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خبر

 شماره 1184
 شنبه  19مرداد 1398

ستون دین

عید بخشش
و تعاون

عید قربان یكی از اعیاد مهم مسلمین
اس��ت كه برخالف بس��یاری از اعیاد
مورد اختالف نیست ،چراكه همه فرق
مس��لمین این روز را عید محس��وب
میكنن��د .از جمل��ه ویژگیهای این
عید سعید ،بخشش و قربانی و تقسیم
آن در میان مردم بهویژه تنگدس��تان
به معنای دس��تگیری و تعاون است.
وقتی حاجی در روز عید به ش��كرانه
انجام مناس��ك حج ،موظف میشود
تا حیوانی س��الم و كامل را بكش��د و
گوشت آن را به نیازمندان بدهد ،این
عمل خود عامل نزدیك شدن به خدا
میگردد و انس��ان را مشمول عنایت
الهی میسازد و هم بر حسب مصرف،
محبت بین انسان و افراد
عامل ایجاد ّ
جامعه میش��ود .اینگونه اس��ت كه
بین مس��لمانان رابطهای صمیمی به
وج��ود میآید كه خود یكی از عوامل
و زمینههای انس��جام اس��ت و بدین
صورت تعاون و همبستگی اجتماعی
در اعمال خی��ر و نیكوكاری در میان
مردمان افزایش مییابد.
از ط��رف دیگ��ر ،اگر تقس��یم قربانی
صحیح انجام گیرد ،میلیونها گرسنه
س��یر میشوند و بدینوسیله بین غنی
و فقیر ،ارتباط برق��رار میگردد .این
همان انس��جام و همدلی مورد توجه
شارع اس��ت .از دیگر نمادهای قربانی
«مس��اوات » اس��ت؛ بهط��وری ك��ه
تقس��یم گوشت قربانی به سه قسمت
و استفاده شخص حاجی از آن شاهد
گویایی بر این مس��اوات اس��ت .و در
این ص��ورت یك��ی از مصادیق تفرقه
(امتیازاتی كه انس��ان برای خود قائل
ش��ده اس��ت) از بین م��یرود و همه
به این ق��ول پیامبر اعظم(ص) رجوع
میكنن��د ك��ه درخطب��ه حجةالوداع
فرم��ود« :مردم! پروردگار همه ش��ما
یكی اس��ت و پ��در همه ش��ما یكی
اس��ت؛ همه از آدم هس��تید و آدم از
خاك است؛ عرب را بر عجم فضیلتی
نیست ،مگر به تقوا / ».بیتوته

معاون دادگستری کل استان کرمان مطرح کرد:

 4ماه و  1752پرونده طالق

ط��ی چه��ار ماه��ه س��ال ج��اری یک
ه��زار و  752م��ورد پرون��ده ب��ا موضوع
طالق ب��ه درخواس��ت زوج و زوجه وارد
دادگستریهای استان کرمان شده است.
قاض��ی خالقی در این رابطه گفت :از این
تعداد ورودی پرونده به دادگس��تری تنها
 50درص��د آنها منجر ب��ه صدور حکم

طالق ش��ده است و مابقی پروندهها غالباً
با مصالح��ه زوجین یا رد دعوا از س��وی
دادگاه حک��م به بطالن دعوا صادر ش��ده
است.
این قاض��ی دادگاه خانواده هش��دار داد:
دخالتها و پشتیبانیهای بیمورد والدین
در زندگی زوجین یکی از عوامل مهم در

بخشودگی سود و جرایم
تسهیالت بانک مسکن
رئیس اداره مطالبات بانک مسکن استان کرمان گفت:
براس��اس ماده  ۲تبصره  ۳۵اصالح قانون بودجه سال
 ۹۵کس��انی که تسهیالت سررسید ش��ده تا سال ۹۵
دارند و س��قف تس��هیالت آنها تا  ۱۰۰میلیون تومان
اس��ت ،میتوانندت��ا پایان ش��هریور ب��ا پرداخت اصل
تسهیالت ،از بخشودگی سود و جرائم برخوردار شوند.
محمدرضا بازیار از دارندگان چنین تسهیالتی خواست
از این فرصت که فقط تا پایان ش��هریورماه ادامه دارد
اس��تفاده کنند .رئی��س اداره پیگی��ری مطالبات بانک
مس��کن اس��تان کرمان گفت :برای بخشودگی سود و
جرائم تس��هیالت بانک مس��کن چهار اولویت در نظر
گرفته ش��ده که به ترتیب ش��امل حوادث غیرمترقبه
و روستایی ،کس��انی که اقدام قانونی علیه آنها شده،
کس��انی که حکم آنها صادر ش��ده و زندانی هستند و
آسیب دیدگان زلزله بم میشود.

تشکیل جلسه
انجمن
کانگ فوتوآ 21

گوسفندانتان را در
کشتارگاه ذبح کنید

جنابآقایمجیدنجفآبادی

با نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح و علو درجات آن مرحوم و
صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

هیئت مدیره اتحادیه صنف
لوازم خانگی ،مبلمان و گلفروشان

ششمین جشنواره
فرهنگی گلگهر

با حضور مدیرعامل شبکه بحران سازمانهای مردمنهاد
کش��ور انجمن کانگ فوتوآ  21در س��یرجان با شرکت
مربیان انجمن کانگ فوتوآ تشکیل جلسه داد.
در این جلس��ه ضمن بررس��ی توانمندی انجمنها در
کمک به دولت و کاهش آسیبهای اجتماعی ،بر روند
همکاری بین انجمنها وادارات تأکید شد.
محمدحسین ایراننژاد مسئول انجمن کانگ فوتوآ 21
سیرجان بابیان این موضوع گفت :در این جلسه استاد
س�لامی طی سخنانی ضمن برش��مردن نقش آموزش
و پژوه��ش در جامعه برای آح��اد مردم که خود باعث
جلوگیری از معض�لات اجتماعی و برگزاری دورههای
کمپ را که ش��امل پژوهش ،کارآفرینی و مهارتهای
زندگی است مفید ارزیابی کرد.

درخواست از مردم در آستانه عید قربان

با توجه به وج��ود بیماریهای دامی که
در انسان سرایت میکند گوسفند قربانی
خود را در کش��تارگاه صنعتی شهرداری
زیر نظر کارشناس��ان دامپزش��کی ذبح

بروز دعاوی خانوادگی اس��ت .معاون آمار
و فناوری اطالعات دادگستری کل استان
کرمان افزود :باالی  50درصد افرادی که
به دادگاه خان��واده مراجعه میکنند یک
طرف دعوا مدعی است دخالت خانوادهها
منجر به اختالفات یا تش��دید اختالفات
بین زوجین میشود.

کنید .رئیس سازمان ساماندهی مشاغل
شهری شهرداری از آماده بودن کشتارگاه
صنعتی در این روز جهت خدمترسانی
به ش��هروندان خبر داد .قاس��می گفت:

ششمین جشنواره فرهنگی هنری معراج اندیشه گلگهر از روز
س��ه شنبه این هفته  22مرداد در محل پردیس دانشگاه آزاد به
مدت یک هفته برگزار می شود .به گزارش روابط عمومی مؤسسه
معراج اندیشه گلگهر جشنواره امسال با محوریت خانواده و شعار
«زندگی زیباست» برنامههای متنوعی را از سوی کمیتههای 10
گانه به عالقهمندان ارائه میکند .به گفته مدیرعامل مؤسسه در
راستای توجه بیشتر به پتانسیلهای سیرجان ،کمیته جدیدی با
عنوان سیرجان شناسی به جشنواره ششم اضافهشده که در آن؛
هر شب از جشنواره به معرفی یکی از بخشهای بلورد ،زیدآباد،
پاریز و گلس��تان اختصاص دادهش��ده که در هر کدام پنلها و
گفتگوهای تخصصی با محوریت معرفی پتانسیلها و جاذبههای
آن بخش پرداخته میش��ود .یکی از شبها نیز با توجه به اینکه
شهروندان منطقه گوغر آمار قابلمالحظهای از جمعیت سیرجان
را ب��ه خود اختص��اص دادهاند ،بهعنوان ش��ب گوغر به معرفی
پتانسیلهای این منطقه خواهد پرداخت.

آح��اد م��ردم ،مؤسس��ات و ارگانها در
صورت تمایل میتوانند گوسفند قربانی
خود را به کشتارگاه صنعتی واقع در 25
کیلومتری جاده س��یرجان-بافت انتقال
دهند و آن را زیر نظر ناظران بهداش��تی
ذبح کنند.
وی کش��تارگاه شهرس��تان رامکان��ی
بهداش��تی و مناس��ب برای بازرس��ی و
معاینه گوس��فندان قبل از کشتار عنوان
کرد و گفت :شهروندان برای جلوگیری
از بیماریهای بین دام و انس��ان گوشت
ت��ازه را حتماً قبل از مصرف به مدت 24
ساعت در دمای یخچال نگهداری نمایند.

جنابسرهنگرمضاننژاد

جانشین محترم فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح و علو درجات آن مرحوم
و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان

خالق��ی بیاط�لاع و ناآگاه��ی زوجین از
روابط زناش��ویی را یکی دیگ��ر از عوامل
طالق دانست و گفت :با نظارت خانوادهها
دوران نامزدی بهعنوان یک مقطع طالیی
قب��ل ازدواج بای��د بهتری��ن فرصت برای
شناخت زوجین از یکدیگر باشد.
وی با هشدار به اینکه میزان گفتوگوهای
کالمی زوجین کاهش یافته است ،گفت:
بررس��ی پروندههای قضای��ی بیانگر این
مطلب اس��ت که اس��تفاده نادرس��ت از
فض��ای مجازی در دراز مدت باعث ایجاد
روابط غیراخالقی شده و در از هم پاشیده
شدن بسیاری زندگیها مؤثر است.

تغییر در
مدیریت
آتشنشانی

طی حکمی از سوی شهردار سیرجان اسماعیل
اصطهباناتی به سمت مدیریت سازمان آتشنشانی
منصوب شد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
همچنین سید علوان علوی نیز به سمت معاونت
ب گردید.
پشتیبانی س��ازمان آتشنشانی منصو 
پیش از این مهدی فیروزآبادی مس��ئولیت آتش
نشانی سیرجان را بر عهده داشت.

دوستعزیزم

جوانناکامامیرغالمی
فقدانت را باور نمیکنم که چه زود رفتی و
ما را در غم نبودنت سوزاندی .همیشه در

خاطر ما خواهی ماند .روحت شاد

دوستت پوریا ارتشی

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
 6019 ب��ا وجود آس��فالت خیلی از
خیابانهای ش��هر اما هن��وز خیابانهای
ش��هرک آب آسفالت نش��ده و در انتظار
هستیم ش��هرداری به شهرک ما هم نیم
نگاهی داش��ته باش��د تا از خاک خوردن
نج��ات پیدا کنی��م .لطفاً آقای ش��هردار
پیگیری کنند .ممنون.
 2312 س�لام .وضعیت بهداش��ت
تزریقاتی تو کوچه دکتر [ ]...خوب نیست.
ملحفه  ،بالش و تختش تمیز نبودند .لطفاً
رسیدگی شود.
 0114 تاچ��ه زمان��ی خانوادهه��ا
بهخاطر کمکاری مس��ئولین جانشان را
در جادهها باید از دس��ت بدهند و داغدار
ش��وند .برای نمونه ط��رح دوبانده کردن
مسیرنجف ش��هرتا خواجو شهر بیدلیل
متوقف شده و بارها در این مسیر تصادف
رخ داده است .هر حادثه مرگبار عالوه بر
داغدار کردن چند خانواده ،اثرات مخرب
دیگری به همراه دارد.
 5399 باس�لام .اله��ی خير نبينند
مسؤلينی که س��ر وقت در اداره مربوطه
حاضر نمیش��وند و به خاطر غيبت آنها
والدين بیگناهش��ان مورد لعن و نفرين
ارباب رجوع قرار میگيرند .اميدوارم خدا
آنها را نبخشد وبه عذاب الهی دچار کند.
 0114 وقتی رئیس جمهور حباب
قیمت گوش��ت قرم��ز را از وزیر جهاد و
کش��اورزی جویا میشود بیانگر آن است
مس��ئولین نظ��ام از قیمته��ا بیاطالع
هس��تند و تصمیمات��ی ک��ه میگیرند
براس��اس واقعیته��ای ب��ازار نیس��ت و
نمیدانند که کارگ��ران و کارمندانی که
حداقل حقوق و دس��تمزد را میگیرند و
بازنشس��تگان و افراد بیکار جامعه چطور
امرار معاش میکنند چون هیچ وقت در
جایگاه آنها قرار نگرفتهاند.
 4273 با عرض س�لام و وقت بخیر
خدمت شهردار محترم خواهشمند است
فکری به ح��ال کوچه حفاری عباس��ی
کنین االن ۱۴ساله که طرح تعریف نیمه
کاره مونده آقای شهردار به فکر باشین!
 1125 با این توزیع ش��کر دس��ت
بعضیه��ا را ب��رای تخلف بازگذاش��تید.
گونیه��ای ش��کر را میگذارن��د داخل
انبارش��ان به مردم نمیدهند .فقط به ده
نفراز مشتریهای ثابتشان میدن دیگه
کاری به بقیه مردم ندارند.
 0659 توجه ....توجه ....جهت اطالع
به عرض همشهریان عزیز میرسانم سیم
ظرفشویی جلد پالس��تیکی زرد رنگ با
مارک [ ].....را اص ً
ال خریداری نکید چون
قالبی اس��ت وبه محض اینکه خیس می
شود زنگ میزند و ریزریز میشود .آدرس
هیچ شهر وکارخانه ای را ندارد..لطفاً دقت
کنید.
 6858 در ش��هرک مشتاق محوطه
روبروی مجتمع سالمت تعداد سگهای
ولگرد خیلی زیاد ش��ده و ش��بها کسی
ج��رأت نمیکند پیاده بهخیاب��ان بیاید.
تا وقتی اتف��اق ناگواری برای س��اکنین
بهخصوص فرزندان نیافتاده شهرداری و
بهداشت برای آن فکری بکنند.

 4837 س�لام .از اینک��ه پیامهای
من��و چ��اپ نمیکنید ممنونم .با س��فر
به بقیه ش��هرهای اس��تان و حتی بقیه
اس��تانهای دیگه و دی��دن قیمتهای
َمس�� َکن و مایحتاج م��ردم فقط به یک
نتیجه میشه رس��ید که مسئوالن شهر
و بقیه کس��انی که قیمتگذاری کاالها
و زمین و مسکن دستشونه یا خودشون
دارن درآم��د میخورن یا اینکه ک ً
ال توی
این وادیا نیستند .برای مثال قیمت میوه
و ترهبار جلو مغازههای کرمان از قیمت
همون قل��م توی میدان می��وه و ترهبار
سیرجان ارزونتره!!!
 0205 ب��ا س�لام .هم��ه دكترها
ميدونن��د ج��واب ام آر آي چن��د روز
طول ميكش��ه اينكه بعد از  24س��اعت
باي��د ويزي��ت پرداخت بش��ه ديگه چه
قانونيست! چه كسي مسئول اين اجحاف
در حق بيمارانه؟!
 0339 باسالم وخسته نباشید .لطفاً
مس��ئولین جهت جمعآوری سگهای
ولگ��رد اقدام کنند ش��ب گذش��ته خدا
به دخترم رحم ک��رد زمانی که دخترم
درخانه رابازک��رد تابیرون برود دو قالده
س��گ باحالت تهاجمی به سمت دختر
خردس��الم پارس میکردن��د که موفق
ش��دم به موقع فرزن��دم رابه داخل خانه
بب��رم ودررا ببندم لطفاً پیگیری کنید با
تشکر
 2514 باس�لام ب��ه کلی��ه
نگارس��تانیهای عزیز لطف��اً در تریبون
آزاد چاپ ش��ود :ای ترام��پ دائمالخمر!
ارتش پوشالی تو در مقابل ایمان و اراده
مس��لمانان ایرانی پوچ اس��ت .ان شاءا...
خلی��ج فارس را گورس��تان تفنگدارانت
خواهیم کرد.
 2587 میخواس��تم تش��کر کنم
بهخاطر آس��فالت خیابان امیرکبیر .اگر
چ��ه خیلی گرد و خاک و آهک خوردیم
و طول کش��ید ولی باالخره تموم ش��د.
خدا خیر به بچههای ش��هرداری بدهد.
(از کسبه محل)
 5245 باس�لام وع��رض خس��ته
نباش��ید .بهخاطر رضای خ��دا این پیام
روچ��اپ کنی��د .زورخانه آب��اده که کار
ساختش تموم ش��ده چرا مربی ندارد و
بسته است؟ بچهها وسیله ندارند بیایند
داخل ش��هر ب��رای ورزش .اینجا هم که
بسته است و برای س��رگرمی مجبورند
دنب��ال کاره��ای غیرورزش��ی بروند که
نتیجه خوبی ندارد.
 9931 س�لام خواه��ش و تمن��ا
میکنم یکسری به ۲۵کیلومتری جاده
سیرجان تهران بعد از زیدآباد بزنید آب
لوله کشی ندارند باید همهاش آب بخرند
چ��ون بعض��ی خانوادهها آنج��ا زندگی
میکنند واقعاً نظافت و آب آش��امیدنی
مهمه که میخواهند خیلی سخت است
مس��ئولین یک فک��ری هم ب��رای آنجا
بکنند خدا خیرت��ون بده پیش خدا گم
نمیشود .خواهش میکنم دیگه خسته
ش��دیم از ب��س آب خریدی��م به گوش
مسئولین برسانید .خدا اجرتان بده.

