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 به شماره موتور ۱۳۹B۰۱۷۷۲۴۲ به شماره پالک
 ۷۵ ایران _۶۱۵ص۹۵ 

NAAM۳۱FE۷LK۶۱۱۰۷۸  و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

غبارروبی آستان مقدس امام زاده 

سیدمحمد)ع( بردسیر  توسط خدام افتخاری
پیروزی شیرین گل گهر

مقابل پیکان

آیت ا... رئیسی:

هر کس در صیانت از جان مردم قصور کند 
باید پاسخگو باشد

امام جمعه کرمان:

نقاط محروم استان 
نتیجه توزیع نامتوازن ثروت است
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خسارت هزاران میلیاردی سرمازدگی به باغ های پسته
مسئولین بخش کشاورزی به داد کشاورزان برسند

گفتگو با دکتر رضا کریمیان
 در خصوص توصیه های غذایی ماه مبارک رمضان؛

روزه باعث افزایش مقاومت 
بدن در برابر بیماری ها می شود

 پیامبر اکرم )ص(:
درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد. حدیث هفتــه
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رمضان  ماه  شدن  نزدیک  به  توجه  با 
شرایط  درباره  اسالم  دین  تأکیدات  و 
بیماری  وجود  هم چنین  و  روزه داری 
شده  جهان  دامن گیر  که  کرونا  منحوس 
است بر آن شدیم تا از چندوچون شرایط 
روزه داری در ماه مبارک رمضان از دیدگاه 
یک متخصص و پزشک اطالعاتی به سمع 
برسانیم.  شیرگان  هفته نامه  مخاطبین 
پزشک  کریمیان،  رضا  دکتر  با  ازاین رو 
نیا  زندی  درمانگاه شهید  در  که  عمومی 
قرار  طبق  می باشد،  فعالیت  به  مشغول 
به  فروردین ماه  بهاری  فضای  در  قبلی 

صحبت نشستیم...
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آگهی تجدید مزایده نوبت اول دهیاری فخر آباد

 فروش 2 قطعه زمین

دهی�اری فخ�ر آباد در نظر دارد تعداد 2 قطعه زمین از طریق مزایده به فروش رس�اند عالقه مندان 
میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده به بخشداری مرکزی مراجعه نمایند ضمنا هزینه آگهی روزنامه 
بر عهده برندگان مزایده می باشد سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مربوط می باشد. 

 
شماره کاربری نوع سبک ردیف

قطعه 
متراژ 

برحسب 
متر مربع 

مبلغ پایه 
مزایده ریال 

5درصد مبلغ 
تضمین در 

مزایده 
مسکونی خیابان زمین 1

امام خمینی 
5295/182951800000147590000

مسکونی خیابان زمین 2
امام خمینی  

6291/592682628000134131400

  
-آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 1400/2/11

-تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری 1400/2/12 در محل بخشداری مرکزی 
-بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح 1400/2/13 در محل بخشداری مرکزی  

)ره(

)ره(
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خبـر

آغاز درج اطالعات سکونتی و ملکی در کرمان

جذابیت و خالقیت؛ دو عنرص کسب وکار مجازی موفق دستگیری شکارچیان غیرمجاز در منطقه باغ چوبی

دستگیری سارق قطعات داخل خودرو در سیرجان

کرمان  استان  اسکان  و  امالک  سامانه  در  خانوار  سکونتی  اطالعات  ثبت 
آغاز شد.

رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان کرمان گفت: بر 
اساس تکلیف مقرر در اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم 
واحد های  مالکان  و  خانوار ها  سرپرستان  کلیه   ،۱۳۹۹ دی ماه  مصوب 
مسکونی مکلف هستند، اطالعات محل سکونت )اقامتگاه( و امالک تحت 
و  امالک  سامانه  در  فروردین  از ۱۹  ماه  دو  مدت  را ظرف  مالکیت خود 

اسکان کشور ثبت کنند.

بر اساس  افزود: بدین منظور سرپرستان خانوار می توانند  حمید آبساالن 
آخرین رقم کد ملی خود )سرپرست خانوار( مطابق با زمان بندی اعالم شده 
  amlak.mrud.ir نشانی  به  کشور  اسکان  و  امالک  ملی  سامانه  به 

مراجعه نمایند.
رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان کرمان گفت: 
نشوند،  اعالمی  تاریخ  در  ثبت نام  به  موفق  که  خانواری  سرپرستان  همه 
اطالعات  ثبت  به  نسبت  تا ۱۹ خرداد  اردیبهشت  تاریخ ۱۰  از  می توانند 

سکونتی خود در سامانه امالک و اسکان اقدام کنند.

سومین و آخرین کارگاه کسب وکار الکترونیک )کسب وکار در فضای 
مجازی( با تدریس جهان افروز احمدزاده توسط اندیشکده فرهنگی 
موسسه معراج اندیشه گل گهر در نهمین روز از هفتمین جشنواره 
نگاه  بارگذاری و تقدیم  اپلیکیشن جشنواره  فرهنگی گل گهر در 

افرادی شد که در شرف راه اندازی این نوع کسب وکارها هستند.
درگاه  چند  معرفی  ضمن  احمدزاده  جهان افروز  ویدئو  این  در 
از موفق ترین  ایران گفت: یکی  اینترنتی در  موفق کسب وکارهای 
درگاه های کسب وکار مجازی در ایران درگاه زرین پال هست که 
از سال ۹۰ فعالیت خود را شروع کرده و شرایط خاصی را برای 

کاربرانش فراهم آورده است.

وی در ادامه افزود: زرین پال اولین درگاه واسط ایران است که ۳۰ 
را  توانسته جذابیت و خالقیت  و  پورسانت می گیرد  تا ۵۰ درصد 

برای رشد و پیشرفت خود به کار گیرد.
هرچقدر  الکترونیک  کسب وکارهای  در  کرد:  عنوان  احمدزاده 
کسب وکارتان را جذاب تر و خالق تر کنید، امکان رشد و موفقیت 

شما بیشتر و تضمین شده تر خواهد بود.
اپلیکیشن جشنواره هفتم در  برنامه در فضای  این  ویدئوی کامل 
دسترس عالقه مندانی است که به دنبال کسب وکارهای الکترونیک 
http:// وب سایت  طریق  از  اپلیکیشن  )دانلود  می باشند. 

)mageg.ir

مسئول پاسگاه محیط بانی باغ چوبی از دستگیری 2 نفر متخلف شکار صید خبر داد.
رسولی در این خصوص گفت: در حین گشت و کنترل از منطقه حفاظت شده بهرام 
از همیاران  تعدادی  به همراه  باغ چوبی  بانی  پاسگاه محیط  اجرایی  مامورین  گور 
این اداره موفق به دستگیری 2 نفر متخلف شکار صید که مبادرت به شکار 2 راس 
بز کوهی نموده بودند، شدند.  هم چنین این شکارچیان یک قبضه اسلحه دو لول 
شکاری به همراه داشتند که  مراتب در محل صورت جلسه و تحویل مقامات قضائی 

گردید.
رسولی، مسئول پاسگاه محیط بانی باغ چوبی در پایان بیان داشت: ضمنا از مردم 
رابطه شماره  این  در  داریم که  را  تقاضای همکاری الزم  و حومه  شریف سیرجان 
ارتباط  تلفن ۰۹۱۳2۴۵6866 جهت اطالع و همکاری در اختیار شهروندان برای 

اختصاص یافته است.

فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری سارق سابقه دار قطعات و محتویات 
داخل خودرو در عملیات مأموران کالنتری ۱۴ این شهرستان خبر داد.

اموال سرقت شده  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  ایران نژاد  محمدرضا  سرهنگ 
توسط این سارق 6۵۰ میلیون ریال برآورد شده است خاطرنشان کرد: این 
سارق عالوه بر سرقت قطعات خودرو های پارک شده در اماکن تاریک و 
خلوت مقادیری طالجات و وجه نقد نیز از داخل خودرو ها به سرقت برده 

است.
وی گفت: از این سارق 8 فقره سرقت کشف شده است.

امام جمعه کرمان با اشاره به این که ثروت های زیادی در استان کرمان وجود دارد گفت: 

توزیع نامتوازن ثروت باعث محرومیت در نقاط زیادی از استان شده است.

به گزارش کرمان نو؛ حجت االسالم واملسلمین حسن علیدادی سلیامنی در دیدار 

حجت االسالم واملسلمین حسین روحانی نژاد مناینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی با بیان اینکه حق طبیعی هر شهروند و هر روستایی است که از واحد مسکونی 

مناسب برخوردار باشد گفت: کشور بعد از پیروزی انقالب اسالمی مسیر سختی را طی 

کرده اما موفق بوده و در شاخص های زیادی پیرشفت داشته است.

مناینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه داشنت مسکن برای قرش آسیب پذیر 

و متوسط به پایین جامعه رضورت دارد ادامه داد: کار در بنیاد مسکن یک کار جهادی و 

رسنوشت ساز است و می تواند رتبه کشور را در شاخص های جهانی ارتقا بدهد.

وی با بیان اینکه استان کرمان استان بسیار پهناوری است و برخی شهرستان های آن 

به معنای واقعی محروم هستند افزود: با توجه به اینکه در استان ثروت های زیادی وجود 

دارد متأسفانه عدم توزیع متوازن ثروت باعث محرومیت در نقاط زیادی شده است.

علیدادی سلیامنی با اشاره به اینکه باید به گونه ای کار کنیم که در سال های نزدیک 

خانواده بدون مسکن در استان نداشته باشیم گفت: بنیاد مسکن مسئولیت بسیار 

سنگینی دارد و باید با توان جهادی و نیروی جهادی در این امر مهم واردشده و کار 

کند.

وی ترصیح کرد: مسکن روستایی بسیار اهمیت دارد و اگر فضای مناسب در روستاها 

برای ماندگاری و جلوگیری از مهاجرت ایجاد شود قطعاً از بسیاری از مشکالت آینده 

کشور جلوگیری شده است.

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه مجموعه بنیاد مسکن انقالب اسالمی در استان 

کرمان خوب کار می کند که جای تقدیر دارد گفت: نیازمندان مسکن را باید شناسایی 

کرده و بر اساس اولویت بندی ساخت مسکن برای آن ها را انجام داد.

وی با بیان اینکه خانواده هایی داریم که چند معلول را در خانه نگهداری می کنند و 

نیاز است که حداقل از یک خانه و رسپناه برخوردار باشند افزود: امروز ساماندهی 

حاشیه نشینی دغدغه مقام معظم رهربی است و الزم است با برنامه ریزی مناسب 

حاشیه شهرها ساماندهی و از ادامه حاشیه نشینی جلوگیری کرد.

علیدادی سلیامنی با بیان اینکه ساماندهی روستا در قالب اجرای طرح های هادی 

کرمان  استان  می دهد؛ گفت:  انجام  بنیاد مسکن  که  است  بزرگی  کار  روستایی 

روستاهای زیادی دارد که در ۲۳ شهرستان واقع شده اند.

در این دیدار علی اکرب سلطانی نژاد مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

کرمان نیز با بیان اینکه ۲۱ فروردین سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 

حساب ۱۰۰ حرضت امام )ره( است اظهار داشت: درصد قابل توجهی از جمعیت 

استان کرمان در روستاها زندگی می کنند و اجرای طرح مسکن روستایی در استان 

کرمان با جدیت در حال انجام است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان با اشاره به اینکه مناینده ولی فقیه 

در استان، رئیس هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز در استان است گفت: با 

برنامه ریزی انجام شده توسط ایشان و پای کار آوردن صنایع بزرگ استان، ساخت 

مسکن محرومین در دستور کار است.

تهیه و بارگذاری کلیپ های ترکیبی برنامه آینه مجازی که کاری از کانون خانواده 

موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر هست؛ در نهمین روز از هفتمین جشنواره 

فرهنگی گل گهر با موضوع مهارت همدلی ویژه نوجوانان به ارائه آموزش هایی برای 

این رده سنی بسیار حساس و مهم پرداخته است.

سبحان صادق روان شناس و روان درمانگر حوزه نوجوانان در رابطه با این مهارت گفت: 

همدلی یکی از مهارت های الزم و رضوری زندگی ما انسان هاست و شاید گاهی این 

گالیه ها را از نوجوانان شنیده باشیم که توسط خانواده یا دوستان و اطرافیانشان 

درک منی شوند.

وی افزود: در ارتباط با دیگران نیازمند این هستیم که یاد بگیریم چگونه در رشایط و 

هیجانات خاص از زاویه دید بقیه افراد، مسائل را ببینیم و بر اساس آن رفتار کنیم.

این روان شناس حوزه نوجوان در ادامه گفت: در نوجوانی بچه ها کمی خودمحور و 

خود مرکز می شوند. خودشان را بیشرت از دیگران موردتوجه قرار می دهند و به همین 

دلیل با دیگران بیشرت دچار مشکل و چالش می شوند. درصورتی که با کسب مهارت 

همدلی و قرار دادن خودشان جای دیگران می توانند به درک بهرتی از دیگران 

برسند.

این مهارت ها صحبت های  برای کسب هر چه بهرت  نوجوانان  پیشنهاد می کنیم 

دوستان نوجوان و روان شناس این برنامه را در اپلیکیشن جشنواره هفتم )دانلود 

اپلیکیشن از طریق وب سایت http://mageg.ir( دنبال کنند.

امام جمعه کرمان:

نقاط محروم استان نتیجه توزیع نامتوازن ثروت است

بهاءالدینی گفت: بر اثر رسمازدگی بهاره قریب ۳۷ هزار هکتار باغ 

پسته سیرجان بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد دچار خسارت شده است.

بهاءالدینی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان به اتفاق قائم مقام 

جهاد  مدیرکل  کشور،  کشاورزی  بیمه  محصوالت  صندوق 

کشاورزی استان کرمان و جمعی از مسئوالن استانی و کشوری، 

از تعدادی از باغ های رسمازده پسته و دیگر محصوالت کشاورزی 

راهکار های  و  وارده  میزان خسارات  بررسی  به منظور  سیرجان 

جربان آن بازدید کردند.

سهراب بهاءالدینی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان در حاشیه این 

بازدید گفت: ۱۶ و ۱۷ فروردین قریب ۳۷ هزار هکتار باغ پسته 

بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد دچار رسمازدگی شده که عالوه بر محصول 

امسال، مثر سال آینده آن ها نیز دچار خسارت شده است.

او با بیان اینکه در برآورد اولیه کارشناسان کشاورزی جمع خسارات 

به ۱۹ هزار میلیارد ریال می رسد، افزود: در این راستا صندوق بیمه، 

حوادث غیرمرتقبه و بانک ها بایستی به کمک کشاورزان بیایند.

ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق محصوالت بیمه کشاورزی کشور 

نیز گفت: آسیب جدی به متامی درختان پسته شهرستان واردشده 

است که کشاورزانی که باغ های خود را بیمه کردند از طریق 

صندوق بیمه خسارت آنان پرداخت می شود.

همت  به  کشاورزی  محصوالت  بیمه  بر  تأکید  ضمن  او 

بیمه  که  هم  باغ هایی  هستیم  درصدد  افزود:  کشاورزان 

نیستند از طریق ستاد حوادث غیرمرتقبه بخشی از خسارات 

را دریافت کنند.

شیرگان: گفتنی است که این حجم از خسارت  به باغ های 

پسته بی سابقه بوده و با توجه به پیگیری ها و مطالبه جدی کشاورزان، 

مسئولین و متولیان بخش کشاورزی باید به داد کشاورزان برسند.

و   1360 سال  از  اسالمی  تبلیغات  سازمان 

گردید  تأسیس  )ره(  خمینی  امام  به فرمان 

می باشد؛  ذیل  رشح  به  وظایفش  عمده  که 

هدایت،  برنامه ریزی،  سیاست گذاری، 

تبلیغات  بر  نظارت  و  پشتیبانی  سازمان دهی، 

دینی و مردمی.

زمینه سازی برای یافنت نیروهای مؤمن و پیدایش 

تشکل های انجمن های اسالمی و جمعیت های 

مشابه و نظارت بر فعالیت آن ها.

تالش در جهت احیا و اشاعه معارف، فرهنگ و 

تاریخ تشیع از همه راه های ممکن، با تأکید بر 

وحدت متام مذاهب اسالمی و حراست از آن.

و  تبلیغات سو  بررسی در خصوص  و   تحقیق 

تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسایی و تحلیل 

با  اسالمی  انقالب  علیه  تبلیغی  ترفندهای 

ارائه  و  ذی ربط  دستگاه های  سایر  هامهنگی 

سیاست های الزم در جهت خنثی سازی آن ها و 

تنویر افکار عمومی.

 انجام مطالعات راهربدی و بررسی های کاربردی 

در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه 

برنامه ها و شیوه های  به ویژه جوانان و طراحی 

تبلیغی نوین و اصالح و احیای روش های سنتی 

در تبلیغات اسالمی.

  شناسایی و معرفی آثار منونه فرهنگی و هرنی، 

جامعه  مردمی  تبلیغی-  شبکه های  و  افراد 

آثار منونه  اسالمی و تهیه و عرضه فرآورده ها و 

فرهنگی- هرنی، در جهت ارائه الگوهای مناسب 

هرنمندان متعهد و انقالبی و حامیت از آنان.

اقدامات الزم  انجام  و  برنامه ریزی، زمینه سازی 

برای هرچه فعال تر شدن افراد تأثیرگذار مانند 

و هرنمندان  معلامن  دانشگاهیان،  روحانیون، 

در جهت رشد فرهنگ اسالمی و مقابله با آثار 

نامطلوب فرهنگ های بیگانه.

برگزاری  در  هامهنگی  و  نظارت  برنامه ریزی،   

دینی  و  انقالبی  شعائر  و  مراسم  بهرت  هرچه 

در کشور با مشارکت کلیه نهادهای مردمی و 

دولتی.

و دستگاه های دولتی  وزارتخانه ها  با  همکاری 

و وابسته به دولت و نهادهای انقالبی به منظور 

تعمیق و گسرتش فرهنگ و معارف اسالمی در 

محیط سازمان های دولتی و نهادهای انقالبی.

 تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی و قرآنی در 

جهت تربیت جوانان کارآمد و متعهد و مربیان 

قرآنی.

 سازمان دهی و اعزام مبلغ به ویژه مناطق محروم 

با همکاری روحانیت و مردم.

و  اسالمی  انجمن های  حامیت  و  هدایت   

تشکل های اسالمی- مردمی و نظارت بر آن ها.

انجام  و  قرآنی  مراکز  و  مؤسسات  بر  نظارت 

فعالیت های قرآنی از طریق تربیت مربی، تدوین 

وزارتخانه های  با  همکاری  و  آموزشی  جزوات 

ذی ربط جهت گسرتش آموزش و معارف قرآن 

کریم.

تبلیغات  اداره  سیاست گذاری ها  همین  بر  بنا 

اسالمی بردسیر متام تالش و توان خود را جهت 

به  عمل  سایه  در  اهداف  این  منودن  محقق 

منویات مقام معظم رهربی منوده است.

ماه  در  کرونا  بیامری  از  قبل  گذشته  سال 

رمضان این اداره قریب به هفتاد مبلغ و مبلغه به 

مناطق مختلف شهرستان اعزام منوده است که 

متأسفانه از سال گذشته تاکنون اعزامی از خارج 

از شهرستان نداشته و فقط از روحانیون بومی 

استفاده شده است. هم چنین متامی برنامه های 

اجرا  روحانیون  توسط  که  مذهبی  و  فرهنگی 

می شده است؛ محدود گردیده و بیشرت در فضای 

مجازی منترششده است.

امسال نیز با توجه به شیوع بیامری کرونا تبلیغ 

از طریق روحانیون داخل شهر صورت خواهد 

گرفت و دیگر برنامه های فرهنگی و مذهبی از 

قبیل جمع خوانی قرآن کریم و جلسات آموزش 

و تفسیر قرآن کریم از حالت حضوری به فضای 

مجازی تغییر کرده است.

گفتنی است برنامه های تعیین شده از سوی این 

اداره در ماه مبارک رمضان عبارت اند از:

1-تبلیغ و نرش معارف اسالمی از طریق فضای 

مجازی به وسیله روحانیون و تشکل های مردمی.

2- برگزاری مسابقات قرآن کریم در دو بخش 

سوره  تقلیدی  )مسابقه  قرآنی  استعدادیابی 

شمس استاد عبدالباسط( و مسابقه مفاهیم و 

تفسیر کل قرآن در چند بخش.

3- برگزاری لیالی قدر در صورت موافقت ستاد 

ملی مبارزه با کرونا

4- برگزاری طرح مواسات و همدلی و کمک به 

نیازمندان آبرومند از طریق خیرین

فرماندار شهرستان سیرجان عنوان کرد؛

خسارت هزاران میلیاردی سرمازدگی به باغ های پسته
مسئولین بخش کشاورزی به داد کشاورزان برسند

نگاهی به برنامه های اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بردسیر در ماه مبارک رمضان؛

برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی به صورت مجازی
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اجتماعی

بخش دوم
شاخص دوم: معتقد به جوانان

برابر فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه ا...، رئیس جمهور مطلوب 
بایست معتقد به جوانان باشد )۱۴۰۰/۰۱/۰۱( و برابر قانون کلی 
فلسفه »الجنُس إلی الجنس یمیُل« و سخن امیرالمؤمنین )ع(؛ 
»ُکُلّ َشيءٍ یَِمیُل إلی ِجنِسِه«، )غررالحکم و دررالکلم ص ۴2۳( 
هر چیزی به جنس خود میل دارد و در کالم دیگر ایشان: »ُکُلّ 
امِرٍئ یَِمیُل إلی ِمثلِِه«، هر فردی به سوی مثل خودش میل پیدا 
می کند، این ضرورت را ایجاب می نماید که رئیس جمهور بایست 
فردی جوان باشد تا که به جوانان معتقد گردد. این چنین است که 
امام امت این چنین افاضه می فرمایند: اگر نسل جوان وارد عرصه ی 
مدیریت شد و مدیران ارشد نظام ازجمله ی جوان های متعهد 
پیدا  استمرار  شدند، آن وقت، آن حرکت عمومی کشور طبعاً 
می کند و سرعت پیدا می کند و انجام می گیرد. )۱۳۹8/۰۳/۰۱(، 
یا آنجا که می فرمایند: زمینه را برای روی کار آوردن یک دولت 
جوان و حزب اللهی آماده کنید.)۱۳۹8/۰۳/۰۱( و یا این فرمایش 
ایشان که بیان می کنند؛ به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم.

)۱۳۹۹/۰2/28(؛ البته این اعتقاد صحیح و استوار مقام معظم 
رهبری برگرفته از فرامین اهل بیت )ع( و رسول گرامی اسالم 
)ص( می باشد؛ آنجا که صادق اهل بیت )ع( فرمودند: »َعلَْیَک 
بِاْلَْحَداِث«، )کافی ج 8 ص ۹۳(، »علیک بالشباب«)کافی ج ۱ 
ص ۳62( جوانان را دریاب و هم چنین فرموده رسول خدا )ص(: 
»ما بََعَث ا... ُ نَِبّیا إالّ شابّا«. )کنزالعمال ج ۱۱ ص ۴۷۵(، خداوند 
هیچ پیامبری را به پیامبری مبعوث نگردانید مگر در جوانی؛ و 
فرموده موال علی )ع(: »أصحاُب الَمهِدِيّ َشباٌب« )الغیبه للطوسی، 
ص ۴۷6 ، ح ۵۰۱( و چرایی این امر به علت پنج عنصر سازنده 

در وجود جوان است؛
۱. اعتراض به وضع موجود: ازآنجایی که جوان سنت گریز است 
و در پی آن سنت شکن و این ویژگی را خداوند در وی نهادینه 
ساخته است و یا به قول حضرت امیر )ع(: »فانَّهم َمْخُلوقوَن لَِزماٍن 
غیر زمانکم«،  )شرح ابن ابی الحدید، ج 2۰ ، ص 26۷( این ویژگی 
سبب می گردد که جوان همیشه معترض به وضع موجود باشد. 
به قول رهبر انقالب: جوان دانشجو ... به خیلی از مسئوالن کشور 
اعتراض داشته... اما اعتراض او اعتراض یک جوان است و هیچ 
اشکالی هم ندارد... اعتراض داشتن ایرادی ندارد. )۱۳8۳/۱۰/۱۷(

2. تصور وضع مطلوب: جوان به راحتی وضع مطلوب را تصور 
می کند چراکه به فرموده امیرالمؤمنین علی )ع(: »َفإِنَُّهم أَحُدّ 
أذهانا، وأسَرُع َحدسا«، )شرح ابن ابی الحدید، ج 2۰ ، ص ۳۳۷( 
جوانان ذهنی تیز و حدسی سریع تر دارند و بر پایه همین عنصر 

است که رهبر انقالب می فرمایند؛ وضعیت مطلوب باید تصویر 
شود. )۱۳8۹/۰۹/۱۰(

به توفیق الهی، انقالب اسالمی خواهد توانست به همه ی اهداف 
جوانان.  شما  به وسیله ی  برسد؛  است  کرده  ترسیم  که  واالیی 

)۱۳۹6/۰۹/۰۱(
و نیل به مدینه فاضله و تمدن اسالمی مشروط به تصویرسازی 

مسیر راه است.
۳. تصدیق وضع مطلوب: جوان یک نهال بالنده و مرکز اغلب 
نیکی ها و درخشندگی ها و نورانیت هاست.)۱۳۷۹/۱2/۰8( و بر 
پایه ی همین روح پاک و ضمیر روشن است که جوان به سرعت 
آنچه که حق است را پذیراست. نظیر این سخن برحق مقام معظم 
رهبری: آینده کشور متعلق به شما جوانان است.)۱۳۹6/۱2/۱۹(

 و هم چنین این سخن حضرت آقا: نیروهای جوان و مؤمن خواهند 
توانست معضالت اقتصادی را در کشور حل کنند، پیشرفت های 
علمی را مضاعف کنند، ازلحاظ فرهنگی تسلط محتوای فرهنگی 
در  را  اسالمی  معارف  و  قرآنی  مفاهیم  و  انقالب  برجسته ی  و 
سرتاسر کشور و در همه ی زوایای این کشور ان شاءا... بگسترانند. 

.)۱۳۹6/۰۹/۰۱(
و  ها  نگری  جامعه  بزرگ،  تمناهای  مطلوب:  وضع  تمنای   .۴
آرمان گرایی ها همه مربوط است به دوران جوانی و حضرت آقا 
مؤکدا توصیه می فرمایند: اگر شما جوانان نگاه به قله های آرمانی را 
کنار بگذارید برآیند غلطی به وجود خواهد آمد...دانشجویان نباید 

آرمان گرایی را رها کنند.)۱۳82/۰8/۱۵(
۵. عمل برای تحقق وضع مطلوب: برای تحقق وضع مطلوب 
شرطی بزرگ الزم است و آن جرئت داشتن در همه امور است. 
»یَُجاِهُدوَن فِي َسِبیِل ا... َواَل یََخاُفوَن لَْوَمَة اَلئٍِم«. )مائده، آیه ۵۴( و 
به فرموده رهبر انقالب: باید کاری کنیم که دشمن از هیبت مردان 
جوان مؤمن فداکار پرانگیزه احساس بیم کند و خود این مهم ترین 
بخش بازدارنده است. )۱۳۹8/۰۷/2۱(؛ وضع مطلوب عبارت است 
از رسیدن به تمدن اسالمی که الزمه اش حرکت از انقالب اسالمی 
به سوی نظام اسالمی و سپس دولت اسالمی و بعدازآن جامعه 
نمونه اسالمی و درنهایت رسیدن به تمدن اسالمی است و سپردن 
پرچم به دستان مهدی موعود )عج(، ان شاءا... ؛ اما نکته بسیار 
مهم در این باب این است که: دولت جوان، صرفاً به معنای این 
نیست که باید یک رئیس دولت جوان، آن هم مثالً جوان به معنای 
۳2 ساله داشته باشد؛ نه دولت جوان، یک دولت سرپا و بانشاط 
و آماده ای که در سنینی باشد که بتواند تالش کند و کار کند و 
خسته و ازکارافتاده نباشد، منظور این است. بعضی ها تا سنین باال 

هم به یک معنا جوان اند نظیر شهید سلیمانی. )۱۳۹۹/۰2/28(
اینکه ما می گوئیم در مدیریت ها از این ها )جوانان( استفاده بشود، 
معنایش این نیست که نسل قبلی را به کلی بشوریم بگذاریم کنار! 
نه؛ برحسب اقتضا، یکجا مدیریت یک جوان، یکجا مدیریت یک 

فرد مجرب.)۱۳۹۹/۱۰/۱۹(
ادامه دارد...

تبیین شاخص های انتخاب رئیس جمهور
یادداشت

در سری قبل گفتیم نیاز به توجه نیاز اساسی کودکان است و 
بازی یکی از بهترین انواع توجه است. در بازی با کودک در مورد 
کودکان دبستانی روزانه ۳۰ دقیقه تا یک ساعت نیاز کودک 
را تأمین می کند هرچه کودک کوچک تر باشد نیاز بیشتری 
به بازی دارد. انواع بازی در یک دسته بندی شامل: بازی های 
فعالیتی )حرکتی(، نشستنی و فکری )کامپیوتری، تماشای 
تلویزیون و...( می باشد. ما چه نوع بازی با کودک انجام دهیم تا 

برای او توجه مثبت باشد و نیاز کودک را برآورده سازد؟
باید سراغ بازی هایی برویم که خود کودک پیشنهاد می کند اما 
حواسمان باشد بازی های حرکتی اولویت دارند. بازی هایی مانند 
کشتی گرفتن، دویدن، بغل کردن، توپ بازی و...برای کودکان 
بسیار مفید و جذاب اند. اگر کودک شما به بازی های کامپیوتری 
و تماشای تلویزیون معتاد شده یکی از بهترین روش های ترک 
این عادت همین بازی های فعالیتی است. پدر و مادر هرکدام با 
توجه به مشغله هایی که دارند باید جداگانه با کودک بازی کنند 
البته نه اینکه کودک را به پارک ببرند در این صورت کودک 
با تاب بازی کرده نه با شما؛ لذا برای رسیدن به هدف موردنظر 
بازی باید با پدر و مادر باشد. تا چه سنی باید با فرزند بازی کرد؟ 
تا هر سنی که بشود باید نیاز او در بازی کردن را تأمین کرد 
منتها متناسب با سن فرزند. برای فرزند دبیرستانی می توان 
»بدمینتون« بازی کرد و برای کودک چندساله »قایم باشک«. 
در بازی های دونفره که بردوباخت مطرح هست باید اول اجازه 
داد تا فرزند به راحتی ببرد این اعتمادبه نفس او را باالبرده و 
اگر خشمی از شما داشته باشد با شکست شما تخلیه هیجانی 
خواهد شد. بار دوم بهتر است شما از کودک ببرید این باخت به 
او می فهماند مفهوم شکست را دریابد نه شنیدن را یاد بگیرید 

و کم کم بداند گاهی انسان تالش می کند اما موفق نمی شود.
بار سوم اجازه دهید کودک ببرد اما با تالشی دو برابر بار اول. 
کودک با تالشی مضاعف سعی در برنده شدن دارد و یاد 

می گیرد که گاهی برای موفقیت خیلی باید تالش کرد.
اما شرایط بازی: برای اینکه بازی با این نوع هدف مفید واقع 
شود باید بدون غرولند باشد، بدون آموزش، بدون دستور، 
فقط برای لذت بردن و بدون وضع قانون. بهتر است اگر 
قانونی هست از طرف فرزند وضع شود شما فقط 2 قانون 
دارید در حین بازی به هم آسیب نزنیم، در حین بازی 
چیزی را خراب نکنیم. هرچند بازی وسیله ای سودمند برای 
آموزش بسیاری مطالب است اما هدف اصلی کسب لذت 
است و سعی کنید مطالب آموزشی را در خارج از وقت 

بازی آموزش دهید.
به  کودک  کردن  گوش  اول  شرط  کودک  با  صمیمیت 
دستورات و خواسته های شماست و بازی با کودک بهترین 

روش ایجاد صمیمیت با اوست.

بازی تکنیک تغییر رفتاری در کودکان

روزه از عبادت های کهن است و قدمتش به آغاز 

از  آدم  حرضت  که  زمانی  برمی گردد.  آفرینش 

بهشت رانده شد برای پذیرش توبه اش،  سه روز را 

روزه گرفت تا توبه اش قبول شود. حرضت نوح )ع( 

وقتی کشتی روی آب رسگردان بود و اضطراب 

داشت، نذر کرد و روزه گرفت تا کشتی روی زمین 

استقرار پیدا کند. سلیامن نبی )ع(، سه روز اول 

ماه، سه روز نیمه ماه و سه روز آخر ماه را روزه 

می گرفت. باالترین روزه، روزه حرضت داوود )ع( 

بود، چون یک روز در میان روزه بود و بدین ترتیب 

نزدیک  با  داشت  .  روزه  مبارکش  عمر  از  نیمی 

شدن ماه مبارک رمضان پیامرب اکرم )ص( روی 

به مردم می کردند و می فرمودند: »مردم می دانید 

وارد  ماهی  به  ماهی می روید؟  استقبال چه  به 

می شوید که ماه رحمت، مغفرت و بخشش الهی 

است. آگاه باشید بیچاره است کسی که وارد این 

ماه شود اما از این ماه بهره نربد.«

رمضان ماه محکم کردن ارتباط با خدا، ماه برکت، 

ماه جهاد با نفس،  ماه مغفرت و ماه قرب خدا، 

ماه تقویت اراده و  ماه انتفاع و بهره مندی است. 

خداوند برنامه ماه رمضان را طوری تدارک دیده 

است که همه به هر طریق ممکن از آن منتفع 

شوند. اسباب و وسایل را طوری کنار هم چیده 

دست خالی  سفره  این  کنار  از  کسی  که  است 

بلند نشود. در این ماه بی بهانه ثواب می دهند. 

نفس های شام تسبیح و خوابتان عبادت است. 

پیامرب اکرم )ص( فرمودند: »به این ماه، رمضان 

می گویند، چون گناهان را می سوزاند«.

خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه برای بندگان 

در  همدیگر  از  آن ها  است.  داده  قرار  خویش 

کار  بهرتین  و  طاعت خداوند سبقت می گیرند 

در ماه رمضان »تقوی« است؛ یعنی فقط دهان و 

شکم بندگان روزه نیست بلکه متام اعضا و جوارح 

آن ها روزه دار است. پیامرب اکرم )ص( فرمودند: 

جان شام درگیر و اسیر اعامل شامست. جان 

و روح ما اگر تعالی پیدا منی کند چون درگیر و 

اسیر عادات و جوارح ماست. با استغفار در این 

رمضان  ماه  در  تعالی بخشیم.  را  خود  روح  ماه، 

اینکه  مگر  هستند  زنجیر  و  غل  در  شیطان ها 

خودمان به رساغ آن ها برویم و آن ها را از غل و 

زنجیر دربیاوریم. ازجمله افرادی نباشیم که از ماه 

رمضان فقط گرسنگی و تشنگی نصیبامن شود. با 

نزدیک شدن به آخر ماه رمضان خوشحال باشیم 

که در حال متام شدن است. دلیل این که ما از 

عبادت ها مخصوصاً روزه گرفنت لذت منی بریم 

به واسطه این هست که ما دریافت صحیحی از 

این ماه مبارک نداریم. یک کار  جربی را انجام 

می دهیم. پس با آمدنش خوشحال منی شویم اما 

با رفتنش خوشحال می شویم. امام سجاد )ع( با 

نزدیک شدن به ماه رمضان می فرمودند: »سالم 

بر تو ماهی که نیامده مشتاقم و نرفته دل تنگم«.

 ای کاش ما هم بتوانیم به این بصیرت و آگاهی 

برسیم که رمضان را ماه فیوضات الهی بدانیم و 

طوری از برکات ماه مبارک بهره مند شویم که 

باشیم.  داشته  احساسی  همین گونه  هم  ما 

رمضان  ماه  در  که  خوبی  عادت های  از  یکی 

که  امید  است  سحرخیزی  می کنیم  پیدا 

بهرتین   چون که  دهیم  ادامه  را  سحرخیزی 

مرکب برای رسیدن به خدای بی نهایت، درک 

هر  تفاسیر  این  همه  با  است.  سحر  و  شب 

مهامنی خداوند  حالتی رس سفره  هر  با  کس 

می کند.  استقبال  او  از  خداوند  بنشیند، 

مقام  به  رسیدن  برای  ماه  این  در  کنیم  سعی 

رضایت الهی تالش کنیم. درهای رحمت الهی 

کم  به  کنیم  سعی  می شوند  باز  ماه  اول  از 

قناعت نکنیم و از فیوضات این ماه بهره مندی 

حداکرثی را بربیم.

سالم بر ماهی که نیامده مشتاقم و نرفته دل تنگ...

حجت االاسالم سازندگی رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بردسیر
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گفتگو

رمضان  ماه  شدن  نزدیک  به  توجه  با 
شرایط  درباره  اسالم  دین  تأکیدات  و 
بیماری  وجود  هم چنین  و  روزه داری 
شده  جهان  دامن گیر  که  کرونا  منحوس 
است بر آن شدیم تا از چندوچون شرایط 
روزه داری در ماه مبارک رمضان از دیدگاه 
یک متخصص و پزشک اطالعاتی به سمع 
برسانیم.  شیرگان  هفته نامه  مخاطبین 
پزشک  کریمیان،  رضا  دکتر  با  ازاین رو 
نیا  زندی  شهید  درمانگاه  در  که  عمومی 
قرار  طبق  می باشد،  فعالیت  به  مشغول 
به  فروردین ماه  بهاری  فضای  در  قبلی 

صحبت نشستیم.

 تعریف روزه داری از دیدگاه اسالم و 
علم پزشکی چیست؟

روزه داری  شرایط  از  یکی  اسالم  دین  در 
طلوع  از  آشامیدن  و  خوردن  از  امتناع 
از دیدگاه  و  است  تا غروب خورشید  فجر 
اطالق  زمانی  به  روزه داری  پزشکی  علم 
)قندهای(  می شود که هیدرات های کربن 
ذخیره شده در بدن، در چرخه سوخت وساز 
از  بدن  انرژی  و  قرارگرفته  مورداستفاده 
حالت  این  که  شود  تأمین  دیگر  راه های 
معموالً دو روز پس از اولین روز روزه داری 
برای  بدن  حالت  این  در  می افتاد.  اتفاق 
تأمین انرژی ابتدا از چربی های ذخیره شده 
منبع  به عنوان  عضالنی  بافت  از  سپس  و 
عادی،  حالت  در  می کند.  استفاده  انرژی 
غذایی  مواد  چربی  از  مقداری  همواره 
می شود،  ذخیره  بدن  مختلف  نقاط  در 
و  فشرده شده  چربی ها  این  به مرورزمان 
قرار  مجدد  مورداستفاده  اینکه  احتمال 
روزه داری  می شوند.  کمتر  بسیار  بگیرند 
حتی در افراد الغر با وزن طبیعی به بدن 

فرصت می دهد تا این چربی ها را از ذخایر 
آن آزادکرده و مصرف نماید و پس از پایان 
جایگزین  رفته  تحلیل  ذخایر  روزه داری، 
افزایش  باعث  روزه  هم چنین  می شود. 

مقاومت بدن در برابر بیماری ها می شود.

توصیه های  چه  افطار  زمان  در   

غذایی را باید مدنظر داشت؟
دستگاه  فعالیت های  کاهش  به  توجه  با 
سریع  مصرف  روزه داری  زمان  در  گوارش 
که  زیاد  حجم  با  سنگین  غذایی  مواد 
می تواند موجب بروز ناراحتی های دستگاه 
لذا  نمی شود.  توصیه  اصاًل  شود  گوارش 
بهتر است موقع افطار از نان، پنیر، سبزی 
و مایعات استفاده شود. افطار را با مایعات 
گرم مانند چای کم رنگ یا شیر گرم، حلیم 

کم روغن به همراه خرما یا کشمش، عسل 
و به طورکلی با یک قند طبیعی آغاز کنید. 
برای جلوگیری از اختالل در هضم غذا در 
کمبود  و  ننوشید  زیاد  آب  افطار،  هنگام 
بعد  کافی  مایعات  نوشیدن  با  را  بدن  آب 
نمایید.  جبران  خواب  زمان  تا  افطار  از 
مایعات  گازدار،  نوشابه های  مصرف  از 
نمایید.  پرهیز  داغ  خیلی  مایعات  یا  سرد 
معادل  یا  شیر  لیوان  یک  حداقل  خوردن 
تخم مرغ  یا  گوشت  پنیر،  خوردن  ماست، 
خانه ها  متداول  غذاهای  و  افطاری  در 
رمضان(  ماه  غیر  ماه های  در  شام  )غذای 
در  دیگر  غذای  یک  و  افطاری  به عنوان 
سحری سفارش می شود. خرما و کشمش 
را جایگزین زولبیا بامیه کنید. به این ترتیب 

اشتها کنترل می شود.

و  روزه داری  در  جسمی  مشکالت   

علل و درمان آن ها چیست؟
برای مثال مشکل یبوست به علت مصرف 
آب  مصرف  تصفیه شده،  کربوهیدرات های 
کم و فیبر غذایی می باشد که برای درمان 
از  استفاده  آب،  مصرف  افزایش  باید  آن 
سبوس در پخت نان ها و استفاده از آردهای 
برنامه خود اضافه  به  قهوه ای و سبوس دار 
کنید. هم چنین سوءهاضمه و نفخ در زمان 
زیاد  مصرف  پرخوری،  دلیل  به  روزه داری 
غذاهای چرب و سرخ شده، غذاهای تند و 
ادویه دار، غذاهایی که ایجاد تخم مرغ، کلم، 
لوبیا، عدس و نوشابه های گازدار هست که 
برای درمان آن باید پرخوری نکرده، آبمیوه 
سرخ کردنی  غذاهای  از  و  بنوشید  آب  یا 

اجتناب کنید.

بیماری بعدی ضعف و افت فشارخون است 
محترم  روزه داران  از  بعضی  دامن گیر  که 
می شود که علت آن مصرف کم مایعات و 
تعریق زیاد و درمان آن نرفتن به مکان های 
میوه ها در  افزایش  و  مایعات  گرم، مصرف 

برنامه غذایی است.
آن  علت  که  است  سردرد  دیگر  بیمار 
کار  انجام  تنباکو،  و  کافئین  مصرف  عدم 
گرسنگی  کم خوابی،  روز،  طول  در  زیاد 
در طول روز بیشتر شده و در  که معموالً 
با  وقتی  سردرد  می شود.  بدتر  روز  انتهای 
افت فشارخون همراه شود می تواند منجر 
به سردرد شدید و حالت تهوع قبل از افطار 
قبل  که  است  این  نیز  آن  درمان  و  شود 
و  تنباکو  مصرف  به تدریج  مبارک  ماه  از 
چای  آن  به جای  و  کنید  قطع  را  کافئین 
سبز بدون کافئین مصرف کنید. هم چنین 
که  کنید  تنظیم  طوری  را  خود  برنامه 

خواب کافی داشته باشید.

که  بیمارانی  برای  توصیه هایی  چه   

می کنند  مصرف  دارو  رمضان  ماه  در 
دارید؟

مناسبی  عمومی  شرایط  از  بیمار  چنانچه 
قاعدتاً  باشد،  برخوردار  روزه داری  برای 
استفاده از اشکال دارویی خاصی که داروها 
را به صورت غیرخوراکی به بدن می رساند، 

مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
این بیماران می توانند زمان مصرف داروی 
قرار  تا سحر  افطار  بین  فاصله  در  را  خود 
دهند. درصورتی که الزم است داروی خود 
را با معده خالی مصرف کنند، بهترین زمان 
مصرف دارو برای آن ها یک ساعت قبل از 

سحری و یا دو ساعت بعد از افطار است.
بیمارانی که مجبور به مصرف روزی دو بار 
داروها هستند، ممکن است پس از مشورت 
با پزشک معالج خود قادر باشند داروهای 
خود را در فاصله بین افطار تا سحر استفاده 

کنند.

در  هنری  و  فرهنگی  جشنواره ای  برگزاری 
فضای مجازی نشان زنده و پویا بودن فرهنگ 
و هنر شهرستان است و موسسه معراج اندیشه 
گل گهر با تالش عوامل اجرایی توانسته اقدامی 

فرهنگی متناسب با شرایط کرونا ارائه دهد.
یونس فتحی دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی 
گل گهر با بیان اینکه برای چهارمین سال پیاپی 

در خدمت مردم شریف سیرجان است، گفت:
این جشنواره امسال به دلیل پدیده کرونا یک 
تفاوت اساسی با جشنواره های قبلی دارد چرا 
نداشت  وجود  فیزیکی  فعالیت های  امکان  که 
و بخاطر یکسری محدودیت ها و معذوریت ها 
به  نسبت  متفاوت  رویکردی  بودیم  ناچار 

جشنواره قبل داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در روزهای آغازین سال 
مردم  سنجی  ذائقه  پژوهشی  طرح  یک   ۹۹
کار  دستور  در  را  مجازی  فضای  در  سیرجان 
قرار دادیم؛ تصریح کرد: این کار به مدت۳ ماه 
تقریبا  شناخت  یک  توانستیم  و  کشید  طول 
نسبی از مخاطبانمان پیدا کنیم. همراه با این 

با دانشکده رسانه  طرح پژوهشی؛ قرار دادی 
موسسه  در  همکارانمان  آموزش  برای  فارس 
منعقد کردیم. چرا که به عنوان کسانی که قرار 
است تحوالتی را در حوزه فضای مجازی ایجاد 

کنند باید اول خودمان آموزش می دیدیم. 
آموزش  برای  منظور  همین  به  افزود:  وی 
نام  به  و  برجسته  اساتید  با  موسسه  مدیران 
برگزار  مجازی  شکل  به  دوره هایی  کشوری 

کردیم.
اگر  شدیم  متوجه  اینکه  بر  تاکید  با  فتحی 
ساختارسازی  در  اصولی  کار  یک  بخواهیم 
انجام دهیم باید یک زیر ساخت قوی تولید 
تولید  سمت  به  بعد  قدم  در  گفت:  کنیم، 
و  سیرجانی  تیم  یک  کمک  با  اپلیکیشن 
کتاب  آنالین  نمایشگاه  و  سایت  طراحی 
رفتیم. در ادامه کار دیگری که کردیم بحث 
تولید محتواهایی بود که در اپلیکیشن  می 
بایست منتشر شود. بنابر تصمیم بر این شد 
محتوایی  و  فرهنگی  کار  یک  بخواهیم  اگر 
باید  دهیم  انجام  شهر  این  گذاردر  تاثیر 

کنیم.  استفاده  شهر  همین  ظرفیت های  از 
گروه   ۱۳ کردیم؛  منتشر  که  فراخوانی  با 
تا به امروز  برنامه ساز را به یاری طلبیدیم و 
بیش از ۸۰۰ محصول اعم از عکس، پاکدست، 
موشن گرافی، تیزر، مستند و ... تولید شده 

است.
وی در ادامه افزود: یکی از مواردی که ممکن 
در سال  که چرا  است  این  است سوال شود 
آن  نکردیم؟  برگزار  را  جشنواره  این   ۹۹
که  ابزاری  و  عوامل  که  بود  دلیل  این  به  هم 
هنوز  که  هنوز  و  نشد  فراهم  می خواستیم 
است نارسایی هایی در بحث تلفن و اینترنت 
در کار وجود دارد. اما به لطف خدا  و به همت 
بلند جوان های خوش فکر کار به طور جدی 
در حال پیگیری و اجراست و خوشحالیم که  

رو به جلو حرکت می کنیم.
فتحی خاطرنشان کرد: افرادی که در این راه 
ما را همراهی کردند اکثرا در رده سنی 2۰ تا 
۳۰ سال بودند؛ یعنی یک نسل جوان و آینده 

ساز که مایه امیدواری است.

گفتگو با دکتر رضا کریمیان در خصوص توصیه های غذایی ماه مبارک رمضان؛

روزه باعث افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری ها می شود
دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی گل گهر:
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جامعه

خبر

گل گهر موفق شد با دو گل پیکان را در شهر قدس 
شکست دهد.

تیم های پیکان تهران و گل گهر سیرجان از ساعت 
هفته  چارچوب  در  دوشنبه  روز  دقیقه   ۱۷:۳۰
بیستم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف 
شد  موفق  میهمان  تیم  پایان  در  که  رفتند  هم 

میزباِن تهرانی خود را با 2 گل شکست داد.
مرتضی تبریزی در دقیقه 2۱ روی ارسال علی اصغر 
به  را  تیم گل گهر  نخست  موفق شد گل  عاشوری 
ثمر برساند و در نیمه دوم نیز سعید صادقی روی 
توپی که به طور اتفاقی روی خط به او رسیده بود 

گل دوم را در دقیقه ۷2 به ثمر رساند.
امتیازی   2۹ قلعه نویی  امیر  شاگردان  برد  این  با 
دومین  این  گرفتند.  جای  چهارم  رده  در  و  شدند 
پیروزی متوالی سیرجانی ها در لیگ بود که باعث 
اضافه شوند.  باالنشینان  به جمع  دوباره  آن ها  شد 
شکست  باخت  بدون  دیدار   2 از  بعد  هم  پیکان 
تلخی را در خانه متحمل شد تا با 2۵ امتیاز در رده 

دهم جای بگیرد.

پیروزی شیرین گل گهر
مقابل پیکان

تمام مشکل بشر این است که خیال می کند ظهور یکی از راه های نجاتش است! 
و حال آنکه ظهور تنها راه نجات است 

جمعی از خادمین افتخاری حرم و شبستان های حرم امام زاده سید 

محمد )ع( را غبارروبی کردند.

در آستانه ماه مبارک رمضان و در هفته غبارروبی اماکن متربکه طی 

و  حرم  متام  افتخاری  خدام  و  هیئت امنا  همت  به  جهادی  حرکتی 

شبستان های حرم مطهر امامزاده سید محمد )ع( شهرستان بردسیر 

غبارروبی شدند.

نارنجی  بردسیر جز مناطق  اینکه شهرستان  به  با توجه  گفتنی است 

است، فعاًل همه برنامه ها تعطیل هستند؛ اما برگزاری دعای ابوحمزه و 

تفسیر قرآن کریم و برگزاری مناسبت ها به صورت مجازی انجام خواهد 

شد.

سیدمهدی قویدل گفت: تالش ما مردمی کردن فرهنگ صلح و سازش در 

جامعه و تبدیل بی تفاوتی خصوصاً در مسائل خانواده به ارتقای مسئولیت 

اجتامعی است.

ایشان در نشست رئیس کل دادگسرتی استان کرمان با همکاران معاونت 

داشت:  اظهار  استان،  دادگسرتی  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتامعی 

همکاران این مجموعه به صورت گمنام فعالیت می کنند و تاکنون خدمات 

ارزشمندی را انجام و زحامت زیادی را متحمل شده اند.

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتامعی  معاونت  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 

برنامه محور است، افزود: در سال ۹۹ هر یک از همکاران اقدامات مؤثری 

و  به اجرای طرح مصلحین اشاره کرد  انجام داده اند که ازجمله می توان 

خوشبختانه استان کرمان در اجرای این طرح در سطح کشور حائز رتبه برتر 

شده و الگویی برای سایر استان ها محسوب می شود.

شبکه سازی،  با  و  همیشه  از  پررنگ تر  مصلحین  پروژه  کرد:  بیان  قویدل 

برنامه ریزی و انعقاد تفاهم نامه ها و ابالغ طرح اورژانس قضایی توانسته به 

نحو احسن پیش رفته و به قابلیت های خوبی دست یابد که امیدواریم در 

سال ۱۴۰۰ بتوانیم در کنار شوراهای حل اختالف نیز کارکرد و همگرایی 

مطلوبی در این خصوص داشته باشیم.

این مقام قضایی همچنین ابراز امیدواری کرد بتوان در سال ۱۴۰۰ اهداف 

تعامل و مشارکت نهادهای  سند تحول قوه قضائیه و دستورالعمل نحوه 

مردمی با قوه قضایی را پیش برده و به ارتقای مسئولیت اجتامعی کمک 

کنیم.

غبارروبی آستان مقدس امام زاده سید محمد )ع( بردسیر
 توسط خدام افتخاری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان:

تالش ما مردمی کردن فرهنگ صلح و سازش است
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»عبور از سینمای سانسور« منتشر شد

وحید جلیلی، منتقد فرهنگی و هنری و مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی، در این اثر از وضعیت غیرطبیعی در فیلم سازی ایران حرف می زند.

کتاب »عبور از سینمای سانسور« از یک مقدمه و ۱۵ نوشتار و گفتگو تشکیل شده 
است: مسئلة سینمای ایران؛ پیوند ژنرال ازهاری و سناتور مک کارتی! سینمای دینی؛ 
اما کدام دین؟! معناگرایی یا آرمان گریزی؟! چالش عبور از سینمای سانسور، انفعال 
و باندبازی، جشنواره شاه سلطان حسینی، آنفوالنزای سیمرغی در جشنواره فیلم های 
منطقه  کلیشه ای،  شکنی  کلیشه  شو!  گم  برو  حقیقت  استثنایی،  قواعد  فجرانسوی، 
ممنوعه و »لوکیشن ها« ی گمشده، سینما به مثابه انرژی هسته ای، بازگشت عباس و 

سراغ خانه کدخدا.
کاظمی  شهید  انتشارات  توسط  سانسور«  سینمای  از  »عبور  کتاب  است  گفتنی 

منتشرشده است.

شهید محسن قادر پورشهید محسن قادر پور
نام پدر: امیرعلی   تأهل: مجرد محل تولد:  بردسیر-قنات سیر تاریخ تولد: 1۳4۸/04/01

محل شهادت: شلمچه  تاریخ شهادت: 1۳۶۵/10/2۹
عملیات مرتبط: کربالی ۵  محل دفن: گلزار شهدای کرمان

مختصری از وصیت نامه: پدر و مادر و خواهر و برادران عزیزم هرگزاز نماز جمعه و جماعت و نماز شب غافل نگردید.

توسعه معابر اطراف امام زاده سید محمد)ع( توسط شهرداری بردسیر

باید دارایی های ایران را به سرعت بازگردانیم

هر کس در صیانت از جان مردم قصور کند، باید پاسخگو باشد

مراسم احیاء شب های قدر می تواند در تمام شهرها اجرا شود

ایران از رژیم صهیونیستی به خاطر اتفاق نطنز انتقام خواهد گرفت

فارس: نخست وزیر کره جنوبی به خبرنگاران همراه خود در سفر به تهران گفته که باید برای دارایی های مسدودشده ایران در سئول چاره ای اندیشید و هرچه 
سریع تر این دارایی به ایران بازگردانده شود.  به نوشته روزنامه »کره هرالد« »چونگ سای کیون« نخست وزیر کره جنوبی روز دوشنبه گفت باید به سرعت 

هفت میلیارد دالر پول مسدود شده ایران بازگردانده شده تا بن بست بین دو طرف حل شود.
چونگ به خبرنگاران همراه با خود گفت: »من قبالً گفته ام که این پول، پول ایران است و باید به صاحب آن برگردانده شود. بهتر است راهی پیدا شود و سریع 

این مبلغ را برگردانیم.«
وی افزود: »انجام این کار به نفع کره جنوبی است و باید برای غلبه بر محدودیت های مختلف تالش شود.«

مشرق: رئیس قوه قضاییه در آیین بهره برداری از بیمارستان فوق تخصصی عدل گفت: تأکیدات مسئوالن بهداشت و 
درمان باید خیلی جدی گرفته شود و اگر به توصیه های آن ها در زمان خودش توجه نشود و فرصت ها از دست برود، 

خسارت های جبران ناپذیر در پی خواهد داشت.
با تأکید بر لزوم توجه به سلوک و منش شخصی مقام معظم رهبری در رعایت اصول بهداشتی  آیت ا... رئیسی 
خاطرنشان کرد: حفظ جان مردم برای همگان ضروری است و حتی اگر جان یک نفر هم به خطر بیفتد، خسارتی 

غیرقابل جبران است.
رییس قوه قضاییه این نکته را هم متذکر شد که اگر در صیانت از جان مردم قصور و تقصیری از ناحیه کسی صوت 
گرفت، حتماً آن شخص باید پاسخگوی این قصور و تقصیر باشد که چرا به مسئله مهم صیانت از جان توجه نکرده است.

تسنیم: وزیر بهداشت شرایط برگزاری مراسم ماه رمضان را اعالم و تأکید کرد: مراسم احیاء می تواند همچون سال 
گذشته با رعایت فاصله و تعداد محدود در فضای مناسب و باز در کلیه شهرها حداکثر به مدت 2 ساعت اجرا شود.

انتظار مؤمنین  و  ماه مبارک رمضان  فرارسیدن  به  توجه  با  نوشت:  بهداشت  به معاونت  نامه ای  نمکی در  سعید 
روزه  دار در اعالم پروتکل  های مرتبط با مراسم این ماه پرفضیلت الزم است موارد زیر موردنظر قرار گیرد؛

در مورد شب  های پرفیض قدر نیز مراسم احیاء می تواند همچون سال گذشته با رعایت فاصله و تعداد محدود در 
فضای مناسب و باز در کلیه شهرها حداکثر به مدت 2 ساعت اجرا شود؛ لوازم کاماًل شخصی و ورودی و خروجی  ها 
متعدد و بدون تماس باشد. تجربه و مدیریت سال گذشته عزیزان یقیناً در بهتر برگزار شدن مراسم امسال مؤثر 

خواهد بود.
با توجه به شیوع ویروس سرکش جهش یافته و قدرت سرایت و بیماری زایی باال، اطالع  رسانی عمومی و ترغیب 
مردم عزیز به برگزاری مراسم محدودتر و با اولویت منازل و استفاده از ظرفیت ارزشمند صداوسیمای جمهوری 

اسالمی ایران و فضای مجازی همچون سال گذشته نباید مغفول بماند.
هرگونه مماشات با جریانات قانون گریز و شکننده پروتکل  ها با توجه به شرایط بسیار خطیر کنونی ابعاد گسترده زیان آوری دارد که می تواند مدیریت 
بیماری را غیرممکن سازد، لذا توجه دست  اندرکاران محترم مدیریت مراسم مذهبی از تفاوت شرایط با سال گذشته به دلیل تحوالت ویروس بیماری زا 

و تهیه بروشور و جزوه  های آموزشی برای روزه  داران عزیزی که متمایل به شرکت در این مراسم می  باشند بسیار مؤثر خواهد بود.

تسنیم: سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز نشست خبری خود را به صورت مجازی برگزار کرد.
خطیب زاده در این نشست بیان کرد: اگر هدف این بوده که توان ایران تضعیف شود، این طور نبوده است، تمامی 
سانتریفیوژهایی که از مدار خارج شدند از نوع IR1 بودند و با سانتریفیوژهای جدید جایگزین می شود، قطعاً به این 
هدف خود نخواهند رسید. رژیم اشغالگر قدس با این اقدام تالش کرد که از مردم ایران انتقام صبر پر از حکمت خود 

را بگیرد. پاسخ ایران انتقام از رژیم صهیونیستی در جا و زمان خود خواهد بود.
وی گفت: آنچه در نطنز اتفاق افتاد، تروریسم هسته ای در خاک جمهوری اسالمی ایران بود... ایران حق خود برای 
پاسخ و دفاع مشروع را ذیل بند ۵۱ منشور ملل متحد محفوظ می داند. نمایندگی ما در نیویورک پیگیر این اقدام 

هستند.
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