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 شماره 1172
 شنبه  21اردیبهشت 1398

ستون دین

این دعاها را به وقت افطار
از یاد نبرید

توصیه ش��ده که در وقت افطار ،دعاهاى وارده خوانده ش��ود ،از
ِک ا َ ْف َط ْر ُت َو َعلَ ْی َ
ک ُص ْم ُت َو َعلى ِر ْزق َ
جمله ای��ن دعا« :اَللّ ُه َّم ل َ َ
ک
��ت»؛ خدایا براى تو روزه گرفت��م و با روزى تو افطار و برتو
تَ َو َّکلْ ُ
تو ّکل میکنم تا خداوند به او ثواب هر کس��ى را که در این روز
ظیم» را که
��م َر َّب ال ّنو ِر ال ْ َع ِ
روزه داش��ته عطا کند یا دعاى «اَللّ ُه َّ
سید و کفعمى روایت کردهاند بخوانید.
ّ
الس�لام ـ روایت ش��ده اس��ت که حضرت
از امیرالمؤمنان ـ علیه ّ
��م ا ِ ...اَللّ ُه َّم ل َ َ
ک
هن��گام افطار این دع��ا را زمزمه میکردند« :ب ِْس ِ
ْ
ِک ا َ ْف َط ْرنا َف َت َق َّب ْل ِم ّنا اِن َ
ُص ْمنا َو َعلى ِر ْزق َ
لیم»؛
ع
ل
ا
��میع
الس
ُ َ ُ
َّک اَن َْت َّ
خدای��ا براى تو روزه گرفتیم و با روزى تو افطار میکنیم؛ پس از
ما بپذیر که به راستى تو شنوا و دانایى.

ت ا ...كشميري (ره)
توصیههایی از مرحوم آي 

بهرهمندی هرچه بیشتر
از ضیافت ا...

◄ حتماً دقایقی از ساعات رازآمیز روزهداری خود را به برترین
ّ
جز«تفکر» با
عبادت اختصاص دهید وآن هم چیزی نیس��ت
خود و خدای خودخلوتکنید .خصوصاً به نوع رابطه حضرتش
با خودتان بیندیش��د امید اس��ت ابوابی از معرفت به رویتان
باز شود.
◄ یک��ی از مهمتری��ن حالتهای بندگی خصوص��اً در رمضان
مکرم(ص) اس��ت و
المبارک حالتیس��ت ک��ه توصیه مؤکد نبی ّ
آن «س��جده طوالنی» میباشد .فقط خدا و اولیاء الهی میدانند
هنگام س��جده عبودیت چه بارانی از ابر رحمت و چه برکاتی از
عالم ربّوبیت بر سرشما میبارد .حتماً در روز یک سجده طوالنی
داشته باشید.
◄ در آغاز ماه رمضان حتماً ّنیت کنید که برای خدای مهربان
روزه بگیری��د فق��ط ب��رای خ��دا .آداب روزه داری را تا آنجا که
کمیتگرا نباش��ید کیفیتجو باشید.
نش��اط دارید انجام دهیدّ .
دنبال ختم آیات و ادعیه نباشید .در پی هضم آنها باشید .غذای
اندک را خوب بجوید تا جزء جانتان ش��ود .بزرگترین مشکل ما
قش��رینگری به دین و شریعت اس��ت .با خود فکر کنید آنقدر
ولع زیاد خوانی اعمال انجام دادید به کجا
در س��الهای قبل با ِ
رسیدید.
◄ حتی المقدور بر س��ر سفره خانه خود افطار کنید حتی در
مس��اجد افطار نکنید .بگذارید برکت افطار و دعای مس��تجاب
لحظ��هی افطار به خانواده و خانه ش��ما تعلّ��ق گیرد .در ضمن
هنگام افطار دِالل کنید.
دِالل چیس�ت؟ در اول دعای افتتاح ع��رض میکنیم « مدالً
علیک» .دِالل با کس��ر دال یعنی ناز ک��ردن .هنگام افطار برای
خدا ناز کنید چ��ون برایش روزهگرفتین و حضرتش خوان َک َرم
گسترده ،لقمه اول را نزدیک دهان ببرید اما نخورید و دعا کنید
یعنی به خدا عرض میکنید اگه حاجتم را بدهی افطار میکنم
به این حالت میگن دِالل که معجزه میکند.
◄ رمز مان��دگاری در ضیافت الهی رمضان کیمیای« ُحس��ن
خُ لق» اس��ت .همیش��ه با فرزندان؛ خویش��ان و دوستان خود با
اکسیر حس��ن خُ لق و مهربانی برخوردکنید خصوصاً در این ماه
خوش برخورد باش��ید .لحظه عصبانیت و خش��م ش��ما ،همان
لحظه اخراج شما از این مهمانی الهیست.

حجتاالسالم والمسلمین

جناب آقای
محمد محمودآبادی

نوی�د مس�رتبخش انتصاب شایس�تهی حضرتعال�ی را به
عن�وان سرپرس�ت فرمان�داری وی�ژه س�یرجان تبریک و
تهنی�ت عرض مینماییم .از درگاه ایزد منان مزید توفیقات
برای خدمتی سرش�ار از موفقیت و ممل�و از توکل الهی در
جهت رشد و شکوفایی این شهرستان را مسئلت داریم.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان

خبر
تریبون آزاد خوانندگان

بانک مرکزی خبر داد:

شیوه برگشت زدن چک
تغییر کرد

با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب
آن در  1355/۴/16ط��ی ادوار مختلف و در چند
مرحله ،در معرض تغییر بوده و اصالحات یاد شده
بر مبنای ش��رایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن
دوره بوده است ،طی سالهای اخیر مجلس شورای
اسالمی مجددا ً با مشارکت دستگاههای ذیربط،
نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد
چکهای برگش��تی و افزای��ش اعتبار چک اقدام
ک��رد .در اطالعیه بانک مرکزی با اعالم خبر فوق
اضافه ش��ده است :با توجه به ش��رایط اقتصادی
کنونی کش��ور و روند افزایش��ی تعداد چکهای
برگش��تی ،اتخاذ تدابیر الزم نیازمند وجود مبانی
قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصالحی قانون
صدور چک ،س��از و کارها و ابزارهای قانونی الزم
پیشبینی شده و این مهم محقق شده است .لذا
بر این اساس اهم موارد که پیش از این به شبکه
بانکی برای اجرا ابالغ ش��ده است ،به شرح زیر به

آگاهی هموطنان گرامی میرسد :
 -۱مهل��ت  ۱۰روزه ب��رای ارس��ال اطالعات
چکهای برگش��تی به سامانه بانک مرکزی ،لغو
شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت،
بانکها مکلّف به ارس��ال اطالعات مذکور به این
س��امانه هستند .تا پیش از این بانکها مکلّف به
ثبت آنی اطالعات چکها در س��امان ه چکهای
برگشتی نبودند و این اطالعات را میتوانستند با
تأخیر ۱۰روزه وارد این سامانه کنند اما به موجب
این بخشنامه در همان لحظه برگشتزدن چک،
باید این اطالعات در سامانه ثبت شود.
 -۲بانکها مکلّف به درج کد رهگیری بر روی
گواهینام��ه عدم پرداخت صادره ب��وده و بدیهی
اس��ت به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع
قضائی و ثبتی ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -۳به استناد تبصره  ۲ماده  ۵مکرر ،اطالعات
چکهای برگش��تی اش��خاص حقوقی در سابقه

پیامک 3000 7258 :

امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد
و خروج اش��خاص مذکور از ش��رکت ،تأثیری در
موضوع فوق نخواهد داشت.
 -۴در خصوص واریز کس��ری مبلغ چک به
حساب توس��ط صادرکننده برای رفع سوء اثر از
آن ،مدت زمان مس��دودی مبلغ در حساب از دو
سال به یک سال کاهش یافته است.
 -۵در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به
رفع سوء اثر از چکهای برگشتی مذکور در متن
قانون (الش��ه چک ،رضایتنامه رسمی از دارنده
چک ،نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصالح
مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در
خصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد
مبلغ چک ،بانک میبایست نسبت به رفع انسداد
از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

یک خبر خوب برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی
جمعیت هالل احمر س��یرجان اعالم کرد مشکل عقد قرارداد بیمه تأمین
اجتماعی با داروخانه این مرکز که برای مدتی متوقف مانده بود حل شد
و از این پس این دفترچه ها در داروخانه هالل پذیرفته می شوند.
رییس جمعیت هالل احمرسیرجان با اعالم این خبر افزود :از حدود دوسال
قبل سازمان تأمین اجتماعی به دالیلی قراردادش را با این داروخانه لغو کرد
و هیچ هزینهی داروی��ی از طرف تأمین اجتماعی به بیماران مراجعه کننده
پرداخت نمیشد این در حالی بود که بیشتر داروهای مورد نیاز بیماران خاص

در این داروخانه وجود دارد .وی افزود :به رغم مراجعات زیاد اما بیماران از حق
بیمه مذکور بی بهره و آنها قادر به دریافت داروهایشان به نرخ دولتی نبودند.
مجدانه جناب
مجید عرب قهستانی افزود :با درخواست این مرکز و پیگیری ّ
نماینده و مس��ئوالن فرمانداری و استانداری و همکاری تأمین اجتماعی این
مش��کل به لطف خداوند متعال ،حل و قرار بر این شد از تاریخ اول خردادماه
س��ال جاری داروهای دریافت شده توس��ط بیمارانی که طرف قرارداد تأمین
اجتماعی هستند با تعرفههای متداول در داروخانه هالل احمر صورت گیرد.

پس از گذشت  10روز

هواپیمای سمپاش باالخره پرید!
گروه حوادث :هواپیمای سمپاشی که  6اردیبهشت ماه دچار
نقص ف ّنی شده و در جاده خاکی منطقه کفه ُمر روستای چاه
هفتاد تومانی س��یرجان فرود اضطراری داش��ت و آسیب دید،
پس از گذش��ت  10روز باالخره موفق به پرواز ش��د .گزارش
خبرنگار نگارستان حاکی است این هواپیمای سمپاش متعلق
به وزارت جهاد کشاورزی ،عازم داراب در استان فارس بود که
در میان راه در منطقه سیرجان فرود اضطراری کرد.
در پ��ی این اتفاق رئی��س و ماموران اداره راه��داری و پلیس
س��یرجان در صحن��ه حاضر و ب��ا همراهی دهی��ار منطقه به
کمک خلبان و س��ایر عوامل هواپیما پرداختند .این هواپیمای
سمپاش پس از  10روز تعمیر و موفق به پرواز شد.

همکار گرامی

جناب آقای حیدر افسری
مدیر محترم تیم فوتبال گلگهر

جناب آقای مختار محیط

درگذشت پدر بزرگوارتان را که از جانبازان دفاع مقدس بودند
حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض مینماییم.

نشریهنگارستان

در کمال مس�رت صعود تیم فوتبال گلگهر را به لیگ برتر
فوتبال کشور به جنابعالی و مدیران محترم باشگاه از جمله
آقایان حسن بدخش�ان ،محمد جواهری و تمامی بازیکنان
و کادر فن�ی تبریک گفته ،موفقیت ش�ما را در فصل آینده
فوتبال از خداوند متعال خواهانیم.

نشریه نگارستان

 4340باس�لام لطف��اً دلیل برخورد
نک��ردن راهنمای��ی و رانندگ��ی ب��ا
کامیونه��ای پ��ارک در بلوار عباس��پور
پشت مسجد النبی(ص) را بررسی نمایید
همچنین لطف��اً جهت رفع مش��کالت
بخش دیالیز اقدام کنید ...با تشکر
 5487بابت جشن صعود گلگهر
زحم��ت کش��یدند ول��ی بیش��ترش
سخنرانی بود و تعریف از یکدیگر .اگر
سخنرانی میخواستیم خوب مسجد
میرفتیم .در ضمن مردم بیشتر برای
ارکستر گروه لیان آمدند که آنها هم
وقتی برنامهش��ان را اجرا کردند دیگر
مردم خس��ته ش��ده بودند و بعضیها
هم داش��تند میرفتن��د .پذیرایی هم
که مثل همیشه مخصوص مسئوالن
بود! ی��ک لیوان آب س��رد ناچیز هم
دست مردم ندادند .اگر پول نداشتند
تهیه کنن��د خوب میگفتند خودمان
همراهمان میآوردیم.
 4327س�لام ،کاش مش��کل
شهرداری فقط آسفالت و زیبایی شهر
بود .ش��هرداری یکی از بینظمترین و
بیضابطهترین سازمانهای اداری این
شهر هست که برخی کارمندانش بد
برخ��ورد و بینظمان��د و تمام امورات
ارباب رجوع را در انحصار خودش��ون
دارن��د و هی��چ ک��س ب��ه داد مردم
نمی رس��د؛ مث ً
ال آق��ای [ ]...که تنها
کارش��ناس کار بلد هس��ت ،زودتر از
ساعت  ۱۱ ،۱۰در محل کارش حاضر
نمیشه.
 4273با عرض س�لام و خس��ته
نباشید آقای ش��هردار کوچه حفاری
عباس��ی هم جزو این ش��هر اس��ت.
از س��ال  86ش��هرداران گمنام قصد
تعریضش راداش��تهاند ول��ی کماکان
ب��ه همین ش��کل مان��ده و خانههای
مخروب��هاش تبدی��ل ب��ه مکانهای
نامشروع شدهاند اگر پروژههای باالی
شهر تموم شدهاند به فکر این منطقه
محروم هم باشید.
 4179س�لام ،قابلتوجه ریاست
س��ازمان پارکه��ا و فض��ای س��بز
شهرداری درباره پارک  17شهریور1:
 لوله آب ش��رب جنب دستشوییهاشکسته -2چمنکاری از صددرصد به
بیست درصد رسیده- 3درختان نارون
همگی دچ��ار کرم خراط ش��دهاند4.
وسایل ورزشی تندرستی شکسته5.پیادهروه��ای پ��ارک مدتهاس��تنظافت نشده- 6پارک شبها روشنایی
ندارد7-.زحمات مسئولین سابق پارک
مذکور از یکس��ال قبل همه نابودشده
لطفاً اقدام فرمایید.
 1952باسالم صعود تیم فوتبال
باش��گاه گلگهر ب��ه رقابتهای لیگ
برتر کش��ور و راهیابی تیم شایسته و
بومی آرمانگهر را به رقابتهای لیگ
دس��ته ا ّول باشگاههای کشور به همه
م��ردم دیار کریمان (اس��تان کرمان)
تبریک و شادباش میگویم(.علیرضا
م ّکیآبادی از شهر فرهنگ ،صنعت و
رسانه ،سیرجان)
 8075س�لام در رابط��ه ب��ا وقف
ام�لاک مرحوم��ه حاجیهخانم ملوک
پژوهی که نوش��ته بودید ،به استحضار
میرساند آن ش��ادروان در وصیتنامه
خ��ودش ذکر کرده منزل��م در خیابان
امیرکبیر مدرسه شود .چرانشده؟ ا...اعلم
 5018م��ردم زمی��ن خالیهای
اط��راف خانهش��ان را گندم و س��یب
زمین��ی و پی��از و گوج��ه بکارن��د.
روستاییان هم شهرها را ترک کنند به
نفعشان است به همان روستاها بروند
با این گرانیها.

 1674س�لام مدت��ی اس��ت که
تیرهای چ��را غ برق برای روش��نایی
ورودی ش��هرک  CBGو راهآه��ن
را گذاش��تهاند ام��ا هن��وز خبری از
روش��نایی اینجا نیست .بلوار ورودی
ش��هرک بس��یار تاریک اس��ت لطف
کنید ب��ه گوش اداره برق برس��انید.
ممنون
 0757باس�لام خدمت دادستان
محت��رم گفتن��د جل��و کامیونها به
داخ��ل ش��هر گرفته میش��ود پس
چی ش��د؟ به خدا ای��ن کامیونهای
غولپیکر داخل ش��هر تا باعث جان
مردم نشدند دستور دهید راهنمایی
فکری به حالش��ان ب��ردارد زیرا اگه
حادث��های خداینک��رده پیش بیاید
گناه��ش ب��ه گ��ردن هم��ه اس��ت.
راهنمایی رانندگی این همه کامیون
داخ��ل ش��هر میبین��د ول��ی کاری
نمیکند.
 9422اس��م شهر را بزاریم چاله
اس��کندرون بهتره .ش��هرداری یک
گری��در یا ل��ودر ن��داره خیابانها را
الاقل صاف کنه؟
 8776چرا ی��ک نفر تو گلگهر
ده تا ماش��ین میذاره سرکار بابت هر
وانت��ی که میاره پنج ش��ش میلیون
پول میگیرد ی��ه جوون بیکاری هم
که ت��و این ش��هر هی��چ درآمدی و
ش��غلی نداره اجازه نمیدن ماشینی
با وام یا قرض بی��اره دو تومان خرج
زندگیاش رو در بیاره .این ظلم چرا
باب ش��ده تو گلگه��ر بخصوص تو
جهاد نصر .خواهش��اً قانونی بگذارین
ح��ق ب��ه حق��دار برس��ه .از بیکاری
حداقل ماهی بیس��ت تا زندگی داره
از هم میپاشه تو این شهر.
 1952با س�لام و تبریک صعود
تی��م فوتب��ال بزرگس��ال گلگهر به
لی��گ برترکش��ور ،بنده خواس��تم از
این فرصت اس��تفاده کنم و از مربّی،
بازیکنان و مسوولین این تیم تش ّکر و
قدردانی کنم اگر همدلی ،هماهنگی
و خواس��تن نبود باید مثل دو س��ال
غصه و حس��رت عدم صعود
گذشته ّ
رو میخوردیم...
 8763با سالم خدمت شهردار
محترم بنده ساکن ش��هرک ثارا...
هس��تم بااینک��ه مدت چندس��ال
اس��ت که پ��ول آس��فالت کوچه را
هم دادیم ولی متأس��فانه هنوزهیچ
اقدامی برای آسفالت فاز دو شهرک
ثارا ...نش��ده .خواهشاً به خاطر خدا
رس��یدگی نمایید .از بس خودمون
و بچههام��ون خاکوخُ ل خوردیم
دیگ��ه مری��ض ش��دیم /با تش��کر
برادرکوچک شما /علی خواجویی.
 6882ب��ا س�لام میخواس��تم
از طری��ق نگارس��تان از دکت��ر
دندانپزش��ک فروت��ن تش��کرکنم.
هزینه دندان را خیلی با انصاف می
گیره خدایی کار میکنه قابل توجه
بعضی از دندانپزش��کان که همش
برای پول کار میکنن��د .امیدوارم
همیشه تندرست باشید.
 2682س�لام لطفاً مس��ئولین
ش��هر بهخص��وص ش��ورای ش��هر
ی��ک نظارت��ی ب��ر ج��ذب نیروی
ش��رکتهای گلگهر مثل نیروگاه
گهران داشته باشند تا کمتر نیروی
غیربوم��ی ج��ذب کنن��د .آب را از
س��یرجان میبرند و دردس��رهای
طرح فاض�لاب گلگهر برای مردم
سیرجان اس��ت پس اولویت جذب
نیرو هم باید جوانهای س��یرجان
باشند.
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آگهی دعوت هب هم کاری

انجمن حمایت از زندانیان سیرجان جهت تکمیل
کادر اداری (واحد مددکاری) نیاز به نیروی انسانی
دارد ،متقاضیان میتوانند از تاریخ امروز حداکثر
به مدت ی�ک هفته مدارک الزم را به دفتر انجمن
حمای�ت از زندانیان واق�ع در خیابان تختی ،نبش
کوچه نیروی انتظامی تحویل نمایند.
مدارک الزم:
 -1کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
 -2کپ�ی م�درک تحصیل�ی برابر اص�ل فقط در
یک�ی از رش�تههای کارشناس�ی و کارشناس�ی
ارش�د ،م�ددکاری و خدمات اجتماعی ،مش�اوره
و روانشناس�ی ،آسیبشناس�ی اجتماع�ی ،علوم
تربیتی و حقوق قضائی

انجمن حمایت از زندانیان سیرجان

از ش�مارههای قبل در این س�تون معرفی افرادی را شروع
کردهای�م که در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفته و در دنیا و
آخرت برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ مرحوم سید محمدکاظم رضوی
خیرین خوشنام شهرس��تان ،زندهیاد
از دیگر ّ
س��ید محمدکاظ��م رض��وی محمودآبادی از
س��ادات نیک��وکار و خیراندیش س��یرجانی
است ،فرزند مرحوم سید محمدباقر که بخش
قابلتوجه��ی از امالک و مغازههای خود را در
مرکز شهر وقف تحصیل دانشجویان پزشکی
نم��ود .آن مرحوم امالک خ��ود را در اختیار
جمعیت هاللاحمر گذاش��ت تا درآمد حاصل از این موقوفه مصروف
کار خیر ش��ود .خانواده رضوی و فرزندان نیکاندیش او همواره اعتقاد
داشتند و دارند که به نیازمندان کمک و در جهت حمایت از دردمندان
هر آنچه در توان دارند بکوشند .ازاینرو اموال خود را صرف مساعدت
به دانش��جویان نیازمند و محصل در رشتهی پزشکی نمودند تا از این
طریق به بهداش��ت و درمان شهرس��تان کمک کرده باشند .این اموال
که امروزه ارزش مادی قابلتوجهی دارند عبارتاند از هفت باب مغازه
و یک س��اختمان دوطبقه که از محل درآمد این موقوفات طبق ّنیت
واقف عمل میشود .خدا را شاکریم که در متن جامعه هستند کسانی
که باقی الصالحات را راهی برای عاقبتبهخیری و رستگاری را در انجام
کار نیک و خداپسند میدانند چراکه میدانند رستگاری از آنکسانی
است که از مادیات گذشته و توجه به معنویات را سرلوحه کار خویش
میکنند.
بگذار به گیتی اثری ،زان که در آفاق
تاچشم به هم بر زنیم از ما اثری نیست

