
آگهی مزایده  شماره: ب/4330/00
هیات اجرایی فروش امالک، ملک مازاد بر نیاز خود را با وضع موجود و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از ملک و دریافت اسناد مزایده همه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از 
ساعت 00: 08 صبح الی 00: 14 به دفتر هیات اجرایی فروش امالک به نشانی: تهران - بزرگراه شهید سلیمانی، پل سید خندان، خیابان شهید کابلی )دبستان(، ساختمان ولی امر )عج( طبقه هشتم مراجعه و یا در ساعات اداری با شماره تلفن 23832537 - 021 

تماس حاصل فرمایند. مهلت ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/16 می باشد. بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه مورخ 1400/05/17 انجام و نتایج آن به متقاضیان اعالم خواهد شد.

شرایط پرداخت الف: 
الف: معادل 40 % کل مبلغ )با احتساب مبلغ تضمین شرکت در مزایده( همزمان با تنظیم مبایعه نامه دریافت می گردد.

ب: معادل 40 % ثمن معامله ظرف مدت 45 روز پس از تنظیم مبایعه نامه همزمان با تحویل ملک به خریدار دریافت می 
گردد.

ج: معادل 20 درصد ثمن معامله ظرف مدت 90 روز پس از تنظیم مبایعه نامه همزمان با انتقال سند مالکیت به نام خریدار 
دریافت می گردد.

شرایط شرکت در مزایده عمومی: 
1- داشتن اهلیت قانونی 2- دریافت و تکمیل فرم شرکت در مزایده 3- ارائه یک فقره چک تضمینی بانکی جهت تضمین 

شرکت در مزایده به مبلغ مندرج در جدول فوق برای هر یک از امالک مورد تقاضا 4- اعالم قیمت پیشنهادی به صورت 
محرمانه و مکتوب، در پاکت دربسته تحت عنوان پاکت )ب( 5- ارائه فرم امضا شده شرکت در مزایده به همراه برگه امضا شده 
شرایط مزایده ،تصویر  چک تضمینی و تصویر کارت ملی در پاکت الف 6- مزایده گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار می باشد و پیشنهاد قیمت ناقص، مخدوش، مشروط یا فاقد ضمانت بازگشایی نخواهد شد. 7- در صورت استنکاف 
برنده مزایده از پرداخت 40 % مبلغ پیشنهادی و یا امضای مبایعه نامه سپرده او ضبط و با نفر دوم مزایده مبایعه نامه منعقد 
خواهد شد و سپرده برنده دوم مزایده نیز در صورتی که در پرداخت 40 %  مبلغ پیشنهادی و یا امضای مبایعه نامه امتناع 
ورزد، ضبط شده و با نفر سوم مزایده مبایعه نامه تنظیم خواهد شد. 8- تضامین پیشنهادی نفرات اول تا سوم تا زمان تنظیم 
مبایعه نامه فروش نزد مزایده گزار خواهد ماند و تضامین سایر شرکت کنندگان حداکثر ظرف 15 روز کاری عودت می گردد.

مساحت کاربری پالک ثبتی شهرردیف

عرصه 

)مترمربع(

مساحت 

زیربنا 

)مترمربع(

قیمت پایه 

)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در  توضیحات

مزایده  )ریال(

 شرایط پرداخت نشانی

 فرعی اصلی

194/3019723/100/000/000مسکونی6893سیرجان1

دارای 2 طبقه شامل زیرزمین و همکف با 

کاربری مسکونی که با وضعیت موجود واگذار 

می گردد.

1/200/000/000

سیرجان - خیابان
 ولی عصر- خیابان 
فردوسی - بن بست 
21 - 8 متری پردیس

الف
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فرماندار ریگان:

توفان شن راه ارتباطی ۱۹ روستای ریگان
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نیم نگاهی 

به پیروزی 

مردان  والیبالیست ایران

 در برابر تیم ونزوئال

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد:

اجرای طرح گسترده شناسایی

 و دستگیری خرده فروشان 

و قاچاقچیان مواد مخدر

متن در صفحه دوم

2

در درگیری مسلحانه با ماموران پلیس؛

شرور و قاتل مسلح در عنبرآباد کشته شد   

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم  رییس دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت خواستار شد:

دعوت  به همکاری از 
داوطلبان مشارکت در

کسیناسیون کرونا  انجام وا

2

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

وضعیت خانواده زندانیان در هنگام 

صدور حکم باید مورد سنجش قرار گیرد

که داد شهروندان را درآورده است؛ کرمان  گزارش »کرمان امروز« از افزایش دمای هوا و آغاز دوباره خاموشی ها در 

دوباره رمزارز، دوباره خاموشی، دوباره بی تدبیری

متن کامل در صفحه سوم

      پس از گذشت تقریبا یک ماه که قطعی برق در شهر کرمان تقریبا کنترل شده بود دوباره قطعی برق در شهر کرمان آغاز شده است. اگر چه در اطالعیه شرکت توزیع برق شمال استان، 
افزایش دما و مصرف برق بیش از ظرفیت تولید اعالم شده است و علت خاموشی ها در روزهای پیش رو همین مورد عنوان شده است، اما عده ای از شهروندان کرمانی در کنار گرمای 
شدید هوا و کاهش تولید برق، افزایش استفاده از رمزارزها را عاملی برای کمبود برق در کشور و استان کرمان می دانند که عالوه بر آسیب به صنایع و مشاغل، سبب اختالل در زندگی عادی 

مردم نیز شده است و...

در ارزیابی شاخص سنجش سالمت نوآموزان در دولت تدبیر و امید؛

کرمان رشد قابل توجهی دارد استان 

متن در صفحه چهارم

کرونای استان در زمینه گزارش »کرمان امروز« از تصمیم عجیب ستاد 

بازگشایی تاالرهای عروسی در شهر کرمان:

بازگشایی تاالرهای استان و برگزاری
مراسم عروسی در قرمزترین حالت ممکن!؟

که در مراسم عروسی، بخش بانوان همواره مسقف است می گویند اجازه برگزاری در فضای باز را داده ایم در حالی 

کرده اید؟ که خاموش  گردهم آیی در فضای باز ایرادی ندارد پس چرا چراغ های پارک های این شهر را مدت هاست  گر  ا

کادر درمان نیست؟ گوش می رسد، آیا دهن کجی به  که خبر از تکمیل ظرفیت بیمارستان ها به  این تصمیم در حالی 

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت اجرای کارهای 
بتنی دامپ سرباره مجتمع مس سرچشمه  به پیمانکار  واجد 
های  زمینه  در  که  هایی  شرکت  از  نماید.لذا  واگذار  شرایط 
فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می 
آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح 
ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، 
شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان 
و در صورت داشتن  فرمایند  ارسال  فنی  واحد دفتر  کرمان، 
هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 
تماس   169 یا   181 داخلی  قراردادها  امور  واحد   34310599

حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 

2 - تصویر اساس نامه شرکت  
3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های 
کاری فوق

 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
 6 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

آگهی شناسایی پیمانکار 15- 1400

آگهی مزایدهآگهی مزایده آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت سرویس دهی 
به آبدارخانه ها و نظافت ساختمان های اداری کارخانه سیمان کرمان 

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت استخراج، دپو
جابجایی و حمل مواد معدنی کارخانه سیمان کرمان

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای سرویس دهی به 
آبدارخانه ها و نظافت ساختمان های اداری کارخانه، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد، 
فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر  کرمان یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف 

حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای انجام عملیات استخراج و 
دپو ساالنه حدود 1/700/000 تن از معادن مارل و آهک کارخانه و همچنین جابجایی و حمل حدود 800/000 تن کلینکر، از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید. 
لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد، فرم 
شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر  کرمان یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف حداکثر 

یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(
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اخبار استان

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با ابراز تاثر از 
کرمان،  در جنوب  کرونا  از  ناشی  میر  و  آمار مرگ 
همکاری داوطلبان حوزه بهداشت و درمان را برای 

سرعت بخشیدن به واکسیناسیون خواستار شد.
ایسنا ضمن  با  دکتر »اصغر مکارم« در گفت و گو 
در  کرونا  واکسیناسیون  وضعیت  آخرین  تشریح 
جنوب کرمان اظهار کرد: بیش از دو ماه درگیر موج 

پنجم کرونا هستیم و ۷۰ درصد فوتی های ناشی از 
کرونا در منطقه طی سه ماه اخیر اتفاق افتاده است.

بیماران  از  تعدادی  مرگ  از  تاسف  ابراز  ضمن  وی 
کرونایی در جنوب کرمان افزود: با توجه به جنس 
را  کرونا  به  مبتال  بیماران  فوت  از  آماری  بیماری 
داشتیم که این باعث تأسف است و مردم باید برای 
حفظ جان خود و اطرافیانشان بیش از پیش نکات 

بهداشتی را رعایت کنند.
دستورالعمل های  رعایت  اهمیت  به  اشاره  با  مکارم 
بهداشتی توسط مردم برای عبور کم عارضه تر از موج 
حاکم بر منطقه جنوب کرمان تصریح کرد: رعایت 
از  استفاده  و  دست ها  شستشوی  اجتماعی،  فاصله 
باید شیوه  ماسک همچنان پابرجا است و به اجبار 
زندگی را تغییر دهیم؛ تجمع در مراسم عزا و عروسی 
و مهمانی ها باید حذف شود و تبریک و تسلیت ها به 
فضای مجازی منتقل شود در غیر این صورت شاهد 

افزایش مرگ و میرهای ناشی از کرونا خواهیم بود.
انتشار  نظر  از  کرونا  اینکه سویه جدید  بیان  با  وی 
بیماری و مرگ بیماران سرعت باالیی دارد و افراد 

در سنین پایین را نیز درگیر می کند، اظهار کرد: 
تاکنون ۴۴ هزار نفر در جنوب کرمان یک یا دو ُدز 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند و در حال حاضر هم 
افراد باالی ۵۰ سال می توانند با ثبت نام در سامانه 
سالمت برای دریافت واکسن به مراکز واکسیناسیون 

مراجعه کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با بیان اینکه 
مردم به شایعات درباره واکسن کرونا توجه نکنند، 
گفت: در حال حاضر تنها راه کمک برای عبور سالم تر 
و آسان تر از بیماری کرونا واکسیناسیون است که 
چشمگیری  کاهش  مرگ  احتمال  ابتال  صورت  در 
خواهد داشت. وی ضمن تاکید بر مراجعه به موقع 
مراکز  به  سال   ۵۰ باالی  افراد  نوبت  اساس  بر  و 
واکسیناسیون برای دریافت واکسن کرونا گفت: الزم 
است همگی قبل از مراجعه حتما در سامانه ثبت نام 
کنند تا با تجمع و شلوغی مراکز واکسیناسیون محلی 

برای انتقال ویروس نباشد.
در  کرونا  واکسیناسیون  ۱۱مرکز  فعالیت  از  مکارم 
فوریتهای  مراکز  افزود:  و  خبرداد  کرمان  جنوب 

دریافت  روند  تسریع  برای  هم  منطقه  پزشکی 
واکسن کرونا تجهیز و به این مراکز افزوده خواهد 

شد.
کادر  داوطلبانه  همکاری  درخواست  ضمن  وی 
انجام  به  بخشیدن  سرعت  برای  بازنشسته  درمان 
واکسیناسیون  در حال حاضر  افزود:  واکسیناسیون 
نیاز  صورت  در  و  شود  می  انجام  شیفت  دو  طی 
شیفت سوم هم راه اندازی می شود تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن واکسیناسیون مردم عزیز منطقه انجام 
سایر  مانند  هم  را  کرونا  واکسن  عوارض  وی  شود. 
کنندگان  دریافت  گفت:  و  کرد  عنوان  ها  واکسن 
درد  مانند  اندکی  عوارض  است  ممکن  واکسن 
عضالت داشته باشند که برطرف می شود و اگر در 
موارد نادر عوارض شدیدتری داشتند حتما باید به 
پزشک مراجعه کنند. رییس دانشگاه علوم پزشکی 
افزایش  را  واکسیناسیون  سرعت  افزایش  جیرفت 
با  گفت:  و  دانست  کرونا  ویروس  مقابل  در  ایمنی 
انجام واکسیناسیون، اگر ویروس هم در گردش باشد 

میزان مرگ و میر کاهش خواهد داشت.

زرند- خبرنگار کرمان امروز:رئیس کل دادگستری 
استان کرمان با اشاره به ظرفیت های قانونی پیش بینی 
محل  باید  زندان  گفت:  زندانیان،  آزادی  برای  شده 
سازمان  جرائم  عامالن  و  حرفه ای  مجرمان  مجازات 
یافته و مهم باشد.   یداهلل موحد این در حاشیه بازدید 
افزود: سیاست های اصلی  از زندان شهرستان زرند 
قوه قضاییه بر کاهش جمعیت کیفری زندانها تاکید 
دارد و از این رو باید ظرفیت ها و ارفاقات قانونی برای 

آزادی زندانیان مورد توجه قضات قرار گیرند.
احکام و در  باید در زمان صدور   وی گفت: قضات 

تعیین تامین قانونی،  تناسب تامین تعیین شده با نوع 
جرم و وضعیت مجرم را مد نظر قرار دهند.

خاطرنشان  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
به  کیفری  های  پرونده  قضات  که  است  الزم  کرد: 
ظرفیت های قانونی کاهش جمعیت کیفری از جمله 
توبه توجه الزم را داشته و از این مسیر زمینه آزادی 

مجرمان واجد شرایط قانونی را فراهم کنند.
وی یادآور شد: طرحی در استان کرمان تدوین شده 
از  قبل  که  توصیه شده  قضات  به  آن  اساس  بر  که 
معیشتی  از وضعیت   بازدید  به  نسبت  صدور حکم 

اقدام  زندانی  خانواده  اقتصادی  شرایط  بررسی  و 
کنند زیرا در بسیاری از موارد خانواده زندانی تحمل 
وکاهش  کنترل  کرد:  تصریح  وی  نماید.  می  کیفر 
جمعیت زندانهای استان، اشتغال زندانیان، حمایت از 
خانواده بی بضاعت زندانیان و آزادی محکومان مالی 
فعالیت گسترده  و  و خیرین  دیه  ستاد  مشارکت  با 
کمیته ها و شوراهای حل اختالف مستقر در زندانهای 
استان باید رویکردهای اصلی قضات و مدیران قضایی 
این زمینه ها  باشد و در  و مدیران زندانهای استان 
مستمرا باید تالش کنند. رئیس زندان زرند نیز در 

بازدید گفت:سال گذشته ۱۴۰ جلسه  این  حاشیه 
صلح و سازش برای آزادی زندانیان جرائم مالی برگزار 
شده و ۶۰ مورد رضایت شکات نیز جلب شده است.

 حجت االسالم محمدی افزود: طی سال گذشته ۳۱ 
مددجویان  آزادی  مورد   ۵۴ و  بدهی  تخفیف  مورد 

مالی صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: در سال گذشته هفت میلیارد و ۶۲۶ 
میلیون تومان تخفیف بدهی و ۵۱ میلیون و ۴۸۰ 
هزار تومان کمک خیران برای آزادی زندانیان جرائم 

مالی جذب شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت خواستار شد:

دعوت  به همکاری از داوطلبان مشارکت در انجام واکسیناسیون کرونا

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

وضعیت خانواده زندانیان در هنگام صدور حکم باید مورد سنجش قرار گیرد

خبر
فرماندار ریگان:

توفان شن راه ارتباطی ۱۹ روستای ریگان را 

مسدود کرد
 

شهرستان  این  هوای  کیفیت  شاخص  اینکه  به  اشاره  با  ریگان  فرماندار 
خطرناک شده است گفت: ۱۵۰ روستای ریگان در محاصره گردوغبار قرار 

دارد و توفان شن راه ارتباطی ۱۹ روستای این منطقه را بسته است .
امین باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: گردوغبار شدید ریگان  را 

فرا گرفته است.
بیان کرد:  اینکه برق ۱۱ روستای ریگان قطع شده است  به  با اشاره  وی 
تالش برای برق رسانی به این روستاها توسط نیروهای برق رسانی ادامه 

دارد.
باقری عنوان کرد: گردوغبار شدید همچنین موجب کندی عبورومرور در 

جاده ترانزیت ریگان به چابهار شده است.
فرماندار ریگان از شهروندان خواست تا فروکش کردن توفان در منازل خود 
بمانند تا کمتر شاهد مشکالت تنفسی در این شهرستان باشیم.ریگان بعداز 

خوزستان دومین کانون بحران فرسایش بادی در کشور است.

در ارزیابی شاخص سنجش سالمت نوآموزان

 در دولت تدبیر و امید؛

استان کرمان رشد قابل توجهی دارد
 

شاخص  گفت:  کرمان  استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
به  ورود  بدو  نوآموزان  تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی  سالمت  »سنجش 
دبستان« در این استان طی دولت تدبیر و امید از حدود ۷۵ درصد به ۹۹.۶ 

درصد رسیده که رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
استان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
کرمان، عباس صفوی در حاشیه سی و پنجمین اجالس سراسری مجازی 
مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور افزود: ساخت، بهسازی و 
توسعه مدارس خاص استثنایی، تجهیز مدارس در رابطه با امکانات آموزشی 
و تجهیزات توانبخشی، توسعه کمی و کیفی مراکز مشکالت ویژه یادگیری، 
توسعه پوشش تحصیلی دانش آموزان با نیازهای ویژه و توسعه آموزش های 
تلفیقی - فراگیر از جمله اقدامات مهم آموزش و پرورش استثنایی استان 

کرمان در دولت تدبیر و امید بوده است.
وی با بیان این که آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان ارائه خدمات 
حمایتی به دانش آموزان با نیازهای ویژه را با کیفیت مطلوبی انجام داده 
است اظهار کرد: ارائه خدمات توانبخشی داخل و خارج از مدرسه، توسعه 
استفاده از بسترهای نرم افزاری و رویکردهای نوین در ارائه خدمات آموزشی 
و پرورشی، توسعه آموزش های  تلفیقی - فراگیر و توسعه مناسب سازی 
محیطی و فرهنگی برای استفاده دانش آموزان با نیازهای ویژه از مهمترین 

اقدامات آموزش و پرورش استثنایی در دولت تدبیر و امید بوده است.
ایجاد  به  اشاره  با  کرمان  استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
با نیازهای ویژه  الکترونیکی برای دانش آموزان  استودیوی تولید محتوای 
تصریح کرد: آموزش معلمان برای تولید محتوای الکترونیکی، تولید صدها 
و  پرورشی  آموزشی،  از  اعم  الکترونیکی  محتوای  آموزشی  برنامه  ساعت 
توانبخشی، تهیه و توزیع حدود هزار و ۲۰۰ دستگاه تبلت، گوشی هوشمند 
و لپ تاپ برای استفاده دانش آموزان و راه اندازی پایگاه های غنی سازی 
پرورش  و  آموزش  اقدامات  ترین  اصلی  از  شاد  شبکه  در  فراغت  اوقات 

استثنایی در زیست بوم جدید کرونا بوده است.
صفوی اظهارکرد: سه بسته تحولی »مدرسه انطباقی«، »مداخالت بهنگام 
در  شدن«  اجتماعی  و  تمرکز  »کاهش  و  ها«  مشارکت  توسعه  و  طالیی 
مجموع با هشت برنامه و ۳۶ فعالیت تدوین و اجرایی شده و بیش از ۵۰ 

درصد تحقق یافته است.
معوقات  و  دیون  رسانی  روز  به  فرهنگیان،  حقوق  افزایش  و  پیگیری  وی 
آموزش و پرورش، افزایش بودجه های سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
بازسازی  توانبخشی،  و  آموزشی  تجهیزات  حمایتی،  خدمات  ارائه  برای 
تجهیز  و  ناایمن  گرمایشی  های  سیستم  برچیدن  گلی،  و  مدارس خشت 
مدارس به سیستم گرمایشی شوفاژ، توسعه اماکن ورزشی و افزایش سرانه 
دانش آموزی مدارس را از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در دوران 

تصدی وزیر فعلی آموزش و پرورش دانست.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان همچنین به کشف استعداد 
ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه و راه یابی ۲ دانش آموز دختر نابینا 
به تیم ملی گلبال و یک دانش آموز کم توان ذهنی برای تیم دو و میدانی 

۴۰۰ متر اشاره کرد.
با نیازهای ویژه رشته ادبیات  افزود: راهیابی ۱۶ نفر از دانش آموزان  وی 
دوم  رتبه  دولتی، کسب  های  دانشگاه  برتر  های  رشته  به  انسانی  علوم  و 
کشوری در شاخص های اختصاصی آموزش و پرورش استثنایی، کسب رتبه 
برتر کشوری شورای آموزش و پرورش، کسب ۲۷ رتبه برتر دانش آموزی 
در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان با نیازهای ویژه و کسب سه 
رتبه برتر کشوری توسط فرهنگیان در مسابقات قرآن، عترت فرهنگیان از 
جمله موفقیت های کسب شده در آموزش و پرورش استثنایی کرمان است.

در درگیری مسلحانه با ماموران پلیس؛

شرور و قاتل مسلح در عنبرآباد

 کشته شد   

دادستان عمومی و انقالب شهرستان عنبرآباد از هالکت شرور و قاتل مسلح 
در درگیری با مأموران پلیس این شهرستان خبر داد.

افزود: در درگیری  ابراهیم سلیمانی در جمع خبرنگاران  ایرنا،  به گزارش 
مسلحانه مأموران انتظامی شهرستان عنبرآباد با قاچاقچیان مواد مخدر یک 
دستگاه خودروی تیبا به همراه مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک توقیف 

شد و یک شرور سابقه دار به ضرب گلوله پلیس به هالکت رسید.
وی اعالم کرد: این شرور سابقه انجام جرائم خشنی از جمله ارتکاب قتل در 
شهرستان جیرفت را در پرونده خود به ثبت رسانده و تحت تعقیب قضایی 

قرار داشته است.
وی اظهار کرد: طبق تحقیقات اولیه سایر عوامل این باند مورد شناسایی 
قرار گرفته اند و دستورات قضایی الزم برای دستگیری عوامل این باند صادر 

شده است.
عوامل سلب  و  قانون شکنان  به  هشدار  پایان ضمن  در  عنبرآباد  دادستان 
آسایش شهروندان گفت: دادستانی با هرگونه تخلف و جرم به شدت برخورد 
نیروهای  و  قضایی  دستگاه  قرمز  جامعه خط  آسایش  و  امنیت  و  می کند 

امنیتی است.

طرح  اجرای  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
و  فروشان  خرده  دستگیری  و  شناسایی  گسترده 
قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و گفت: با اجرای این 
طرح ۵۸ توزیع کننده و هفت قاچاقچی مواد افیونی با 

۲۱۹ کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شدند.
در  کرد:  اظهار  امینائی«  پور  »مهدی  سرهنگ 

از مهمترین دغدغه های  به یکی  راستای پاسخگویی 
شهروندان کرمانی، مبنی بر شناسایی و برخورد قاطع 
اجرای طرح   قاچاقچیان،  و  با فروشندگان مواد مخدر 
پاکسازی محالت آلوده به مدت ۴۸ ساعت در دستور 

کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت. 
با هماهنگی دستگاه  این طرح   اجرای  افزود: در  وی 

قضائی در بازرسی از منازل خرده فروشان و قاچاقچیان 
۲۱۹ کیلو انواع مواد مخدرکشف شد.

و  قاچاقچی  هفت  دستگیری  به  اشاره   با  پورامینائی 
متهمان  گفت:  این طرح  اجرای  در  فروش  ۵۸ خرده 
مرجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  شده  دستگیر 

قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان تصریح کرد: اجرای 
اینگونه طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی با جدیت و به 
صورت مستمر در سطح شهرستان کرمان ادامه خواهد 
داشت و شهروندان می توانند هر گونه اخبار و اطالعات 
به   ۱۱۰ تلفن  طریق  از  را  موضوع  این  پیرامون  خود 

پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد:

اجرای طرح گسترده شناسایی و دستگیری خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 140060319005000022 مورخ 1400/01/25 هیأت اول 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه 
شماره  به  هاشم   فرزند  تکابی  شورآبادی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه 121 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 825 
متر مربع پالک 12 فرعی از 510 - اصلی واقع در بخش 23 کرمان به نشانی 
شهداد - بلوار کشاورز بعد از سالن ورزشی خریداری از مالک اصلی آقای 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  کرمانی  مظفری  ابوتراب 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

شد.358 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/23  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/6

ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک

دستگاه مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان  موضوع: مزایده فروش امالک و مستغالت تحت اختیار آموزش و پرورش به شرح جدول زیر:

مهلت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت ۱۰ روز کاری از طریق سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت  اسناد مزایده و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود. ۹۰۹۰م/الف

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت 

 شماره
 مزایده

ارزش شش دانگ  اعیانعرصه
ملک )ریال(

 نشانیکاربری

مساحت عرصه مطابق 
سند)مترمربع(

مساحت کل ارزش کل )ریال(
اعیان )مترمربع(

ارزش کل )ریال(

 کرمان اختیارآباد، روستایآموزشی۱۴۰۰-۹۵۹۴۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰۸۲/۵۸۲/۵۰۰/۰۰۰۴۱۲/۰۰۰/۰۰۰
 حسین آباد، چشمه سنگ

-۱۰
۱۴۰۰

 کوهبنان، دهستان خرمدشت،آموزشی۳۷۰۴۱/۰۳۷/۱۲۰/۰۰۰۳۲۷۱/۹۶۲/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۷۹/۱۲۰/۰۰۰
 روستای ده علی مدرسه شهدا

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاري مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاري مناقصات  به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ می باشد. 

-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰.
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

پلیس راهور:  

نباید حیوان در خودرو رها باشد چرا که  باعث پرت شدن حواس راننده می شود

خواستگاری مربی از شاگردش درشمشیر بازی توکیو

  ثریا آقایی در المپیک در نخستین گام به پیروزی رسید

نیم نگاهی به پیروزی مردان  والیبالیست 

ایران در برابر تیم ونزوئال

با  برخورد  درباره  پایتخت  راهور  پلیس  رئیس 
سگ گردانی در خودرو گفت: این موضوع در دستورکار 
پلیس است و روزانه با آن برخورد می شود چرا که باعث 
پرت شدن حواس راننده می شود؛ جابجایی حیوان در 
نباید حیوان در  و  بوده  با جعبه مخصوص  باید  خودرو 

خودرو رها باشد.
 سردار حمیدی با اشاره به تشدید برخورد با رانندگان 
راننده  افراد کم است، ۲۸۱۸  این  تعداد  پرخطر گفت: 
پرخطر را احضار کردیم که مورد آموزش قرار گرفته و  
تذکر کتبی از آنها و برایشان پرونده تشکیل شد تا اگر 
از  آنها  برای  احکام خوبی  کردند،  تکرار  را  تخلف خود 

سوی مراجع قضایی صادر شود. 
تخلف  با  برخورد  طرح  اجرای  افزود:  حمیدی  سردار 
از  تاکنون بیش  ادامه دارد و  نیز به جد  پوشش پالک 
دستگاه   ۷۶۰ و  قانون  اعمال  خودرو   ۴۹۷ و  هزار   ۴۴
وسیله نقلیه  توقیف شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است.
رییس پلیس راهور پایتخت گفت: برخورد با تخلفات 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۱۴ ساز  حادثه 
منجر  تصادفات  همچنین  است؛  داشته  رشد  گذشته 
سومین  برای  جاری  سال  نخست  ماهه   ۳ در  فوت  به 
سال متوالی علی رغم افزایش استفاده از وسایل نقلیه 

شخصی کاهش داشته است.
وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به تصادفات از ۱۲ 

دقیقه به ده و نیم دقیقه کاهش یافته است.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره برخورد پلیس 
با سگ گردانی در خودرو گفت: این موضوع در دستورکار 
فقط  نه  و  برخورد می شود  آن  با  روزانه  و  است  پلیس 
سگ که هر حیوانی که داخل خودرو رها باشد مشمول 
حواس  شدن  پرت  باعث  که  چرا  می شود  برخورد  این 
راننده می شود. جابجایی حیوان در خودرو باید در جعبه 
نباید حیوان در خودرو رها  باشد و  و باکس مخصوص 

باشد.

سرمربی آرژانتینی از شاگردش پس از سومین حضور او 
در مسابقات المپیک توکیو، خواستگاری کرد.

اینکه  از  بعد  از رویترز، لحظاتی  نقل  به  ایلنا  به گزارش 
بازی های  از  شمشیربازآرژانتینی  موریس،  پرز  بلن  ماریا 

داشتن  دست  در  با  او  مربی  رفت،  کنار  توکیو  المپیک 
تابلوی دست نوشته ای که روی آن نوشته شده بود "آیا با 

من ازدواج می کنی؟ لطفا" از شاگردش خواستگاری کرد.
مربی  ساوکدو،  گیلرمو  لوکاس  این  تالش  دومین  این 

رد  از  پس  آرژانتینی،  شمشیربازی  ساله   ۱۷ دوست  و 
پیشنهاد ازدواج در سال ۲۰۱۰ بود. این بار اما پرز موریس 
به او بله گفت! نفر ۲۷ رنکینگ جهانی شمشیربازی پس 
از باخت ۱5 بر ۱۲ مقابل آنا مارتون از مجارستان در سالن 

دوره  سومین  به  شهرتوکیو  از  خارج  مسی  ماکوهاری 
گفت  او  داد.  پایان  خود  المپیک  مسابقات  در  حضورش 
"من همه چیز را اکنون فراموش می کنم" و سپس مقابل 

دوربین ها "بله" گفت.

خود  دیدار  اولین  در  ایران  باز  بدمینتون  آقایی  ثریا 
مقابل حریفی از مالدیو به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ ثریا آقایی بدمینتون باز 

ایران در اولین دیدار خود مقابل حریفی از مالدیو به میدان 
و  برتری رسیده  به  پیاپی  رفت و موفق شد در دو دست 

پیروز میدان شود.

ثریا آقایی در دست نخست با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ پیروز شد 
و در ادامه دست دوم را هم با نتیجه ۲۱ بر  ۷ پایان داد. 

ثریا آقایی در گروه G این مسابقات با دو بدمینتون باز 

نخستین دختر  آقایی  است.  مالدیو هم گروه  و  از چین 
حاضر  المپیک  بازی های  در  که  است  ایران  بدمینتون 

می شود.

از  خود  بازی  دومین  در  ایران  والیبال  ملی  تیم    
رقابت های المپیک ۲۰۲۰ توکیو، مقابل ونزوئال به پیروزی 

۳ بر صفر رسید.
به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی 
خود از رقابت های المپیک ۲۰۲۰ توکیو، ۰ به مصاف تیم 
ونزوئال رفت که در یک بازی برتر با حساب ۳ بر صفر پیروز 
شد. تیم ملی ایران پیش از این در بازی نخست لهستان 

را -۳ ۲ شکست داده بود.
تیم ملی ایران با لباس قرمز رنگ و ترکیب سعید معروف، 
محمد موسوی، امیر غفور، علی اصغر مجرد، مسعود غالمی 

و مهدی مرندی به عنوان لیبرو، بازی را آغاز کرد.
ژوزه  الکساندر،  امرسون  نیز  را  ونزوئال   ابتدایی  ترکیب 
آرماندو  آلبرتو،  ادسون  انریکه،  ویلنر  دنیل،  رونالد  وردی، 

فرناندو و هکتور ماتا تشکیل داده بودند. 

گزارش »کرمان امروز« از افزایش دمای هوا و آغاز دوباره خاموشی ها در کرمان که داد شهروندان را درآورده است؛

دوبارهرمزارز،دوبارهخاموشی،دوبارهبیتدبیری

کنترل  ها  خاموشی  که  ماه  یک  تقریبا  گذشت  از  پس 
شده بود دوباره قطعی برق در شهر کرمان شروع شده که 
این موضوع گالیه و انتقادات مختلفی از سوی شهروندان 
را در پی داشت که قطعا استخراج رمز ارز تاثیر زیادی در 
قطعی برق در شهر کرمان دارد. در گزارش امروز به این 

مساله پرداخته ایم.
با قرار گرفتن در روزهای گرم  سال قطعی دوباره برق 
به دغدغه ایی همگانی تبدیل شده است و شهروندان باز 
این  هستند.  ساعته  دو  زمانی  بازه  در  برق  قطعی  شاهد 
به  بر آسیب  دار شوند عالوه   ادامه  ها چنانچه  خاموشی 
مردم  عادی  زندگی  در  اختالل  سبب  مشاغل،  و  صنایع 
خسارت  نهایت  در  و  منازل   برقی  لوازم   به   آسیب  و 
کرمان  برق  توزیع   اگر شرکت  که  می شود  نیز  سنگین 
آینده مشکالت بیشتری  نیندیشد در  برای آن تمهیداتی 
تاکید  برق  شرکت  مسئوالن  چه  اگر  کرد.  خواهد  ایجاد 
دارند اولویت شان تامین برق مصرف خانگی است و همه 
تالش شان  را  به کار بستند تا چراغ خانه ای در روزهای 
گرم پیش رو خاموش نشود البته مسئوالن بهترین و کوتاه 

ترین راه عبور از شرایط پر چالش و بحرانی کم برقی را 
صرفه جویی در مصرف می دانند.

استان،  شمال  برق  توزیع  شرکت  اطالعیه  در  چه  اگر 
علت  تولید  ظرفیت  از  بیش  برق  مصرف  و  دما  افزایش 
اما  خاموشی ها در روزهای پیش روی عنوان شده است 
عده ای از شهروندان کرمانی در کنار گرمای شدید هوا و 
کاهش تولید برق، گسترش استفاده از رمز ارزها را عاملی 

برای کمبود برق در کشور و استان کرمان می دانند.
همین دو هفته پیش بود که فرمانده انتظامی شهرستان 
غیر  ماینر  دستگاه   ۴۰ خاموش شدن  و  از کشف  کرمان 
مجاز در چهار منزل مسکونی در شهر کرمان خبر داد.البته 
به اعتقاد کارشناسان استان کرمان در این زمینه با مشکل 
اساسی و حادی رو به رو نیست و کمبود برق در استان به 
مساله مدیریت مصرف سراسری باز می گردد به خصوص 
کرمان  پهناور  استان  برای  دما  افزایش  ماه  مرداد  در  که 

پیش بینی می شود.
اما اولین منتقدان نسبت  به این خاموشی ها صنعتگران 
گویند  می  و  هستند  غذایی  صنعت  در  فعاالن  ویژه  به 
صنایع وقتی دو ساعت تعطیل شوند خسارت هنگفتی می 

بینند و باید این موارد لحاظ شود.
کوتاه  و  بهترین  اینک  هم  آمده،  پیش  وضعیت  این  با 
ترین راه  برای عبور از این شرایط پر چالش و بحران کم 
برقی صرفه جویی در مصرف برق است، البته در دراز مدت 
باید سرمایه گذاری ظرفیت های جدیدی به شبکه تولید 
و انتقال برق افزوده شود تا در ایامی چون تابستان شاهد 

ایجاد مشکل در زمینه تامین برق نباشیم.

بود دوباره قطعی  کنترل شده  تقریبا  کرمان  برق در شهر  که قطعی  یک ماه  تقریبا  از گذشت    پس 
برق در شهر کرمان آغاز شده است. اگر چه در اطالعیه شرکت توزیع برق شمال استان، افزایش دما 
همین  پیش رو  روزهای  در  خاموشی ها  علت  و  است  شده  اعالم  تولید  ظرفیت  از  بیش  برق  مصرف  و 
مورد عنوان شده است، اما عده ای از شهروندان کرمانی در کنار گرمای شدید هوا و کاهش تولید برق، 
افزایش استفاده از رمزارزها را عاملی برای کمبود برق در کشور و استان کرمان می دانند که عالوه بر 

آسیب به صنایع و مشاغل، سبب اختالل در زندگی عادی مردم نیز شده است و...

یادداشت:
زندگی 

شور ندارد 
وقتی از ترس بمیرم 

و  اطراف  جهان  به  توجه  از  را  ما  اضطراب  و  ترس 
از  که  طوری  به  است  بازداشته  زندگی  اصلی  امور 
جامعه ی انسانی یک تصور غافل به جا گذاشته است 
سایرین  غفلت  از  طلبان  فرصت  که  شده  موجب  و 
سوء استفاده کرده و به هر بهانه ای به چپاول زندگی 
ها بپردازند. یک ناخدا هر چند هم که به تمام قدرت 
از  که  وقتی  باشد  گرفته  دست  در  را  کشتی  سّکان 
امکان  طوفان  عالیم  اولین  با  بترسد  سونامی  هجوم 
به گوشه  از هدایت کشتی کشیده و  دارد که دست 
اگر  اما  کند  تسلیم  مرگ  به  را  و خود  برده  پناه  ای 
نترسد خواهد توانست کشتی را به ساحل امن رسانده 
و از ادامه ی زندگی اش لذت ببرد. در جریان معمول 
نیز ترس ها و اضطراب ها ریزه ریزه اختیار  زندگی 
آدم ها را در دست گرفته و به آنها فرصت شکوفایی 
نمی دهند. اضطراب عامل ویرانگری بوده که حتی از 
تنهایی خطرناک تر است. تنهایی ایجاد اضطراب کرده 
ولی اضطراب بالهای زیادی را بر سر بشر آورده است. 
افراد  ترساندن  با  که  اند  خواسته  انسانها  از  ای  دسته 
اختیار آنها را در دست بگیرند چون وقتی شخصی به 
مدت طوالنی در حالت ترس و اضطراب باشد باالخره 
از زندگی خسته شده، بیمار شده و بیشتر از همه مرده 
شورانی سود می برند که با مرده شوری پول عظیمی به 
جیب می زنند و حتی جیب مرده را نیز در سالهای اخیر 
چپاول می کنند. شاید برای همین است که از زندگی 
اند و  نابخشودنی ساخته  و گناه  ترسناک  یک تصویر 
همچنین عذاب بعد از مرگ را غیرقابل تصور وصف 

کرده اند.
 به هر حال گروهی از ترسیدن مردم نفع می برند و 
به جای قانون ترس را روبه روی خلق قرار داده اند 
البته که ما برای یک زندگی منظم احتیاج به قانونی 
منسجم و عالم گیر داریم اما با ترس فقط ضعیف و 
ضعیف تر می شویم. اضطراب های خود را معقوالنه 
ی  مایه  که  زمانی  تا  ها  ترس  که  چرا  کنید  کنترل 
مایه ی  آن  از  غیر  هستندو  قبول  قابل  باشند  حرکت 

تباهی و خاموشی خواهند بود.
زندگی شور ندارد وقتی از ترس بمیرم 

یا که شب باور سردی شده باشد به ضمیرم 
ترس دارد که خودم باشم و این خانه ی خالی 

ترس افتاده به جانم که من آرام نگیرم 

اعالم نظر پلیس درباره موتورسواری زنان؛

هرکسی گواهینامه 
موتوسیکلت داشته باشد 

می تواند با موتور 
رانندگی کند

پلیس راهور تهران بزرگ گفت: هرکسی  رئیس 
با  می تواند  باشد  داشته  موتوسیکلت  گواهینامه 

موتور رانندگی کند.
 به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا، سردار 
تهران  راهور  پلیس  رئیس  حمیدی  محمدحسین 
بزرگ در پاسخ به پرسشی در مورد موتورسواری 
گواهینامه  داشتن  ما  برای  معیار  کرد:  اظهار  زنان 
موتوسیکلت است و هر فردی که فاقد گواهینامه 

باشد، با او برخورد می کنیم.
موارد  زنان  موتورسواری  مورد  در  گفت:  وی 
وسیله  و  شده  برخورد  آن  با  که  است  محدود 
گواهینامه  هرکسی  اما  است.  شده  توقیف  نیز 
موتور  با  می تواند  باشد،  داشته  موتوسیکلت 

رانندگی کند.

رکورد دار درازترین مرد 
سبیل ایران درگذشت 

برترین ها: برخی رسانه ها از درگذشت رکورددار 
سبیل در ایران  خبر داده اند.

نوشت:محمد  باره  این  در  محلی  رسانه  یک   
بارو ساکن خورموج  به محمد  معروف  نژاد  علی 
بیماری  از یک دوره  درایران پس  رکوردارسبیل 

در زادگاهش دشتی استان بوشهر درگذشت.
با  بوشهر  استان  ساکن  ساله   ۵۵ نژاد  علی  محمد 
درازترین  دار  سانتیمترو رکورد  سبییل ۱۲۲  طول 

مرد سبیل ایران بود.

به قلم
مهناز سعید
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نوشتاری درباره اهمیت 
و فضیلت زیارت غدیریه؛

که  به والیت  آیه ای 

امیر المومنین )ع( اشاره دارد

به قلم مهران تجلی
 

محمد  بن  علی  حضرت  دهم  امام  فعالیت های  جمله  از 
فرهنگ  زیرا  است؛  زیارت  و  دعا  فرهنگ  ترویج  الهادی)ع( 
مذکور در تربیت شیعیان و آحاد جامعه و آشنا ساختن آنها با 
معارف معنوی و نیز گزارش از حوادث سیاسی جامعه و بیان 
مواضع پیشوایان دینی نسبت به آن نقش عمده ای دارد. این 
امام معصوم، حضرت علی بن  از سوی  به طور صریح  زیارت 
محمد هادی)ع(، درباره ی مقام منیع امامت و به ویژه شخص 
مولی الموحدین، امیر المومنین )ع( مستند به آیات قرآن کریم 
و همان ثقل اکبر و حبل اهلل المتین و عروة اهلل الوثقی: »من 
حقیقت  از  امام  آن  شان  در  که  است  تضّل«  لن  به  تمّسک 

محّمدی)ص( صادر گردیده است.
زیارت غدیریه در واقع زیارت امیرالمؤمنین )ع( در روز عید 

غدیر خم است که به یک نوع امام شناسی است. 
عید غدیر در بین اعیاد اسالمی، جزو بزرگترین اعیاد اسالمی 
شمرده می شود و آن را »عیداالکبر« می نامند، در این راستا 
أَْعَیاِد  أَْفَضُل  ُخمٍّ  َغِدیِر  »یَْوَم  می فرمایند:  )ص(  اکرم  پیامبر 
أُمَِّتی َو ُهَو الَْیْوُم الَِّذی أََمَرنِی اهلُل تََعالَی ِذْکُرُه فِیِه بَِنْصِب أَِخی 
َعلِیِّ بِْن أَبِی َطالٍِب )ع( َعلَماً ِلُمَِّتی یَْهَتُدوَن بِِه ِمْن بَْعِدی َو ُهَو 
یَن َو أَتَمَّ َعلَی أُمَِّتی فِیِه النِّْعَمَة َو  الَْیْوُم الَِّذی أَْکَمَل اهلُل فِیِه الدِّ
َرِضَی لَُهُم اْلِْساَلَم ِدینا«؛ »روز غدیر خم، برترین عید های امت 
من است و آن، روزی است که خداوند بزرگ دستور داد آن 
روز برادرم، علّی بن ابی طالب را به عنوان َعلَم اّمتم منصوب 
کنم، تا بعد از من، مردم توسط او هدایت شوند و آن، روزی 
است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت 

من تمام کرد و اسالم را به عنوان دین برای آنان پسندید.«
بسیار  )ع(  اطهار  ائمه  به  منسوب  زیارات  و  ادعیه  خواندن 
البته  دارد،  بسیاری  اهمیت  و  فضیلت  و  است  شده  سفارش 
حقانیت و اهمیت خواندن چنین زیارات نیز برکسی پوشیده 
افضل  جزو  زیارات  این  خواندن  مومن  هر  برای  و  نیست 
آن هازیارت  مهمترین  و  برترین  که  می شود  محسوب  اعمال 

سیدالشهدا امام حسین )ع( است.
 زیارت غدیریه از زیارتنامه های امام علی )ع( است که از سوی 
امام هادی )ع( در روز غدیرخم صادر شده و محور آن تولی 
و تبری است، که در محتوای زیارت با وجود بیش از سی آیه 
قرآن، فضایل امیرالمومنین )ع( را بیان کرده است و همچنین 
در روایات و اسناد شیعی و سنی نیز احادیث معتبری پشتوانه 
از صفات  بسیاری  بیان  با  که  زیارتی  غدیریه هستند،  زیارت 
الهی در مدح امام علی )ع( آمده است و بشارت خبری بزرگ 

»نبأ العظیم« را می دهد.
 نظر بزرگان به زیارت غدیریه

درباره زیارت غدیریه علمای بزرگی چون مرحوم شیخ عباس 
تایید  را  آن  خراسانی  وحید  و  همدانی  نوری  اهلل  آیت  قمی، 

کرده اند و در روایات بسیاری آن را اینگونه تشریح کرده اند.
مرحوم شیخ عباس قمی

زیارت  این  مورد  در  الجنان  مفاتیح  در  قمی  عّباس  شیخ 
نوشته اند: روایت شده به خواندن آن زیارت، در هر وقت و هر 
الزائرین به سند  باشد… ما در کتاب هدیة  کجا که شخص 
این زیارت اشاره کردیم و این که زیارت را هر روز از نزدیک و 
دور می شود خواند و این فایده جلیله ای است که البته راغبان 
در عبادت و شآئقان زیارت حضرت شاه والیت آن را غنیمت 
خواهند شمرد.مرحوم شیخ عباس قمی، کتاب دیگری به نام 
»هدیه  الزائرین « دارد. وی در این کتاب در زمینه اتقان سند 
و استحکام صدور این زیارت می نویسد: شیخ جلیل محمد بن 
المشهدی یکی از بزرگان علما است. وی در مزار کبیر برای 
این زیارت شریف، سند بسیار معتبری ذکر نموده که  کمتر 
خبری به قوت سند او می رسد.از ابی القاسم حسین بن روح و 
عثمان بن سعید َعمری از ابی محمد حسن بن علی العسکری 
از پدرش امام هادی )ع( و این سلسله شریف، همه از اعیان 
ابوالقاسم  و جناب  اند  رؤسای مذهب  و  طائفه  و شیوخ   علما 
حسین بن روح و عثمان  بن سعید، هر دو از نواب امام عصر 
)عج( هستند و بعد از تأمل معلوم  می شود که در تمام زیارات 
مأثوره، زیارتی به این وجه از صحت و اعتبار و قوت سند پیدا 

نمی شود.
آیت اهلل العظمی وحید خراسانی

آیت اهلل العظمی وحید خراسانی عنوان می کنند: درک خود 
این زیارت، بدون مبالغه، از عهده تمام حکما و تمام فقها باالتر 
است. چند فراز از این زیارت خوانده می شود. منتها آن هایی 
که ُعمری در علم و فکر گذرانده اند، باید در جمله به جمله 

آن دّقت کنند.
آیت اهلل العظمی نوری همدانی

آیت اهلل العظمی نوری همدانی هم در دیدار ستاد اعتکاف با 
معّظم له، ضمن خواستار نگارش شرح بر این زیارت و زیارت 
جامعه کبیره خاطرنشان کردند: نگارش شرح و توضیح برای 
دنیای  در  ویژه  به  است؛  بزرگی  خدمت  زیارتنامه،  دو  این 
و  کفر  دنیای  گذاری های  سرمایه  با  متأسفانه  که  کنونی 
پر  تکفیری ها  و  سلفی ها  قطر،  و  سعودی  عربستان  پول های 

و بال یافته اند.

به قلم
 محمد فتح نجات

 می گویند اجازه برگزاری در فضای باز را داده ایم در حالی
 كه در مراسم عروسی، بخش بانوان همواره مسقف است

 اگر در گردهم آیی فضای باز ایرادی ندارد پس چرا چراغ های 
پارک های این شهر را مدت هاست كه خاموش كرده اید؟

 این تصمیم در حالی كه خبر از تکمیل ظرفیت بیمارستان ها
 به گوش می رسد، آیا دهن كجی به كادر درمان نیست؟

گزارش »کرمان امروز« از تصمیم عجیب ستاد کرونای استان در زمینه بازگشایی تاالرهای عروسی در شهر کرمان:

بازگشایی تاالرهای استان و برگزاری

مراسم عروسی در قرمزترین حالت ممکن!؟

نظر  اتفاق  پهناور  استان  این  در  کارشناسان  همه 
دارند که در حال گذر از بدترین وضعیت کرونایی 
رسیدن  حال  در  روزها  این  که  وضعیتی  هستیم. 
به مرز 30 کشته در روز است و بیم داغدار شدن 
نیم  و  سال  یک  در  دارد.  وجود  مردم  از  بسیاری 
صاحبان  همه  و  جامعه  اقشار  همه  تقریبا  گذشته 
و  متضرر  مکرر  تعطیلی های  دلیل  به  کار  و  کسب 

بعضی ها حتی به ورشکستگی کشیده شده اند. این 
بر کسی پوشیده نیست که همه این اقشار ضرری 
جبران ناپذیر را تحمل کرده و البته خواهند کرد، 
از  به آن دسته  باید توجهی ویژه  این میان  اما در 
کرونا  شیوع  بر  بیشتری  تاثیر  که  داشت  مشاغلی 
می  مردم  گردهم آیی  به  منجر  که  مشاغلی  دارند. 
از بین می  را  به اصطالح فاصله اجتماعی  شوند و 
برند. استخرها، پاساژها، کنسرت ها، سالن های تئاتر 
و در صدر آنها تاالرهای عروسی بیشترین احتمال 
انتقال ویروس را ممکن می سازند. چند دلیل برای 
این موضوع وجود دارد، اول اینکه به دالیل شرعی 
مراسم  در  بانوان  تجمع  اماکن  اداره  دستور  به  و 
نیست.  ممکن  روباز  عروسی  تاالرهای  در  عروسی 

دوم اینکه با توجه به مشاهدات عینی خبرنگار ما 
از چندین مراسم عروسی که از دوم مردادماه تا به 
امروز برگزار شده است، هیچ یک از بانوان به دلیل 
معضالت مواد آرایشی از ماسک استفاده نمی کنند 
و همه در سالن های مسقف حضور دارند. حال در 
چنین شرایطی آیا این تصمیم ستاد کرونای استان 
صحیح است که موثرترین شغل در بین مشاغل که 
منجر به شیوع کرونا می شود را بازگشایی کرده و 
بسیاری از کسب و کارهای کوچک به این دلیل که 
نفوذ مناسبی ندارند را همچنان تعطیل نگه داشته 
در  و گردهم آیی  اگر حضور  دیگر  از سویی  است؟ 
نمی  ایجاد  کرونا  برای وضعیت  باز مشکلی  فضای 
که  مدتهاست  کرمان  پارک های  چرا  پس  کند، 

از  بسیاری  که  است  ذکر  به  هستند.الزم  تعطیل 
در  را  میز  چهار  یا  سه  تعداد  به  کرمان  تاالرهای 
خارج از ساختمان قرار داده اند و دیگر مهمان ها در 
داخل سالن به سر می برند، در واقع اصال بسیاری از 
تاالرهای استان امکان برگزاری مراسم در فضای باز 
را ندارند. در انتظار خواهیم ماند که اعضای محترم 
ستاد کرونا این موضوع را تشریح کنند که چگونه 
خطرناک ترین شغل از بین مشاغل بازگشایی شده 
این  که  محرم  ماه  به  مانده  روز  چند  آنهم  است، 
مراکز به کلی تعطیل خواهند بود. به امید فردایی 
سوی  از  انگیز  اعجاب  رفتارهای  شاهد  آن  در  که 
رفتار  کنار  در  منطقی  دالیل  و  نباشیم  مسئوالن 

عادالنه وجود داشته باشد.

به قلم 
محمد تقی راه پیما

یاد ایام:  فقر فرهنگی

وند  جالل  روستای  در  شمسی   1351 سال  در 
نقاط  از  که  ریجاب  و  داالهو  روستای  نزدیک 
باشد،  اّول استان کرمانشاه می  گردشگری درجه 
معروف  کارگردان  یاسمی  سیامک  بودم.  معلّم 
رشید  غالمرضا   دکتر  پسر  و  فارسی  سینمای 
دانشگاه  فارسی  ادبیات  معروف  استاد  یاسمی، 
 « نویسنده  معروف  استاد  پنج  از  یکی  و  تهران 

دستور زبان فارسی« اهل این منطقه است و سال 
پیش برای رونق دادن به محل تولد خود فیلمی را 
که بیشتر سیاهی لشکر آن از اقوام او و اهل این 

ده بودند به روی پرده سینما آورده بود.
در سال 1351 شمسی که من به این روستا وارد 
شدم این فیلم در سینماهای ایران و از جمله در 
سینماهای کرمانشاه نشان داده می شد و فروش 

خوبی هم کرده بود.
دستمزد روستاییان ده محل خدمت من به عنوان 
تومان  هزار  کل  در  فیلم  این  در  لشکر  سیاهی 
بایست یک دست  تومان می  این هزار  با  بود که 
لباس کردی تمیز و اسبی هم داشته باشند و در 
صحنه های این فیلم سوار بر اسب شرکت کنند. 
بیشتر اسب ها را از اقوام خود برای فیلم برداری 
قرض گرفته بودند. بعضی ها لباس کردی خریده 

و تعدادی هم از اقوام خود لباس ُکردی را قرض 
سینماهای  در  فیلم  این  هنگامیکه  بودند.  کرده 
کرمانشاه نشان داده می شد روستائیانی که در این 
بودند  به عنوان سیاهی لشکر شرکت کرده  فیلم 
کرایه  ها  بوس  مینی  به  ریال  مبلغ 25  ها  صبح 
کرمانشاه  سینماهای  درب  را  آنها  که  دادند  می 
پیاده کند و عصر هم پس از دیدن دو سه سانس 
فیلم که خودشان در آن شرکت داشتند گرسنه 
و تشنه با پرداخت 25 ریال دیگر به مینی بوس 
که دربست کرایه کرده بودند به ده خود باز می 

گشتند.
اوج فقر فرهنگی را من در این مردم می دیدم تا 
زمانی که فیلم در اکران سینماها بود همه زندگی 
خود را رها کرده بودند و از دیدن خود بر پرده های 

سالن سینما احساس غرور و شادمانی می کردند.

می  خود  آمال  کعبه  به  فقط  مردمان  این 
در  خود  تصویر  دیدن  همان  که  اندیشیدند 

سینماهای کشور بود.
پس از اینکه از رؤیای دیدن خود بر پرده سینما 
تازه به فکر قرض ها و بدبختی  خارج می شدند 
برای  نبودند  حاضر  اینها  افتادند.  می  خود  های 
بچه های دبستانی خود قلم و دفتری بخرند ولی 
همین  و  رفتند  می  کیلومتر  صد  صبح  روز  هر 
مسیر را بر می گشتند تا زندگی خود را در رؤیاها 
ببینند. در حالیکه در زندگی معمولی خود غرق 
در فقر اجتماعی و فرهنگی بودند. سیامک قاسمی 
اقوام خود  ناآگاهانه خواسته بود راه زندگی را به 
نشان دهد و خدمتی به آنها بکند در حالیکه آنها 
را از زندگی ساده و روستایی خود هم دور کرده 

بود.

شهرداری کیانشهر در نظر دارد جهت حفر یک حلقه چاه عمیق 
به عمق 120 متر به همراه جداره گذاری و پمپاژ در شهر کیانشهر از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید 
لذا کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت ده روز پس از درج آگهی با 
همراه داشتن فیش واریزی با واریز مبلغ 10.000.000 ریال به شماره 
حساب 310000156008 شهرداری نزد بانک ملی شعبه پابدانا به 
شهرداری کیانشهر واقع در بلوار شهید باهنر مراجعه نمایند. بدیهی 
است هزینه چاپ و نشر آگهی برعهده برنده مناقصه بوده و شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
روابط عمومی شهرداری کیانشهر 

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

قلیان؛

نقطه شروع اعتیاد !
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