه ای تصمیم نگیرند امروز موردی را امضا 
می کند فردا پس میگیرند این یعنی عدم کارامدی منتخبین 
! نماینده باید به نفع مردم رای و نظر بدهد و امضا کند نه برای 
منافع ویا بنا به مصلحت یابرای امتیاز گیری از دولت برای 

حوزه انتخاباتی خود ، 
                                                           ادامه صفحه3
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ساالری دادستان عمومی وانقالب مرکز استان کرمان: 

مدیر بیمه ای  به اتهام اختالس 220میلیارد 

ریالی قبل از خروج از کشور بازداشت شد

       در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی: 

مجلس نیازمند   نمایندگانی 
چون مدرس است 

ساالنه بیش از دو هزار و ۵00 نفر معلول 
مادرزادی در استان کرمان متولد می شود
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صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان : 

بازخوانی خصوصیات نمایندگان اصلح از 
دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی

1389۶ نفر کاندیدای ورود به خانه ملت

آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه گفت: 

به گزارش خبرگزاری فارس،  آیت اهلل رئیسی ضمن تسلیت به 
مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه )س( و با گرامیداشت روز 
دانشجو اظهار کرد: 16 آذر نماد ضد استکباری، ضد استبدادی و 
ضد استعماری دانشگاه و دانشجو است و این نماد نقش دانشجو 
و دانشگاه را در شناخت نیاز ها و ایفای نقش برای رفع نیاز ها 

نشان می دهد.
وی با بیان امروز روز احساس خطر دانشگاه و دانشجویان نسبت 
به خطر نفوذ بیگانگان بوده است، گفت: ۴ ماه بعد از 2۸ مرداد 
ماه و حادثه آمدن معاون رئیس جمهور وقت آمریکا و احساس 
مسئولیت دانشجویان به این که ایران تحت نفوذ آمریکا قرار 
می گرفت دانشجویان فریاد برآوردند و در این راه چند تن به 

شهادت رسیدند و این بصیرت و هوشیاری را ثبت کردند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: جریان جنبش دانشجویی و شهدای 
دانشجو قبل از پیروزی انقالب اسالمی برای ضدیت با استبداد 
داخلی و استعماری خارجی و در زمان پیروزی انقالب اسالمی 
در دفاع از انقالب و ارزش های اسالمی گواهی صدقی بر این مدعا 
هستند که دانشجویان در دفاع مقدس و در عرصه های مختلف 
ایستادگی کردند و نقش جنبش دانشجویی را به عنوان موذنان 
و کسانی که آرمان خواه و عدالت خواه هستند ایفا کردند و آن ها 
مانند برخی از تالش ها و سخن ها به دنبال کسب قدرت و نام و 
نشان نیستند بلکه دنبال تحقق یافتن آرمان های بلند هستند که 

این امر، امر مبارکی است.
آیت اهلل رئیسی تاکید کرد: جریان دانشجویی کشور باید به عنوان 
جریان آگاه، بابصیرت، زمان شناس، دردآشنا و دغدغه مند نسبت 
به مسائل اجتماعی و سیاسی بماند و نقش دانشجویان در این 

عرصه بسیار تعیین کننده است.
وی با تاکید بر اینکه مطالبه از مسئوالن باید به عنوان یک نعمت 
و ثروت تلقی شود گفت: هرگز نباید از مطالبات دانشجویی به 
عنوان یک مشکل یاد شود بلکه بیان دغدغه ها و مشکالت و 

اقدام ما به عنوان دستگاه قضایی کاخ مفسدان را ویران و 
خانه مستضعفان را آباد خواهد کرد

لسان مردم بودن یک نعمت و فرصت است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: عنوانی که عزیزان دانشجو 
به عنوان صدای مستضعفان انتخاب کردند عنوان درستی 
است. اینکه دانشجویان خود را مسئول بدانند که صدای 
افرادی را که به هر شکلی ممکن است مشکل داشته 
باشند را به گوش همه برسانند این موارد جلوه های 
آرمان خواهی، عدالت خواهی و حق خواهی است و این 
مطالبه گری و نگاه به اصالح امور همواره باید مورد توجه 

باشد.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: بحث از جناح و جریان سیاسی 
خاص نیست، جریان دانشجویی ما باید جریان دلداده به 
انقالب و نظام باشد ، هر ایراد و اشکالی را برنتابد و در این 

زمینه احساس مسئولیت کند که این امر مبارکی است.
وی با تبریک مجدد روز دانشجو گفت: البته بنده با 
دانشجویان دانشگاه بی ارتباط نیستم و با اطالعیه های 
عزیزان که در مواقع مختلف صادر می شود و از طرف 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها برای بنده ارسال 

می شود، آگاهی می یابم.                  ادامه صفحه۴

شهباز حسن پور و سید احمد حسینی دو چهره شاخص انتخابات سیرجان 
وبردسیر که در ادوار مختلف یک پای ثابت انتخابات بودند آمدند 

علــی رغــم خبرهایــی مبنــی برآمــدن 
ــای  ــرد شــاخص وپ ــن دوف ــدن ای ونیام
ثابــت انتخابــات مجلــس باالخــره هردو 
در واپســین لحظــات ثبــت نــام کردنــد 
ــیرجان  ــردم س ــده م ــن پور نماین  حس
در مجلــس از حــوزه انتخابیــه ســیرجان 
ــات  ــور در انتخاب ــرای حض ــیر ب و بردس
مجلــس شــورای اســالمی ثبت نــام کرد.

رییــس ســتاد انتخابــات اســتان کرمــان 
ــان  ــار داوطلب ــن آم ــه آخری ــا اشــاره ب ب

ــن دور  ــرای یازدهمی ــده ب ــام کنن ــت ن ثب
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی در این 
اســتان گفــت: 3۵7 نفــر در اســتان کرمــان 
ثبــت نــام کــرده انــد کــه 312 نفــر معــادل 
۸7 درصــد مــرد و ۴۵ نفــر معــادل 13 

درصــد از ایــن تعــداد زن هســتند.
دکتــر بصیــری معــاون سیاســی، اجتماعی 
و امنیتــی اســتاندار کرمــان گفــت: در حوزه 
انتخابیه ســیرجان و بردســیر نیــز 37 مرد و 
هفــت داوطلــب زن نــام نویســی کــرده انــد 
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 تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم در 
استان کرمان به 3۵7 نفر رسید

44نفرثبت نام قطعی  حوزه سیرجان  
وبردسیر 37 مرد  7 زن 

حجت االسالم و املسلمین حسن علیدادی سلیامنی امام جمعه کرمان

جوان گرایی حلقه مفقوده این مجلس است که باید 
به طور جدی مد نظر باشد

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، 
حســن  و المســلمین  حجت االســالم 
علیدادی ســلیمانی در حاشــیه بازدیــد از 
ســتاد انتخابات شهرســتان کرمــان در جمع 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه توصیــه دو نکته 
بــه مــردم و داوطلبــان در ایــن ایام ضــرورت 
دارد اظهــار داشــت: امیــدوارم که بــا اقدامات 
انجــام شــده شــاهد انتخابــات پرشــور و  بــا 
مشــارکت حداکثــری همــه آحــاد جامعــه 

باشیم.
ــم  ــام معظ ــات مق ــه بیان ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان  ــا ت ــه واقع ــت: کســانی ک ــری گف رهب
پذیــرش مســئولیت های ســنگین را ندارنــد 
ــر  و از عهــده پذیــرش ایــن مســئولیت ها ب
نمی آینــد نبایــد در انتخابــات ثبت نــام 
ــد  ــه احســاس می کنن ــد و کســانی ک کنن
ــده  ــه عه ــئولیت را ب ــن مس ــد ای می توانن

بگیرنــد وظیفــه دارند خــود را در معــرض رای 
ــد. ــرار دهن ــردم ق م

نماینــده ولی فقیــه در اســتان کرمــان بــا بیان 
ــاهد آن  ــا ش ــن روزه ــه ای ــزی ک ــه چی اینک
ــا در  ــراد و نامزده هســتیم حضــور جــدی اف
ــس شــورای  ــن دوره مجل ــات یازدهمی انتخاب
اســالمی اســت افزود: امیــدوارم شــاهد حضور 
پــر شــور مــردم در زمــان انتخابات هم باشــیم.

وی بــا بیــان اینکــه در زمــان انتخابــات نقــش 
ــن  ــت: ای ــت گف ــم اس ــیار مه ــانه ها بس رس
رســانه ها هســتند کــه جامعــه را بــه ســمت 
ــرده و  ــت ک ــح هدای ــت صحی ــالق و رقاب اخ
زمینــه انتخاباتــی ســالم را فراهــم می کننــد.

علیدادی ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه 
نامزدهــای انتخاباتــی بایــد صالحیت هــا، 
لیاقت هــا و ظرفیت هــای خــود را آنگونــه کــه 
هســتند به مردم بیــان کنند افــزود: امیــدوارم 

کــه در ایــن دوره از انتخابــات مجلس شــورای اســالمی، 
ــع  ــن عــوارض و بیشــترین مناف ــا کمتری ــی ب انتخابات

داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه حلقــه مفقــوده مجلــس فعلــی گفت: 
جوان گرایــی حلقــه مفقــوده ایــن مجلــس اســت کــه 

بایــد بــه طــور جــدی مــد نظــر باشــد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان گفت:
نام نویسی 44 نفر در حوزه انتخاباتی سیرجان و بردسیر قطعی شده است

سرپرســت فرمانــداری ویــژه شهرســتان ســیرجان گفت: 
۴6 نفــر بــرای نــام نویســی در ســتاد انتخابــات ســیرجان 
حضــور یافتنــد کــه نــام نویســی ۴۴ داوطلــب در حــوزه 

انتخابــی ســیرجان و بردســیر قطعــی شــده اســت.
 ســهراب بهالدینــی شــامگاه شــنبه پــس از اتمــام مهلت 
ــات  ــن دوره انتخاب ــات یازدهمی ــی در انتخاب ــام نویس ن
مجلــس شــورای اســالمی در جمــع خبرنــگاران افــزود: 

از ایــن ۴۴ نفــر داوطلــب، 37 نفــر مــرد و 7 نفــر زن 
ــز  ــع نی ــن جم ــی در ای ــر روحان ــن 2 نف ــتند. همچنی هس

ــد. حضــور دارن
وی ادامــه داد: 7 نفــر از ثبــت نــام کننــدگان دارای مــدرک 
ــی  ــر کارشناس ــد و 3 نف ــی ارش ــر کارشناس ــرا، 32 نف دکت
کــه مــدارک آن هــا معادلــه ســازی شــده اســت و یــک نفــر 

نیــز دارای مــدرک حــوزوی مــی باشــند.

دکرتمحمدجواد فدایی استاندار کرمان:

معطلی  4 و نیم سال سرمایه گذار نتوانسته موافقت ها را بگیرد پذیرفتنی نیست
اســتاندار کرمــان گفــت: اینکــه ســرمایه 
گــذار ۴ و نیــم ســال نتوانســته موافقــت 
ــه  ــاه معطــل مصوب ــرد و 6 م ــا را بگی ه
ــه  ــا ادام ــت و ب ــی نیس ــده، پذیرفتن مان
ــد توســعه نیافتگــی  ایــن وضعیــت، رون

کمــاکان ادامــه پیــدا مــی کنــد.
ــاه در  ــی 16 آذرم دکترمحمدجــواد فدای
جلســه شــورای معــادن اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه معطلــی چهــار و نیم ســاله 
ســرمایه گــذار یــک معدن شــن و ماســه 
اظهــار کــرد: در هــر جلســه یــک یــا دو 
مصــداق از عملکــرد بــد دســتگاه هــای 
ــخ  ــی پاس ــم و کس ــی بینی ــی م اجرای
ــی  ــه زمان ــن مشــکل چ ــد ای ــی ده نم

مــی خواهــد حــل شــود؟
وی افــزود: کســی نیســت بگوید اشــکال 
از دســتگاه اجرایــی، قانــون و یا متقاضی 
اســت؟ بایــد یــک بــار مصادیــق توضیــح 
داده شــود تــا بدانیم مشــکل کجاســت؟

فدایــی دربــاره مشــکل ســرمایه گــذار معدن 
ــن  ــد در ای ــرد: بای ــح ک شــن و ماســه تصری
مــورد، مســئله رســیدگی و در جلســه آینــده 
ــه  ــود ک ــالم ش ــتان اع ــادن اس ــورای مع ش
ــار و  ــه چه ــه چیســت ک ــوط ب مشــکل مرب

ــده اســت؟ ــم ســال معطــل مان نی
ــان  ــرد: در جری ــد ک ــان تاکی ــتاندار کرم اس
بحــث هــای صــورت گرفتــه، مــوارد متعددی 
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــود ک ــی ش ــاهده م مش
اجرایــی ســرعت عمــل الزم را ندارنــد؛ بایــد 
ــق  ــن مصادی ــه ای ــد ک ــران کمــک کنن مدی
بررســی شــود تــا بتوانیــم اشــکاالت را رفــع 

کنیــم.
ــم  ــذار ۴ و نی ــرمایه گ ــه س ــزود: اینک وی اف
ــرد و  ــا را بگی ــت ه ــته موافق ــال نتوانس س
ــی  ــده، پذیرفتن ــه مان ــل مصوب ــاه معط 6 م
ــد  ــت، رون ــن وضعی ــه ای ــا ادام ــت و ب نیس
توســعه نیافتگــی کمــاکان ادامــه پیــدا مــی 

ــد. کن

بــه گــزارش ایســنا، مهــدی حســینی نژاد 
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتان کرمــان نیــز در ایــن جلســه گفت: 
3۰۰۰ محــدوده معدنــی مزایــده ای در 
ــورد  ــه 2۰6 م ــم ک ــان داری ــتان کرم اس
آغــاز و بــا 1۸ مــورد موافقــت شــده اســت.

 گفتنــی اســت در ایــن جلســه بــه چنــد 
درخواســت دربــاره محــدوده هــای معدنی 

اســتان رســیدگی شــد.
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خطبه های نمازجمعه

دادگســتری کرمــان به بیــش از 9هزار اســتعالم داوطلبین  
انتخاباتی پاســخ داده است

ــای  ــت نامزده ــد صالحی ــگام در تایی ــات زودهن تبلیغ
ــت ــر گذاراس ــان اث ــورای نگهب ــوی ش ــی  از س انتخابات

داوطلبیــن تــا 8روز قبل از شــروع انتخابــات حق هیچگونه 
تبلیغی را ندارند

ــتاد  ــت: س ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــات  ــن دوره انتخاب ــه اســتعالمات یازدهمی پاســخگویی ب
مجلــس شــورای اســالمی در دادگســتری اســتان کرمــان 
بادقــت الزم بیــش از 9هــزار اســتعالم ســوابق  داوطلبیــن  

ــه دادســتانی کل پاســخ داده اســت. سراســر کشــور را ب
یــداهلل موحــد از رونــد ثبت نــام داوطلبین یازدهمیــن دوره 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی شهرســتان کرمــان 
بازدیــد و در جریــان ایــن بازدید اظهار داشــت: دادگســتری 
اســتان کرمان چهــار راهبرد اساســی مشــارکت حداکثری 
در انتخابات،ســالمت ،امنیــت و شــکل گیــری یــک رقابت 
اخــالق محور از ســوی داوطلبیــن محترم را در دســتور کار 

خــود قــرار داده اســت.
ــا بیــان اینکــه تخلــف انتخاباتــی شــکل هــای  موحــد ب
مختلفــی دارد،گفــت:از امــروز کــه داوطلبیــن رســما ثبت 

نــام کــرده انــد حــق هیچگونــه تبلیغــی را تــا 8روز قبــل از 
شــروع انتخابــات ندارنــد

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان اعــالم کرد:تبلیغات 
ــت  ــد صالحی ــد در تایی ــی توان ــن م ــگام داوطلبی زودهن
نامزدهــای انتخاباتــی از طــرف شــورای نگهبــان اثــر گــذار 

باشــد .
رئیــس شــورای قضائی اســتان کرمــان بیان داشــت:اعضای 
ستاد پاســخگویی به اســتعالمات یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی در دادگســتری اســتان کرمان به 
صــورت شــبانه روزی بــا بررســی ســوابق داوطلبیــن  تالش  
و ســعی مــی کننــد کــه در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن ، 
ــه دادســتانی کل کشــور ارســال  پاســخ اســتعالم هــا را ب

. نمایند 
نماینــده عالــی دســتگاه قضائــی در اســتان کرمــان تاکیــد 
کرد:ســتاد پیشــگیری از جرائــم و تخلفــات انتخاباتــی در 
دادگســتری اســتان کرمــان بــا همــکاری  و مشــارکت بــا 
هیــات های نظارتــی ،اجرایی و مســئوالن امنیتی،اطالعاتی  
و انتظامــی تــالش می نمایــد حتی المقــدور از بــروز جرائم 
وتخلفــات انتخاباتــی در اســتان کرمــان جلوگیــری نمایید.

وی بیــان داشت:دســتگاه قضائــی اســتان بــدون دخالت در 

امــر نظــارت ســعی مــی کنــد  انتخاباتــی با نشــاط و پرشــور 
در فضایــی امــن وســالم و در عیــن حــال رقابتی در تــراز نظام 
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران در اســتان کرمــان برگزار 

گردد.
رئیــس شــورای قضائــی اســتان کرمــان خاطرنشــان 
ســاخت:فعالیت ســتادهای پیشــگیری از وقــوع جرائــم 
وتخلفــات انتخاباتــی در سراســر اســتان کرمــان آغــاز شــده 
اســت و در ایــن رابطــه فــردا نشســت مشــترکی بــا روســاء 
ودادســتان هــای سراســر اســتان کرمان برگــزار خواهد شــد.

حجــت االســالم مهــری امــام جمعــه نــگار در خطبــه 
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــا اشــاره بــه آیــه 219 

ســوره مبارکــه بقــره بیــان داشــت:
شــراب و قمــار دو گنــاه بزرگــی اســت کــه منافــع مادی 
کــم و ضــررات فراوانــی بــرای مــردم دارد ولــی گنــاه آن 

دو از ســود آنهــا بزرگتــر اســت.)اثم کبیر(
کلمــه اثــم بــه کاری مــی گوینــد کــه انســان را در انجام 
ــن  ــی از ای ــه یک ــد ک ــی کن ــر سســت م ــای خی کاره
ــه معنــای  عوامــل سســتی خمــر مــی باشــد خمــر ب
پوشــش اســت و بــه پارچــه ای کــه زنــان ســر خــود را 
مــی پوشــانند خمــار مــی گوینــد از آنجــا کــه شــراب 
قــدرت تشــخیص را از عقــل گرفتــه و در واقــع آن را می 

پوشــاند کــه بــه آن خمــر مــی گوینــد.
ــواری  ــراب خ ــرب ش ــوم و مخ ــار ش ــن اث وی همچنی
ــاه شــدن عمــر ) عــوارض منفــی در کــودکان (  را کوت
گســترش فســاد اخالقــی و آمــار بــاال رفتــن جنایــات از 
قبیــل ســرقت، ضــرب و جــرح ،جرائم جنســی وافزایش 
خطــرات و حــوادث رانندگــی لــذا ازیکــی از دانشــمندان 
نقــل شــده اســت کــه اگــر دولــت هــا نیمــی از شــراب 
فروشــی هــا را ببندنــد مــا نیمــی از بیمارســتان هــا و 

تیمارســتان هــا را مــی بندیــم
امــام جمعــه نــگار درادامــه در رابطــه بــا رشــد جمعیــت 
ــا  ــه ب ــود ک ــن ب ــمنان ای ــد دش ــت : ترفن ــان داش بی
ــد  ــوزه رش ــده در ح ــت کاری ش ــای کاذب و دس آماره
جمعیــت آن را رو بــه جلــو نشــان دهنــد تــا بتواننــد از 

غفلــت مســئوالن و مــردم اســتفاده نمــوده و مانــع از رشــد 
جمعیــت جــوان  شــده و در اینــده ای نزدیــک در جامعــه با 
فاجعــه کاهــش جمعیــت جــوان و بــا نشــاط مواجه شــویم 
کــه در همیــن رابطه بــا پیگیــری و رصد هوشــمندانه مقام 
معظــم رهبــری از ایــن فاجعه پیشــگیری شــد و نامــه وزیر 
بهداشــت بــر صحــت هوشــیارانه و پیــش بینــی بــه موقــع 
مقــام معظــم رهبــری تاکیــد بــر ترفندهــای شــوم عناصــر 
نفــوذی و بــر مال شــدن نقشــه آنهــا اســت پس الزم اســت 
دولــت و ســایر دســتگاه هــای ذی ربــط در ارتبــاط با بحث 
ــر وارد عمــل شــده و  ــان  جــدی ت ازدواج و مســکن جوان
بدیــن وســیله بــا ازدواج هــای آســان در آینــده از جامعــه 

پیــر و فرتــوت رهایــی یابیــم.
حجــت االســالم مهــری در رابطــه بــا اغتشاشــات و آشــوب 
ــر از  ــن حــرکات در کمت ــان داشــت: ای ــان 98 بی ــای اب ه
72 ســاعت جمــع شــد امــا اکنــون پــس از مــدت چنــد 
روزی از پایــان غائلــه و آشــوب هــا  دشــمن دوســت دارد 
هنــوز در میــدان بمانــد آن هــم توســط فضــای مجــازی تا 
بتواننــد فرصــت طلبــان مطالبــات مــردم را در پــروژه هــای 
بعــدی جهــت دهــی کننــد امــا غافــل از اینکــه ســخنان 
حکیمانــه رهبــری و حضــور بــه موقــع مــردم و واکنــش 
ســریع نیروهــای امنیتــی و محــدود ســازی اینترنــت باعث 
خنثــی ســازی تمــام ترفندهــای آنــان شــد و در اینــده نیز 
خواهــد شــد و ایــن حرکــت مانــع از آن شــدکه فازهــای 

بعــدی آشــوب بــه تاخیــر بیافتــد.
بــا توجــه بــه تمــام مشــکالت و اســیب هایــی کــه در ایــن 

مدیر بیمه ای  به اتهام اختالس 220میلیارد ریالی قبل از خروج از کشور بازداشت شد
بــا هوشــیاری دســتگاه  قضائــی و 
امنیتی،مدیــر بیمــه ای  بــه اتهــام 
اختــالس 220میلیــارد ریالــی قبــل از 

خــروج از کشــور بازداشــت شــد
ــارت  ــتار نظ ــان خواس ــتان کرم دادس
بیشــتر بانــک مرکــزی برفعالیــت 
صرافــی هــای دارای شــعب در خــارج از 

ــد ــور ش کش
دادســتان عمومــی وانقــالب مرکــز 
اســتان کرمــان از دســتگیری یــک 
مدیــر بیمــه ای در اســتان کرمــان بــه 
ــی  ــارد ریال ــالس 220میلی ــام اخت اته
خبــر داد و گفت:متهــم قبل از خــروج از 
کشــور توســط ســازمان اطالعات ســپاه 

دســتگیر شــده اســت
دادخــدا ســاالری اظهــار داشــت:با ورود 
بــه موقــع دادســتانی کرمــان و ســازمان 
بازرســی و در راســتای جلوگیــری از 
ــه  ــران ب ــل جب ــای غیرقاب ــارت ه خس
ــالک  ــی اموال،ام ــه  تمام ــت بیم صنع
متهــم توقیــف و حســاب هــای بانکــی 
متهــم مســدود و وی قبــل از خــروج از 

کشــور دســتگیر شــده اســت.
ــتان  ــی در اس ــد قضائ ــام ارش ــن مق ای
کرمــان اعــالم کرد:بــا تمهیــدات بعمل 
آمــده از ســوی دســتگاه قضائــی و 
شــرکت بیمــه ای مربوطــه ،جــای 

روز دانشجو ماهیتی ضد استکباری 
و ضد آمریکایی  دارد

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر :

حجــت االســالم والمســلمین 
ــی  ــر کرمان ــی اکب ــاج عل ح
ــه  ــای نمازجمع ــه ه در خطب
ایــن هفتــه در سلســله گفتــار 
ــکارم  ــای م ــالق دع درس اخ
اخــالق از امــام ســجاد بــه 
موضــوع حســد پرداخــت و از 
حســد بــه عنــوان پیامــی کــه 

اعضای هیات اجرایی انتخابات 
بردسیرمشخص شد

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار :

72 ســاعت بوجــود آمــد بــاز هــم مقــام معظــم رهبــری 
امــر بــه رفتــار رأفتانــه در جــواب نامــه دبیر شــورای عالی 

امنیــت ملــی نمودند
حــال مــی طلبــد کــه دولــت مــردان و ســران ســه قــوا و 
مســئولین نظــام قــدر مــردم را بیشــتر دانســته و در رفع 
مشــکالت معیشــتی آنها بیشــتر کوشــا بوده و نظارتشان 
ــاس  ــر اجن ــذاری ب ــت گ ــازار و و قیم ــر ب ــا ب خصوص
و مایحتــاج عمومــی مــردم بیشــتر بــوده  تــا مــردم در 

شــرایط ســخت تــری قــرار نگیرنــد
روز  تبریــک  بــا  پایــان  در  نــگار  جمعــه  امــام 
دانشجو،اظهارداشــت: بهتریــن و باالتریــن شــاخصه برای 
ــه کــه  ــک دانشــجو داشــتن بصیــرت اســت همانگون ی
دانشــجویان نقــش بزرگــی در تســخیر النــه جاسوســی 
آمریــکا داشــتند، بصیــرت دانشــجو موجــب می شــود که 
در ســخت ترین میدان هــای فتنــه درســت عمــل کننــد.

 آگهی گواهی حصروراثت
آقــای ســیدمجید منصــوری پــور دارای شناســنامه 1  بــه 
شــرح دادخواســت شــماره 9809983489200517  مورخ 
ــوری  ــرف منص ــادروان اش ــح داده ش 1398/09/12 توضی
بــه شــماره شناســنامه 35  درتاریــخ  98/04/21 در شــهر 
ــوت وی  ــن الف ــده و وراث منحصرحی ــوت ش ــیر ف بردس
عبارتنــد از :ســید مجیــد منصــوری پــور فرزند ســیدمیرزا 
شــماره شناســنامه 1  متولد 1337 نســبت فرزندلذا مراتب 
یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراال نتشــار محلــی آگهی 
مــی  شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامه 
ــک  ــدت ی ــزد اشــخاصی باشــد ظــرف م ــی ن ای از متوف
مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد 
واال گواهــی صــادر خواهدشــد وهــر وصیــت نامــه ای جــز 
رســمی وســری کــه بعــد از این موعــد ابــراز شــود از درجه 

اعتبار ســاقط اســت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بردسیر/252 م الف

داوطلبین حق هیچگونه تبلیغی را تا 8روز قبل از شروع انتخابات ندارند

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان بردســیر، 
جلســه انتخابــات هیــات اجرایــی انتخابــات یازدهمیــن دوره 
ــف  ــدس نج ــت مهن ــه ریاس ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــی  ــی اجتماع ــاون سیاس ــور ،مع ــا حض ــدار و ب ــور فرمان پ
فرماندار،دادســتان،اعضای هیــات نظــارت بــر انتخابــات و تنی 
چنــد از معتمدیــن شهرســتان در محــل ســالن اجتماعــات 

ــزار شــد  ــداری برگ فرمان
مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار شهرســتان بردســیر در ابتدای 
جلســه ضمــن درود بــه روان پــاک امــام راحــل ،شــهیدان و 
ارزوی توفیــق بــرای مقــام معظــم رهبــری افــزود: قطعــا بــا 
همــکاری همــه عوامــل اجرایــی انتخاباتــی در شــان و منزلت 
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی برگــزار خواهــد شــد ،و از 
شــروع روز شــمار انتخابــات بــه دســتور وزیــر محتــرم کشــور 

خبرداد 
فرمانــدار شهرســتان بردســیر در ادامــه گفــت: بــه اســتناد به 
مــاده 31 قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی از بیــن 
30 نفــر از معتمدیــن اعضــای هیــات اجرایــی پــس از اخــذ 
ارا انــان تعــداد 8 نفــر بعنــوان اعضــای اصلــی هیــات اجرایــی 

انتخــاب خواهنــد شــد 
ســپس رمضــان زاده رئیــس هیــات نظــارت بــر انتخابــات و 
دادســتان و معاون سیاســی اجتماعــی فرمانداری شهرســتان 
بــه بیــان نــکات مــورد اهمیــت در برگــزاری انتخابــات نیــز 

پرداختند
ــان پــس از اعــالم 18 داوطلــب عضــو هیــات اجرایــی  درپای
ــه ترتیــب )وحیــد  و رای گیــری توســط 25 نفــر معتمــد ب
رنجبر،مریم عظیمی،حســین کاظمی،عزیــزاهلل طاهری، احمد 
رضایی،موســی فخرابادی،مجیــد افــرازی و یارعلــی ایمانــی( 
ــی  ــم کارزاری ،جــواد صدیق ــی و ) ابراهی ــوان عضــو اصل بعن
نیا،علــی عظیمــی ،زهــرا پــور نجیــب ،علی اکبر غالمحســین 

پــور( بعنــوان عضــو علــی البــدل نیــز انتخــاب شــدند

بذرکاری ۱20هکتار از اراضی 
شهربردسیر 

بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانداری شهرســتان بردســیر، 
همزمــان بــا روز ملــی نهــال کاری همگانــی بــرای ایرانــی 
ــیر  ــی شهربردس ــار از اراض ــذرکاری 120هکت ــبز، ب سرس
باحضــور امــام جمعه حجــت االســالم والمســلمین کرمانی، 
مهنــدس وفایــی معــاون سیاســی فرمانــداری و تنــی 
ــی و  ــع طبیع ــه همــت اداره مناب ــد از روســای ادارات ب چن

جهادکشــاورزی انجــام شــد
باآغــاز ایــن طــرح بــه مــدت یــک هفتــه حــدود 20هکتــار 
از اراضــی مســیر روســتای باغبــزم بخــش مرکــزی بدســت 
احمــر،  هــالل  جمعیــت  مسئولین،بســیجیان،اعضای 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــدان ادارات و دس ــکاران و کارمن ورزش

ــادام کوهــی کاشــته شــد ــذر ب ــی ب بصــورت هالل
.

دولت برای رفاه بیشتر مردم نظارت بیشتری به بازار و گرانی آن داشته باشد

باعــث مــی شــود روح انســان مریــض شــودگفت :  فــردی کــه 
دچــار حســادت اســت فــرد ســالمی نیســت وی افــزود: امــام 
ســجاد علیه الســالم مــی فرمایند: کســی کــه حســد دارد این 
حســد چــه آثــار منفــی و تبعاتــی دارد حســد بــه ایــن معنــا 
اســت آرزوی زوال نعمــت از کســی کــه مســتحق صالحیــت 
ایــن نعمــت را دارد و فرمــود: بعضــی وقتها حســد درون اســت 
انســان حــرص مــی خــورد و آرزو مــی کند نعمــت ازش گرفته 
شــود و بــا ایــن کار خــودش را اذیــت مــی کنــد و عــالوه بــر 
ایــن آرزو آن را دارد و دســت بــه عمــل مــی زنــد کــه نعمــت 
ــه کار هــم  ــر آرزوی درونــی دســت ب را از او بگیــرد و عــالوه ب
مــی شــود حســود کســی کــه آرزوی زوال نعمــت از کســی که 
شایســتگی دارد و اگــر کســی اینها را نتوانســت ببینــد و گفت 
خدایــا ازش بگیــر آن موقــع حســد مــی شــود بعضــی مواقــع 
کســی مســتحق نعمــت نیســت و نمــی توانــد اداره یــا نهادی 
را بچرخانــد آن موقــع دیگــر حســد نیســت بلکــه شایســتگی 
آنجــا را نــدارد. نکتــه بعــدی که امــام مــی فرمایــد: »خدایا یک 
چیــزی را بــه چیــزی دیگــر تبدیــل کــن حســد آدمهــای بــد 
را بــه مــودت تبدیــل کــن «آدمهایــی کــه روح ایمــان در انهــا 
اســت آنهــا حســد ندارند و ادمهــای بــد و معصیــت کار در آنها 
حســد اســت  امیرالمومنیــن علــی علیه الســالم فرمودنــد: آدم 
مومــن همیشــه غبطــه مــی خــورد ولــی هیچــگاه آرزوی زوال 
نــدارد و مومــن مــی گویــد خدایــا بهــش بــده و بــه مــن هــم 
بــده و ایــن غبطــه مــی شــود ولــی منافــق مــی گویــد خدایــا 

نــه بــه مــن بــده نــه بــه اون از اون هــم بگیــر
 امیرالمومنیــن علــی علیــه الســالم فرمــود: کســی کــه قلبش 
متقــی و بــا خداســت هیچگاه حســد بــه درونــش راه پیدا نمی 
کنــد. و فرمــود حســد و ایمــان در قلــب جــا نمــی گیــرد و اگر 

حســد بــود پــس مومن نیســت.
 امــام صــادق علیــه الســالم فرمــود آدم حســود قبــل از آنکــه 
بــه آدم ضــرر بزنــد بــه خــودش ضربــه مــی زنــد کمتر کســی 
کــه لــذت از عمــر مــی بــرد آدم حســود اســت بــه جایــی آنکه 
لــذت ببــرد دنبــال ایــن اســت آدم را چطــور نابــود کنــد و هــم 
بــه خــودش ضــرر مــی رســاند و هــم طــرف مقابلــش. از خــدا 
بخواهیــم کــه بــا چــه شــیوه ای بــا آدم حســود ارتباط داشــته 
باشــیم و اگــر بیــن مومنیــن حســادت باشــد باعــث گرفتاری 
مــی شــود و درصــدد زوال نعمــت مــی شــوند خداونــد مــا را از 

شــر انســانهای حســود حفــظ بفرما.
خطیــب جمعــه در ادامــه بــه روز 16 آذر مــاه ســالروز وفــات 
شــهادت گونــه حضــرت فاطمــه معصومــه ســالم ا... علیهــا و 
ایــن روز را خدمــت مقــام معظــم رهبــری و همــه نمازگــزاران 
تســلیت عــرض نمــوده و بیــان داشــت : ورود فرزنــدان موســی 
بــن جعفــر علیــه الســالم بــه ایــران تحولــی ایجــاد کــرد کــه 
حضــرت فاطمــه معصومــه بعــد از بــرادر بزرگــوارش هجــرت 
نمودنــد و تمــدن ســاز بــرای ایران اســالمی شــد و اینقــدر این 
هجــرت مهــم بود کــه امام صــادق علیــه الســالم ورود حضرت 
معصومــه را قبــل از تولــد پــدر بزرگــوارش بشــارت داده بــود و 
ایــن هجــرت بــه قــم را بــه عنــوان کوفــه کوچــک یــاد مــی 
کننــد و از قــم بــه عنــوان مرکــز تولیــد فرهنگ یــاد می کنند 
و در دو ســه روایــت بــه عنــوان کوفــه کوچــک یــاد کردنــد و به 
عنــوان مرکــز خالفــت آقــا امــام زمــان علیــه الســالم خواهــد 
شــد و هــر کــس بــه زیــارت حضــرت فاطمــه معصومــه بیاید 
مســتحق بهشــت اســت و اگــر انقــالب از قــم شــروع شــد بــه 
برکــت همیــن هجــرت اســت و امــام صــادق علیــه الســالم 
ــی و  ــم و بســط و نشــر جهان بشــارت داد کــه قــم مرکــز عل
زمینــه ســاز حکومت مهــدی اســت.در ادامــه در خصــوص روز 
دانشــجو بیــان داشــت کــه 16 آذر روز کشــتار دانشــجویان در 
ســال 1332 اســت و چهــار مــاه بعــد از کودتــای ننگیــن 28 
مــرداد معــاون رییــس جمهــور وقــت آمریکا ســفری بــه ایران 
داشــت بــه عنــوان تقویــت حکومــت پهلــوی و دانشــجویان در 
آن روز اعتــراض نمودنــد و ســه تن از آنها به شــهادت رســیدند 
و از آن تاریــخ تــا پیــروزی انقــالب یــک گرامیداشــتی برگــزار 
مــی شــود و هــدف از ایــن روز ماهیتــی دارد ضــد اســتکباری و 
ضــد آمریکایــی واز آن ســال تا حاال دانشــجویان ایــن روحیه را 
داشــته انــد و حضــرت امــام تشــری زدند کــه یکــی از جاهایی 
کــه دشــمن نفــوذ مــی کنــد دانشگاههاســت  و اگــر حــوزه و 
دانشــگاه صالــح باشــد عالم صالــح می شــود و اگر دانشــجویان 
اعتراضاتــی مــی کننــد و مطالباتــی دارنــد آن بــه حق اســت و 
بایــد مطالبه گری در بین دانشــجویان باشــدو این اغتشاشــات 
اخیــر بابرنامــه ریــزی دشــمنان  شــروعش از 16 آذر بــود تــا 9 
دی و 22 بهمــن تــا انتخابــات ولــی ایــن موضــوع بنزیــن بهانه 
ای شــد تــا جلوتــر بیافتــد و دانشــجویان باید متوجه باشــند و 
مقــام معظــم رهبری مــی گویــد دانشــجویان ذخیــره ای برای 

انقــالب و ایران هســتند.

رئیس کل دادگسرتی استان کرمان :

قضایــی  کمیســیون  ســخنگوی 
مجلس شــورای اســالمی گفــت: کدام 
ــس توانســته اســت حسابرســی  مجل
امــوال مســئوالن را بــه قانــون تبدیــل 
ــر از  ــزار نف ــد 270 ه ــه بای ــد ک کن
مســئوالن از ایــن قانــون تبعیت کنند 
و امــوال خــود را بــه ثبــت برســانند که 
در ایــن 41 ســال ایــن امــوال چگونــه 

ــه دســت آمــده اســت. ب
ــن  ــلمین حس ــالم والمس حجت االس
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــوروزی در گفت وگ ن
ــای  ــا رد ادع ــم، ب تســنیم در رباط کری
ــه  ــر اینک ــی ب ــان مبن ــی مخالف برخ
مجلــس شــورای اســالمی در رأس 

هیچگونــه نگرانــی بــرای بیمــه گــذاران 
نیســت و تعهــدات طبــق قــرارداد انجــام 

ــت. ــد گرف خواه
ســاالری در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر 
اظهــار داشــت:در پــی وصــول گزارشــی 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــه اداره کل بازرس ب
مبنــی بــر اینکــه یکــی از مدیــران بیمــه 
ــه  ــق بیم ــت ح ــوذه باب ــوه ماخ ای وج
ــز  ــود واری ــخصی خ ــاب ش ــه حس را ب
ــزام  ــا اع ــد،اداره کل بازرســی ب ــی نمای م
بــه  کارشناســان ذیربــط رســیدگی 

موضــوع را در دســتور کار قــرار داد.
وی افزود:پــس از انجــام تحقیقــات اولیــه 
ــف  ــرد متخل ــن ف ــد ای ــخص گردی مش
220میلیــارد ریــال از حــق بیمــه هــای 
دریافتــی را بــه حســاب شــخصی خــود 
واریــز و بــا بخشــی از ایــن وجــوه اقــدام 
بــه خردیــد امــالک و مســتغالت و خرید 
خــودرو در داخــل و خــارج از کشــور 

نمــوده اســت.
دادســتان کرمــان عنــوان کرد:بالفاصلــه 
ــرای  ــژه دادس ــرس وی ــه بازپ ــده ب پرون
عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان ارجــاع 
ــم در  ــه مته ــه اینک ــه ب ــد و باتوج گردی
ــا  ــود ب حــال تــدارک خــروج از کشــور ب
احــکام و دســتورات قضائــی نامبــرده 
توســط ســازمان اطالعــات ســپاه اســتان 

ساالری دادستان عمومی وانقالب مرکز استان کرمان:  مراسم پاتوق کتاب بسیج در 
شهرستان بردسیر برگزار شد

  در آیینــی بــا حضــور فرمانــده انتظامــی اســتان و جمعــی از 
معاونیــن، امــام جمعــه و معــاون فرمانــدار بردســیر پلیس فتا 

در ایــن شهرســتان راه انــدازی شــد.
ــروز  ــت: ام ــم گف ــن مراس ــری در ای ــا ناظ ــردار عبدالرض  س
فضــای مجــازی طبــق فرمایش مقــام معظم رهبــری تبدیل 
بــه فضــای واقعــی شــده اســت به نحــوی کــه اکثــر جرائمی 
کــه مــا در فضــای واقعــی جامعــه داریــم در فضــای مجــازی 
نیــز در حــال رخ دادن اســت و یــا ســر منشــا آن جرائــم در 

ایــن فضاســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان با تاکیــد بر ارتقــاء ســطح آگاهی و 
دانــش مــردم خصوصــاً جوانــان و خانواده هــا در حــوزه فضای 
مجــازی افــزود: خدمــت پلیــس بــه مــردم عزیــز بــا تدابیــر 
فرمانــده ناجــا و برگرفتــه از فرامین مقام معظم رهبری اســت 
کــه افتتــاح ایــن پلیــس را بــه مــردم شــریف بردســیر تقدیم 
مــی کنیــم و امیدواریــم بــا همراهــی مــردم در ایــن حــوزه 
ــای  ــت در فض ــوزه امنی ــری در ح ــای موثرت ــم گام ه بتوانی

مجــازی بــرای مــردم خصوصــاً جوانــان برداریــم.

ــان دســتگیر شــد. کرم
ســاالری خاطرنشــان نمــود: بــا توجــه بــه 
اهمیــت موضــوع امــر تحقیقــات و تکمیل 
انجــام پذیرفــت و در خــالل  دالئــل 
تحقیقــات مشــخص گردیــد کــه متهــم 
از قبــل اخــذ قــرارداد بــا یکــی از شــرکت 
ــارد  ــغ 220میلی هــای خودروســازی ،مبل
ــه  ــز ب ــای واری ــه را بج ــق بیم ــال ح ری
حســاب شــرکت بیمــه بــه حســاب 
شــخصی خــود واریــز مــی نمــوده اســت

ــا  ــم ب ــه داد:مته ــان ادام ــتان کرم دادس
ــکاری  ــا هم ــوه و ب ــن وج ــی از ای بخش
خانمــی اهــل گرجســتان،اقدام بــه اجــاره 
تملــک یــک  هتــل در کشــور گرجســتان 

ــت. ــوده اس نم
وی افزود:متهــم بخــش دیگــری از وجــوه 
را صــرف خردیــد خودرو،امالک،ســهام 
شــرکت هــا از طریق بــورس نموده اســت.

ــدم  ــرای ع ــم ب ــان کرد:مته ــاالری بی س
توقیــف امــالک خریــداری شــده ،اســناد 
امــوال و امــالک را بنــام بســتگان و 
نزدیــکان منتقــل و معامالت را بــه صورت 

ــت. ــرده اس ــی ک ــم م ــوری تنظی ص
ــالش هــای  ــا ت ــان گفت:ب دادســتان کرم
ســپاه  واطالعــات  بازرســی  ســازمان 
تــا کنــون 6دســتگاه انــواع خــودروی 
ــل  ــی از قبی ــت خارج ــس و گرانقیم لوک

امــور نیســت اظهــار داشــت: نماینــدگان 
تنهــا در کمیســیون قضایــی توانســتند 
بــا تصویــب قوانیــن و طرح هــا 5 هــزار و 
200 نفــر را از اعــدام و 8 هــزار نفــر را بــا 

ــون چــک نجــات دهنــد. اصــالح قان
ــالح  ــه اص ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
قانــون تجــارت پــس از 90 ســال تصریح 
ــت  ــته اس ــس توانس ــدام مجل ــرد: ک ک
حسابرســی امــوال مســئوالن را بــه قانون 
تبدیــل کنــد کــه بایــد 270 هــزار نفــر از 
مســئوالن از ایــن قانــون تبعیــت کننــد 
و امــوال خــود را بــه ثبــت برســانند کــه 
در ایــن 41 ســال ایــن امــوال چگونــه بــه 

دســت آمــده اســت.

حجت االسالم نوروزی  سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: 

2۷0 هزار نفر از مسئوالن باید اموال خود را به ثبت برسانند
ســخنگوی کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
ــاد از  ــا انتق ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
دیــوان عدالــت اداری و برخــی نهادهــا 
افــزود: 45 مــاده و اصــل در مــورد ایثارگران 
بــه تصویــب رســاندیم کــه جلــوی برخــی 
ــت اداری و  ــوان عدال ــط دی ــا توس از اینه

ــه شــده اســت. ــا گرفت ارگان ه
نــوروزی ســپس بیــان کــرد: بــرای مبــارزه 
با فســاد ســه طــرح اصــل 49، حسابرســی 
امــوال مســئوالن و اصــل پولشــویی مصوب 
ــه  ــت ب ــا دق ــه ب ــر قوه قضائی ــه اگ ــد ک ش
ــور در  ــه 39 کش ــد رتب ــل کن ــا عم آن ه
ــا فســاد در جهــان بــه رتبــه 10  مبــارزه ب

می رســد.

بــه مناســبت هفتــه بســیج ، اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
ــداری و ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه،  ــا همــکاری فرمان ب
برنامــه هایــی تحت عنــوان » پاتــوق کتاب بســیج« در محل 
گالــری کتــاب پــدر بــزرگ شهرســتان بردســیر برگــزار کرد.

در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور حــاج ناصــر موســی پــور از 
پیشکســوتان فرهنگــی دفــاع مقــدس و مســووالن ادارات و 
نهادهــای دولتــی شهرســتان برگــزار شــد، رضــا رجایــی نژاد 
ضمــن تشــکر از حضــور  مســووالن  عالقمنــد بــه فرهنگ و 
هنــر و تبریــک هفتــه بســیج گفــت: بســیج و بســیجیان بــا 
والیــت پذیــری و روحیــه جهــادی در همــه ی عرصــه هــای 
انقــالب اســالمی حضــور داشــته انــد و و در برابــر دشــمنان 
ایــن مــرز و بــوم، بــا بصیــرت، و هوشــیاری عمــل کــرده انــد.

وی بــا اشــاره به فرمایشــات رهبر معظم انقــالب  در خصوص 
فرهنــگ بســیج که  »فرهنگ بســیجی، فرهنــگ معنویت و 
شــجاعت و غیــرت و اســتقالل و آزادگــی  اســت،تصریح کرد: 
ایمــان،دالوری، بردبــاری و  والیت مــداری و والیت پذیــری  از 

ویژگی های بســیجیان اســت.
ــان  ــی از زم ــان خاطرات ــه بی ــور  ب ســپس ناصــر موســی پ
ــد از آن  ــت و بع ــاراهلل پرداخ ــکر 41 ث ــود در لش ــور خ حض
تعــدادی از کتابهــای دفــاع مقــدس بــا عناویــن» کتــاب دا، 
دختــر شــینا، یادت باشــد، رســول مولتان، آن بیســت و ســه 

نفــر و اردوگاه اطفــال« بــه حضــار معرفــی گردیــد.

راه اندازی پلیس فتا در 
شهرستان بردسیر

ــدا و تعــدادی ملــک گــران  لندکروزر،پرادو،هیون
قیمــت درنقــاط مختلــف شــهر کرمــان توقیــف 

ــت . ــده اس ش
دادســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــه  ــود ک ــاهده میش ــا مش ــده ه ــی پرون بررس
افــراد ســودجو و مفســدین اقتصــادی از طریــق 
شــگرد خریــداری اموالــی در خــارج از کشــور به 
وســیله پولهــای آلــوده و کثیــف صرافــی هــای 
ــی  ــدام م ــور اق ــارج از کش ــعب در خ دارای ش
کننــد، خواســتار نظــارت جدی مســئوالن بانک 
مرکــزی بــر فعالیــت ایــن صرافــی هــا در خــارج 

از کشــور شــد.
دادســتان کرمــان در پایــان از زحمــات و تــالش 
ــتان  ــی اس ــبانه روزی اداره کل بازرس ــای ش ه
کرمــان  و ســازمان اطالعــات ســپاه کرمــان کــه 
در امــر کشــف جرم و شناســایی و توقیــف اموال 

نامشــروع تــالش مــی کننــد تشــکر نمــود .

وی در پایــان بــا تأکیــد بــر اینکــه مبارزه با فســاد، 
تبعیــض را از بیــن می بــرد گفــت: دولــت بــه 50 
درصــد از قوانینــی کــه توســط مجلــس شــورای 
اســالمی بــه تصویــب می رســد عمــل نمی کنــد 
و قطعــاً بحــث معافیــت مالیاتــی هنرمنــدان در 
ــی از آن  ــه راحت ــود و ب ــی می ش ــس بررس مجل

عبــور نخواهیــم کــرد.
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حکومت  جهانی عدالت

خصوصیات یاران امام زمان )عج(/ 
امیدها و ترس های دوران غیبت

ترس از انحراف
عشق به امام زمان )ع( و در جستجوی وصال بودن و طوالنی 
شدن فراق و حتی عجله برای وصال همگی می تواند موجب 
سوء استفاده دکان داران باشد. آن ها که این ارادت پاک و مخلصانه 
مردم نسبت به حجت خدا به بازی گرفته و برای خود شهرت، 
اعتبار و حتی اموالی دست و پا می  کنند. از مهدی عباسی، 
خلیفه ای که عباسیان وی را در عصر امام کاظم )ع(، مهدی 
موعود معرفی می کردند! و این مطلب را دستمایه تقویت ارکان 
حکومت خویش می کردند. گرفته تا این روزها که افراد بسیاری 
خود را همسر، فرزند، نایب و باب حضرت معرفی می کنند؛ 
همگی در جهت بهره برداری از آن عشق زالل طبق منافع 
شخصی و ایجاد انحراف در خیل منتظران و دلدادگان امام 

مهدی )عج( بوده است.
آن قدر سوء استفاده از منجی گرایی و اعتقاد به مهدویت محتمل 
بوده که احادیث ما را به انکار مدعیان ارتباط با امام زمان )عج( 
دستور داده و از ما خواسته اند که تعیین کنندگان وقت ظهور را 
تکذیب کنیم. امام باقر )ع( و در پاسخ به پرسشی درباره وقت 
ظهور می فرمایند: »َکَذَب الَْوقَّاتُوَن َکَذَب الَْوقَّاتُوَن َکَذَب الَْوقَّاتُوَن 
 ُ ا زَاَدهُ اللَّ ِِّه وَاَعَدُهْم ثََلثِیَن یَْوماً َفلَمَّ ا َخَرَج وَافِداً إِلَی  رَب إِنَّ ُموَسی لَمَّ
َعلَی الثََّلثِیَن َعْشراً َقاَل َقْوُمُه َقْد أَْخلََفَنا ُموَسی َفَصَنُعوا َما َصَنُعوا«؛ 
وقت  گذاران دروغ گویند؛ وقت گذاران دروغ گویند؛ وقت گذاران 
دروغ گویند. همانا موسی )ع( چون)در طور سینا( به پروردگار 
خود برای پیغام بردن وارد شد، قومش را وعده ۳۰ روز داد و 
چون خدا ده روز بر ۳۰ روز افزود قومش گفتند: موسی با ما خلف 

وعده کرد و کردند آنچه کردند.)یعنی گوساله پرست شدند(
بنابراین اگر بحث های مهدویت حول تعیین مصداق و تعیین 
زمان بگذرد و مثلً فردی به عنوان شعیب بن صالح، یمانی، 
خراسانی، نفس زکیه و غیره معرفی شود و یا زمانی برای ظهور 
ذکر شود و آن ادعاها رخ ندهد ؛ نتیجه آن تنها بی اعتقاد شدن و 

انکار اصل مهدویت توسط عوام خواهد بود.

امید برای اصالح و انتظار
در کنار ترس های ذکر شده، دوران غیبت کبری دوران امیدواری 
به اصلح فردی و آمادگی کامل برای ظهور است. اینکه فرد خود 
را آماده کند تا در کمال آمادگی و ادب خویش را به امام زمانش 
برساند و اینکه فرد می داند به اندازه شایستگی در دولت عدل 
مهدوی صاحب جایگاه خواهد بود و می تواند خدمت کند. اینکه 
فرد رضایت امامش را در ترک گناه و انجام واجبات دانسته و 
می خواهد در عصر ظهور، روسفید با حضرت مهدی ملقات کند. 

همگی از ثمرات امیدآفرین عصر غیبت است.
در عصر غیبت است که یاد امام و حفظ ایمان از حضور مؤمنانه 
در عصر تمام ائمه اطهار )ع( با ارزش تر است. حتی در حدیثی از 
امام سجاد )ع( آمده است: »َمْن ثََبَت َعلَی ُمَواالَتَِنا فِی َغْیَبِة َقائِِمَنا 
ُ َعزَّ وَ َجلَّ أَْجَر أَلِْف َشِهیٍد ِمْثَل ُشَهَداءِ بَْدرٍ وَ أُُحٍد«؛ هر  أَْعَطاهُ الَلَّ
کس بر والیت ما در زمان غیبت قائم ما ثابت قدم بماند، خداوند 
عزوجل ثواب هزار شهیدی که در جنگ بدر یا احد، به شهادت 

رسیده باشد را به او اعطا می کند.
یک منتظر حقیقی به دور از عجله های شیطانی که عاقبتی 
جز انحراف ندارد با معرفتی برگرفته از احادیث و ادعیه معتبر 
به خوبی می داند که اگر در حال انتظاری صحیح، مرگ او فرا 
برسد و عمرش کفاف دوران ظهور را ندهد ؛ باز به حکم رجعت و 
بیان دعای عهد جان تازه خواهد یافت و تکبیرگویان از قبر خارج 
می شود و به یاری امامش می پردازد. پس حتی کهولت سن و 
عدم وقوع ظهور وی را از انتظار صحیح منصرف نکرده و امید 
او هیچ گاه ناامید نخواهد شد. وی بارها و بارها هر صبحگاهان 
اینچنین خوانده است: »اللَُّهمَّ إِْن َحاَل بَْیِنی وَ بَْیَنُه الَْمْوُت الَِّذی 
َجَعلَْتُه َعلَی ِعَبادَِک َحْتماً َمْقِضّیاً، َفأَْخرِْجِنی ِمْن َقْبرِی ُمْؤتَزِراً 
اِعی فِی الَْحاِضِر  َکَفِنی َشاِهراً َسْیِفی ُمَجرِّداً َقَناتِی ُملَبِّیاً َدْعَوةَ الدَّ
وَ الَْبادِی«؛ خدایا اگر بین من و او مرگی که بر بندگانت حتم و 
قطعی ساختی حائل شد، کفن پوشیده از قبر مرا بیرون آور با 
شمشیر از نیام برکشیده و نیزه برهنه، پاسخگو به دعوت آن 

دعوت کننده، در میان شهرنشین و بادیه نشین.)۶(

آیه 78 سوره آل عمران :
و از میان آنان گروهی هستند که زبان خود را به ]خواندن[ کتاب ]تحریف 
شده ای[ می پیچانند تا آن ]بافته ها[ را از ]مطالب[ کتاب ]آسمانی[ پندارید 
با اینکه آن از کتاب ]آسمانی[ نیست و می گویند آن از جانب خداست در 
صورتی که از جانب خدا نیست و برخدا دروغ می بندند با اینکه خودشان 

]هم[ می دانند.
1-یکی دیگر از خیانت های یهود که در آیه به آن اشاره شده چیست؟

این آیه شریفه در حقیقت تاکید دوباره خیانت یهود در کتب آسمانی است 
که جمعی از یهودیان زبان خود را به هنگام خواندن کتاب خدا می پیچند و 
منحرف می کنند. این تعبیر جالبی از تحریف سخنان خداست. آنها چنان 
ماهرانه این کار را انجام می دهند که شما گمان می کنید آنچه می گویند 

آیاتی است که از طرف خدا نازل شده، در حالی که چنین نیست.
2- چرا در آیه شریفه سه مرتبه کلمه »کتاب« تکرار شده است؟

اینکه در آیه شریفه سه مرتبه کلمه »کتاب« ذکر شده است، برای 
جلوگیری از اشتباه می باشد. چون هر سه به یک معنا نیست. منظور از 
کتاب اول همان سخنان بشری خود یهود است که آن را با دست خود می 
نوشتند و به خدا نسبت می دادند. مراد از کتاب دوم کتابی است که خداوند 
متعال از راه وحی نازل کرده است. مراد از کتاب سوم همان کتاب به معنای 

دوم است و تکرارش برای جلوگیری از اشتباه بوده است.
3- چرا در آیه شریفه لفظ جالله »اهلل« تکرار شده است؟

دو بار کلمه »اهلل« را تکرار کرد تا تاکید کند که این افتراها از ناحیه »اهلل« 
نیست. زیرا »اهلل« حق است و معلوم است که حق، جزء حق چیزی نمی 

گوید.
آیه 79 سوره آل عمران:

هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد سپس او 
به مردم بگوید به جای خدا بندگان من باشید بلکه ]باید بگوید[ به سبب 
آنکه کتاب ]آسمانی[ تعلیم می دادید و از آن رو که درس می خواندید 

علمای دین باشید.
1-شان نزول آیه شریفه چیست؟

درباره این آیه شریفه و آیه بعد دو شان نزول ذکر کرده اند:
نخست اینکه؛ کسی نزد پیامبر اسالم)ص( آمد و اظهار داشت ما به تو 
همانند دیگران سالم می کنیم، در حالیکه به نظر ما چنین احترامی کافی 
نیست. تقاضا داریم به ما اجازه دهید امتیازی برای شما قائل شویم و تو را 
سجده کنیم. پیامبر )ص( فرمود:»سجده برای غیر خدا جایز نیست. پیامبر 
خود را تنها به عنوان یک بشر احترام کنید، ولی حق او را بشناسید و از او 

پیروی کنید.«
دیگر اینکه؛ یکی از یهودیان به نام ابورافع به اتفاق سرپرست هیئت اعزامی 
نجران در مدینه روزی خدمت پیامبر آمد و اظهار داشت آیا مایل هستی تو را 
پرستش کنیم و مقام الوهیت برای تو قایل شویم؟ پیامبر فرمود:»معاذاهلل! به 
خدا پناه می برم که من اجازه دهم کسی جز پروردگار یگانه مورد پرستش 

قرار گیرد. خداوند هرگز مرا برای چنین امری مبعوث نکرده است.«
2- آیه شریفه به کدام یک از عادات زشت یهودیان اشاره دارد؟

یکی از عادات زشت اهل کتاب )یهود و نصاری( تحریف حقایق بود. از 
جمله تحریف های آنان ادعای الوهیت برای عیسی )ع( بود و می گفتند: 
»این چنین چیزی است که خودش ما را به آن دستور داده است.« و این 

خیال موهوم را جمعی می خواستند درباره پیامبر هم عملی سازند.
3-آیه شریفه پاسخ به چه ادعای باطلی است؟

آیه شریفه پاسخ و جواب صریح و قاطع به افرادی بود که پیشنهاد پرستش 
انبیاء را می دادند. آیه می فرماید نه پیامبر اسالم و نه هیچ پیامبر دیگری و 
نه فرشتگان را نباید پرستید و اگر اهل کتاب خیال می کنند حضرت مسیح 

آنها را دعوت به پرستش خویش کرده است، اشتباه می کنند.
در واقع آیه در مقام نفی مطلق است. افرادی که فرستاده خداوند هستند و 
بهره وافری از علم و حکمت به آنها بخشیده شده، هیچگاه از مرحله بندگی 
و عبودیت تجاوز نخواهند کرد. همیشه فرستادگان و رهبران الهی بیش از 
افراد عادی در مقابل خداوند خاضع هستند. بنابراین امکان ندارد از جاده 

بندگی و توحید خارج شوند و مردم را به پرتگاه شرک بکشانند.
4- چرا در آیه شریفه انبیاء را به »ربانیین« تعبیر کرده است؟

»ربانیین جمع »ربانی« است و به کسی گفته می شود که پیوند و ارتباط 
او با پروردگار محکم باشد. از آنجا که از ماده »رب« است، به کسی که به 
تدبیر و اصالح و تربیت دیگران بپردازند نیز گفته می شود. آیه شریفه می 
گوید این کار یعنی دعوت انبیاء به پرستش خود برای آنها سزاوار نیست، 
آنچه برای آنها سزاوار است این است که مردم را در پرتو تعلیم آیات الهی 
و تدریس حقایق دین به صورت دانشمندانی ربانی و الهی در آورند. افرادی 

که جز خدا نپرستند و جز به سوی علم و دانش و معرفت دعوت نکنند.
5- براساس آیه شریفه هدف انبیاء چیست؟

هدف انبیاء تنها پرورش افراد نبود، بلکه از آن باالتر، تربیت معلمان و مربیان 
و رهبران بود. یعنی کسانی که هر کدام بتوانند محیط وسیعی را با علم، 

ایمان و دانش خود روشن سازد.
6- تفاوت تعلیم و تدریس چیست؟

تفاوت این دو کلمه از این نظر است که تعلیم معنی وسیع و گسترده ای 
دارد که هر گونه یاد دادن را از طریق گفتار و کردار نسبت به افراد باسواد و 
بی سواد را شامل می شود، ولی تدریس به تعلیماتی گفته می شود که از 

روی کتاب و دفتر باشد.
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بــه گزارش خبرنــگار سیاســی خبرگزاری 
ــر  ــی وزی ــی فضل ــارس، عبدالرضارحمان ف
کشــور در واپســین دقایــق مهلــت قانونی 
ــن دوره  ــن یازدهمی ــام داوطلبی ــت ن ثب
انتخابــات مجلــس شــورای اســلمی برای 
بازدیــد، وارد ســتاد انتخابــات فرمانــداری 

تهــران شــد.
ــر کشــور  ــی وزی ــا رحمانی فضل عبدالرض
با حضــور در ســتاد انتخابــات فرمانــداری 
تهــران ضمــن بازدیــد از رونــد ثبــت نــام 
داوطلبیــن در جمــع خبرنــگاران، اظهــار 
داشــت: امیــدوارم انشــاءالل کار بــا همیــن 
ــه  ــد هــم ادام هماهنگــی در مراحــل بع
یابــد و مــا امســال هــم انتخابــات خــوب 

و بــا شــکوهی داشــته باشــیم. 
وی بــا اشــاره بــه آخریــن آمــار ثبــت نــام 
ــات یازدهمیــن دوره  کننــدگان در انتخاب

مجلــس شــورای اســلمی، گفت: آمــاری که 
االن گرفتــم حــدود ۱۴ هــزار نفــر اســت کــه 
نســبت بــه دور قبــل کــه حــدود ۱۲ هــزار 
نفــر بــود، ۲ هــزار نفــر تــا اآلن افزایــش داریم. 
و تــا کنــون ۲۷۲۲ نفــر در تهــران تــا امــروز 

ــد. ــام کرده ان ــت ن ثب
ــا  ــا ب ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــردم  ــر م ــای اخی ــی ه ــا آرام ــه ن ــه ب توج
ــد  ــات خواهن ــر شــوری در انتخاب حضــور پ
ــردم  ــی از م ــرد: اوال وقت ــح ک داشــت،  تصری
صحبــت میکنیــم بــا ۸۰ میلیون نفــر طرف 
هســتیم، علیرغــم اینکــه ناراضــی بــوده و یا 
نقــد داشــته باشــند، مــردم ما اهــل تفکیک 
مســائل هســتند و می داننــد کــه اگــر 
میخواهند وضعیت مســاعد و مشــکلت حل 
شــود، بــه دســت خــود مــردم خواهــد بــود؛ 
یعنی تجلــی اراده مــردم، نمایندگان مجلس 

ــا هســتند کــه در حــل  می شــوند و اینه
ــک  ــارت کم ــذاری و نظ ــائل قانون گ مس

می کننــد.
رییــس ســتاد انتخابــات اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه آخریــن آمــار داوطلبــان ثبــت 
نام کننــده بــرای یازدهمیــن دور انتخابات 
مجلــس شــورای اســلمی در ایــن اســتان 
ــام  ــت ن ــان ثب ــر در کرم ــت: ۳۵۷ نف گف
کــرده انــد کــه ۳۱۲ نفــر معــادل ۸۷ 
درصــد مــرد و ۴۵ نفــر معــادل ۱۳ درصــد 

از ایــن تعــداد زن هســتند.
*** محمدصــادق بصیــری روز یکشــنبه 
در نشســت خبــری جمــع بنــدی ثبت نام 
داوطلبان انتخابــات یادهمین دوره مجلس 
شــورای اســلمی اســتان کرمان افــزود: در 
حــوزه انتخابیــه بافــت، رابــر و ارزوئیــه ۲۶ 
نفــر مــرد و در چهــار شهرســتان شــرقی 

13896 هزار نفر در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرده اند

بــم، نرماشــیر، فهــرج و ریــگان ۲۸ نفــر ثبت نام 
ــد کــه ۲۵ از ایــن تعــداد مــرد و ســه  کــرده ان

ــتند. نفر زن هس
معــاون سیاســی، اجتماعــی و امنیتی اســتاندار 
ــه ســیرجان  ــوزه انتخابی ــت: در ح ــان گف کرم
و بردســیر نیــز ۳۷ مــرد و هفــت داوطلــب زن 
نــام نویســی کــرده انــد کــه در مجمــوع ۴۴ نفر 

. هستند

تمام ســعی مــان را بکنیــم، پیامبری همیشــه 
در همیــن نزدیکی ســت.. 

روزی حضــرت ســلیمان مورچــه ای را در پــای کوهــی دیــد کــه 
مشــغول جابجــا کــردن خاک هــای پایین کــوه بــود. از او پرســید: 
چــرا ایــن همــه ســختی را متحمــل مــی شــوی؟ مورچــه گفت: 
معشــوقم بــه مــن گفته اگــر ایــن کــوه را جابجــا کنی بــه وصال 
مــن خواهــی رســید و مــن به عشــق وصــال او مــی خواهــم این 
کــوه را جابجــا کنــم. حضــرت ســلیمان فرمود: تــو اگر عمــر نوح 
هــم داشــته باشــی نمــی توانــی ایــن کار را انجــام بدهــی. مورچه 
گفــت: تمــام ســعی ام را مــی کنــم... حضرت ســلیمان که بســیار 
از همــت و پشــت کار مورچــه خوشــش آمــده بــود بــرای او کــوه 
را جابجــا کــرد. مورچــه رو بــه آســمان کــرد و گفــت: خدایــی را 
شــکر مــی گویم کــه در راه عشــق، پیامبــری را به خدمــت موری 
در مــی آ ورد...» تمــام ســعی مــان را بکنیــم، پیامبــری همیشــه 
در همیــن نزدیکــی ســت... «رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه 
فرمودنــد: اُدُعــوا اهللَ َو اَنتــم ُموِقنــوَن بِاالِجابَــِه َواعلَمــوا اََنّ اهللَ ال 
َیســَتِجیُب ُدعــاءَ ِمــن َقلِب غاِفــٍل اله؛خــدا را بخوانیــد و به اجابت 
دعــای خــود یقیــن داشــته باشــید و بدانیــد کــه خداونــد دعــا را از 

قلــب غافــل بــی خبــر نمــی پذیرد
حکایت پند آموز برتری هنر بر ثروت

1. حکیــم فرزانــه ای پســرانش را چنیــن نصیحــت مــی کــرد: 
عزیــزان پــدر! هنــر بیاموزیــد، زیــرا نمــی تــوان بــر ملــک و دولت 
اعتمــاد کــرد، درهــم و دینــار در پرتگاه نابودی اســت، یــا دزد همه 
آن را ببــرد و یــا صاحــب پــول، انــدک انــدک آن را بخــورد، ولــی 
هنــر چشــمه زاینــده و دولــت پاینده اســت، اگر هنرمند تهیدســت 
گــردد، غمــی نیســت زیــرا هنــرش در ذاتــش باقــی اســت و خود 
آن دولــت و مایــه ثــروت اســت، او هــر جــا رود از او قدرشناســی 
کننــد، و او را در صــدر مجلــس جــا دهنــد، ولــی آدم بــی هنــر، بــا 

دریوزگــی و ســختی لقمــه نانــی بــه دســت آورد.

داستان  آموزنده
ادامــه ســرمقاله  ...   نماینــدگان منتخــب مــردم بایــد برای 
کالن کشــور تصمیــم بگیرنــد تصمیــم مقتدرانــه قانونمنــدا نــه تنها 
بــرای حــوزه انتخاباتــی امتیازاتــی کســب کننــد ایــن گونــه عمــل 

مغایربــا قانــون اساســی و وظیفــه منتخبیــن مــردم اســت 
منتخــب مــردم بایــد انقالبــی عمــل کنــد و انقالبــی بــودن مهــم 
نیســت و انقالبــی مانــدن مهم اســت، ثابت قــدم ماندن مهم اســت، 
اینکــه در مقطعــی باشــددر مقطعی نباشــد منتخب شــجاع و انقالبی  
تــا پــای جــان برای حفــظ نظام مقــدس جمهوری اســالمی همــواره 
انقالبــی اســت  نگاهــش ، برخــورد وتصمیماتش و عملــش انقالبی 
اســت.  در تصمیــم اخیــر دولــت و افزایــش نــرخ بنزیــن مجلــس 
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از حســن فتحــی - بازدیــد از رژه
افقــی : ۱ افقــی: تیمــی در لیــگ اســپانیا - مکمــل نــان و پنیــر۲ افقــی: کیــف ســفر - 
تصــرف کــردن۳ افقــی: ورم و پــف - پــدر حضــرت ابراهیــم)ع( ۴ افقــی: کار نســنجیده - آش 
ــه چیــزی - کوچکتریــن واحــد  - انــس گرفتــن۵ افقــی: آغــوز - حــرص و علقــه شــدید ب
پــول زمــان قاجــار۶ افقــی: مخفــف اگــر - راه فاضــلب - گاوآهــن۷ افقــی: بانــدرل۸ افقــی: 
نردبــان - جوشــن چرمیــن - امیــر کوچــک9 افقــی: فرمــان ســکوت - بــا اهمیــت - واحــد 
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پوســت - نظریــه سیاســی

رحمانی فضلی وزیر کشور: 

 

خصوصیات نمایندگان اصلح از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی 
در آســتانه برگــزاری یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلس 
شــورای اســلمی بــه بازخوانــی خصوصیــات نمایندگان 
ــی  ــدگاه بنیانگــذار جمهــوری اســلمی م ــح از دی اصل

پردازیــم.
تعبد به ارزشهای اسالمی

نظــام جمهــوری اســلمی ایــران بــر اســاس دیــن مبین 
اســلم و پاســداری از ارزشــهای حیاتی آن شــکل گرفته 
اســت و اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ملــت ایــران و رای 
ــتند،  ــلمان هس ــس، مس ــه وکلی مجل ــدگان ب دهن
ــون اساســی کشــور،  ــق اصــل ۶۷قان ــن طب و همچنی
ــه آن  ــتین جلس ــد در نخس ــس بای ــدگان مجل نماین
ــه در بخشــی از آن  ــد ک ســوگندنامه ای را امضــاء کنن
آمــده اســت: »مــن در برابــر قــرآن مجیــد، بــه خــدای 
ــر  ــا تکیــه ب ــاد مــی کنــم و ب قــادر متعــال ســوگند ی
شــرف انســانی خویــش تعهــد مــی نمایــم کــه پاســدار 
حریــم اســلم و نگاهبان دســتاوردهای انقلب اســلمی 

ملــت ایــران و مبانــی جمهــوری اســلمی باشــم. .
از اینــرو مهــم ترین وظیفــه وکلی ملت، اهتمــام جدی 
بــه اســلم و ارزشــهای الهــی و معنــوی آن اســت و آنــان 
تحــت هیــچ شــرائطی نمــی تواننــد از ایــن وظیفه مهم 

تخطــی نمایند.
ایــن ویژگــی نــه تنهــا بــرای وکلی مجلس، بلکــه برای 
تــک تــک مســئولین در حکومــت اســلمی ضــروری و 
الزم اســت. چنانکــه امیرمؤمنــان علــی علیه الســلم در 
نامــه ای بــه یکــی از کارگزارانــش مــی فرمایــد: »فانــت 
محقــوق ان تخالــف علی نفســک وان تنافــخ عن دینک 
ولــو لــم یکــن لک اال ســاعة مــن الدهــر وال تســخط الل 
برضــی احــد مــن خلقــه، فــان فــی الل خلفــا مــن غیره 

ولیــس مــن الل خلــف فــی غیــره
بــر تو شایســته اســت کــه با هواهــای نفســانی مخالفت 
کــرده و از دیــن خــود دفــاع کنــی- هرچنــد بــرای تــو 
ســاعتی از زندگــی نمانده باشــد. خــدا را بخاطــر رضایت 
ــد  ــرا خداون ــاز- زی ــمگین مس ــردم خش ــدی از م اح
ــا هیــچ چیــزی  ــز مــی شــود ام ــن همــه چی جایگزی

جانشــین خداونــد نمــی توانــد باشــد.
بــا ایــن توضیــح روشــن مــی شــود کــه یــک نماینــده 
مجلــس و یــا کارگــزار حکومتــی در جامعــه اســلمی 
چگونــه بایــد از دیــن و ارزشــهای آن محافظــت نمایــد.

حضــرت امــام خمینی رحمــه الل نیــز در مــورد ضرورت 
التــزام عملــی نماینــدگان بــه دســتورات اســلم خطاب 
بــه آنــان مــی فرمایــد: »الزم اســت طرحهائــی کــه در 
مجلــس مــی گــذرد مخالــف بــا احکام مقدســه اســلم 
نباشــد و بــا کمــال قــدرت، بــا پیشــنهادهای مخالــف 
بــا شــرع مقــدس کــه ممکــن اســت از روی ناآگاهــی و 
غفلــت طرح شــود شــدیدا مخالفت نمائیــد و از قلمهای 
مســموم و گفتــار منحرفیــن هراســی نداشــته باشــید و 
ســخط خالــق را بــرای رضای مخلوق تحصیــل نکنید و 

خداونــد قاهــر و قــادر را حاضــر و ناظــر بدانیــد«
و در وصیــت نامــه خویــش نیــز بــه نمایندگان ســفارش 

مــی کنــد: »از همــه نماینــدگان خواســتارم کــه بــا کمــال 
حســن نیــت، کوشــا باشــند کــه قوانیــن - خدای نخواســته 
ــه اســلم و احــکام  - از اســلم منحــرف نباشــد و همــه ب
آســمانی آن وفــادار باشــید تــا بــه ســعادت دنیــا و آخــرت 

نائــل آئیــد«
در ادامــه بــه برخــی  از صدماتــی که نماینــدگان ناصالح می 
تواننــد بــه اســلم و کشــور وارد کننــد بــه شــرح زیــر مــی 

باشد:
از مهمــات امــور تعهــد وکلی مجلــس شــورای اســلمی 
اســت. مــا دیدیــم کــه اســلم و کشــور ایــران چــه صدمــات 
ــح و  ــر صال ــورای غی ــس ش ــزی از مجل ــم انگی ــیار غ بس
منحــرف از بعد از مشــروطه تــا عصر رژیــم جنایتکار پهلوی 
و از هــر زمــان بدتــر و خطــر ناکتــر در ایــن رژیــم تحمیلــی 
فاســد خــوردو چه مصیبتها و خســارتهای جان فرســا از این 
جنایتــکاران بــی ارزش و نوکــر مــآب بــه کشــور و ملــت وارد 

شــد.
در ایــن پنجــاه ســال]حکومت پهلــوی[ یــک اکثریت قلبی 
منحــرف در مقابــل یــک اقلیــت مظلــوم موجــب شــد کــه 
هــر چــه انگلســتان و شــوروی و اخیــرا آمریــکا خواســتند با 
دســت همیــن منحرفــان از خــدا بــی خبــر انجــام دهنــد و 
کشــور را بــه تباهــی و نیســتی کشــانند. از بعد از مشــروطه 
هیچــگاه تقریبــا بــه مــواد مهم قانــون اساســی عمل نشــد. 
قبــل از رضــا خــان بــا تصــدی غــرب زدگان و مشــتی خــان 
و زمیــن خــوار و در زمــان رژیــم پهلــوی بــه دســت آن رژیم 

ســفاک و وابســتگان و حلقــه بــه گوشــان آن.
 )صحیفه نور، ج ۲۱ص ۱۸۶-۱۸۵(

بــه  وابســته  اشــخاص  نگذاریــد 
ــد ــس برون ــه مجل ــی ب ــای خارج قدرته

نگذاریــد در مجلــس شــورای اســلمی اشــخاصی برونــد که 
آنهــا بــا قدرتهــای بــزرگ پیوســتگی دارنــد، بایــد ملــت بــا 
اختیــار خــود و اراده خــود، بــا امتیــاز خــود و انتخــاب خــود 
اشــخاص صالح را، اشــخاص متقــی را، اشــخاصی را که برای 
ایــران کار مــی خواهنــد بکننــد، به نفــع ایــران کار می کنند 
آنهــا را بایــد تعیین بکنید. )صحیفــه نور- در جمــع گروهی 

از کارکنان بانکهــا- ج ۵-ص۲۴۷(

به طرفداران اسالم آمریکایی رای ندهید
افــرادی را کــه طرفــدار اســلم ســرمایه داری، اســلم 
مســتکبرین، اســلم منافقیــن، اســلم راحت طلبان، اســلم 
فرصــت طلبــان و در یــک کلمه، اســلم آمریکایی هســتند، 
طــرد نمــوده و بــه مــردم معرفــی نماینــد و از آن جــا کــه 
مجلــس خانــه همــه مــردم و امیــد مســتضعفین اســت، در 
شــرایط کنونــی نبایــد کســی انتظار داشــته باشــد که حتما 
نماینــدگان بایــد از گــروه و صنــف خاصی باشــند. باید توجه 
داشــت کــه هنوزخیلــی از مســایل وجــود دارد کــه بــه نفــع 
محرومیــن بایــد حــل و فصل شــود و تمیز بین کســانی که 
در تفکــر خــود، خدمــت به اســلم و محرومــان را اصــل قرار 
داده انــد، بــا دیگــران کار مشــکلی نیســت. )صحیفــه نــور- 
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پیــام بــه مناســبت ســومین دوره مجلــس- ج ۲۰، ص۱9۴(

به افراد مشکوک و منحرف رای ندهید
تمــام مــردم موظفنــد کــه در انتخابــات حاضر باشــند و تحت 
تاثیــر هیــچ کــس قــرار نگیرنــد. بعــد از ایــن کــه مشــورت 
کردنــد کــه بــرای اســلم مفیــد اســت رای دهنــد. اگــر کســی 
ــا اگــر کســانی منحــرف، خودشــان را  ــود و ی ــورد شــک ب م
معرفــی کردنــد بــه آنهــا رای ندهند. مــا باید مجلســمان را نگه 
داریــم و کاری کنیــم کــه بــرای دولتــی خــوب اســاس باشــد. 

ــور، ج ۱۸، ص ۱۸۰-۱۷۶(  )صحیفــه ن

ــد  ــق رای ندهن ــراد ناالی ــه اف ــردم ب م
ــد ــول نکن ــا را قب ــم آنه ــس ه و مجل

خــود مــردم نگذارنــد قلدرهــا دخالــت کننــد، افــراد ناالیــق 
دخالــت کننــد. اگــر عــده ای جمــع شــدند و افــراد ناالیــق را 
انتخــاب کردنــد، مــردم بــه آنهــا رای ندهنــد، اگــر مــردم هــم 

متوجــه نشــدند، مجلــس آنهــا را قبــول نکنــد.
 )صحیفه نور، ج ۱۸، ص۱۷9(

نمایندگان متخلف را تعیین نکنید
اگــر چنانچــه وکلی شــما بعضــی هایشــان تخلــف کردنــد، 
ــد  ــر کردن ــا نکــن. اگــر زیادت ــد کــه آق ــه بدهی ــه آنهــا تنب ب
دفعــه دیگــر تعیینشــان نکنید، کســی دیگــر را تعییــن کنید. 

ــون، ج۱۵، ص۶۰( ــع روحانی ــور- در جم ــه ن )صحیف
حضــرت امام خمینــی)ره( خاطرنشــان کردنــد: »از امــوری که 
الزم اســت امــروز تذکــر بدهــم شــاید بعــد دیــر بشــود، قضیه 
انتخابــات اســت. همــان طــوری کــه مکــرر مــن عــرض کــرده 
ام و ســایرین هــم گفتــه انــد، انتخابــات در انحصــار هیــچ کس 
نیســت، نــه در انحصــار روحانیون اســت، نــه در انحصــار احزاب 
ــات مــال همــه  ــه در انحصــار گــروه هاســت. انتخاب اســت، ن
مــردم اســت. مــردم سرنوشــت خودشــان دســت خودشــان 
اســت. انتخابــات بــرای تأثیر سرنوشــت شــما ملــت اســت...«

»... مــن امیــدوارم کــه مــردم ایــن مرحلــه را هم به شایســتگی 
ــواه  ــت، و دلخ ــت ماس ــه مل ــواه هم ــه دلخ ــوری ک ــه ط و ب
ماســت عمــل بکننــد و وکیــل هایــی کــه آراســته هســتند به 
اخــلق خــوب، متعهــد هســتند به اســلم، وفــادار هســتند به 
کشــور خودشــان، خدمتگــزار هســتند بــه شــما و بــه کشــور، 
آن اشــخاص را انتخــاب کننــد و در مجلــس بفرســتند، کــه ان 
شــاءالّل ایــن قــدم آخــر هــم بــا شایســتگی برداشــته بشــود، 
و ایــران ان شــاءالّل سروســامان پیــدا بکنــد، و از آن فشــارها و 
اختنــاق هــا کــه خــارج شــده اســت تا آخــر خــارج باشــد. من 
دعاگــوی همــه هســتم، و در ایــن چنــد روز آخر عمــر به همه 
شــما دعــا مــی کنــم، و هــر چه خدمــت از مــن برآید بــا حالی 

کــه دارم مضایقــه نــدارم و خدمتگــزار همه هســتم.«

امیــد اســت بیانــات و منویــات پیامبــر گونــه آن 
یــار جمارانــی روشــن بخــش مســیر و راه ملــت 
عزیــز و همیشــه در صحنه ایــران بــرای گزینش 

افــراد اصلــح قــرار گیــرد

ــه  ــدی یاران هــم نقــش داشــت چــون در الیحــه هدفمن
هــای قیمــت فــراورده هــای نفتــی افزایــش بهــای بنزیــن 
بــدون قیــد وشــرط وبــدون نیــاز بــه نظــرات وتایید مجلس 
را برعهــده دولــت گذاشــتند و دولــت هــم بــا تصویــب این 
طــرح بــه نحــو دلخــواه افزایــش داد اگــر مجلــس بــرای 
افزایــش بهــای فــراورده هــای نفتــی وبویــژه بنزیــن را بــه 
گونــه ای تصویــب مــی کــرد کــه نظــر و تاییــد مجلــس را 
مــی خواســت ایــن اتفاقــات اخیــر درجامعــه ایجادنمی شــد 
مجلــس بایــد مطالبــه گــری انقــالب اســالمی را داشــته 
باشــد ونمایندگــی امانتــی اســت از طــرف مــردم کــه  بوی 
ســپرده شــده اســت تابــرای خواســته هــای مشــروع مــردم 
ورســیدن بــه جامعــه آرمانــی کــه موردتایید نظام اســالمی 

اســت تــالش کنــد 
لذابایــد بــه ایــن ملــت شــریف، نجیــب، هوشــیار، وقــت 

ــه  ــادار ب ــون وف ــت،  چ ــن گف ــران آفری ــد ای ــناس و قدرتمن ش
اســالم و قــران واهــل بیــت علیهم الســالم کــه در تاریخ اســالم 
و بشــریت نظیــر ندارنــد .و بــا حضــور چهــل ســاله در انتخابــات 
وصحنــه هــای مختلــف وفــاداری خــود را بــه اســالم ، رهبــری 
ونظــام اعــالم کردندوبایــد مجلســی کارمدایجادشــود تا خواســته 

هــای مشــروع وقانونــی انهــا راپاســخگو باشــد 
دشــمنان می فهمنــد ایــن حرکتهــای  مردمــی در ایــن چهــل 
ســال بــه چــه معنــا اســت زیــرا  بــه موقــع در حــوادث مختلــف 
از ایــن ملــت تــو دهنــی خوردند و عقب نشــینی کردند.متاســفانه 

هنــوز مســئولین مــا ایــن نکتــه مهــم را درک نکردنــد و... 
بــی گمــان در شــکل گیــری مجلــس آینــده )یازدهــم (، مــردم 
رفتــار نماینــدگان حوزه انتخاباتــی خــود را در دوره دهم را بررســی 
خواهندنمــود وقطعا تصمیمات ومصوبات کالن که در سرنوشــت 
ومســیرجامعه وانقــالب نقــش داشــته در انتخــاب انهــا تاثیرگذار 

خواهدبود 

 مجلس نیازمند نمایندگانی 
چون مدرس است

مدیر کل گمرکات استان کرمان:
ــتان  ــادرات اس ــدی ص ــش 48 درص افزای
کرمــان در 8 ماهــه گذشــته ســال جــاری

مدیــر کل گمرکات اســتان کرمــان از صــادرات ۴۵9 میلیون 
ــه  ــن در هشــت ماه ــزار ت ــه وزن ۲۷۵ ه کل محصــوالت ب
گذشــته ســال جــاری از گمــرکات اســتان کرمــان خبــر داد 
و گفــت: ایــن صــادرات از نظــر ارزشــی ۴۸ درصــد و از نظــر 

وزنــی ۱۸ درصــد رشــد داشــته اســت.
محمدرضــا قــادر در تشــریح جزییــات ایــن خبــر و بــا بیــان 
اینکــه امســال صــادرات اســتان از مــرز یــک میلیــارد دالر 
عبــور خواهــد کــرد افــزود: در ۸ ماهــه گذشــته ســال جــاری  
۳۰ هزارتــن پســته بــه ارزش ۳۷۲ میلیــون دالر از گمــرکات 
اســتان صــادر شــد، در حالــی کــه ســال گذشــته میــزان این 

صــادرات بــه ارزش ۱9۱ میلیــون دالر بــود.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش ۳۵ درصــدی صــادرات خرمــا در ۸ 
گذشــته ســال جــاری از اســتان کرمــان افــزود: در ایــن مدت 

۵۰۰۰ تــن خرمــا بــه ارزش ۱۰ میلیــون دالر صــادر شــد.
مدیــر کل گمــرکات اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در 
مهرمــاه و آبــان مــاه ســال جــاری رکــود صادراتــی بــا رشــد 
۱۴۸ درصــدی را تجربــه کردیــم اظهــار کــرد: ایــن میــزان 
ــز  ــون دالر نی ــرز ۱۲۰میلی ــاه از م ــن دو م ــادرات در ای ص

گذشــت.
قــادر عمــده محصــوالت صادراتــی را در رتبــه اول پســته و 
ــرامیک و  ــی، س ــدن، کاش ــا، فرمولیب ــس، خرم ــپس م س
ــه  خشــکبار اعــلم و خاطرنشــان کــرد: ایــن محصــوالت ب
کشــورهای عــراق، افغانســتان، پاکســتان، آلمــان ،امــارات و 

چیــن صــادر شــده اســت
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البتــه شــاید ایــن اطالعیه هــا بــرای 
شــود،  ارســال  نیــز  دیگــر  مدیــران 
بنــده ایــن مواضــع، دیــدگاه و نظــرات و 
دغدغه هــا را بــا دقــت می خوانــم و از 
ــه ممکــن اســت  ــا ک بعضــی از دغدغه ه
در رســانه ها مطــرح نشــود، امــا دغدغــه 
ــودم را  ــت خ ــجویان اس ــان و دانش جوان
موظــف می دانــم مطلــع شــوم چــرا 
کــه اطــالع مــا مســئوالن از ایــن مــوارد 

ضــرورت دارد.
رئیــس قــوه قضاییــه ضمــن تشــکر 
و  اســاتید  و  مدیــران  دانشــجویان،  از 
دانشــجویانی کــه بــه دلیــل محدودیــت 
نیســتند،  حاضــر  جلســه  در  مــکان 
گفــت: نکاتــی کــه بیــان کردیــد برخــی 
بــه عنــوان توصیــه بــه بنــده بــه عنــوان 
ــه  ــه ک ــورد آنچ ــذا در م ــود ل ــئول ب مس
جنبــه توصیــه داشــت الزم بــه مــرور در 

ــت. ــا نیس اینج
آیــت اهلل رئیســی ادامــه داد: اگرچــه همــه 
ــه اجــرای  مســئوالن در نظــام موظــف ب
ــی  ــتگاه قضای ــا دس ــت هســتند، ام عدال
ــرای  ــرای اج ــی ب ــیار مهم ــتگاه بس دس
عدالــت اســت، مــا در مــورد آنچــه کــه در 
زمینــه پیشــانی نظــام و دســتگاه قضایــی 
مطــرح کردیــم چنــد برنامــه در دوره 

ــم. ــی دادی تحول
ــا  ــه ب ــه در رابط ــن نکت ــت: اولی وی گف
تحــول در دســتگاه قضایــی موضــوع 
اجــرای عدالــت اســت. عدالــت در مبانــی 
دینــی مــا بعــد از توحیــد گســترده ترین 
مفهــوم اســت، امــا در اینجــا بحــث مــا از 
ــی نیســت بلکــه در  ــت بحــث ثبوت عدال

اینجــا بحــث مــا عدالــت اجرایی اســت کــه در 
مــورد عدالــت و فــرج، عدالــت و معــاد، عدالــت 
قضایــی، عدالــت اجتماعــی و عدالــت سیاســی 
بحث هــای گســترده ای وجــود دارد، امــا در 
ــا اجــرای عدالــت اولیــن گام در ایــن  رابطــه ب
رابطــه قانــون عادالنــه اســت مجریــان عــادل 
هســتند کــه می تواننــد شــیرینی عدالــت 
ــن  ــا در ای ــد و حتم ــاد کنن ــردم ایج در کام م
رابطــه اقــدام بــه موقــع و زمان شناســانه بســیار 

ــت دارد. اهمی

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوه قضایی ــس ق رئی
عدالــت بایــد بــه صــورت یــک گفتمــان غالــب 
و رایــج در همــه ســطوح نظــام دربیایــد گفــت: 
ــت  ــدف دول ــن ه ــوم شــود مهمتری ــد معل بای
ــت.  ــت اس ــرای عدال ــه اج ــالمی در جامع اس
ــد روی  ــت بای ــرای عدال ــم در اج ــرای تفاه ب
اجــرای قانــون توافــق کنیــم و بگوییــم بــه هــر 
میــزان بــه قانــون عمــل شــود بــه عدالــت نیــز 
ــون  ــزان قان ــه هــر می عمــل خواهــد شــد و ب
ــود و  ــض می ش ــز نق ــت نی ــود عدال ــض ش نق

ــرار دهنــد. ــون همــگان محــور ق اجــرای قان
ــه  ــرد: هیچگون ــح ک ــی تصری ــت اهلل رئیس آی
ــف از  ــون و تخل ــچ دور زدن قان ــی، هی بی قانون
قانــون را هیــچ کــس در هیــچ جایگاهــی بــه 
خــود اجــازه ندهــد و احســاس شــود کــه امروز 
ــد ارزش  ــند و ض ــر ناپس ــک ام ــی ی بی قانون
اســت لــذا امــروز اجــرای عدالــت یکــی از نکات 
محــوری اســت و در ایــن رابطه گفتمــان غالب 

ــت باشــد. ــد اجــرای عدال در دانشــگاه ها بای
ــای  ــی ه ــد در کرس ــر ببنی ــه داد: اگ وی ادام
ــا و  ــرات و دیدگاه ه ــالم نظ ــی و اع آزاد اندیش
نظــرات بــا قانــون فاصلــه داریــم بایــد نســبت 

10000100005588 شماره ارسال پیامک

شــهید مهــدی محمــودی نــام پــدر: اکبرمتولــد: ۱۳۴۷تاریــخ شــهادت: 
6۷/۱/29محــل شــهادت: فاومــزار: گلــزار شــهدای شــهر نــگار

مکبــر مســجد بــود. تــا حــاج آقــا اهلل وردی از مســجد بیــرون نمــی آمد، 
مهــدی هــم همــان جــا کنــارش بــود.   ازش می پرســیدیم: کجا بــودی؟ 

مــی گفــت: مگــه شــما از انقــالب خبر نــداری؟! 
وقتــی هــم بــه خانــه مــی رســید، اول دنبــال غــذا خــوردن نبــود، مــی 

گفــت: مــادر کاری داری بهــم بگــو انجــام بــدم...
راوی: آقای اکبر محمودی)پدر شهید(

اومــدم بردســیر. روی میــدون بــا دوســتش دیدمش. گفتم: مگه مدرســه 
نمــی ری؟! گفــت: یــه مدرســه ای میریــم کــه دیگــه بــه ایــن درس هــا 

احتیاجــی نیســت... مــی رفت جبهــه...
رفتــم تــو ماشــین تــا ببوســمش و از هــم خداحافظــی کنیــم. ســفارش 
کــردم مواظــب خــودت بــاش. گفــت: مــن بــا دســت میــرم، ممکنــه بی 
دســت بیــام؛ بــا ســر میــرم، ممکنــه بــی ســر برگــردم؛ شــاید دیــدار بــه 

ــیم... قیامت بش
رفت و بعد از )حدود( هشت سال پیکرش برگشت...

راوی: آقای اکبر محمودی)پدر شهید(

شهید  معظم   مهدی محمودی 

آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان مبناسبت روز  دانشجو گفت:

*ســالم بــه همــه مســئولین بیمارســتان قائــم چــرا 
باتوجــه بــه اینکــه تعــداد شکســتگی زیــاد می باشــد 
ولــی دکتــر ارتوپــدی نداریم خواهشــمندم رســیدگی 

کنیــد                                       9۱۴0----00
* ســالم مــردم وکیــل الدولــه نمی خواهنــد انها وکیل 
الملــه مــی خواهندکســی کــه حقوقــدان وقانــون بلد 
باشــدیا اقتصــاددان باشــد  در مجلــس طــرح هایــی را 
پیشــنهادبدهد کــه ضمــن شــفافیت قانــون براجــرای 
قانــون نظــارت کنــد مشــکالت عمــده اقتصــاد یــک 
بخــش ان مربــوط بــه مجلــس  اســت اگــر اختــالس 
شــده کوتاهــی نماینــدگان بــه عنــوان وکیــل ملــت 
وطبــق قانــون ناظر بررفتــار دولــت بودند کــه کوتاهی 
شــده بایــد نمایندگانــی منتخــب مــردم باشــند کــه 
بوظیفــه قانونگذاری و نظــارت براجرا ی قانــون بپردازد 
ــزل و  ــته و درع ــت داش ــور دول ــت در ام ــه دخال اینک
نصبهــا دخالــت کند  وکســانی کــه د رتبلیغــات براش 
ــردم  ــده م ــن نماین ــد ای ــد مســئولیت بده کار کردن
نیست                                               9۱۳۳----۷۱

ــن گام دوم انقــالب ، و  ــه آغازی ــا توجــه ب *باســالم ب
شــتاب گرفتــن تولیــد ، اســتقالل اقتصادی و اشــتغال 
ــه  ــر ب ــت اگ ــس ضروریس ــان در مجل ــور جوان حض
ــگاه کنیــم در ان  مجلــس اول ودوم وحتــی دولتهــا ن
دوران اکثــرا جــوان بودنــد ومشــکالت امــروز ی هــم را 
نداشــتند زیرا جوانان مخلصتــر و به آینــده امیدوارتر و 
دلســوزترند وجوانان را بیش از میانســاالن و کهنساالن 

درک مــی کننــد باتشــکر                9۱90----۱۷
ــردم  ــئوالن را م ــه مس ــالمی هم ــوری اس *درجمه
انتخــاب می کننداگر مــردم انتخاب صحیــح و اگاهانه 
داشــته باشــند مشــکالت کمتر خواهــد بود حــاال چرا 
زمانــی کــه خودتــان افــرادی را انتخاب مــی کنید بعد 
درســت ازکار درنمیایــد مــی گوییــد رهبــری برخــورد 
کند شــما چــرا همــش مطالبه گریتــان ازرهبریســت 
گرچــه ایشــان همــواره در همــه زمینــه هــا دولــت ، 
مجلــس و دســتگاه قضایــی را رهنمــود و راهکارمــی 
دهنــد امــا اینکــه توقــع مــی کنیــد خــالف نظــر و 
رای شــما تصمیماتــی اتخــاذ کنداینکارقانونــا درســت 
ــت  ــم نیس ــی ه ــون اساس ــا قان ــق ب ــت و مطاب نیس
پــس خودتــان هوشــیارانه انتخــاب کنیــد تــا درآینده 
مشــکل ایجادنشــود بنی صدر۱۱میلیون رای مــردم را 
داشــت وقتــی تــوت زرد از کاردرامــد درزمــان حیــات 
ــت رای  ــدگان مل ــا نظــر نماین ــون ب ــق قان ــام  طب ام
برعــدم کفالــت وی دادنــد کــه ایــن مطابــق بــا قانــون 
وروح دموکراســی اســت پــس درســت انتخــاب کنیــد 
کــه فردا پشــیمان نشــوید ممنــون پیامم خیلی شــد 

درد دلــم بــود                                9۱26----۴0
* کــدام عقــل ســلیم مــی پذیــره کــه هــرگاه بنزیــن 
گــران شــده اجنــاس گــران نشــوند چــون بــا افزایــش 
حداقــل 500 تومانــی بهــای حمــل ونقــل وباالمیــره 
ــه  ــد ک ــر کن ــاال مســئوالن هن ــره ح ــم باالمی کااله
خیلــی باالنــرود                              90۳2----99

ــع  افزایــش  ــود مان ــوی ب   *باســالم اگــر مجلــس ق
ناگهانــی بنزیــن مــی شــد وایــن همــه شــوک روانــی 
بــه ملــت وارد نمــی شــد رئیــس مجلــس گفــت یک 
روز  قبــل در جلســه غیرعلنــی بــه نماینــدگان گفتــه 
بــودم کــه بــزودی قیمــت بنزیــن افزایــش مــی یابــد 
ولــی انهامطالبــه گــر ی نکردنــد کــی و چــه موقــع و 
چگونــه وبــا چــه قیمــت !بیخیــال بــه تصمیــم دولت 
شــدند                                           9۱۳2----20

*ســالم هرهفتــه نمــاز جمعــه بردســیر بــدون حضور 
حداکثــری مســئوالن برگــزار می شــود ومــردم مومن 
وخداجــو هرهفتــه چــون وظیفــه و رســالت خــود بــه 
ســوی نمــاز جمعه براســاس دســتور صریح قــران می 
شــتابند امــا مســئوالن حتــی بومیهــا حضــور ندارند و 
حضــور عــده ای هــم کمرنــگ اســت یکــی از نشــانه 
هــای حکومــت اســالمی اقامــه نماز اســت » )آنــان که 
خــدا را یــاری می کننــد( آنهایــی هســتند کــه اگــر در 
روی زمیــن بــه آنــان اقتــدار و تمکیــن دهیــم نمــاز به 
ــه معــروف و  ــد و زکات می دهنــد و امــر ب ــا می دارن پ
نهــی از منکــر می کننــد و )از هیــچ کــس جــز خــدا 
نمی ترســند چــون می داننــد کــه( عاقبــت کارهــا بــه 
دســت خداســت.«                             9۳62----99

*باســالم مــردم مومــن ونجیــب بردســیر از اعضــای 
ــی از  ــتند بخش ــه توانس ــهردار ک ــهر وش ــورای ش ش
عــوارض قانونــی فوالدهــا و آب وفاضــالب رفســنجان 
ــه  ــه ب ــی ک ــد و انهای ــت کنندشایســته تقدیرن دریاف
بهانــه هایــی کار ایــن عزیــزان را کــه زحمــات وتــالش 
ــی جهــت  ــه ان دســت یافتندب ــادی کشــیدندتا ب زی
تفســیرهای غلــط از جملــه تعطیلــی فــوالد را دامــن 
مــی زننــد اینها بدخواهان همشــهریان هســتند کاری 
کــه براســاس قانــون صــورت پذیرفته ارزشمنداســت و 
کارقانونــی انهــا را زیر ســئوال نبرنداگرخواهان شــهری 
ابــاد و زیباهســتید                              922۷----98

*بــا ســالم اگراین شــهر بازرگانی وتعزیرات دارد ســری 
بــه فروشــگاها بزننــد وگرانفروشــی را کنتــرل کننــد 
هنــوز قیمت گوشــت پاییــن نیومده تابتوانیم گوشــت 
ــرده  ــران ک ــت گ ــه خــود دول ــم گوشــت را ک بخوری
ــی                    9۱6۱----6۳ همــان گوشــت واردات

پاسخ پیامک :
۱- احترامــا ضمــن تشــکر از حضرتعالــی و مجموعــه 
همــکاران پرتالشــتان در هفتــه نامــه وزیــن ســپهر، 
بــه اطــالع مــی رســاند در پاســخ بــه  پیامــک یکــی 
ــی  ــز در خصــوص مشــکل تعطیل از شــهروندان عزی
اســتخر شــنای امیــد بــه اطــالع مــی رســاند قــرارداد 
ــان  ــوی اداره کل ورزش و جوان ــابق از س ــکار س پیمان
اســتان کرمــان لغــو و آبگیــری اســتخر از تاریخ شــنبه 
ــده  ــکار گردی ــاز ب ــد آغ ــت جدی ــا مدیری ــاه ب 9 آذرم

اســت.
خداداد پور رئیس اداره ورزش وجوانان بردسیر 

پاسخ پیامک 
ــداری شهرســتان بردســیر،  ــط عمومــی فرمان 2-رواب
ــز از  ــهریان عزی ــی از همش ــوال یک ــه س ــخ ب در پاس
فرماندارمحتــرم در ارتبــاط بــا تغییــر مســیر خــط راه 
آهــن کرمــان - بردســیر - ســیرجان بــه ســمت بافت 
- کرمــان ضمــن تکذیــب ایــن شــایعه تاکیــد کــرد 
ــروژه احــداث خــط راه اهــن کرمــان - بردســیر -  : پ
ســیرجان با تمــام توان و تجهیــز کامــل کارگاه درحال 
انجــام اســت و بــدون هیــچ گونه مشــکل و نقصــی در 

حــال فعالیــت مــی باشــد.

اقدام ما به عنوان دستگاه قضایی کاخ مفسدان را ویران و 
خانه مستضعفان را آباد خواهد کرد

ــه آن پیگیــری و گوشــزد کــرد. ب
رئیــس قــوه قضاییــه بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئله شــفافیت امــر 
ــر  ــودن و محرمانگــی ام بســیار مهمــی اســت گفــت: از مــردم ب
مهمــی اســت،  در مــورد یکســری مســائل امنیتــی ایــن موضــوع 
متفــاوت اســت و مــورد اختــالف نیســت امــا نســبت بــه مســائلی 
ــه  ــد زمین ــوارد می توان ــن م ــند ای ــع باش ــد مطل ــردم بای ــه م ک

اجــرای عدالــت را فراهــم نمایــد.
ــای  ــچ کج ــد در هی ــاد را نبای ــت: فس ــه گف ــوه قضایی ــس ق رئی
جامعــه اســالمی قبــول کــرد، فســاد بــا شــاخصه عدالت گســتری 
نظــام ســازگار نیســت فســاد ظلــم بــه مــردم و نظــام اســت و امــر 
مــردودی اســت ، جمهــوری اســالمی ایــران نظامــی مبتنــی بــر 
احــکام دینــی و عمــل بــه وظایــف اســت اما امــکان خطا و اشــتباه 
ممکــن اســت، اشــتباه یــک امــر اســت فســاد امــر دیگــری اســت.

وی تاکیــد کــرد: نمــی تــوان از فســاد و دســت انــدازی بــه حقــوق 
بیــت المــال، دزدی، ارتشــا ، پورســانت و رانــت خــواری گذشــت. 
ــارزه  ــا فســاد مب ــد همــه دســتگاه هــا در کشــور ب ــا امــروز بای ت
کننــد بعضــی مــی گوینــد دســتگاه قضایــی فقــط بگیــرو ببنــد 
مــی کنــد بلــه وظیفــه مــا برخــورد بــا مفســدین اســت و برخــورد 

هــم خواهیــم کــرد.

صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان : 

ساالنه بیش از ۲۵۰۰ معلول مادرزاد در کرمان متولد می شود
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان با بیــان اینکه 
ــول کشــور در اســتان  ۴.2 درصــد جمعیــت معل
ــزار  ــش از دو ه ــت: ســاالنه بی ــان اســت گف کرم
و 500 نفــر معلــول مــادرزادی در اســتان کرمــان 

ــود. ــد می ش متول
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، عباس  
ــراد دارای  ــی اف ــش روز جهان ــادق زاده در همای ص
معلولیــت کــه بــا حضــور فدائــی اســتاندار کرمان 
در ســالن شــهید تجلی شــهر کرمــان برگزار شــد 
بــا بیــان اینکــه بــر اســاس آمــار ســازمان جهانــی 
ــد  ــه می توان ــراد جامع ــد اف ــت ۱0 درص بهداش
معلولیــت داشــته باشــند اظهــار داشــت: 5  درصد 
افــراد دارای معلولیــت نیازمندمراقبــت و حمایــت 

دولــت هســتند.
ــول در  ــزار معل ــه ۱۷0 ه ــه ب ــوان اینک ــا عن وی ب
اســتان کرمــان خدمت رســانی می شــود و حــدود 
50 هــزار نفــر نیــز خدمــات جــزء از مــا دریافــت 
می کننــد گفــت: تــالش مــا بــر ایــن اســت کــه 
بــه افــرادی کــه معلولیــت بســیار شــدید دارنــد 

ــم. ــانی کنی خدمت رس
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــتی اس ــرکل بهزیس مدی

ــوالن  ــف از معل ــق طرح هــای مختل ــه اینکــه از طری ب
ــراد دارای  ــده اف ــرد: عم ــان ک ــود بی ــت می ش حمای
ــه  ــارز در اســتان شناســایی شــده و ب معلولیت هــای ب

آنهــا خدمت رســانی می شــود.
ــه  ــوالن ب ــی معل ــرای دسترس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
حقــوق شــهروندی و فعالیت هــای اجتماعــی تــالش 
می شــود افــزود: اولیــن معلولیــت اســتان بــا 25 هــزار 

نفــر معلولیــت جســمی اســت.
صــادق زاده بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۷ هــزار و 500  نفــر 
معلولیــت ذهنــی در اســتان وجــود دارد عنــوان کــرد: 
۷ هــزار و 500  نفــر نابینــا، 6 هــزار و ۴00 نفــر ناشــنوا 
و  2 هــزار و 500 نفــر هــم معلولیــت روانــی مزمــن در 

اســتان وجــود دارد.
ــول  ــت معل ــد جمعی ــه ۴.2 درص ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــت: 8۷ درص ــت گف ــان اس ــتان کرم ــور در اس کش
کودکانــی کــه توســط بهزیســتی نگهــداری می شــوند 

بدسرپرســت هســتند.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکه 
متاســفانه در بعضــی نقــاط اســتان به ویــژه در جنــوب 
و شــرق اســتان هــر ســاله شــاهد تولــد کــودکان دارای 
معلولیــت هســتیم افــزود: دســتور اســتاندار الزم اســت 
کــه دســتگاه ها در بحــث پیشــگیری از معلولیــت در 

اســتان همــکاری کنند.
وی بــا بیــان اینکــه معلــوالن توانایی هــای بســیار خوبی 
دارنــد و اگــر میــدان و شــرایط بــرای ایــن گــروه فراهــم 
شــود ظرفیت هــای بســیار خوبــی در آنهــا وجــود دارد 
گفــت: قانــون حمایــت از حقــوق افــراد دارای معلولیــت 
ــون و  ــرای اجــرای قان ــد ب ــالغ شــده و مســئوالن بای اب

توجــه بــه ایــن ظرفیت هــا همــکاری کننــد.
صــادق زاده بــا اشــاره بــه اینکــه مناسب ســازی محیــط 
زندگــی و شــهرها در حضــور معلوالن در اجتماع بســیار 
ــتگاه ها  ــه دس ــکاری هم ــد هم ــت دارد و نیازمن اهمی
ــزار و  ــش از دو ه ــال بی ــرد: در س ــوان ک ــتیم عن هس
500 نفــر معلــول مــادرزادی در اســتان کرمــان متولــد 

می شــود.

تست غربالگری ناقلین )   Carrier screening (  برای 
بیامریهای ژنتیکی  نهفته )4(

کاربردهای مشاوره ژنتیک در پزشکی

��مشــاورۀ ژنتیــک شــاخه ای از ژنتیــک پزشــکی اســت که به بررســی احتــامل بــروز بیامری های 

ژنتیکــی در افــراد می پــردازد و فراینــدی اســت کــه هدف اصلی آن مشــخص کردن خطــر وقوع 

یــا تکرار یــک بیامری ژنتیکــی در هر بــارداری اســت.

 مشــاورۀ ژنتیــک غالبــاً اولیــن نقطــۀ متاس بیــامر با خدمات ژنتیک بالینی محســوب می شــود 

و گامــی مؤثــر بــرای کاهــش معلولیت هــا اســت کــه مترکــز آن نــه تنهــا روی بیــامر اولیــه که بر 

اعضــاء خانــوادۀ بیــامر، هــم در زمــان حــال و هــم در آینده معطوف اســت.

��این فرآیند شامل تالش مشاور ژنتیک و یا تیم مشاوره در موارد زیر است:

۱( تفهیم واقعیت های پزشکی شامل ماهیت بیامری، سیر آن و درمان های در دسرتس.

۲( تعیین نقش توارث در ایجاد بیامری و تعیین احتامل بروز مجدد آن.

۳( بررسی راه های مختلف برخورد با احتامل بروز بیامری.

۴( ارجاع برای انجام آزمایش های تخصصی تشخیصی یا تعیین وضعیت ناقلی یک بیامری ژنتیکی.

۵( کمک به اتخاذ تصمیم مناسب با درنظر گرفنت احتامل بروز بیامری و معیارهای اخالقی خانواده.

۶( کمک به اعضاء خانوادۀ درگیر بیامری یا در معرض خطر برای رسیدن به تطابق با مسأله.

 ��   چه کسانی نیاز به انجام مشاورۀ ژنتیک دارند؟

بــه طــور کلــی مراجعــه به مشــاور ژنتیــک پیــش از ازدواج بــه متامی زوج هــا به ویــژه زوجینی 

کــه در خانــوادۀ آنهــا ســابقۀ معلولیت یــا اختالل ژنتیکــی وجــود دارد، توصیه می شــود؛

��   اما انجام مشاوره در موارد زیر رضوری است:

��   نگرانی از خطر تکرار یک بیامری ژنتیکی که در خویشاوندان وجود دارد

��   ازدواج های خویشاوندی

��   وجود فرد مبتال به عقب ماندگی ذهنی در خانواده یا بستگان نزدیک

��    هرگونه نقص مادرزادی

��   وجود بیامری های متابولیک در خانواده نظیر PKU و…

��    وجود دیسمورفیسم )ظاهر غیر طبیعی(

��   وجود ابهام در ساختار تناسلی و اختالالت بلوغ

��   نازایی، سقط مکرر و ُمرده زایی

��   بیامری های نوروماسکوالر)عصبی عضالنی ( و اختالالت مزمن و پیرشونده

��    ناشنوایی و کم شنوایی

��   اختالالت رشد و کوتولگی

��  رسطان، بیامری های قلبی و…

��  متاس با عوامل تراتوژن در دوران بارداری نظیر اشعه، دارو، مواد شیمیایی و عوامل عفونی

��   نتایج غیر طبیعی در سونوگرافی یا غربالگری های پیش از تولد

��   تشخیص، تقاضا و احساس نیاز فرد برای انجام مشاوره

��   بهرتین زمان برای انجام مشاورۀ ژنتیک چه هنگامی است؟

�� بهرتین زمان برای انجام مشاورۀ ژنتیک پیش از ازدواج است؛

 ولی چنانچه زوجین در این زمان مراجعه نکرده باشند، می توانند با مراجعة پیش از بارداری، حین 

بارداری و یا پس از تولد فرزند مبتال به اختالل ژنتیکی از مزایای این مشاوره بهره مند شوند.

�� توجه:بــا توجــه بــه این کــه تشــخیص جهش های ژنتیکــی مســتلزم رصف زمــان قابل توجهی 

اســت، زوجیــن پیــش از بــارداری برای تعییــن جهش اقــدام فرمایند؛

 زیــرا حیــن بــارداری زمــان کافــی بــرای انجــام متامی بررســی ها شــامل تعیین جهش فــرد مبتال، 

تعییــن ناقلــی والدیــن و تعیین وضعیت ابتالء جنیــن وجود نــدارد. 

در صورتــی کــه فــرد مبتــال در قید حیات نباشــد، در برخــی از موارد تعیین ناقلی خویشــاوندان 

وی ممکــن نخواهــد بــود، مگر اینکه پیــش از فوت فرد، بررســی مولکولی انجــام و نوع بیامری 

دقیقاً مشــخص شــده باشــد.                                          مشــاور ژنتیک دکرت پورجهانشــاهی

اخبار ورزشی بردسیر 
 پیوستن سجاد بیرمی نیا به اردوی تیم ملی 

ورزش پهلوانی 
ســجاد بیرمــی نیــا قهرمــان پــر آوازه جهــان پهلــوان تختــی بردســیربه اردوی تیم 
ــرای  ــدد وب ــه ای جمهــوری اســالمی مــی پیون ــی و زورخان ــان پهلوان ــی جوان مل
اولیــن بــار درتاریــخ ورزش پهلوانــی و زورخانــه ایســت کــه چنین افتخــاری نصیب  

فرزنــدان بردســیری گردیــده اســت 

نتایج کسب شده تیم جوجیتسو شهرداری بردسیر
ایــن تیــم درمســابقات قهرمانــی اســتان کرمــان مقــام ســومی دربخــش جوانــان 
وبزرگســاالن و همچنیــن در بخــش نونهــاالن ونوجوانــان را کســب کــرد  واعضــای 

ایــن تیــم  6مــدال طــال و ۷ مــدال نقــره و ۴مــدال برنــز را کســب کــرد 

 کسب مقام قهرمانی کشوری  دوچرخه سواری علی خدامی 
در مسافت ۲۰۰متر 

ــی  ــام قهرمان ــه کســب مق ــق بردســیری  ب ــی دوچرخــه ســوار موف ــی خدام عل
دوچرخــه ســواری در رشــته مســافت 200 متــر و همچنیــن کســب مقــام دوم 

ــر دوچرخــه ســواری شــد  مســافت 500 مت

وکسب مقام سوم وزن ۵7 کیلو خانم سحر اسدی 
در مسابقات جودوجوانان کشور 

مدیــر مســئول نشــریه ســپهر ، ایــن موفقیتهــای  فــوق الذکــر را به همه 
ورزشــکاران وخانــواده هــای محترمشــان و مربیــان ومســئوالن وجامعــه 
ورزشــی شــهرمان تبریــک وتهنیــت عــرض مــی نمایــد و امیدواریــم که 
همــواره همــه ورزشــکاران عزیــز بردســیری بــرای فتــح قلــه هــای بلنــد 
پیــروز و   موفــق باشــند  و همیشــه شــاهد درج خبرهــای پیروزمندانــه  

ــما باشیم  ش

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان گفت: 

ثبت نام ۱۰ هزار کرمانی برای دریافت بیمه
مدیــرکل بیمه ســالمت اســتان کرمــان گفت: طی یک ماه گذشــته تاکنــون 10 هــزار نفر در اســتان 

کرمــان بــرای ارزیابــی وســع در هنــگام دریافت بیمه ثبــت نــام کرده اند.
بــه گــزارش خربگــزاری فــارس از کرمــان، محمــد جعفــری در جمع خربنــگاران اظهــار کــرد: از آذر ماه 
جــاری طــرح ارزیابــی وُســع در زمینــه پوشــش اجبــاری بیمــه در کشــور اجــرا شــده کــه ایــن مهــم 
جــزو مســئولیت وزارت رفــاه اســت و فقــط اطالعــات به بیمه ســالمت ارســال می شــود و بیمــه از 

ایــن اطالعــات بــرای آزمــون وســع اســتفاده می کنــد.
وی ادامــه داد: شــعار آزمــون وســع »پرداخــت بــر اســاس تــوان، دریافــت بــر اســاس نیــاز« اســت 
و بــا اجــرای آزمــون وســع و صــدور دفرتچــه بیمــه، 70 درصــد هزینه هــای رسپایــی و 90 درصــد 

هزینه هــای بســرتی طبــق تعرفه هــای دولتــی از ســوی بیمــه پرداخــت می شــود.
مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمان افــزود: با اجــرای آزمون وســع فــردی که دفرتچه بیمــه رایگان 
دارد، می توانــد فقــط از مراکــز درمانــی دولتــی اســتفاده کنــد و کســی کــه در پرداخــت حــق بیمــه 

مشــارکت می کنــد، می توانــد از مراکــز درمانــی خصوصــی و دولتی اســتفاده کنند.
جعفــری همچنیــن مبلــغ حق بیمه کامل بــرای ســال 98 را 580 هــزار و 800 تومان بــه ازای هر نفر 
بــه رشط خانــوار ذکــر کــرد و افــزود: طــی یــک ماه گذشــته تاکنــون 10 هــزار نفــر در اســتان کرمان 
بــرای ارزیابــی وســع در هنــگام دریافــت بیمــه ثبت نــام کرده انــد، در حالــی کــه در اســتان بیــش از 

یــک میلیــون و 800 هــزار نفر دارای دفرتچه بیمه ســالمت هســتند.
جعفــری گفــت: متدیــد دفرتچــه بیمــه همــه کســانی کــه از قبــل دارای بیمه نامــه بوده انــد بــدون 
هیــچ کم و کاســتی قابل متدید اســت و کســانی که هیچ پوشــش بیمــه ای ندارنــد، با ارزیابی وســع 

تحــت پوشــش قــرار می گیرند.

کشف بیش از ۳۱۸کیلو تریاک در بردسیر
فرمانــده انتظامی شهرســتان بردســیر گفت: طی ســه عملیــات جداگانــه ۳۱8 
کیلــو گــرم تریــاک از ۴ دســتگاه خــودرو توقیف و تعــداد 5 متهم دســتگیر و به 

مقــام قضایی معرفی شــدند.
ســرهنگ غضنفــری، فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیر گفــت:  مقــدار 
۳۱8کیلــو تریــاک  طــی ســه عملیــات جداگانــه بــا تــالش پلیــس مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر و کالنتــری نــگار کشــف شــد کــه در ایــن عملیــات ها۴ دســتگاه 
خــودرو توقیــف و تعــداد 5 متهــم دســتگیر و بــه مقــام قضایــی معرفی شــدند.

ســرهنگ غضنفــری بیان داشــت: مبــارزه بــا پدیده شــوم موادمخــدر با جدیت 
از ســوی پلیــس دنبــال می شــود کــه شــهروندان نیــز می تواننــد بــا انعــکاس 
مــوارد مشــکوک بــه پلیــس بــا شــماره های ۱۱0 و ۱28 یاریگــر خادمــان نظم 

و امنیت باشــند.
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