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آغاز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی، عمر 

و حوادث اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه
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مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

آغاز آموزش به  ۶۷۰ هزار 

دانش آموز در ۳۰ هزار 

کالس درس

به مناسبت سالروز تولد و درگذشت 
هما روستا؛

صالح عال سال ها قبل برای مرگ

 هما روستا گریسته بود

متن در صفحه دوم
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به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد؛

اعزام 300 نفر بسیجی جهادی به مناطق محروم

استاندار کرمان:

کرسی های دانشگاه را در اختیار کسانی 

گذاشتیم که درد مردم را نمی فهمند

کارگزار بورس چرا و چگونه 

 خود را تغییر دهیم؟

امام جمعه کرمان:

راهپیمایی اربعین، تجلیل از 

خط سرخ شهادتی است که 

امام حسین )ع( در کربال ترسیم کرد

کهاینروزهابهعنوانمهمتریندغدغهاینقشرمطرحمیشود؛ کارگران گزارش»کرمانامروز«ازسبدمعیشت

معیشت کارگران کرمانی در سبد فراموشی مسئوالن

متن کامل در صفحه سوم

   وارد نیمه دوم سال شده ایم و قیمت سبد معیشت کارگران به رقم 10 میلیون و 580 هزار تومان رسیده است. رقمی که با دریافتی چهار میلیون تومانی کارگران فاصله دراماتیکی دارد و نشان 
می دهد که طی این سالها وعده های دولتمردان در خصوص تسهیل در معیشت زندگی کارگران و حداقل بگیران تقریبا به جایی نرسیده است. وقت آن رسیده که مسئوالن دیگر نمودارها و آمارها 
را کنار بگذارند و نگاه واقع بینانه تری به مشکالت معیشتی و اقتصادی کارگران داشته باشند و معیشت این قشر را از سبد فراموشی های کاری خود خارج سازند. کارگرانی که تمامی مشکالت از 

قبیل نداشتن خانه و سر پناه، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و غیره را در سبد ماهانه خود قرار داده اند و...
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متن در صفحه چهارم

کرمان ثروتمند 
و کوچه های آبله رویش
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رییس جمهوری در مراسم آغاز سال
 تحصیلی جدید:

تا چند روز آینده

 ۷۰ درصد جامعه 

کسینه می شوند وا

کودک شهر بابکی برگزیده 

هفتمین جشنواره ملی 

صلح و دوستی شد

 صفحه  سوم

 صفحه  دوم

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت آسفالت کوچه های کرمان  که تنها 
در وعده های مدیران شهری، نامی از آنها برده می شود؛
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اخبار استان

با  امام جمعه کرمان  نماینده ولی فقیه در استان و 
حسینی،  اربعین  راهپیمایی  دستاوردهای  به  اشاره 
فرهنگ  را  بزرگ  همایش  این  دستاورد  مهمترین 

سازی وحدت اسالمی عنوان کرد.
علیدادی  حسن  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به 
سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر 
کرمان با تسلیت ایام اربعین حسینی افزود: همایش 
تا لحظه ای  اربعین راهپیمایی شبانه روزی است و 
سمت  به  السالم(  )علیه  حسین  امام  عاشقان  رفتن 

کربال قطع نمی شود.
وی محیا شدن امت اسالمی برای استقبال جانانه از 
راهپیمایی  دستاوردهای  از  یکی  را  )عج(  عصر  ولی 
اربعین عنوان و تصریح کرد: دیگر پیام این واقعه مهم 
امام حسین  که  است  از خط سرخ شهادتی  تجلیل 

)ع( در کربال ترسیم کرد.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه فرهنگ سازی بزرگ 
وحدت اسالمی یکی دیگر از دستاوردهای راهپیمایی 
امت  برای  راهپیمایی  کرد:  تصریح  است  اربعین 

اسالمی افتخار بزرگ و بی نظیر است.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با تبریک ۲ موفقیت 
عمل،  عرصه  در  دولت  جدی  تالش  و  جدید  دولت 
تدبیر و فکر و اندیشه این ۲ دستاورد بزرگ را رقم زد 
گفت: حرکت انقالبی در واکسینه شدن آحاد مختلف 
ویروس  با  مبارزه  برای  مختلف  سنین  در  مردم 

منحوس کرونا اولین دستاورد اخیر دولت است.
وی با بیان اینکه پیوستن رسمی جمهوری اسالمی 
با  مقابله  در  راهبردی  ائتالف  و  شانگهای  به  ایران 
آمیز  موفقیت  دستاورد  دومین  ظالمه  های  تحریم 
دولت جدید است بیان کرد: جمهوری اسالمی با این 
پیوستن رسمی خودش را به یک چهارم کره خشکی 
یک  پیمان  این  عضو  کشورهای  و  کرد  وصل  زمین 

چهارم کره خشکی را تشکیل می دهند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان در ادامه گفت: ۴۰ 
درصد جمعیت جهان و بخش قابل توجهی از ذخایر 
مورد نیاز مردم در این پیمان وجود دارد که یکی از 

بهترین راه های مقابله با تحریم ها است.
گرامیداشت  با  سلیمانی  علیدادی  اسالم  حجت 
دفاع  سال  هشت  کرد:  تصریح  مقدس  دفاع  هفته 
اسالمی  انقالب  نظام  برای  را  فراوانی  دستاوردهای 
به  تازه  و  نوپا  انقالب  شدن  بیمه  وی  است.  داشته 
پیروزی رسیده را یکی از دستاوردهای دفاع مقدس 
دفاع  بزرگ  دستاورد  اولین  گفت:  و  کرد  عنوان 
توانست انقالب را برای همیشه بیمه کند و این یکی 

از بزرگترین دستاوردها است.

مقدس  دفاع  دوران  در  گفت:  کرمان  جمعه  امام 
هنر امام و اسالم این بود که توانست در جنگی که 
معموال در آن خشونت وجود داشت توسط رزمندگان 
رشید اسالمی اخالق نظری به عملی تبدیل شود و 
آینده  در  هایی که  ملت  برای همه  و  ما  ملت  برای 
می  مطالعه  را  مقدس  دفاع  رخدادهای  و  رویدادها 
کنند بزرگترین کالس درس است و اخالق عملی در 

جبهه باید به نسل آینده منتقل شود. 
اینکه  بیان  با  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت 
اعتماد به نفس باال در دفاع از کشور سومین دستاورد 
هم  دست  به  دست  همه  گفت:  است  مقدس  دفاع 
دادند تا این کشور را در تنگنا قرار دهند و بسیاری 
از همسایه های ما در مقابل ما با نیرو و تجهیزات و 
به نحوی کمک کردند و در یک ائتالف نابرابر هشت 
سال با ما جنگیدند اما اعتماد به نفس باال برای ملت 

ایران پیروزی را رقم زد. 
نگاه  مقدس  دفاع  سال  هشت  اینکه  بیان  با  وی 
برد  بین  از  کشور  این  از  را  دشمنان  طمعکارانه 
و  امنیت  مقدس  دفاع  کرد: هشت سال  خاطرنشان 
آسایش امروز و آینده را به ارمغان آورد و دستاوردی 
های  قدرت  از  کدام  هیچ  که  زد  رقم  ما  برای  را 
استکباری به خود اجازه ندهند که نگاه چپ به کشور 
ما بکنند و جرات کوچکترین تجاوز و نزدیک شدن 

به خاک ما را نمی دهند. 
وی یادآور شد: این دفاع در حالی در تاریخ ما رقم 

خورد که مقدس ترین دفاع در تاریخ کشور است.

بیان  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کرد: در استان کرمان در ۸۰۰۰ فضای مدرسه 
زنگ آغاز سال تحصیلی جدید نواخته می شود.

»احمد اسکندری نسب«  سوم مهرماه در آیین 
کرمان  استان  در  مدرسه  زنگ  نواختن  نمادین 
گفت: خانواده آموزش و پرورش در هشت سال 
دفاع مقدس ۳۶ هزار دانش آموز و ۵۰۰۰ معلم 

تقدیم دفاع از کشور کرد.
با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار  وی 
کرد: حمایت های رییس جمهوری از آموزش و 

پرورش نشان از جایگاه ویژه آموزش دارد.
در  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
ادامه با اشاره به اینکه در سطح استان کرمان در 
۸۰۰۰ فضای آموزشی زنگ آغاز سال تحصیلی 
جدید نواخته می شود، گفت: ۴۴ هزار معلم در 
استان آموزش به  ۶۷۰ هزار دانش آموز را در ۳۰ 

هزار کالس درس آغاز می کنند.
با اشاره به وقفه حدود دو ساله در آموزش  وی 
حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا افزود: همه 
که  کرمان  استان  عشایری  و  روستایی  مدارس 

امروز کار  از  دارند،  آموز  نفر دانش  از ۱۵  کمتر 
آموزش به صورت حضوری آغاز می کنند.

اسکندری نسب حضور والدین در جشن شکوفه 
ها را نشانگر استقبال والدین از بازگشایی مدارس 
برای  مکان  بهترین  بیان کرد: مدرسه  و  دانست 
انتقال ارزش هاست و جامعه را بیدار کرده و به 
وجد می آورد و تضمین کننده آینده کشور است.

بیان  با  کرمان  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
هویت  تربیت  و  تعلیم  نظام  به  مدرسه  اینکه 
می بخشد، اظهار کرد: در سال گذشته با وجود 

خوبی  دستاوردهای  آموزش،  بودن  مجازی 
داشتیم. وی سالمت دانش آموزان را خط قرمز 
به  بیان کرد: توجه  و  آموزش و پرورش دانست 
سرویس های بهداشتی، سرانه بهداشتی مدارس 

و ... مورد توجه ما در مدارس است.
کمک  درصدی   ۷۰۰ رشد  از  نسب  اسکندری 
های خیرین در حوزه آموزش در استان کرمان 
بخش  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  گذشته  سال  در 
با  را  پرورش  و  آموزش  مشکالت  از  زیادی 

همکاری خیرین حل و فصل کردیم.

نظام  در  ها  بندی  طبقه  از  انتقاد  با  کرمان  استاندار 
آموزشی بیان کرد: متاسفانه نظام آموزش و پرورش را 
طبقاتی و آن را پولی و کنکور را رانتی کردیم و کرسی 
های دانشگاه را در اختیار کسانی گذاشتیم که درد مردم 
را نمی فهمند و با این اقدام به شدت بر پیکر آموزش و 

پرورش آسیب رساندیم.
»علی زینی وند« سوم مهرماه در آیین نمادین نواختن 
زنگ مدرسه در استان کرمان گفت: کرمان جزو استان 

های پیشرو برای آغاز فعالیت مدارس بود.
وی با اشاره به تجربیات یک و نیم سال گذشته در امر 
اظهار کرد: همه کارشناسان و صاحب  آموزش مجازی 

نظران تاکید بر آموزش حضوری دارند که خانواده ها باید 
در این زمینه به ما کمک کنند.

آموزش  امکانات  همه  اگر  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
آموزش  کیفیت  نصف  آن  کیفیت  باشد  مهیا  مجازی 

حضوری است.
دانش  با  که  کسانی  همه  واکسیناسیون  لزوم  بر  وی 
آموزان سر و کار دارند، از کادر مدرسه تا راننده سرویس 
واکسیناسیون  برای  افزود:  و  تاکید کرد  والدین  و حتی 
دانش آموزان تدابیر خوبی در کشور در حال اندیشیدن 

است.
کرد:  بیان  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وند  زینی 

ماحصل سند تحول این است که دانش آموز از ابتدا تا 
قبل از دانشگاه باید به گونه ای تربیت یافته که صاحب 
تحلیل دقیق از شرایط کشور و دنیا بوده و مسلط به یک 
حرفه قابل کاربرد در جامعه و تسلط بر دانش پیشرفته 

نیز باشند.
با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در کشورهای  وی 
توسعه یافته تاکید کرد: تا آموزش و پرورش دغدغه آحاد 

جامعه نباشد ما آینده کشور را نمی توانیم بسازیم.
نظام  در  ها  بندی  طبقه  از  انتقاد  با  کرمان  استاندار 
آموزشی عنوان کرد: متاسفانه نظام آموزش و پرورش را 
طبقاتی و آن را پولی و کنکور را رانتی کردیم و کرسی 

درد  که  گذاشتیم  کسانی  اختیار  در  را  دانشگاه  های 
پیکر  بر  شدت  به  اقدام  این  با  و  فهمند  نمی  را  مردم 
این  حل  برای  که  رساندیم  آسیب  پرورش  و  آموزش 
مسائل باید سند تحول آموزش را ساری و جاری کنیم.

شدن  نواخته  از  بعد  کرمان  استاندار  ایسنا،  گزارش  به 
کالس  در  حضور  با  جدید،  تحصیلی  سال  آغاز  زنگ 
ادامه  در  و  گوشزد  آموزان  دانش  به  را  نکاتی  درس، 
خاطرات خود را در زمینه آموزش دادن به دانش آموزان 
یادآوری کرد و گفت: اگر دانش آموزان با رعایت شیوه 
می  کنند  پیدا  حضور  مدارس  در  بهداشتی  های  نامه 

توانیم فعالیت مدارس را حضوری کنیم.

۳۰۰ نفر از بسیجیان استان کرمان به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در قالب گروه های 
جهادی به مناطق محروم شهرستان کهنوج اعزام 

شدند.

سرهنگ برجی فرمانده سپاه ناحیه کهنوج گفت: 
یکی از برنامه های تداعی کننده دوران دفاع مقدس، 
اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم است که 
اقشار مختلف بسیج، ۳۰۰  با همت  بدین منظور 

اردو های  قالب  در  کرمان  استان  بسیجیان  از  نفر 
جهادی به مناطق محروم و دور افتاده اعزام شدند.
او افزود: هم اکنون بسیجیان محالت برای ساخت 
و تعمیر مسکن، ساخت سرویس بهداشتی و حمام، 

بسیجیان جامعه پزشکی نیزدر قالب طرح شهید 
بسیجیان  و  مردم  واکسیناسیون  برای  سلیمانی 
اصناف هم برای تعمیر لوازم خانگی و تعمیر خودرو 

و دیگر تخصص ها به این مناطق اعزام شده اند.

امام جمعه کرمان:

راهپیمایی اربعین، تجلیل از خط سرخ شهادتی است که امام حسین )ع( در کربال ترسیم کرد

مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

آغاز آموزش به  ۶۷۰ هزار دانش آموز در ۳۰ هزار کالس درس 

استاندار کرمان:

کرسی های دانشگاه را در اختیار کسانی گذاشتیم که درد مردم را نمی فهمند

به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد؛

اعزام 300 نفر بسیجی جهادی به مناطق محروم

معاون امورهنری وسینمایی اداره 

کل ارشاداسالمی کرمان خبر داد :

آغاز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی، عمر و 

حوادث اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

معاون امورهنری وسینمایی اداره کل ارشاداسالمی کرمان گفت: دور 
جدید نام نویسی بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث اصحاب فرهنگ، 

هنر و رسانه آغاز شد.
فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  امورهنری  معاون  محمدی  وحید 
هزینه های  حداکثری  پوشش  منظور  به  گفت:  کرمان  وارشاداسالمی 
درمانی خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه، خدمات بیمه تکمیلی یک 
ماه  شهریور  تا ۳۱  مهرماه ۱۴۰۰  یکم  از  سراسرکشور  در  اعضا  ساله 

۱۴۰۱ ارائه می شود.
)بدون  مرحله  یک  در  تکمیلی  بیمه  نام  ثبت  طرح،  این  در  افزود:  او 
تمدید( به مدت ۱۰ روز از ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ تا ۹ مهرماه ۱۴۰۰ از 
طریق وب سایت صندوق؛ به نشانی www.honarcredit.ir انجام 

خواهد شد.
به  فرهنگ وهنر،  اصحاب  از  به منظور حمایت  محمدی تصریح کرد: 
از سوی شرکت های  درمانی که  ارائه خدمات  تعرفه های  افزایش  رغم 
بیمه گر مورد تأیید بیمه مرکزی )بطور میانگین با حداقل ۶۰ درصد 
به  اعتباری هنر  اعالم شده است، صندوق  پارسال(  به  افزایش نسبت 
منظور حمایت از اعضای تحت پوشش خود، حداکثر تالش خود را به 
کار گرفته است تا بیشترین خدمات با کمترین هزینه برای اعضا منظور 
شود؛ بنابراین مصوب شد، نسبت به پارسال هیچ گونه افزایش قیمتی 
در سهم حق بیمه پرداختی اعضا در قرارداد ۱۴۰۰ـ ۱۴۰۱ اعمال نشود.

او با اعالم اینکه همچون گذشته خدمات بیمه درمان تکمیلی در قالب 
براین اساس مبلغ  ارائه می شود، گفت:  ۳ طرح )امید، آرامش و رفاه( 
پرداختی سهم اعضا به ازای هر نفر برای طرح امید ۱۳۰ هزارتومان، 
طرح آرامش ۵۰۰ هزارتومان و طرح رفاه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
است که متقاضیان می توانند با انتخاب یکی از طرح ها، افراد تحت تکفل 

خود را نیز در همان طرح ثبت نام کنند.
خانوار  سرپرستان  و  اصلی  شدگان  بیمه  همچنین  افزود:  محمدی 
می توانند از مزایای بیمه عمر و حوادث این طرح نیز برخوردار شوند که 

مبلغ پرداختی به حق بیمه ساالنه بیمه شدگان اصلی اضافه می شود.
کرد:  تصریح  کرمان  استان  ارشاداسالمی  و  فرهنگ  مدیرکل  معاون 
اعضای صندوق اعتباری هنر با پرداخت بخشی از حق بیمه، مشمول 
بهره مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی خواهند شد و مابقی هزینه 

از سوی صندوق، تأمین و پرداخت می شود

کودک شهر بابکی برگزیده هفتمین 

جشنواره ملی صلح و دوستی شد
کودک  معرفی  از  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
و  "صلح  نقاشی  ملی  هفتمین جشنواره  برگزیده  عنوان  به  شهربابکی 

دوستی"جمعیت هالل احمر خبر داد.
 رضا فالح مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: هفتمین 
برای معطوف کردن هر چه  " صلح و دوستی"  نقاشی  جشنواره ملی 
بیشتر اندیشه کودکان و بزرگساالن به مقوله صلح و دوستی و گسترش 

فرهنگ صلح، در دو رده سنی ۵ تا ۸ سال و ۹ تا ۱۲ سال برگزار شد.
فالح افزود: کارن محمودی کودک شهربابکی از استان کرمان به عنوان 

یکی از برگزیدگان این جشنواره در رده سنی ۵ تا ۸ سال معرفی شد.
اوبیان کرد: آشنایی کودکان با جمعیت های هالل احمر و صلیب سرخ، 
ترویج و نشر اهداف بشردوستانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل 
احمر، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ صلح، دوستی و مهرورزی، شکوفا 
شدن استعداد های کودکان و ترغیب تفکر و خالقیت آنان با استفاده از 
زبان نقاشی کودکانه برای بیان مفاهیم صلح و دوستی از اهداف برگزاری 

این جشنواره بود.

بدینوسیله شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس به شماره 
ثبت ۹۶۱ از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها 
دعوت می شود تا در جلسه عمومی  فوق العاده که راس ساعت 
۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ واقع در کرمان - رفسنجان 
شهرک مس سرچشمه انتهای بلوار ایثار - سالن کنفرانس شرکت 

صنایع مس افق کرمان تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

در  قانونی  بازرس  و  مدیره  هیات  گزارش  استماع  و  قرائت   -۱
خصوص پیشنهاد و تصویب افزایش سرمایه 

و سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می 
باشند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
موسسه خیریه مهرپویان کریمان علوی به شماره 

ثبت 1765و شناسه ملی14006904201

بدینوسیله از کلیه اعضاء یا نمایندگان قانونی موسسه دعوت به عمل می آید 
تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه ساعت ۱۸مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ 
که به آدرس کرمان  خیابان فلسطین چهارراه کاظمی طبقه فوقاني الکتریکی 
نکویي تشکیل می شود حضور بهم رسانند دستور جلسه بررسی و اصالح 

اساسنامه و سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
 هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
طبق درخواست شماره 13453 - 1400/6/28 خانم زینب یزدانی احمدآبادی 
وکیل خانم بتول محمدی قنات غستانی فرزند حسین شماره شناسنامه 1692 
و تاریخ تولد 1355/08/30 صادره از کرمان دارای شماره ملی 2991593059 مالک 
ششدانگ پالک 16884 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان موضوع سند مالکیت 
اصلی بشماره چاپی 003861 سری ب سال 91 که در صفحه 290 دفتر امالک جلد 
414 ذیل شماره 101452 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی 
تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت  سهل انگاری مفقود  
ثبت  قانون  نامه  ماده 120 آیین  باستناد  لذا  نموده  المثنی  مالکیت  و درخواست سند 
مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/07/4

747 م/الف
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9901436

نظر به اینکه آقای محمدرضاحسینی گوهری بدهکار پرونده فوق نسبت به پرداخت  

به  بنا  و  مقررات  اجرای  در  لذا  اند  ننموده  اقدام  شده  تعیین  مهلت  در  خود  بدهی 
درخواست بستانکار خودروی وانت پیکان تیپ 1600 آی مدل 1385 شماره موتور 
5051314 توقیفی به شماره پالک 45 - 825 م 35 جهت وصول طلب مزایده می 
ذیل  شرح  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  گزارش  طبق  آن  مشخصات  که  گردد 

می باشد: 
الف( مشخصات فنی اتومبیل : وانت پیکان تیپ 1600 آی مدل 1385 شماره موتور 
5051314 رنگ سفید شیری، شماره پالک انتظامی 45- 825 م 35 سوخت دوگانه 
: در تاریخ 1399/08/10 توقیف و متوقف می باشد  بازدید  سوز غیرکارخانه شرح 
درب اتاق بار ضربه دارد، الستیک ها فرسوده و غیرقابل استفاده می باشند، اتاق بار 
دارد،  ترک  دارد، شیشه جلو  بغل چپ شکستگی  آینه  باشد  می  نرده کشی  دارای 
تیغه برف پاک کن ها نیاز به تعویض دارند، کاپوت تعویضی می باشد و دور تا دور 
رنگ دارد، ابرویی چراغ جلو راست نیاز به تعویض دارد، گلگیر جلو راست نیاز به 
صافکار و نقاشی دارد، صندلی ها نیاز به تودوزی دارند، رکاب راست مقدار جزئی 
زنگ زدگی دارد، باطری ندارد، گلگیر عقب راست زنگ زدگی جزئی دارد، فاقد 
درب رادیاتور می باشد، به علت عدم وجود باطری و سوئیچ آزمایش مکانیکی میسر 
نگردید. ضمنا خودرو در پارکینگ کوثر می باشد، با عنابت به موارد ذکر شده پایه 
قیمت وانت پیکان فوق به مبلغ 380/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد که طبق 
ازدواج شماره 77 شهر کرمان  ازدواج شماره 2892 - 1397/05/22 دفترخانه  سند 
بابت مطالبه مهریه در بازداشت خانم ندا پاکاریان می باشد جلسه مزایده اموال فوق 
الذکر از ساعت 9 الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 اداره اجرای اسناد 

رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر 
 380/000/000 کارشناسی  پایه  مبلغ  از  مزایده  و  رسد  می  بفروش  مزایده  طریق  از 
مبلغ  باالترین  و  شروع  است  گردیده  قطعی  که  تومان(  میلیون  هشت  و  )سی  ریال 
پیشنهادی فروخته خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
شده مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد پرداخت بدهی 
های مربوطه در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار : 1400/07/04

755 م/الف
علیرضا محمدی کیا 
رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 



یکشنبه 4 مهرماه 19/1400 صفر 1443/ 26 سپتامبر 2021/سال بیست و ششم شماره 3522سه جامعه 

رییس جمهوری در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید:

تا چند روز آینده ۷۰ درصد جامعه واکسینه می شوند

به مناسبت سالروز تولد و درگذشت هما روستا؛

صالح عال سال ها قبل برای مرگ هما روستا گریسته بود

 رییس جمهوری با بیان اینکه امسال آموزش مجازی و حضوری را دنبال می 
کنیم، گفت: در برخی مناطق که امکان آموزش حضوری نباشد، آموزش مجازی 
می شود، اما حرکت به سوی آموزش حضوری است؛ زیرا نباید افت تحصیلی پیدا 

کنیم. تا چند روز آینده ۷۰ درصد جامعه واکسینه می شوند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ) ۳ مهر( در 
دفاع  گرامیداشت هفته  با  فوالدفر شهرری  در مدرسه  مدارس  بازگشایی  مراسم 
کرد:  اظهار  جهادگران،  و  رزمندگان  آموز،  دانش  و  فرهنگی  شهدای  و  مقدس 
امیدوارم روحیه جهادی و بسیجی در میان مردم و مسئوالن گره گشای مشکالت 

کشور باشد.
وی همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: از دانش آموز عزیزی 

به  را  داد و جانش  نجات  را  نفر  پذیری و خطر کردن جان دو  با مسئولیت  که 
و  ایثار  مکتب  آموخته  دانش  داد  نشان  لندی  علی  کنم.  می  یاد  انداخت  خطر 
با شهید فهمیده و همه شهدای  از خودگذشتگی است . روحش شاد ان شاءاهلل 

محشور شود.
به  او  نزدیکی  و  تعالی  و  رشد  انسان،  آفرینش  از  هدف  اینکه  بیان  با  رئیسی 
خداست، افزود: تعلیم و تربیت هدف اساسی انبیای الهی است. آموزش و پرورش 
جایگاه ویژه ای در زندگی انسان دارد. خانواده و مدرسه نقش اساسی در تربیت 
آموزشگاه  دارد. مدرسه فقط  بوده و شرافت  دارد. مدرسه جایگاه مقدس  انسان 
و خانه فقط خوابگاه نیست. مدرسه محل اندیشه ورزی است. مدرسه، مکمل و 

مقاوم خانواده است.
وی تاکید کرد: باید به مدرسه اندیشید، هم به مدرسه فردا و هم فردای مدرسه؛ 
معلم محور آموزش و پرورش است و باید شأن معلم حفظ شده و به معیشت او 
توجه شود. طرح رتبه بندی مربوط به همین مسایل است. ارتقای جایگاه و شأن و 

منزلت معلمان و افزایش کیفیت آموزش در این طرح مورد توجه است.
رییس جمهوری همچنین با بیان اینکه مدرسه مقوم همبستگی و نظم اجتماعی 
است، افزود: قدر مدرسه را در ایام کرونا دانستیم. مدرسه محل همبستگی خانه، 
معلم و دانش آموز است. من صمیمانه از زنان و دختران کشور به صورت خاص 

تشکر می کنم که در ایام کرونا از طریق شبکه شاد نقش معلمی داشتند.
رئیسی با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها باید به آموزش و پرورش کمک کنند، 
ترین سرمایه گذاری در کشور  بزرگ  پرورش  و  آموزش  گفت: هزینه کردن در 
است.  شده  هزینه  پرورش  و  آموزش  در  چقدر  که  انداخت  چرتکه  نباید  است. 

توسعه کشور در  گرو توسعه آموزش و پرورش است.
از  فقر  خاطر  به  نباید  کسی  هیچ  است.  مهم  آموزشی  عدالت  داد:  ادامه  وی 
تحصیل باز بماند. دولت باید اقداماتی داشته باشد تا همه افراد از آموزش بهره 

ببرند. فقر نباید موجب بازماندگی از تحصیل شود.
رییس دولت سیزدهم با اشاره به لزوم تهیه گزارش دقیقی از وضعیت آموزش و 
پرورش، تصریح کرد: باید گام های اساسی برای تحول آموزش و پرورش برداشته 
شود. سند تحول در آموزش و پرورش باید اجرایی شده و به سند تحول در مدرسه 
با ایجاد سازمان و معاونت تحول انجام نمی شود بلکه اصل تحول  تبدیل شود. 
باید در مدرسه انجام شود. مدرسه باید تحول محور باشد. افراد تحول گرا هم می 
توانند در مدرسه تحول ایجاد کنند نه کسانی که به تحول اعتقاد نداشته یا انگیزه 
ندارند. همه باید به این سند پایبند باشند  و آن را اجرایی کرده و گزارش اجرای 

آن را ارائه کنند که چند درصد اجرا شده و چرا بخشی از آن اجرا نشده است.
رئیسی در ادامه از دانش آموزان سوال کرد که شعار دولت سیزدهم ایران قوی 
است، ایران قوی چه ویژگی دارد و نقش دانش آموزان در شکل گیری ایران قوی 

چیست؟
وی همچنین با بیان اینکه امسال آموزش مجازی و حضوری را دنبال می کنیم، 
آموزش مجازی می  نباشد،  آموزش حضوری  امکان  که  مناطق  برخی  در  گفت: 
پیدا  افت تحصیلی  نباید  زیرا  است؛  آموزش حضوری  به سوی  اما حرکت  شود، 
کنیم. تا چند روز آینده ۷۰ درصد جامعه واکسینه می شوند. معلمان و اولیا و 
افراد مرتبط با دانش آموزان هم واکسینه شده اند، البته آموزش حضوری باید با 

رعایت مقررات بهداشتی انجام شود.

محمد صالح عال، سال ها پیش از مرگ هما روستا برای مرگ او گریسته بود، 
مرگی شبیه مرگ قویی سفید در یک فیلم سینمایی.

روستاست.  هما  درگذشت  و  تولد  سالروز  ماه،  مهر  چهارم  ایسنا،  گزارش  به 
خبرگزاری ایسنا در چنین روزی یادداشتی از محمد صالح عال را که درباره این 

هنرمند نوشته شده، بازنشر کرده است.
منتشر  روستا  نامه هما  ویژه   ، پاراگراف  در مجله  پاییز سال ۹۵  یادداشت  این 

شده است.
صالح عال در این نوشتار خاطراتی را که در دوره نوجوانی و جوانی خود از هما 

روستا و همسرش زنده یاد حمید سمندریان دارد، روایت می کند.
این یادداشت به شرح زیر است:  

ایشان  بی صدا،  بی صدا  نفر  ما هر سه  "هنگامی که خانم هما روستا می مردند، 
را تحسین می کردیم. خانم روستا زیبا می مردند، مانند آن قوی سفید، قویی که 
همه عمر بی صداست، تنها لحظه مرگ، او از یک عاشقانه می خواند، او می خواند تا 
بمیرد. خانم روستا می مردند و ما با چشم های گریان ایشان را تماشا می کردیم که 
چه زیبا، چه هنرمندانه می مردند، من به »مرغ دریایی« فکر می کردم به آن شبی 
که پس از سال ها دوری، »نینا« و »ترپلف« همدیگر را می بینند، »ترپلف« بغض 

بزرگی دارد، »نینا« گریه می کند .
 ترپلف: »نینا باز که گریه می کنی؟"

 نینا: »برایم خوب است. دو سالی است که گریه نکرده ام ، من یک مرغ دریایی ام."
یاد مرگ خانم روستا در نقش خانم عموی ام و نقش »نینا« در »مرغ دریایی«، 
برایم مثل گره زدن عطر گندم به شاخه به بود. این یادها از زنگ زدگی دل آدمی 

جلوگیری می کند، یادهایی دنباله دار، یادهایی قابل حمل، من شاگرد دبیرستانی 
بودم، موسیقی کار می کردم، با نوازنده جوانی دوست شدم که برادر خانم روستا بود، 
خود ایشان را از دورها می شناختم که همیشه همه چیزهای خوب در دورهایند، 
آسمان، ستاره ها، ماه، گندمزارها، از دورها آمده اند مثل نسیم ها، باران ها و برف ها، 
طوفان ها و پاییزها، پیش پیش داستان پدرشان را شنیده بودم.آن هم از کسی که 

نمی خواهم اسم اش را بگویم، شاید از خودم شنیده بودم،
بخارست  دراماتیک  دانشکده  از  آمده اند،  دورها  از  هم  روستا  خانم  می دانستم 
رومانی. اول رفتند به سمت ترجمه، یکی دو تا از ترجمه هایشان را دیده بودم ، 
بعدا که دانشجوی دانشکده دراماتیک بودم، اغلب با استاد سمندریان می آمدند سر 
کالس کارگردانی. هر دوی ایشان از سبزان کشمیر بودند، منشی دانشی داشتند، 
پاییز که  و حاال هر سال  بود  زندگی ام  بزرگ  پروژه های  از  یکی  آنها  با  معاشرت 
پوشال های حافظه ام را عوض می کنم، کسانی  را که دوست دارم، روشن تر به یاد 

می آورم.
اما ای کاش دو دهان داشتم تا با یک دهان از استاد سمندریان و با دهان دیگر 

از خانم روستا می گفتم.
از آن سال می گفتم که من سال آخر دانشکده بودم و آنها »مرغ دریایی« چخوف 
را به صحنه بردند. دم غروب از دانشکده درآمدم، استاد سمندریان روی پل ترمز 
کردند ، گفتند:»بیا باال«گفتم: »ممنونم، مسیرم به شما نمی خورد.«، دروغ گفتم. 
در آن سال ها هنوز دروغ می گفتم ، حاال سال هاست دیگر دروغ نمی گویم. تاکسی 
سوار شدم ، رفتم تئاتر سنگلج، تک و تنها روی بالکن نشسته بودم. محو تماشای 
قاسم  فرید،  منوچهر  کشاورز،  خانم شیخی،  روستا،  خانم  بازی  و  دریایی«  »مرغ 

سیف .
آنجا که »ترپلف« می گوید:»نینا بیا دیگر گریه نکنیم.« گریه ام گرفت، که »مرغ 
دریایی« نمایش کسانی است که زندگی را همان طور می بینند که هست ، استاد 
کنارم  تاریکی  در  آمدند  خندیدند،  دیدند،  مرا  نور  اتاقک  پنجره  از  سمندریان 
نشستند . آهسته گفتند: »پس چرا با من نیامدی ؟ تو هم که آمدی اینجا.« من 
حرف تو حرف آوردم، گفتم: »استاد، من هم ترپلف ام.« که آنها با نگاه شان حقارت 
یک  من  و  تمام شد  دیدارها  و  دانشکده  سال های  می گیرند.  اندازه  را  ناچیزی ام 
باره تئاتر و تلویزیون را رها کردم ، رفتم به سمت سینما، شب و روز فیلم بازی 
می کردم. خانم روستا از بازیگران فیلم »تیغ آفتاب« مجید جوانمرد بودند، محل 
با نقش شان  بازیگران فیلم متناسب  فیلمبرداری در اصفهان بود و در آنجا گروه 
یارکشی کردند. من رفتم در تیم آقای داریوش ارجمند، خانم روستا و خانم قاضی 

بیات.
داستان فیلم با کشته شدن پدر من، برادر داریوش ارجمند، برادر شوهر خانم 
روستا به دست ایادی خان ناقال )شادروان جهانگیر فروهر( آغاز می شد. پس از آن 
من در خانه عمو و خانم عمویم بزرگ شده بودم، آنها دختر زیبایی داشتند که 
خواستگاران بسیار داشت از جمله پسر خان ناقال، آقای چنگیز وثوقی، اما دختر 
عمویم مرا می خواست و من داماد عمویم شدم و همین نسبت خانوادگی در قصه، 
ما چهار نفر را پشت و روی صحنه فیلم به هم نزدیک تر کرد ، آن وقت من پس 
از سال ها آشنایی ، تازه فهمیدیم گوهر وجود خانم روستا از موادی مثل آسمان، 

ماه و ستاره ها درست شده.
در آن فیلم دوستی ما به چنان غلظتی رسید که وقتی در سکانس پایانی، خانم 

عمومی ام  دختر  ارجمند،  داریوش  عمویم،   ، نفر  سه  ما  می شدند،  کشته  روستا 
خانم قاضی بیات و من چنان متاثر شده بودیم که آشکارا می گریستیم ، چنان 
که ایشان بعد از مرگ شان آمدند کنار ما و وقتی دیدند ما برای مرگ شان چقدر 
با لهجه فراموش ناشدنی شان گفتند: »از شما ممنونم  گریه کرده ایم، خندیدند و 
که برای مردن من گریه کردید، باالخره شما هر سه خانواده من در این نقش اید.« 
فیلم که  آن  برای مرگ شان در  نه  باز هم خندیدیم  و  باز هم گریه کردیم  ما  و 
گریه های سینمایی هیچ دلی را تسکین نمی دهد، ما برای معنی دادن خانم روستا 
بارها برای مردن  بارها بمیریم و  به مرگ گریه می کردیم که اصال شغل ماست، 

هم گریه کنیم.
اغلب من به خودم می گویم خوشا به حال مردمی که در شهرشان رودخانه ای 
دارند ، هنگام دلتنگی روی نیمکتی می نشینند و به گذشتن آب ها خیره می شوند 
، چنان که آن روزها ما به اتفاق می رفتیم و به غروب زاینده رود خیره می شدیم."

گزارش »کرمان امروز« از سبد معیشت کارگران که این روزها به عنوان مهم ترین دغدغه این قشر مطرح می شود؛

معیشت کارگران کرمانی در سبد فراموشی مسئوالن

گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
می  زندگی  سختی  به  که  اقشاری  از  یکی  روزها  این 
گذرانند، کارگران هستند که تمامی مشکالت از قبیل نبود 
بیمه، نداشتن خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق 
معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و... را یک 

جا تجربه می کنند. 
معیشت  سبد  قیمت  و  ایم  شده  سال  دوم  نیمه  وارد 
کارگران به رقم ده میلیون و ۵8۰ هزار تومان رسیده است. 
رقمی که با دریافتی چهار میلیون تومانی کارگران فاصله  
زیادی دارد و نشان می دهد که طی این سال ها وعده های 
دولتمردان در خصوص تسهیل در معیشت زندگی کارگران 
و حداقل بگیران تقریبا به جایی نرسیده است. در همین 
زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
جمعیت چند صد هزاری کارگر کرمانی و مشکالت 

معیشتی
 این روزها، سخت ترین و تلخ ترین روزهای قشر کارگری 
در استان است، جمعیت چند صد هزار نفری که  به واسطه 
تنگنای سخت معیشتی، شرمنده همسر و فرزندان قد و 
نیم قد خود هستند. خانواده های کارگری با درآمد چهار 
میلیون تومانی که دیگر نمی دانند چطور برای گذراندن 
ماه  باید سر  ای که  اجاره  به  برنامه ریزی کنند!  ماه  یک 
و  خورد  به  بیفتد،  عقب  نباید  که  اقساطی  به  بپردازند، 
این  همه  و  نمی شود گذشت  آن  از حداقل  که  خوراکی 
مبلغ  به  که  ها  بیماری  درمان  های  کنارهزینه  در  موارد 

کارگران  وضعیت  میان  این  در  رسد.  می  توجهی  قابل 
روزمزد کرمانی بدتر است که بحران های اقتصادی و شیوع 
کرونا ویروس زندگی را برای این قشر به شدت سخت و 

دشوار کرده است.
بر اساس گزارش هایی که کارشناسان اقتصادی داده اند 
کمتر  گذشته  سال  به  نسبت   خرید  درصد   ۳۵ از  بیش 
ایرانی را  برنج  شده است و 6۰ درصد مردم  توان خرید 
ندارند. همه ی این ها کاهش قدرت خرید جامعه کارگری 
شوند،  می  شامل  را  کشور  جمعیت  از  زیادی  درصد  که 

نشان می دهد. 
سخنان یک کارگر کرمانی

رضا کریمی، قریب به 1۵ سال کارگری می کند و از ده 
سال گذشته تا کنون در شهر کرمان ساکن شده است. از 
او خواسته ایم درباره دغدغه هایش بگوید. او که سراسر 
گوید:  می  کند،  می  عنوان  دغدغه  را  کارگر  یک  زندگی 
کارگران  برای  ای  اخیر مشکالت عدیده  این دو سال  در 
پیش آمده و تامین معیشت بسیار جانکاه بوده است.  من 
و بسیاری از همکارانم با دریافتی نزدیک  به چهار میلیون 
تومان از نیمه ماه دست مان خالی می شود. نمی دانم آیا 
مسئوالن ما به  معاد و قیامت اعتقادی دارند؟ آیا معتقدند 
باشند  مردمانی  پاسخگوی  الهی  دردرگاه  باید  روزی  که 
که بر آنها حکومت داشته اند؟ اگر اینجور است پس چرا 
وضعیت کارگران روز به روز بدتر می شود! چرا گشایشی 
در زندگی ما رخ نمی دهد و هر روز شرمنده زن و فرزند 

هستیم!؟
سخن آخر

متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور کارگران از 
نرخ تورم بسیار عقب تر هستند و قدرت پس انداز ندارند و 
این در حالی است که خط فقر از سوی نمایندگان مجلس 
در حدود 1۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است 
این است  امر  این روزها واقعیت  با تورم 4۰ درصدی  که 
که کارگران  با حقوق 4 میلیون تومانی واقعا نمی توانند 

زندگی کنند. 

  وارد نیمه دوم سال شده ایم و قیمت سبد معیشت کارگران به رقم 1۰ میلیون و 
58۰ هزار تومان رسیده است. رقمی که با دریافتی چهار میلیون تومانی کارگران 
فاصله دراماتیکی دارد و نشان می دهد که طی این سالها وعده های دولتمردان در 
خصوص تسهیل در معیشت زندگی کارگران و حداقل بگیران تقریبا به جایی نرسیده 
است. وقت آن رسیده که مسئوالن دیگر نمودارها و آمارها را کنار بگذارند و نگاه 
واقع بینانه تری به مشکالت معیشتی و اقتصادی کارگران داشته باشند و معیشت 
تمامی  که  کارگرانی  سازند.  خارج  خود  کاری  فراموشی های  سبد  از  را  قشر  این 
مشکالت از قبیل نداشتن خانه و سر پناه، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و غیره 

را در سبد ماهانه خود قرار داده اند و...

یادداشت: 
آشیانی باید

 ساخت
در  یکسان  مساله  مورد یک  در  که  آمده  پیش  حتما 
باشید.  داشته  مختلفی  قضاوتهای  مختلف  های  زمان 
و  افکار  لذا  بوده  تغییر  حال  در  زمان  طول  در  انسان 
قضاوتهایش نیز متحول می گردد به طوری که یکسان 
ماندن حال و احوال نوعی بیهودگی به شمار می رود. 
بلکه  نیست  هنر  باشد  ما  با  همواره  ها  گذشته  اینکه 
درجازدن است. با همه ی وابستگی ها و دلبستگی ها 
باید در حال عوض شدن باشیم که یکسانی اوضاع و 
تاثیر چندانی روی  به بعد  احوال دیگر از یک جایی 
موقعیت  و  زمان  زیرا  گذارد  نمی  آدم  هوای  و  حال 
طول  در  افراد  احوال  بودن  یکسان  و  شده  ها عوض 
نمی کند که  ایجاد  و جالبی  پدیده ی جدید  ها  این 
نیز  ها  تاریخ که عوض می شود آدم  باشد.  دلچسب 
باید عوض شوند وگرنه بشر پا به جنون گذاشته و در 
میان حادثه های ناقص و تکراری گیج می شود. تاریخ 
قابل تکرار نیست و در پیش گرفتن قصه های تکراری 
اش حاصلی جز بطالن و پوچی نخواهد داشت. اگر 
رفته  بپذیریم  را  عاقالنه  تغییرهای  زمان  با  همراه  که 
رفته شخصیت مان رشد کرده و اتفاقات جدید ما را 
برخی  به  بودن  پابند  بودن آماده می کند.  زنده  برای 
شیوه های قدیم مایه ی جا افتادن و فرسودن خواهد 
پیش  ها  سال  ها که  قانون  برخی  به  بودن  پایبند  بود. 
مایه ی حرکت بوده است امروزه برای زخم های بشر 
چاره ساز نیست گرچه شاید فقط مایه ی سرگرمی و 
وقت گذرانی باشد و زمانی که انسان به بیهودگی این 
قوانین منسوخ پی ببرد. دیگر دیر شده و تمام آرزوها 
و انرژی اش را از دست داده است. ما ناچار از تغییریم 
مانع  توان  نمی  با شعار دادن  پیدا کنیم  را  تا خودمان 

برای حرکت زمان شد. 
پرنده ها را که به خواب بسپاریم 

پاییز شیهه می کشد و خزان می لرزد 
آشیانی باید ساخت 

که فردا شاید ....

به قلم
مهناز سعید

تسلیت رهبر انقالب به 
خانواده نوجوان ایذه ای

 
با خانواده علی  اسالمی  انقالب  رهبر  دفتر  از  تماسی  در 
آیت اهلل  حضرت  تسلیت  مراتب  ایذه ای،  نوجوان  لندی 

خامنه ای ابالغ و با این خانواده داغدیده همدردی شد.
به گزارش ایسنا،  علی لندی قهرمان شجاع و فداکاِر 1۵ 
به  را  خود  همسایگانش،  از  تن  دو  نجات  برای  که  ساله 
از  ناشی  اثر شدت جراحات  بر  روز جمعه  بود  آتش زده 

سوختگی آسمانی شد و نام خود را جاودانه کرد.

گل زیبای طارمی که منجر 
به پیروزی پورتو شد

 
را  خود  حریف  توانست  طارمی  مهدی  گلزنی  با  پورتو 

شکست دهد.
به گزارش ایسنا، تیم های ژیل ویسنته و پورتو در هفته 
هفتم لیگ برتر پرتغال به مصاف هم رفتند که در پایان 
مهدی  شد.  پیروز  یک  بر   ۲ میهمان  پورتوی  بازی  این 
طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران  و سرجیو اولیویرا 

برای پورتو گلزنی کردند.
طارمی در شروع بازی پس از توپ ربایی از مدافع ویسنته 
از وسط زمین با ضربه ای تماشایی دروازه تیم میزبان را 
باز کرد. گل اولیویرا هم از روی ضربه ایستگاهی به ثمر 

رسید.
طارمی همچنین یک بار دیگر در این دیدار گلزنی کرد که 

این گل مردود اعالم شد.
پورتو با 1۷ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد 

و یک امتیاز با بنفیکا 18 امتیازی فاصله دارد.
برابر  باید  خود  بعدی  دیدار  در  طارمی  مهدی  و  پورتو 

لیورپول در لیگ قهرمانان قرار گیرند.
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چرا و چگونه کارگزار بورس

 خود را تغییر دهیم؟
کارشناس بازار سرمایه گفت: فرآیند تغییر کارگزاری اصال سخت 

نیست و شاید ۱۵ تا ۳۰ دقیقه بیشتر زمان نبرد.
محمد خبری زاد کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار 
با  رابطه  در  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  بورس 
را  خود  کارگزاری  می توانند  چگونه  سهامداران  که  پرسش  این 
حتما  سهامداران  گذشته  سال های  در  کرد:  اظهار  دهند؟  تغییر 
هویت  احراز  جا  آن  در  و  مراجعه  کارگزاری ها  به  حضوری  باید 
مشکالت  این  کارگزاری  تغییر  برای  در حال حاضر  اما  می شدند، 

وجود ندارد.
هویت  احراز  سامانه  کارگزاری ها  درصد   ۹۰ افزود:  ادامه  در  او 
می تواند  باشد  شده  سجامی  که  مشتری  هر  و  دارند  حضوری  غیر 
آنالین  و  غیر حضوری  به صورت  سایت کارگزاری  به  مراجعه  با 
این  از دریافت  بعد  نام کاربری و رمز ورود خود را دریافت کند. 
کد مشتری می تواند وارد سامانه شود و در آن جا سهم های که در 
به  قبلی  کارگزاری  از  و  بزند  ناظر  تغییر  را  دارد  قبلی  کارگزاری 
کارگزار فعلی انتقال دهد. این فرآیند اصال سخت نیست و کال شاید 

۱۵ تا ۳۰ دقیقه بیشتر زمان نبرد.
با چه  افراد  این پرسش که  با  بازار سرمایه در رابطه  این کارشناس 
معموال  کرد:  اظهار  می دهند؟  تغییر  را  خود  کارگزاری  انگیز ه ای 
خود  کارگزاری  نباشند،  راضی  کارگزاری  خدمات  از  افراد  اگر 
کارگزاری  تغییر  برای  دیگر  دلیل های  از  یکی  می کنند.  را عوض 
توسط افراد ارائه خدمات بیشتر و بهتر توسط کارگزاری دیگر مانند 
اعتبار یا سامانه معامالتی مطلوب تر و سریع تر است. این نکته بسیار 
خود  مشتریان  به  خدمات  ارائه  در  باید  کارگزاران  که  است  مهم 
درست و هوشمند اقدام کنند در غیر این صورت ممکن است که 

مشتریان خود را از دست دهند.
خبری زاد در ادامه بیان کرد: در چند وقت اخیر در زمان معامالت به 
ویژه در کارگزاری ها شلوغ و دارای مشتری بیشتر، سامانه برخی از 
کارگزاری ها دچاری باگ سیستمی )مشکالت مختلفی سیستم اعم 
از هنگ کردن سامانه یا کند بودن آن و موارد این چنینی( می شود. 
این از جمله مواردی است که بسیاری از سهامداران از آن کالفه و 
بعضا شاکی هستند و شاید مهم ترین دلیل برای قانع شدن سهامداران 

برای تعویض کارگزاری همین موارد باشد.
برای  سهامداران  کرد:  اظهار  ادامه  در  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
اعتبارات کارگزاری،  مانند  به خدماتی  انتخاب کارگزاری معموال 
که  بعدی  نکته  می کنند.  توجه  دیگر  موارد  و  مشاوران  تخفیفات، 
و  بوده  اهمیت  حائز  بسیار  شهرستان ها  از  برخی  برای  و  ذکر  قابل 

هست، دسترسی فیزیکی به کارگزاری است.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش»کرمانامروز«ازوضعیتآسفالتکوچههایکرمانکهتنهادروعدههایمدیرانشهری،نامیازآنهابردهمیشود؛

کرمانثروتمندوکوچههایآبلهرویش

 یادداشت:        

دلیل بزرگداشت اربعین چیست؟
بهقلممهرانتجلی

امام شهادت از بعد روز چهلمین به حسینی، اربعین
حسینفرزندامامعلیابنابیطالب)علیهماالسالم(نوه
حضرتپیامبراسالم)صلیاهللعلیهوآله(گفتهمیشود
در ق( . هـ 61 سال محرم )دهم عاشورا روز در که
سرزمینکربال)درکشورعراقفعلی(بایارانشکهبرای
حقوعدالتوکرامتانسانیقیامنمودندومظلومانهبه
شهادترسیدند.اربعینازقدیماالیامدرتقویممذهبی
شیعیانیکیازمقدسترینوخاطرهانگیزترینروزهادر

ایامسالثبتوشناختهشدهاست.
منشأ سنت زیارت اربعین امام حسین)ع(

گفتهشدهمؤسسزیارتاربعینامامحسین)ع(جابربن
عبداهللانصاریازصحابیرسولاهلل)ص(بودهاست.وی
دربیستمماهصفربعدازچهلروزازشهادتحضرت
اباعبداهلل)ع(بهمنظورزیارتقبرآنحضرتبهکربال
مشرفشدهاست.ویاروزاربعینهمزمانبودهباورود
اینکه یا و کربال، به شام از حسین)ع( امام اهلبیت
برگزاریمراسمیادبودبرایمتوفیازسنتهایدیرینه
عربهابودهاست،بههرصورتزیارتاربعینفقطدرباره
امامحسین)ع(موضوعیتداردوپیشینهدیگریندارد.

جهات میبخشد، فوقالعاده اهمیت را اربعین آنچه
یادآور اربعین زیرا دارد؛ آنوجود استکهدر دیگری
عینی تجسم اربعین است. بشری حماسه بزرگترین
است. انسانی اخالق عالیترین نماد و نمود و ارزشها
اربعینپیامیداردکهجامعهجهانیهمیشهبهآننیاز

دارد.
اربعین تجلیل از عزت انسانی

عزتبخش مکتب پاسداشت و گرامیداشت اربعین
عاشورااست.دراینتجلیل،آدمهایعاشقوقلبهای
و روح مقدسترین و بزرگترین به را خود شیفته
دلدادگان و عاشقان میدهند. پیوند مکتب عالیترین
حسینیآهنگزندگیشانرابااهدافآنشهیدهمیشه

جاویدارتباطمیدهندوباالهامازمکتبعاشورا،درس
زندگیشرافتمندانهرامیآموزندوبهحیاتخودهویت
میبخشند.شرکتدرراهپیماییعظیماربعین،درواقع
آزادگی،عزت، انسانسازیاستکه حضوردردانشگاه
فداکاری،احسان،و...ازتعالیمعالیهآناست.شاگردان
بهتمامیسرزمینهاونسلها را تعالیم ایندانشگاه،آن

منتقلمیکنند.
باشکوه جلوههای از فراتر بسی اربعین معنوی حقایق
ظاهریآناست.شکلمناسباتوروابطعمیقمعنوی
بینزائراناربعینبراساسفرمولهایمعمولدنیادر
روابطبینالمللقابلسنجشواندازهگیرینیست.این
روابطبرمحورمستحکمیاستواراست.نظامارتباطیآن
بهنامزائراناربعینحسینیدارایهویتوشناسنامهاند.
امام به مشترک عشق مرکزیت بر آن اجتماعی نظم

حسین)ع(شکلمیگیرد.
 اربعین نمایش اتحاد و همبستگی

نیست بهشیعیانجهان اربعینمختص بزرگ اجتماع

این است. فرادینی و فرامذهبی همایش یک بلکه
گردهماییکههرسالدر20ماهصفردرکشورعراق
برگزارمیشود،یکرویدادبینظیرانسانیومنحصربه
دین از فارغ انسان میلیونها است. حاضر عصر در فرد
مختلف کشورهای از ملیت و قوم و رنگ و مذهب و
دنیابیسابقهتریناجتماعراتشکیلمیدهند.آنچنان
همبستگیوصفناپذیربرادرانهبینشانحاکماستکه
مشارکت درچنین تناند. میلیونها در روح یک گویی
اشعارسعدیشیرینسخنمصداقواقعیخود انسانی،

راپیدامیکند:
بنیآدماعضاییکدیگرند/کهدرآفرینشزیکگوهرند
چوعضویبهدردآوردروزگار/دگرعضوهارانماندقرار
که میرسد اوجش به چنان زائران انسجام و وحدت
هرگزنظیرومشابهشرادراینروزگارتهیازمحبت
نمیتوانیافت.البتهدردنیایپرآشوبعصرحاضرچنین
راهپیماییایکهتماماصولومعیارهایارزشیدرآن
بهنمایشگذاشتهمیشود،ریشهدربصیرتزائراندارد.

اربعین کانون اخالق اسالم واقعی
کشمکشهایسیاسی،نابرابریهایاقتصادی،وجودفحشا
دهههای در خصوصاً اخیر قرون طی اخالقی فساد و
گذشتهوزمانحاضر،ستونهایمعنویتواخالقانسانی
رافروریختهاست.اینرونداسفباررفتهرفتهدراقصی
اوضاع وخامت عریان، و آشکار صورت به جهان نقاط
جامعهانسانیرابهدردناکترینمرحلهکشاندهوتقدس
پیدایش است. برده بین از را آدمیان زندگی وحرمت
نیز آنان از حمایت و تروریستی گروههای گسترش و
اصول مراعات عدم و اخالق نکردن رعایت در ریشه
به اصلیسبوعیتدرزندگیکه انسانیتدارد.مسبب
و ضعف درآمده، ما عصر در خطرناکی تهدید صورت
نبوداخالقاست.تعهدوملتزمشدنبهالزاماتاخالقی
اگر میآید. حساب به بشر داراییهای گرانبهاترین از
ارزشهایاخالقی،آدمیانراهدایتکند،همهظرفیتها
تبدیل زندگی نشاط برای فرصتهایی به تهدیدها و
انسانی جامعه افراد همه میشود باعث و میگردد
از سازد. متجلی را درونیاش استعدادهای و موهبتها
اینطریقاستکهجامعهشکوفامیشودوصمیمیتو

روحیهایثاربهوجودمیآید.
عواطفوصمیمیتناشیازاخالقاسالمیوعشقبهامام
حسین)ع(کهاوالگویاخالقکریمانهاستودرزائران
اربعینموجمیزند،تنهاانبوهجمعیتمیلیونیشمارابه
حیرتوانمیداردوآنچهدراینراهپیماییعظیمتوجه
وقلبهارابهخودجلبمیکندوبهایننمایشاضافه
میکند،صمیمیتوصفناشدنیبینجمعیتاست.این
این در بلکه نیست سوگواری مراسم یک تنها مراسم
و مهر و ازخودگذشتگی مردانگی، نشانههای  مراسم
عاطفهدرآنبهاوجاعالیخودمیرسدواینتجلیاتاند
کهجاودانگیواستمراراربعینحسینیرادرعرصهبرتر
بزرگ مانور در میکند. تضمین همیشه برای امروز از
اربعینهرکسملکواموالخودشراصادقانهدراختیار
دیگرانقرارمیدهندودرارائهخدمترسانیبهدیگران
دریکرقابتسالمپیشیمیگیرندوکلداراییاشرا

سخاوتمندانهبذلمینمایند.

امروز« »کرمان روزنامه گزارش سیامین این شاید
30 این در باشد. کرمان شهر معابر آسفالت درباره
رسانه و نشریات همه تقریبا دارم خاطر به که سال
هایکرمانیدراینبارهمطالبیرامنتشرکردند،اما
گویاپوستمسئوالنشهریدراینشهرپهناورپُرپنبه
است.هیچشهرداریحاضرنیستکهرزومهخودرادر
کوچهوپسکوچههایمحلههایکرمانخرجکند.
همهمدیرانشهریدراینفکرهستندکهیکپلیا
سازهعظیمرااحداثکنندکهفردابگویندماهمکاری
انجامدادهایم.نمیتوانگفتآنپلهابهدردنخورو
یااتالفپولاست،امایقینااینکهماتنهاتوجهمانبه

رزومهسازیباشد،خیانتاست.
باره این در گفتهایم سخن بسیار اخیر سالهای در 
طوالنی های پروژه به تن هرگز کرمانی مدیران که
این دهند. نمی است، زیرساخت به مربوط که مدت

که است استان مدیریتی میزهای پشت ویروس یک
مانعپیشرفتمامیشود.هرمدیریکهبهمیزیمی
رسد،اولدراینفکراستکهدرمدتچندماهیک
پروژهرابهانتهابرساندتادررزومهمدیربعدینوشته

نشود.اینچهرفتاربهدورازاخالقیاستکهبهجان
مدیرانکرمانیافتادهاست.پسندایوجدانکجای
اینخدمتصادقانهشماقراردارد؟چگونهخودرادر
محدودهتدینمیدانید،امابهآموزههایعلی)ع(بی

توجهیمیکنید؟چراتوجهبهزیرساختهاوپروژه
هاییکهدردیدنیستنمیکنید؟

هرکرمانییقیناباماهمنظراستکهکوچههایاین
شهردرشانمردمشنیست.ازآسفالتلکهگیریشده
کهبهمانندکوهودشتپستیوبلندیداردتاروکش
هایبیکیفیتکهخودشپسازیکسالتبدیلبه
عاملنابودیزیربندیخودروهامیشود.اینهادرخور
اینگونه نباید ثروتمندتریناستانکشورنیست. مرکز
سهلانگاریکردوازکناراینموضوعمهمکههرروزبا
رضایتمندیمردمیکشهردرارتباطاستبهسادگی
گذشت.جالباستبدانیمکهآسفالتبعضیازکوچه
هایکرمانحدود40سالاستکهتغییرینکردهو
اینتاسفباراست.چگونهدراینمدتمدیرانیکی
پسازدیگریبهاینکوچهنگاهکردندوتنهاحقوق
کارمنددادندوپلاحداثکردند؟اینکهگزارشاتما
دربعضیازمسئوالنتاثیرینداردباعثنمیشودکه
که است دلیل همین به و شویم دلسرد باره این در
بهخصوصشورای و بهمسئوالنشهریعزیز بازهم
شهرکرمانمیگوییمکهتغییراینوضعیتمیتواند

خدمتیارزندهبهمردمکرمانمحسوبشود.
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