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 آنچه به جایی نرسد 
فریاد است

کاراته اســتان به دلیل رشــد و پیشــرفت 
تحسین برانگیز خود در سال های پیش همیشه 
مورد توجه مســئولین خصوصاً مدیران سیاسی 
اســتان بوده، مدیران ورزشی زمان ارائه گزارش 
و بالیــدن به مدیریت خود از افتخارات کســب 
شــده توسط کاراته کاهای استان یاد می کردند و 
پتانســیل موجود در این ورزش را به رخ دیگران 
می کشــیدند و و بالطبع آن مدیران سیاســی و 
ارشــد هم آرزوی تصاحب این هیأت پرطرفدار 
را در ذهــن خود می پروراندنــد که در کنار آن 
به آرزوی سیاســی خود جامه عمل بپوشانند، و 
نیک می دانند که راه یابــی اکثر نمایندگان به 
مجلس و شوراهای اسالمی با پشتیبانی و حمایت 
ایــن ورزش امکان پذیر بــوده و به همین دلیل 
زمان انتخابــات حضور کاندیداهای محترم را در 
جشن ها و مناســبت های مربوط به کاراته شاهد 
هســتیم، این عوامل همگی دست به دست هم 
داده تا نظر مدیران سیاســی استان معطوف این 
ورزش شده و دندان طمع را نسبت به این هیأت 
که از نظر کمی و کیفی ســرآمد هیأت هاســت 
جلب کند حضور مدیران غیررزشی و سیاسی و 
پافشــاری آنها بر ماندن در رأس این هیأت خود 

ادله ایست بر گفته ها.
ادامه در رویه 2

اخیرا خبر اخذ مجوز رســمی موسسه مالی و اعتباری نور در رسانه ها منتشر 
شــد. طبق گفته معاون نظارتی بانک مرکزی موسســه مالــی و اعتباری نور در 
مراحل پایانی اخذ مجوز قراردارد. موسســه اعتباري نور، سال گذشته با دریافت 
موافقت اصولی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران اقدام به پذیره نویسی کرد 
و با 447 شعبه در سراسر کشــور فعالیت می نماید. این موسسه همچنین هفته 
گذشته نخســتین گردهمایی اعضای هیئت مدیره، معاونان و سرپرستان مناطق 
موسسه نور را در تهران با حضور 46 تن از مدیران و معاونان و سرپرستان مناطق 

برگزار کرد. رویه 4
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نجات عامل سوژه
خودکشی در 

آموزش و پرورش
کرمان

روابــط عمومی آموزش و پرورش اســتان کرمان در 
خصوص تهدید به خودســوزی یک اربــاب رجوع غیر 

فرهنگی در این اداره کل بیانیه ای منتشر کرد.
یک ارباب رجوع غیر فرهنگی با حضور در اتاق انتظار 
دفتر مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تهدید به 
خودسوزی کرد. در این گزارش آمده است: در حالی که 

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان در ماموریت 
تهران به ســر می برد یک ارباب رجوع غیر فرهنگی به 
اتاق انتظار دفتر مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
مراجعه و بالفاصله تهدید به خودســوزی کرد. .این مرد 
جوان در حالــی بر تهدید خود پافشــاری می کرد که 
عالئمــی از تعادل روحی و روانی در وی مشــاهده نمی 

شــد. بنابر این گزارش پس از این اتفاق با آتش نشانی، 
نیروی انتظامی و اورژانس تماس برقرار شد و بعد از مدت 
کوتاهی ماموران این ارگان ها در محل حاضر شدند. این 
فرد عصبانی در حالی که به تهدیدهای خود ادامه می داد 
و از ورود افــراد به داخل اتاق انتظار مدیرکل جلوگیری 
می کــرد بعد از مــدت کوتاهی با همــکاری نیروهای 

انتظامی به بیرون از ساختمان آموزش و پرورش هدایت 
و برای بررســی بیشتر تحویل مراجع ذی صالح شد.  بر 
مبنای نظر کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان 
کرمان، درخواســت این فرد مبنی بــر دریافت زمین با 
کاربری آموزشــی برای مصارف غیرآموزشی، غیرقانونی 

تشخیص داده شده است./ ایسنا

لغو کنســرت ها ایــن بار به 
کرمان رسید. کنسرت پاپ ملل 
به سرپرستی مجتبی دلزنده در 
کرمان لغو شد. کنسرت پاپ ملل 
به سرپرستی مجتبی دلزنده  با 
مجوز رسمی از وزارت ارشاد در 
دو سانس قرار بود اجرا شود.یکی 
در سی ام بهمن و دیگری  یکم 
اسفند ســاعت ۱۸ . سانس اول 

این کنســرت اجرا شد اما سانس دوم این کنسرت توسط 
حراســت اداره ارشاد کرمان لغو شد. سانس اول کنسرت 
پاپ ملل به ۱5 زبان مختلف اجرا شــد و طبق گفته های 

حاضریــن در ســالن اتفاق خالف 
قوانینی رخ نداده است. البته برخی 
منابع غیر رســمی دلیل لغو شدن 
ســانس دوم این کنسرت را حضور 
همخوان زن در گروه دانستند. پیش 
از این در برخی از شهرهای ایران با 
همخوانی زنان مخالفت شده بود اما 
باعث لغو کنسرت نشده بود. اهالی 
فرهنگ و هنر با آمدن دولت تدبیر 
و امید انتظار باز شــدن فضا را داشتند اما فضا به نسبت 
دولت دهم بسته تر هم شد و متاسفانه مسئولین فرهنگی 

به جای حمایت هر روز بیشتر عقب نشینی می کنند.

شــنیدن خبرهای فساد مالی 
آن هم با رقــم های کالن تقریبا 
عادی شــده است. هفته گذشته 
خبر فساد 6500 میلیارد تومانی 
فردی با نام مخفف »م.ر« به جلد 
برخی از روزنامه های کشــور هم 
راه یافت. ایــن فرد صاحب گروه 
صنعتــی »ص« اســت و 4000 
میلیــارد تومــان به یــک بانک 

خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی 
کالنی دارد. . آنطور که از شواهد ماجرا پیداست بخش عمده 
تســهیالت 4 هزار میلیارد تومانی، ال ســی بوده به طوری 

که فقط در یک مرحله بانک برای او 
600 میلیون یورو ال ســی باز کرده 
بــود. با توجه به نرخ حــدود 4 هزار 
تومانی یــورو در بــازار، تنها 2400 
میلیارد تومان از آن مختص این یک 
فقره ال سی است. گفتنی است بدهی 
»م.ر« در اصل 4 هزار میلیاردتومان 
بوده است. اما فرایند پیگیری و وصول 
مطالبات دو سال زمان می برد و برای 
هر ســال که از آن بگذرد 25 درصد ســود منظور می شود. 
بنابراین بدهــی 4 هزار میلیارد تومانی ایــن فرد به بانک 
خصوصی در دو سال به حدود 6500 میلیارد تومان می رسد.

روان  گــروه ســالمت  رییس 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
»در هفته جاری ســه نفر مراجعه 
به مراکز اعتیاد اســتان داشته ایم 
که تست شیشــه آنها مثبت بوده 
با وجود اینکه آنها تاکنون شیشه 
مصرف نکرده اند. تحقیقات نشان 
داده است که تنباکوهای میوه ای 
آلــوده به شیشــه می باشــند و 

خانواده ها توجه کنند که مصرف قلیان میوه ای باعث اعتیاد 
به شیشه می شود.« قطعا صحبت های دکتر علی بهرام نژاد 
با سند و مدرک مطرح شده و حتما در برخی از تنباکوهای 

میوه ای، شیشه وجود داشته است. 
اما اینگونه کلی صحبت کردن فقط 
باعث افزایش شــایعات در این مورد 
می شــود بخصوص کــه این روزها 
جمع آوری قلیان خانه ها در دستور 
کار مســئوالن قرار دارد. امیدواریم 
آقای بهرام نژاد توضیحات مبســوط 
تری را دربــاره آلودگی تنباکوهای 
میوه ای به شیشه بدهد. از یاد نبریم 
تنباکوهای میوه ای در اکثر سوپرمارکت ها یافت می شوند و 
خرید و فروش آن منع قانونی ندارد. بنابراین نمی توان بدلیل 

وجود شیشه در تنباکوهای میوه ای مردم را سرزنش کرد.

تعدادی از دختــران حادثه دیده 
مدرسه ی روستای شین آباد، صبح روز 
شنبه )۹ اسفند( در اعتراض به عدم 
پرداخت دیه ی کامل از سوی »بیمه 
ایران« به همراه خانواده های شان در 
مقابل ســاختمان وزارت آموزش و 
پرورش در تهران تجمع کردند. این 
دانش آموزان می  گوینــد که »بیمه 
ایــران« و »آموزش و پــرورش« با 

هم کاری یکدیگر از وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده  های آن ها 
سوءاستفاده کردند و با تهدید و فریب آنان، به دلیل زن بودن، نصف 
دیه را به آن ها پرداخت کردند. این در حالی است که هشت تن از 

دانش آموزان که تن به این تهدیدها نداده 
بودند، موفق شده اند دیه کامل را دریافت 
کنند.  حسین احمدی نیاز، وکیل دانش 
آموزان شــین آبادی  با انتقــاد از عدم 
مالقات وزیر آموزش و پرورش با دختران 
شین آبادی، گفته علی اصغر فانی حاضر 
به دیدار با این دانش آموزان آسیب دیده 
روستای  دخترانه  است.مدرســه  نشده 
شــین آباد از توابع پیرانشهر روز ۱5 آذر 
۱3۹۱به دلیل نقص تجهیزات گرمایشــی دچار آتش سوزی شد 
که طی آن، دست کم 2۹ دانش آموز دختر دچار سوختگی شدید 

شدند و دو نفر از آن ها نیز بر اثر شدت جراحات، جان باختند.

فرمانده انتظامی استان کرمان 
گفته: » سن ۱5 سالگی بیشترین 
فراوانی نخســتین تجربه مصرف 
مــواد مخدر را به خود اختصاص 
داده است.« در گذشته استعمال 
مواد مخدر تنها مختص به افراد 
باالی 50 سال بود. طی دو دهه 
گذشــت ســن اعتیاد به بیست 
ســالگی رســید و امروزه ســن 

گرایش به مواد مخدر آن و اســتعمال آن به دوره نوجوانی 
یا به عبارت دیگر ۱4 – ۱3 ســالگی رســیده است. شاید 
بتوان مدعی شــد که یکی از علــت های رواج این معضل 

قابل دسترس بودن انواع مواد مخدر 
اســت. مواد مخدر به قدری فراوان 
است که هر کسی می تواند با صرف 
مدت زمان اندکــی در هر نقطه از 
شــهر نســبت به تهیه و خرید این 
مواد اقدام کند. نکته قبل توجه که 
نمــی توان آن را نادیده گرفت انکار 
مسئوالن مربوطه در امور آموزش و 
پرورش اســت که همانند مسئوالن 
سال های پیش دانشگاه ها به جای حل صورت مسأله به 
پاک کردن آن می پردازند و حتی منکر شــیوع اعتیاد در 

میان دانش آموزان می شوند.

در هفتــه ای کــه گذشــت 
دو کنســرت علی رغم داشــتن 
مجوزهای الزم لغو شدند. کنسرت 
علیرضا قربانی در مشهد و کنسرت 
سیروان خسروی در بوشهر این بار 
طعم لغو اجرا را کشــیدند.گرچه 
سیروان خســروی یک ماه قبل 
در بوشهر با چنین اتفاقی مواجه 
شــده بود. ســیروان خســروی 

پیش از این قرار بود در روزهای ۱7 و ۱۸ دی ماه کنســرت 
خود را در بوشــهر برگزار کنــد که بعد از جنجال مربوط به 
برگزاری کنســرت گروه لیان در این شهر، کنسرت سیروان 

لغو شــد.علیرضا قربانی هم که با لغو 
کنســرتش در چناران مشهد روبرو 
شده بود با بیان این که اهالی موسیقی 
حتــی در دولت های نهــم و دهم، با 
مشکالت کنونی مواجه نبودند، گفته: 
»انتظــار ما از دولِت تدبیر و امید این 
است که شــعار هایش را محقق کند 
و به انتظارات پاســخ دهد.« از طرف 
دیگر پیروز ارجمنــد مدیرکل دفتر 
موسیقی ارشاد در مراســمی گفته شاید فرصتی نباشد که 
من در سال جدید در خدمت شما باشم و برخی سایت ها از 

استعفای او بدلیل لغو پیاپی کنسرت ها خبر دادند.

جدیدترین تخلف؛ فساد 6500 میلیاردیلغو کنسرت این بار در کرمان

وزیر دختران شین آبادی را ندیدتنباکوی میوه ای آلوده به شیشه

لغو کنسرت و خداحافظی پیروز ارجمندگرایش به مواد مخدر از 15 سالگی

سوژه های ایرانسوژه های کرمان
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در حاشیه نقش دالالن در کشاورزی کرمان

بیچاره کشاورز!
رضا عبادی زاده

کشــاورزانی کــه هرســال با وعــده های 
مســئوالن دوبــاره وام می گیرند تــا بکارند. 
گوجه، خیار و محصــوالت دیگری که انصافا 
جملگــی از پرمصــرف ترین محصــوالت در 
جامعه هستند. همه رنج ها را تحمل می کنند 
تا محصولشان به ثمر برسد و با امید به فروش 
منصفانه محصوالتشــان، سختی ها را تحمل 
می کنند. امــا همین که به فصل برداشــت 
محصول می رســند دوباره داســتان مصیبت 
بار سال های گذشــته تکرار می شود. دالالن 
محصوالت را با قیمتی بســیار کم می خرند و 
نزدیک به ده برابــر این قیمت، محصول را به 
میوه فروشان می فروشند. نه فقط در شهرهای 
دور بلکــه چند خیابان آن طــرف تر از زمین 
کشاورزی که از آن محصول را خریده اند. این 
اوضاع غمباِر کشــاورزان جنوب کرمان است. 
منطقه ای که به باید بهشت کشاورزان باشد، 
بهشت دالالن شــده است.  در حال حاضر در 
بازار شهر کرمان گوجه ای که در مزرعه حتی 
کیلویی ۱50 تومان نیز خریداری نمی شــود 
کیلویی هزار تومــان ارزش دارد و خیاری که 
حتی ۱00 تومان هر قیمت ندارد بیش از 700 
تومان به دســت مصرف کننده می رسد. هم 

کشاورز ناراضی است و هم مصرف کننده. یکی 
از ارزانی و دیگری از گرانی و هر دو طرف هم 
حق دارند. قیمتی که گوجه را از کشــاورز می 
خرند حتی از هزینه ســبد جمع آوری گوجه 
هم کمتر اســت و این عمق فاجعه را نشــان 
می دهد. با این وضعیت کدام کشــاورز حاضر 
است سال بعد دوباره محصولی را بکارد؟ وقتی 
کشت محصولی کم شــود، آن محصول سال 
بعد نایاب می شود و باز این دالالن هستند که 
از این کمیاب شدن محصوالت سود می کنند. 
چرا که قیمــت محصول کمیاب در بازار چند 
برابر می شــود. این دوِر باطل سال هاست که 
تکرار می شــود و مسئوالن مربوطه کاری جز 
بیانیه دادن انجام نمی دهند. در بهترین حالت 
البته صحبت هایی تند درباره مقابله با دالالن 
مطرح می شود و زمانی که کار از کار گذشته و 
کشاورز ضرر زیادی کرده بحث قیمت توافقی 
مطرح می شــود.مصداق این ماجرا هم اوضاع 
بد کشــاورزان جنوب کرمان است که سال به 

سال بدتر می شود.
محمد یوســفی یکی از کشــاورزان جنوب 
کرمان به مهر گفته: اکثر کشــاورزان در سال 
جاری الگوی کشت را دقیق رعایت کرده اند و 

به هیچ عنوان از الگوی کشت بیشتر محصول 
تولید نشده است زیرا در سالهای گذشته طعم 
تلخ ورشکستگی را چشیده بودیم. حاال ابتدای 
برداشــت محصول گوجه و خیــار در جنوب 
کرمان اســت و هنوز به اوج برداشت نرسیده 
ایم اما نرخ بهترین و با کیفیتترین گوجه ۱50 
تومان اســت و هر روز هم کمتر می شود در 
واقع برای برداشت محصول باید قیمت بیشتر 
از آنچــه که نرخ گذاری شــده را بپردازیم تا 
کارگران محصول را برداشــت کنند. او ادامه 
داده: خیلی هــا ترجیح می دهند محصول به 
خوراک دام هایشان تبدیل شود تا حداقل پول 
و علف و یونجه برای چرای دام ها را پرداخت 
نکنند. نمی شود شعار افزایش تولید و پیشرفت 
را بدهیــم اما در عمل از تولید کننده حمایت 
نکنیم مگر چه کار دارد دست دالالن را از بازار 
کم کنیم. محمد تاجیک دیگر کشاورز منطقه 
نیز حرف های جالبی زده: اینجا اگر بخواهیم 
شــرافتمندانه زندگی کنیم باید کشــاورزی 
کنیم نه کارخانه ای اســت و نه زمینه اشتغال 
اما این هم نتیجه کشــاورزی است یک سال 
ســود میکنیم و چند سال ضرر می دهیم. در 
سالهای گذشته مثال برای محصول خیار سود 

می کردیم و روی گوجــه ضرر یا بالعکس اما 
حــاال گوجه و خیار و ســیب و توت فرنگی و 
سایر محصوالت فرقی ندارد دالالن یاد گرفته 
اند که میتوانند دست رنج ما را به یغما ببرند. 
چرا هر ســال باید با مشکل کمبود کامیون و 
ســوخت و حمل و نقل مواجه باشیم چرا هر 

سال دالل بازی است و افت قیمتها.
 ناگفته نمانــد در ادبیات علم اقتصاد و در 
فرآیند بازاریابی محصوالت کشاورزی نه تنها 
واسطه ها نفی نشده اند بلکه نقش آن ها نیز 
تعیین کننده اســت چرا کــه تولید صرف در 
بخش کشــاورزی کافی و کامل نیست و این 
تولید باید از طریق توزیع مناســب به راحتی 
به دســت مصرف کننده برسد. هم چنین به 
موجودیت  کارشناســان  از  بســیاری  عقیده 
تولیدکننــده و مصرف کننــده فقط در گرو 
موجودیت واسطه هاست و چنان چه عملکرد 
واســطه ها در نظام اقتصادی در جایگاه خود 
باشــد نه تنها نقش منفی و تخریب کننده در 
این بخش ندارند، بلکه نقش آن ها بسیار هم 
مثبت ارزیابی می شــود.آنطورکه پیداســت 
نقش واســطه ها در ایران بیشتر منفی است 
تا مثبت. اما به هر صورت نکته مهم این است 

که نقش این واســطه ها در بخش کشاورزی 
هم چنان پررنگ است و کشاورزان نیز بنا به 
دالیلی ناچار به فروش محصوالتشــان به این 
قشر هستند به نحوی که همین کشاورزان به 
شــدت اعتقاد دارند فقط رنج و زحمت تولید 
محصوالت کشــاورزی بر دوش آن هاست در 
حالی که ســود اصلی تمام زحمات آن ها را 
دالل ها و واســطه ها بــه جیب می زنند.  به 
نظر می رســد تنها راهی کــه در کوتاه مدت 
چاره ساز است، ورود دولت به عنوان هدایتگر 
در این مقوله است. دولت باید با به کارگیری 
نقش حاکمیتــی خود، میزان تولیــد و بازار 
محصــوالت را تعییــن کند و به واســطه ها 
اجــازه ندهد تا این گروه بــه نفع خود منابع 
درآمدی کشــاورزان را ضایع کنند. بسیاری 
از کارشناسان پیشــنهاد می کنند از قابلیت 
اتحادیه های تولیدکننــده در بخش خرید و 
توزیــع این محصــوالت بهره گیری شــود و 
محصوالت خریداری شــده توســط سازمان 
تعاونی روســتایی هم زمان به فروش برسد تا 
خرید این محصوالت با ســهولت انجام گیرد 
و هم چنین از کیفیت محصوالت نیز کاســته 

نشود.

آنچه به جایی نرسد 
فریاد است

ادامه از رویه اول

همگی بر این موضوع واقفیم که حضور 
مدیران غیرورزشــی در ورزش بزرگترین 
آســیب را بر پیکــره ورزش زده و خواهد 
زد، امــا کاراته کرمان کــه حضور مدیران 
غیرورزشــی را تجربه کرده بــود و از این 
آسیب جان ســالم بدر برده بود بار دیگر 
تن به تصمیــم و انتخاب مدیران ارشــد 
اســتان و مدیرکل وقت تربیت بدنی داد و 
به امید اســتفاده از جایگاه و نفوذ شخص 
منتخــب و با تالش و دلســوزی مربیان و 
پیشکســوتان همچون گذشته خأل حضور 
فــردی غیرورزشــی را پر کــرده و راه رو 
به رشــد و پیشــرفت خود را ادامه دهد. 
در ســال های اول تصدی جناب ســردار 
ناکامی ها و افت محسوس کاراته را نتیجه 
عدم آشــنایی و هماهنگ نبودن مجموعه 
با ایشــان تصور کردیم و بــه امید آینده 
خــوب و بدون دغدغه مالــی هیأت هیچ 
مداخله و خرده گیری از ســوی مربیان و 
پیشکسوتان صورت نگرفت و حتی مدیران 
تربیــت بدنی وعــده آینده ای درخشــان 
را برای کاراته اســتان می دادند و همگی 
را ترغیب و تشــویق همــکاری با هیأت و 
در رأس آن جناب ســردار می کردند. اما 
با گذشت چندین ســال کاراته استان به 
جایگاهی تنزل کرده که بزرگان ســکوت 
را خیانتی به این ورزش دانســته هرچند 
خوب می دانیم گــوش اگر گوش تو و ناله 
اگر ناله ماســت آنچه البته به جایی نرسد 

فریاد است.!!
جالــب و تأمــل برانگیز اســت تمامی 
مدیران ورزشــی به افت و تنــزل کاراته 
اذعان داشته و در بدو ورود قول همکاری 
و تغییرات اساســی را در کاراته استان می 
دهند اما بعد از گذشت مدتی محتاطانه در 
این مورد صحبت کرده و تنها راه را تغییر 
در بدنــه هیأت می دانند و تمامی گناهان 
را گردن مســؤولین رده پایین هیأت می 

اندازند؟!
بیشتر دســت اندرکاران عدم موفقیت و 
احراز پایین ترین رتبه تاریخ کاراته از نظر 
فدراسیون را ســوء مدیریت دانسته و اگر 
تاریــخ ناکامی ها را متوجــه زیرمجموعه 
هیأت بدانیم عمداً صورت مســئله را پاک 

کردیم و جفائی بزرگ بر آنها می باشد.
جناب ســردار که به عنــوان نماینده 
مجلس بیشــتر اوقات خــود را در تهران 
ســپری می کنــد و اگر هم عزم ســفر به 
اســتان را نمایند یقیناً جایــی جز حوزه 
انتخابی خود برنمی گزینند که فرسنگ ها 
تا مرکز استان فاصله دارد چگونه می توان 
نظاره گــر عملکرد افــراد منتخب خود در 
هیأت باشــد و اگر هم افــراد ناتوان را در 
مجموعه هیأت انتخاب کرده بدون تعارف 
و رو دربایســتی باز از سوء مدیریت ایشان 

است.
کار بجایی رســیده که یکی از دورقاب 
چین ها علناً دســت به تهدید زده و کنار 
زدن ســردار از هیــأت را غیرممکــن و 
تالش برای اینــکار را جابجائی مدیر کل 
دانســته ؟! آیا واقعاً اینچنین است؟ مدیر 
کلی کــه می خواهد از نابــودی و اعتزال 
هیأتی جلوگیری کند آیا مســتحق تهدید 
اســت؟ تمامی دســت اندرکاران لجاجت 
ســردار بر ماندن را تنها تا زمان انتخابات 
مجلس در سال آینده می دانند و خواستار 
ســکوت کاراته کاها تا آن زمان شده اند اما 
ایــن وعده-ای بوده کــه مدیران قبلی در 
انتخابات گذشته دادند و یقین داشتند اگر 
سردار به عنوان نماینده درمجلس حضور 
یابد دیگر ریاست بر هیأت را در شان خود 
ندانسته و عطایش را به لقایش می بخشد 

و دیدم که اینگونه نشد!!
توقع جامعــه بزرگ کاراته اســتان از 
مدیران ارشــد اینســت که بدون در نظر 
گرفتن مالحظات و واهمه های سیاســی، 
غیرقانونــی بودن تصاحب ریاســت هیأت 
را طبق بخشــنامه ها و قوانین به ایشــان 
گوشزد و ایشــان را راغب به کناره  گیری 
نمایند و هیچ اضطرابی از ترکش های بعد 
از تغییر به خود راه ندهند، درخواستی که 
بارها و بارها با ارائــه طومارهای متعدد و 

امضا بزرگان بی جواب مانده است.
الخیُر فی ماوقع
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رویداد حقوق دی ماه 
بازنشستگاه صنعت 

فوالد کرمان 
پرداخت شد

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان صنعت فوالد 
کرمان از پرداخت حقوق دی ماه بازنشســتگاه صنعت 

فوالد کرمان خبر داد.
به نقل از روابط عمومی کانون بازنشســتگان فوالد 
کرمان، هوشــنگ انکوتی  با تشکر از نمایندگان استان 
در مجلس شورای اسالمی و رســانه ها برای همکاری 
در تصویــب اختصاص مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای 

پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان صنعت فوالد، گفت: 
خوشبختانه حقوق دی ماه به حساب بازنشستگان واریز 
شــد. وی با بیان اینکه ۱4۹ نماینده در مجلس شورای 
اسالمی با این پیشــنهاد موافقت کرده و به کمیسیون 
تلفیق ارائه شــد، ابراز امیدواری کــرد: با حضور دکتر 
محمدرضــا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شــورای اســالمی و دکتر امیری نماینده مردم 

زرند و کوهبنــان موافقت نهایی گرفته شــود. انکوتی 
همچنین از واریز حقوق معوقه ماه بهمن بازنشســتگان 
خبــر داد و افزود: طبق توافق انجام شــده و پی گیری 
های متعدد پس از اجتماع بازنشستگان مقابل مجلس 
شورای اسالمی قرار شد که در تاریخ 20 اسفند حقوق 
بهمن نیز پرداخت شود. وی خاطر نشان کرد: همچنین 
حقوق اسفند به همراه عیدی بازنشستگان نیز در تاریخ 

27 اسفند به حسابشــان واریز می شود. رئیس هیئت 
مدیره کانون بازنشستگان صنعت فوالد کرمان با اشاره 
به اینکه با موافقت نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اســالمی 40 درصد از سهام دخانیات کشور به صندوق 
بازنشســتگان فوالد واگذار شــد، گفت: امید اســت با 
واگذاری این ســهام از این به بعد شــاهد معوقه حقوق 

بازنشستگان نباشیم.
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شهداد در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت ۱63/45 مترمربع تحت پالک ۱3065 فرعی از 4776 
اصلی واقع در بخش ۱ کرمان به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 20 متری امام ســجاد 
کوچــه جنب نانوایی خریداری از محل مالکیت آقای ســید عباس عمرانی محرز گردیده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹3/۱2/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹3/۱2/۱6

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
پ 7۸4

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱3۹3603۱۹0020۱0207 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خسرو رموک فرزند حسین بشماره شناسنامه 60۸00۱07۹۸ صادره از 
منوجان در یک باب خانه به مساحت ۸7۸ مترمربع پالک 676 فرعی از 6۹0 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 6۹0 اصلی قطعه پنج واقع در حسین آباد منوجان بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای عباس دوراندیش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹3/۱2/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹3/۱2/۱6

رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی
م/الف 345

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹3603۱۹0020۱0۱4۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس بخرد فرزند چراغ بشماره شناسنامه ۱7۹ صادره از کهنوج در 
یک باب مغازه به مساحت 2۸ مترمربع پالک ۸57 فرعی از 4۹7 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱3 فرعی از 4۹7 اصلی قطعه چهار واقع در نورک آباد قلعه گنج بخش 46 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای نورک احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹3/۱2/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹3/۱2/۱6

رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی
م/الف 343

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱3۹3603۱۹007034۸75 هیات دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی شورابادی تکابی فرزند محمد بشماره شناسنامه 3۸۸۹ صادره از کرمان در 
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت ۱7۸/50 مترمربع تحت پالک ۱3036 فرعی از 4776 اصلی واقع 
در بخش ۱ کرمان به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 25 خریداری از محل مالکیت آقای 
سید نصراله عمرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹3/۱2/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹3/۱2/۱6

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
پ 7۸3

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹3603۱۹0020۱0202 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیلی شکرالهی فرزند عین اهلل بشماره شناسنامه 6۹۸2 صادره از منوجان 
در یک باب خانه به مســاحت ۱4۸4 مترمربع پالک 677 فرعی از 6۹0 اصلی مفروز و مجزی شــده از 
پالک 6۹0 اصلی قطعه پنج واقع در حســین آباد منوجان بخش 46 کرمان خریداری از مالک رســمی 
آقای محمد دوراندیش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹3/۱2/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹3/۱2/۱6

رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی
م/الف 344

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹3603۱۹0020۱0۱67 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصیب زابلی پور فرزند قاســم بشماره شناسنامه ۸۹2 صادره از رودبار 
در یک باب خانه به مساحت 472/3۹ مترمربع پالک 6۸۹ فرعی از ۱۸۸ اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۱۸۸ اصلی قطعه ســه واقع در شهر رودبار – شهرک انقالب بخش 46 کرمان خریداری از مالک 
رســمی خانم ایراندخت خدادادی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹3/۱2/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹3/۱2/۱6

رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی
م/الف 342

اکبر هاشمی-آقا معلم بغض می کند. درست همان لحظه ای 
که می گویم »بیژن« مدام به مادر و پدرش التماس می کند که 
اسمش را عوض کنند. آقا معلمی که کارگردان ویدیوی »شیب 
و بام« است حاال در یک پراید سفید نشسته و گوشه ی چشم 
هایش به نم می نشیند. سکوت بغض را پس می زند...:» نمی 
خواســتم این طور شــود. به خدا بیژن دانش آموز زرنگی بود. 
وقتــی به صورت کتبی امتحان می گرفتم همه ی جواب ها را 
مو به مو می-نوشت. هوش و ذکاوت از چشم هایش می بارید.« 
هر وقت اسم بیژن را می آورد یک آقا می گذارد جلوی اسمش. 
- داســتان این فیلم چه بود؟ چــرا از بیژن فیلم گرفتید؟ از 
آنجایی که به کار عکاسی عالقه داشتم، دوربین و سیستم ها را 
می شناختم و برایم جذابیت داشت. شروع کردم به فیلم گرفتن. 
از هر کجا و هر چیزی. این بود که از بچه ها هم فیلم می گرفتم. 
لحظات کالسم را ثبت می کردم. حتی صحبت کردن و بازی 

کردن بچه ها در زنگ تفریح را هم ضبط می کردم. 
- این فیلم هم در چنین فرایند و پروسه ای گرفته شده؟ این 
فیلم تنها یکی از هزاران فیلمی است که من گرفتم. گوشی ام  
5700نوکیا بود و دوربین در کنارش قرار داشــت. یعنی وقتی 
دوربین را روی میز می گذاشتم، لنز کنارش قرار می گرفت و 
معلم نبود کــه دارد فیلم می گیرد. این طور نبود که دوربینم 

را بگیرم جلوی دانش آموز و دانش آموز دچار استرس شود. 
- با این فیلم ها چــه می کردید؟ فقط من فیلم نمی گرفتم. 
معلم های دیگر هم فیلم می گرفتند. جلساتی در دفتر مدرسه 
داشــتیم که همه فیلم هایی را که گرفته بودند می آوردند و 

نشان بقیه می دادند.
- بعد به فیلم ها می خندیدید؟ به هیچ وجه. این نوع حرکات 
دانش آموز برای یک معلم عادی اســت. اصاًل برایش خنده دار 

نیست. وضعیت بچه ها را بررسی می کردیم.
- مسئله اصلی تان چه بود؟ مسئله این بود که چرا یک دانش 
امــوز خوب می تواند حرف بزند و جواب معلم را بدهد یا چرا 
دیگری این توانایی را ندارد؟ اتفاقاً اداره از ما خواســته بود که 
در مورد کالس خودمان مقاله ای بنویسیم، اینکه چه کارها و 
خالقیت هایی را برای آموزش بچه ها انجام می دهیم. من این 
مسئله را هم نوشتم و فرستادم برای استان. نمی دانم که چرا 

بین این همه فیلم، این یکی رسانه ای شد.
- این فیلم را هم ارائه کرده بودید؟ خیر.

- پس چطوری فیلم پخش شــد؟ عرض کردم که فیلم بین 
همکاران منطقه چرخید آن هم برای بررسی نکته های آموزشی 
فیلم. فیلم های همکاران دیگر هم هنوز دســت من هست یا 
فیلم های دیگری که من گرفته بودم دست آنها مانده. حاال از 
میان آن همه، این یکی به نظر آنها که معلم نیســتند، جذاب 

آمده است.
- یعنی خودتان این فیلم را در فضای مجازی و اینترنت پخش 
نکردید؟ خیر. این فیلم به نظر من چنین جذابیتی نداشت. من 
عادت داشتم به این نوع حرف زدن بچه ها. حتی فکر نمی کردم 
که بشود به حرف زدن این بچه ها خندید. یک چیز عادی بود. 
خب بچه نمی توانســت جواب بدهد. این عادی ترین اتفاق در 

یک کالس است.

- وضعیت بیژن چطور بود؟ این آقا بیژن اصاًل دانش آموز ضعیف 
و تنبلی نبود. خیلی هم زرنگ و نفر اول کالس بود اما شفاهی 
نمی توانست به سواالت معلم جواب بدهد. فعل و فاعل رو با هم 
قاطی می کرد و جمله های عجیب و غریب می ســاخت. یک 
طوری که آدم اصاًل نمی توانست بفهمد چه می گوید. در حالی 

که دانش آموز باهوشی بود. خیلی خیلی باهوش بود.
- بیژن مفهوم اصطالحی مثل سرمایه ی ملی را می دانست؟ 

بله.
- مفهوم شــیب و بام را چی؟ به هر حال همیشه در خانه ای 
زندگی می کرده که پشت بامش شیب دار بوده؟ چون جلوی 
من ایســتاده بود و چون از او به شکل شفاهی سوال پرسیده 
بودم، نمی توانســت آن لحظه کلمات را جور کند. از طرفی ما 
اجازه نداشتیم به زبان محلی از بچه ها سوال کنیم و او متوجه 

سوال من به شکل کامل نمی شد.
- خودش که می گفت اصالً متوجه فیلم گرفتن نشــده، اصاًل 
آن لحظه در خاطرش نبود؟ این تصور به وجود می آید که به 
خاطر دوربین دستپاچه شده؟ او اصالً نمی توانست دوربین را 
ببیند. از الی انگشــتانم فیلم می گرفتم. چون می دانستم که 
توی کالس نباید دوربین باشــد، بچه ها مضطرب می شوند و 

تحت فشار قرار می گیرند.
- وقتی دیدید به این شــکل گسترده پخش شده، چه حسی 
داشتید؟ راستش اوایل برای خنده نبود که این فیلم پخش شد. 
بیشــتر برای مردم جالب بود. حتی یکی از معلم های شیرازی 
توی وبالگش نوشته بود من هم همچنین دانش آموزش دارم 

ولی بعد که رفــت توی »یوتیوب« و »آپــارات« دیدم حالت 
مسخره پیدا کرده است.

- دیدم توی سایت ها و بیشــتر آن جاهایی که پخش شده، 
رفتید کامنت گذاشته اید و توضیح دادید که این دانش آموز 
خیلی هم باهوش و با استعداد بوده با چه انگیزه ای این کار را 
انجام می دهید؟ چون  می دیدم که اظهار نظرهایی که می کنند 

درست نیست، واقعیت نیست ...
- ناراحتید؟ خیلی خیلی ناراحتم.

- آخرین باری که او را دیدید کی بود؟ آخرین بار تلفنی بود، 
کار دومم در همان منطقه ی روستایی است. گاهی مثاًل ماهی 
یک بار به آن روستا سر میزنم. همه ی هم کالسی هایش را دیدم 

ولی بیژن از آنجا رفته و دیگر ندیدمش....
- مــی دانید االن چه کار می کند؟ آخرین بار به من گفت که 

می رود گچ کاری.
- پس می دانید که ترک تحصیل کرده؟ بله اما پدرش می گفت 

که هرجوری هست باید به مدرسه برگردد.
- خودش البته می گوید که می خواهد اسمش را عوض کند. 
خانه شان را هم به خاطر همین موضوع عوض کردند. می گفت 
که همه مســخره اش می کنند. احســاس خودتان چیست؟ 
نمی دانم .... در خیلــی از این کامنت ها هم به آقا بیژن فحش 

دادند هم به من. )سکوت ... بغض ....(
- ظاهراً خود شــما هم قربانی هســتید؟ من از گرفتن فیلم 
پشیمان نیستم، اگر در همان شرایط باشم، باز هم همان کار را 

می کنم، چون فکر می  کنم که کار درستی بود.

دانش آموز کلیپ شیب، بام در شیب سقوط
» شیب؟ بام؟ شیبدار؟« این کلمه ها را از زبان 
دانش آموز مضطربی که نمی دانست به معلمش 
چه بگوید، در یک کلیپ یک دقیقه و 45 ثانیه ای 
شنیدیم. کلیپی که به سرعت در اینترنت پخش 
شد و اکثرمان آن را دیدیم. دیدیم و لبخندی بر 
لبانمان نشست. این کلیپ و نحوه ادا کردن کلمات 
توسط آن پسر استرسی آنقدر گرفت که به یک 
تکه کالم تبدیل شد. خیلی وقت ها در صورتی که 
گفته های فردی را نمی فهمیدیم با گفتن »شیب؟« 
به همان لحن به طــرف مقابل می فهماندیم که 
متوجه منظورش نشده ایم. مضمون این کلیپ 
حتی به برنامه های طنز هم راه یافت. شخصیت 
بابا اتی در سریال قهوه تلخ بارها با لحنی مشابه 
از کلمه شیب استفاده کرد و با یادآوری آن کلیپ 
خنده را بر لبانمان نشاند. خنده یک جامعه حاال 
به قیمت تغییر سرنوشت کودک کلیپ تمام شده 

است. بیژن، همان پسر مضطرب و استرسی، حاال 
گچ کاری را به درس خواندن ترجیح داده. دلیلش 
هم مسخره شدن توسط دیگران است. اینکه او 
را خنگ بخوانند در حالیکه شــاگرد اول کالس 
خود بوده. این اتفاق حاصل خودخواهی تمام عیار 
جامعه ایست که ادعای با فرهنگی اش گوش فلک 
را پر کرده. جامعه ای که از زمین و زمان ایراد می 
گیرد اما خودش حتی در اجرای ساده ترین قوانین 
رانندگی که به فرهنگ مربوط است، مانده است. 
جامعه ای که در آن همه در ظاهر روشنفکرند و 
دیگران را کوته فکر می خوانند. حاال با انتشار خبر 
ترک تحصیل بیژن، همه معلم را نشانه رفته اند. 
انار که آن معلم بزور فیلم را به همه نشــان داده 
است. در تقصیر معلم بیژن شکی نیست اما تقصیر  
ما که آن کلیپ را دیدیم و به دیگری نشان دادیم 

کمتر از معلم بیژن نیست.

بیژن شاگرد زرنگ کالس بود

رضا عبادی زاده
معاون سردبیر

یادداشت هفته

نهضت
تنباکوی دولتی

چنــد وقتی اســت که قلیــان دوباره 
خبرساز شده است. در دوره ناصرالدین 
شاه قاجار بود که نهضت تنباکو توسط 
مراجــع و مردم ایران شــکل گرفت و 
مردم برای اعتراض به قرارداد تنباکوی 
ناصرالدین شــاه با تالبوت انگلیســی 
قلیان ها را شکســتند و باعث لغو این 
قرارداد شــدند. حاال با گذشت بیش از 
یک قرن از ایــن اتفاق، این بار نهضت 
تنباکوی جدیدی شکل گرفته است. با 
این تفاوت که مردم در آن نقشی ندارند 
و مسئوالن شمشیرها را برای قلیان از 

رو بسته اند.
اســتاندار کرمان در جلســه شــورای 
سالمت و امنیت غذایی استان کرمان 
گفته: از ابتدای اسفند از عرضه قلیان در 
رستوران ها و سفره خانه ها جلوگیری 
شــود. قبل از آن هم معاون دادستان 
کرمان گفته بود: باید با همکاری همه 
دستگاه ها قلیان خانه ها تعطیل شوند. 
در اینکــه قلیان برای ســالمتی افراد 
ضرر دارد هیچ شکی نیست و رسیدن 
به جامعه ای که کســی در آن قلیان 
نکشــد بســیار ایده آل است اما جمع 
آوری قلیان ها و قلیان خانه ها، آن هم 
با طــرح های ضربتی نه تنها مثمرثمر 
نیست بلکه اثرات منفی برجای خواهد 

گذاشت.
ممنوعیت اســتفاده از قلیان در پارک 
هــا و جمع آوری قلیان خانه ها باعث 
می شــود قلیان به خانه ها برود و چه 
تضمینــی وجــود دارد در خانه پای 
مواد مخدر دیگری به میان کشــیده 
نشــود؟ اگر قلیان خانه هــا و قلیان 
در ظاهر جمع شــوند، مصرف قلیان 
در کشــور کاهش می یابد؟ مگر چند 
ســال پیش طرحی مشابه اجرا نشد و 
مصرف قلیان بیشــتر از قبل نشد؟ از 
طرف دیگر با توجه به محدودیت های 
تفریحی که در کشــور ما وجود دارد، 
قلیان خانه ها از معــدود مکان های 

تفریحی محسوب می شوند. 
در صورت بســته شــدن قلیان خانه 
ها آیا جایگزینی بــرای اوقات فراغت 
جوانان ایجاد می شود؟ اگر جایگزین 
مناســبی وجود نداشته باشد چه بسا 
جوانان به خالف هــای دیگری روی 
بیاورند. آنوقت مســئول این خالف و 
از چاله به چاه افتادن جوانان کیست؟ 
از طرف دیگر تجربه نشان داده هرگاه 
فرهنگ ســازی درست صورت گرفته 
باشــد، جامعه خود بخود به ســمت 

مسیر درست می رود.
 مگر رئیــس جمهور نگفــت باید به 
مردم آگاهی  داد تا آنان خود انتخاب 
کنند، کدام راه بهتر اســت. آیا طرح 
ضربتی و روش قهری در مسئله قلیان 
همــان آگاهی دادن به مردم اســت؟ 
عالوه بر این، آیا فکری برای صاحبان 
قلیان خانه ها شــده است؟ مگر قهوه 
خانه دارها جوازهای الزم را از سازمان 
های مربوطه کسب و براساس همین 
جواز برای کارشــان ســرمایه گذاری 
نکرده اند؟ چه کســی مســئول برباد 
رفتــن این ســرمایه اســت؟ در این 
کردن  بیکار  اشتغال،  نامناسب  اوضاع 
صاحبان قهوه خانــه ها چه دردی را 
از جامعه دوا می کند؟ آیا بهتر نیست 
مســئوالن محترم به جای پایه ریزی 
چنین روش های قهری و ضربتی،  با 
برنامه ریزی منظم و منسجم، زمینه را 
برای اشــتغال و اوقات فراغت جوانان 
فراهم کننــد  و با  دادن اطالعات الزم 
از پیامدهای مصــرف مواد دخانی به 
جوانــان، زمینه های کاهش به مصرف 

را در جامعه فراهم کنند؟

ریاست محترم فدراسیون کاراته
جناب حاج آقا سمندر

با ســالم و احترام، همانطور که مستحضرید 
کاراته کرمان در گذشــته ای نه چندان دور 
یکــی از مدعیان قهرمانــی و قهرمان پروری 
در ســطح کشــور، آســیا و جهان بود و این 
مهم جز با تالش و همدلی مربیان دلســوز و 
پیشکسوتان میسر نمی شد اما متاسفانه چند 
سالی اســت که کاراته کرمان دارای یک افت 
بسیار محســوس شده که کارشناسان همگی 
بر این موضوع اذعان دارند، کســب رتبه اخر 
رده بندی فدراســیون توســط کرمان باعث 
شد تا بار دیگر عاجزانه از جنابعالی به عنوان 
ریاســت محترم مجمع تقاضا کنیم بدون در 
نظــر گرفتــن مالحظات معمــول، فکری به 
حال کاراته در استان کرمان نمایید که یقیناً 
شــکوفایی این ورزش در ایــن منطقه چون 
گذشته بازوی مستحکم برای فدراسیون تحت 

مدیریت حضرتعالی خواهد بود. درخواســت 
هــای مکرری بــا امضا اکثر پیشکوســتان و 
بزرگان بارها و بارها خدمت مسئولین ارسال 
گردیده که متاسفانه و شاید هم ناخواسته این 
موضوع را سیاسی نموده اند و شوربختانه اکثر 
مدیران خود را وامدار سیاســیون می دانند و 
از بعد حادثه ریاست هیئت به نماینده مجلس 
محول شده اســت که نه تنها بازنشسته و دو 
شغله هستند بلکه ایشــان حتی ساعتی هم 
برای رتق و فتق مســائل کاراتــه در کرمان 
حضور ندارند و طبق بخشنامه وزارت محترم، 
حضــور نامبرده در این جایــگاه خالف قانون 
اســت و این ســوال در ذهن ما همیشــه بی 
پاسخ مانده که اجرای صریح قانون و برکناری 
ایشــان با این همــه مســتدالت قانونی چه 
عواقبی برای فدراسیون و تربیت بدنی خواهد 
داشت؟  فدراسیونی که مدیریت فردی شجاع 
که زبانزد عام و خاص می باشــد بر آن حاکم 

اســت! هر چند حضرتعالــی بیش از هرکس 
مطلعید اما یادآوری چند نکته خالی از لطف 
نمی باشــد جناب سمندر هر ســاله کرمان 
میزبانــی چند مســابقه کشــوری در مقاطع 
مختلف سنی بر عهده داشت که چندین سال 
است دریغ از یک میزبانی! کلیه شهرستانهای 
استان فعال و همه ساله قهرمانان ارزشمندی 
تحویل جامعه ورزش کشور می دهد، در چند 
ســال کدام قهرمان را سراغ دارید در گذشته 
اعزام تیم ها با کیفیت بســیار مطلوبی انجام 
می شــد اما در این ســالها اگر نگوییم بهتر 
اســت! دریغ از حضور رئیــس، نایب رئیس و 
دبیر در یکی از مســابقات قهرمانی کشــور ! 
کرمان بیشــترین داور ملــی و بین المللی را 
دارد در کدام مســابقات و لیگ های کشــور 
در این چند ســاله کرمانی ها به عنوان داور 
قضــاوت کردند؟ اعضای محتــرم هیئت تنها 
از عهــده مکاتبات اداری هم بر نمی آیند چه 

رســد اداره هیئت و ســبک های تابعه ! تنها 
تعداد محدودی مربی عاشــق و دلســوز که 
مورد غضب هیئت هم هســتند توانســته اند 
با همت و تالش خــود چراغ کاراته کرمان را 
روشــن نگاه دارند و از همه مهم تر جمعیت 
23/000 نفری )طبق بیمه ورزشی سال های 
گذشــته( کاراته استان را در حال حاضر چند 
نفر تخمین می زنید؟ ریاســت هیئت هم که 
دیدنشــان برای کارته کارهــا و مربیان آرزو 
شــده و به دلیل مشــغله های کاری نه تنها 
پاسخ گوی این معضل نیستند بلکه در تصور 
خود منت هم گذاشــته که این مسئولیت را 
قبــول نمودند ! خانه کاراته که در ســال ۹۸ 
می بایست به اتمام برسد و تمام مانور رئیس 
هیئت در عملکردشــان ساخت این خانه بود 
هنوز هیچ خبری از آن نیست در صورتی که 
بعضی از هیئت های مشــابه حتی با داشتن 
سرپرســت موفق به ساخت محلی اختصاصی 

برای خودشان شده اند و از همه مهم تر یکی 
از خیرین بدون هیچ نظر تبلیغاتی اولین خانه 
کاراتــه را در کرمان بــا پیگیری های مربیان 

مورد غضب ساخته است. 
یقینــاً قدیمی هــا و زحمت کشــان منتظر 
تصمیمــی خداپســندانه و عادالنه از ســوی 
حضرتعالــی هســتند هرچنــد کــه مربیان 
دلســوخته با هر شــرایطی به کارشان ادامه 
خواهند داد و نمــی گذارند این ورزش رو به 
اضمحالل رود اما با تصمیم شــجاعانه شــما 
خیل عظیمی از کاراته¬کاها را دعا گوی خود 
کرده و برای خود باقیات و صالحات ســاخته 
اید شــما که از خانواده معظم شهدا هستید 
یقیناً این فرموده امام راحل را سرمشــق خود 
قــرار می دهید که فرمودند» کاری بکنید که 

بماند، نه کاری بکنید که بمانید« 
جمعی از مربیان، داوران، قهرمان و 
پیشکوستان کاراته استان کرمان

نامه پیشکسوتان کاراته کرمان به رئیس فدراسیون کاراته کشور
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با ارسال عدد 2 به شماره 50002203034  رایگان عضو باشگاه خبری 
ذوالفقار شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید

رویه آخر

1 درخواست محسن رضایی برای بازگشت به سپاه پاسداران
»محسن رضایی« که ازسال ۱376 از سپاه پاسداران انقالب اسالمی خارج شده بود مجددا طی درخواستی 
خواهان بازگشــت به این نهاد نظامی شده اســت. هدف اصلی وی از بازگشت به این نهاد، تقویت بنیه علمی 
و نهاد دانشــگاهی ســپاه، عنوان شــده اســت. این احتمال وجود دارد که  پس از پذیرش مجدد درخواست 
رضایی، وی در دانشــگاه امام حســین)ع( مســتقر شــود، این در حالی اســت  که وی به صورت همزمان نیز 
درمجمع تشــخیص مصلحت نظام نیزحضور خواهد داشت. »محسن رضایی« درحال حاضر عضوهیات علمی 
دانشــگاه با درجه دانشیاری )Associate Professor( است که با توجه به طی مراتب علمی، به عنوان 
استاد)Professor( در دانشگاه امام حسین)ع( مشغول فعالیت علمی خواهد شد. الزم به ذکر است محسن 
رضایی در روزقدس با لباس رسمی سپاه پاسداران در راهپیمایی شرکت کرده بود. درصورت پذیرش درخواست 
محســن رضایی جهت حضور مجدد درسپاه پاســداران، با توجه به ممنوعیت قانونی، وی دیگر نمی تواند برای 

هیچ انتخاباتی، نامزد شود. 

2 امام جمعه عسلویه؛مساجد خالی شده، روزنامه ها پُر رو
حجت االسالم علی هاشمی نژاد امام جمعه عسلویه با تاکید براینکه  »امروز در جامعه بعضی از مساجد خالی 
شده است«، در اظهاراتی »روزنامه ها« را مورد حمله قرار داده و گفته است:» بعضی صداها باید خفه شود و از 
مســئوالن می خواهیم که قاطعانه با این روزنامه ها برخورد کنند.« به گزارش سایت رسمی امام جمعه عسلویه، 
حجت االســالم علی هاشمی نژاد در خطبه های نماز جمعه عسلویه با تاکید براینکه مساجد در جامعه اسالمی از 
اهمیت بســیار زیادی برخوردار هستند و از تقدس باالیی برخوردار است، گفته است: » اغلب امورات مردم در 
دوران پیامبر و ائمه در مســاجد انجام می شد اما متاسفانه امروز در جامعه بعضی از مساجد خالی شده است.« 
امام جمعه عســلویه  خطاب به نمازگزاران گفته اســت:» از شما انتظار داریم که مساجد را گرم نگه دارید و در 
این فضاهای معنوی حضور پیدا کنید و دیگران را هم به حضور در مســجد تشــویق کنید.« علی هاشــمی نژاد 
همچنین در خطبه های نماز جمعه عسلویه با انتقاد از رویکرد برخی روزنامه ها، گفته است:» این روزها شاهد 
حرکات زشــت روزنامه ها هستیم و متاســفانه برخی روزنامه ها پررو و بی حیا شده اند و به ساحت امام معصوم 
اهانت می کنند.« امام جمعه عســلویه با انتقاد از آنچه »سکوت مســئوالن در قبال این حرکات« عنوان کرده، 
خواهنان برخورد با روزنامه ها شده و گفته است:» مسئوالنی که باید پاسخگو باشند، ساکت هستند و چرا سد 
راه این روزنامه ها نمی شوند. بعضی صداها باید خفه شود و از مسئوالن می خواهیم که قاطعانه با این روزنامه ها 

برخورد کنند.«

3 اختصاص اراضی رایگان برای احداث حوزه های مقاومت بسیج 
به گزارش ایســنا،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی صبح امروز مصوب کردند اراضی رایگان 
بــرای احداث حوزه های مقاومت بســیج اختصاص یابد. نمایندگان مجلس بــا تصویب بند الحاقی دو تبصره 3 
الیحه بودجه ۹4 مقرر کردند وزارت راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شهرداری ها و بخشداری ها 
موظفند بنابر درخواســت سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر 
گرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب با عایت ماده )6۹( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
۱7/ ۱۱/ ۱3۸0 جهت احداث حوزه های مقاومت بســیج و سالن های ورزشی صالحین پس از آماده سازی بدون 

أخذ هزینه در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

4 بعضی بنیادها به جای هتل سازی در مشهد و کیش، زندان بسازند
»وزیر بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی« در حاشیه ی بازدید خود از زندان قزل حصار کرج گفت: »از لحاظ 
بهداشــتی این زنــدان گنجایش این تعداد زندانی را ندارد و در واقع دو برابــر بیش از ظرفیت زندان ها زندانی 
داریم.« به گزارش خبرگزاری »فارس«، حســن قاضی زاده هاشمی با بیان این که »سرانه بهداشت، غذا و نیروی 
انسانی در این زندان ها باید افزایش یابد«، تصریح کرد: »بنیادهایی هستند که اگر الزم باشد اسم می برم که به 
جای این که در مشــهد و کیش هتل بســازند یا کارهای اقتصادی انجام دهند بهتر است اقدام به ساخت زندان 
کنند البته منظور من این نیســت که از هتل ها کم کنیم و زندان بســازیم.« »وزیر بهداشت« با تاکید بر این که 
»شــاهد بیمارانی بوده که ایدز داشتند و دچار ســل مقاوم بودند« از مردم خواست »سعی کنند مرتکب جرم 

نشوند و پای شان به زندان باز نشود« چرا که »باعث بروز بیماری و مشکالت فراوان دیگر می شود«.

5 الزم شد مردم باید از نان شب خود بزنند تا از رزمندگان سوریه و عراق و لبنان 
و یمن حمایت شود

مهدی طائب، رییس »قرارگاه عمار« در یک سخنرانی در قم گفت: »ایران کشور امام زمان بوده و بار ظهور بر 
دوش جامعه ایران است؛ دنیا با ایران آماده می شود؛ مردم باید بدانند که اگر نیاز است باید از نان شب خود بزنیم و 
رزمندگان سوریه، عراق، لبنان و یمن را حمایت کنیم.« به گزارش خبرگزاری »رسا«، آقای طائب با بیان این  ادعا 
که »دشمن می داند از نظر نظامی نمی تواند هیچ کاری انجام دهد« اظهار داشت: »کنترل کشور یمن که جایگاهی 
بسیار حساس و استراتژیک در تنگه باب المندب دارد به دست گروهی به نام انصاراهلل، تغییر مدیریتی در عربستان 
و درگیری های سوریه و عراق سبب ایجاد یک دنیای متزلزل شده است که دشمن سبب را ایران می داند و حق با 

آنان است به دلیل این که اگر ایران نبود جنگ سوریه شکل نمی گرفت و انصاراهلل به وجود نمی آمد.« 

6 رد صالحیت عمومی »نخبه« فیزیک به دلیل داشتن »صدای زنانه«
دکتر قاســم اکسیری فرد، رتبه اول المپیاد فیزیک در ســال ۱374، بعد از پایان تحصیالتش در دانشگاه های 
صنعتی شــریف و علوم پایه زنجان، دکترای خود را در رشــته ی فیزیک ذرات بنیادین از »موسســه بین المللی 
مطالعات پیشــرفته« )SISSA( در ایتالیا گرفت و با وجود امکان ادامه ی تحصیل و تحقیق در خارج از کشــور 
تصمیم گرفت به ایران بازگردد. او از بهمن ماه ۱3۹2 به عنوان مدرس فیزیک پایه در دانشگاه خواجه  نصیر مشغول 
به کار شد و هم زمان پرونده او نیز در »هیات تایید  صالحیت عمومی« این دانشگاه در حال بررسی بود تا این که 
درخواســت او به دلیل داشــتن »صدای زنانه« رد گردید و از تمدید قرارداد وی در بهمن ماه امســال خودداری 
شد.دکتر اکسیری فرد شرح جلسه  ی بررسی صالحیتش می گوید: »پس از سوال های فراوان، به عنوان آخرین سوال 
از من پرســیدند اگر در کالس درس دانشجویان استاد را به ســخره بگیرند چه می شود؟ گفتم من از آنها تشکر 
می کنم و رد می شــوم.« او ادامه می دهد: »وقتی این سوال را پرسیدند، از  نظر فکری کمی به هم ریختم تا زمانی 
که اعالم کردند صالحیت فردی و عمومی شــما در کمیته بررسی صالحیت عمومی اساتید رد شده است. ماه ها 
رفت و آمد کردم و به هیچ وجه علت را به من نگفتند و تا ماه ها طفره می رفتند. تا روزی که در نمازخانه دانشــگاه 
بلند گو را از امام جماعت مسجد گرفتم و اوضاع را برای دانشجویان مطرح کردم، پس از آن امام جماعت و نماینده 
ولی فقیه در دانشــگاه ها پیگیر کار من شــدند و از جانب امام جماعت دانشگاه شنیدم، کمیته صالحیت عمومی 
دانشگاه خواجه نصیر صالحیت فردی من را رد کرده اند، چرا؟ چون من صدایم نازک است و به اصطالح آنان صدای 

زنانه ای دارم و احتمال داده اند در کالس درس مورد تمسخر دانشجویان قرار بگیرم.«

7 تایید به مرخصی آمدن محمدرضا رحیمی
دادستانی تهران، با انتشار اطالعیه ای، خبر به مرخصی آمدن محمدرضا رحیمی کمتر از دو هفته بعد از انتقال 
به زندان اوین را تایید کرد. در این اطالعیه ی کوتاه، دلیل اعطای مرخصی یک هفته ای به آقای رحیمی، »بیماری 
العالج و طوالنی مدت همســرش که در بیمارستان بستری است« عنوان شده است. آقای رحیمی روز 26 بهمن 
جهت ســپری کردن محکومیت 5 سال حبس خود با حضور ماموران دادستانی تهران در منزلش، به زندان اوین 
منتقل شــده بود. معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در ارتبــاط با پرونده ی اختالس در »بیمه ایران«عالوه بر 
دوران حبس به پرداخت ۸5/3 میلیارد تومان جریمه نیز محکوم شده است. او در زمان وقوع این اختالس، »رییس 

دیوان محاسبات کشور« بود.

8 نمایش بزرگترین دومینوی خاورمیانه با موضوع هسته ای
روز 27 بهمن ماه امسال مراسمی با عنوان »نمایش بزرگ ترین دومینوی خاورمیانه با موضوع فناوری هسته ای« 
در ســالن ورزشی کارگران گناباد برگزار شــد. در جریان این نمایش، موانع پیشرفت برنامه ی هسته ای جمهوری 
اســالمی هم چون »ترور دانشــمندان«، »تحریم ها«، »ویروس استاکس نت« و مراحل مختلف مذاکرات به ترتیب 
فرو می ریزند و جای خود را به پیام هایی در تایید موفقیت های هســته ای جمهوری اســالمی می دادند تا این که 
در مرحله ی پایانی یک موشــک، پرچم اسراییل را نابود می کند.حال ویدئوی این برنامه که توسط دانشگاه گناباد 
و شــهرداری این شهر برگزار شد، در وب ســایت های خبری پربیننده ی اســراییلی هم چون »جروزالم  پست« و 
»هاآرتص« منتشر شده است. این رسانه ها برگزاری چنین برنامه هایی را تاییدی بر این نظریه دانسته اند که هدف 

نهایی برنامه ی هسته ای جمهوری اسالمی، نابودی اسراییل است.

کارتون هفته

بــه گــزارش اداره ی روابط 
الملــل  اموربیــن  عمومــی و 
شــهردار  کرمان،  شــهرداری 
کرمان گفت: احداث پروژه های 
نُه گانه ،نقطه ی عطفی در تاریخ 
سازندگی استان و جنوب کشور 

خواهد بود.
کرمان،  اســتاندار  حضور  با 
و  رییس  اســتاندار،  معاونــان 
شهر  اسالمی  شــورای  اعضای 
کرمان، شهردار کرمان، مدیران 
مختلف اجرایی استان کرمان و 
االنبیا،  خاتم  قرارگاه  مسئوالن 
پروژه های نُه گانه ی شهر کرمان 
شامل مطالعات مترو و احداث 
غیرهم ســطح  تقاطع  هشــت 
که قرار اســت توســط قرارگاه 
اجرا  کرمــان  در  خاتم االنبیــا 

شوند، آغاز شد. 
آیین  در  کرمــان  شــهردار 
آغــاز این پروژه ها با اشــاره به 
اقتصادی  توسعه ی  طرح مثلث 

اســتاندار کرمــان گفــت: در 
راستای ترسیم مثلث توسعه ی 
استان کرمان بر محور والیت و 
توسعه، اعضای شورای اسالمی 
شــهر کرمــان و بــه خصوص 
رییس شــورا در چارچوب این 
طرح پروژه های شهری را دنبال 

می کنند.
با اشاره  ابوالقاسم سیف الهی 
بــه برپایی جلســات متعدد با 
مدیــران قــرارگاه ســازندگی 
اجــرای  بــرای  خاتم االنبیــا 
کرمان  در  شــهری  پروژه های 
بیان کرد: در اولین جلســه در 
با حضور سردار  امسال  مهرماه 
عبدالهــی، چند محــور کاری 
در اســتان تعریف و پس از آن 

تفاهم نامه مبادله شد.
وی افــزود: ۱3 اســفندماه 
با گروه شهید  تفاهم نامه ها  نیز 
رجایــی نهایــی و در چندین 
شــهر،  شــورای  در  جلســه 

مجوزهای الزم اخذ شد تا کار 
عمرانــی در شــهر کرمان آغاز 
شــود. شــهردار کرمان با بیان 
به دلیل  عبدالهی  سردار  این که 
قاســم ســلیمانی  وجود حاج 
عزیز کــه مایه ی افتخار همه ی 
کرمانی هاست به کرمان عنایت 
ویژه ای داشتند تا این توافق نامه 
اجرایی شــود، گفت: هم چنین 
بدون توافق نامه، تیم مشاوره ای 
را بــه کرمان فرســتادند و کار 
افزود:  ســیف الهی  شــد.  آغاز 
نُه پــروژه در این جلســه رقم 
می خــورد و عملیــات اجرایی 
آن ها آغاز می شود که نخستین 
آن اولیــن تقاطعی اســت که 
رینگ شهر را به جاده ی تهران 

متصل می کند.
غیرهم ســطح  تقاطــع  وی 
خیابــان ابوذر شــمالی، بولوار 
قدس و ابوذر جنوبی، مجموعه ی 
تقاطع هــای غیرهم ســطح در 

محدوده ی شــهر در قالب یک 
بسته ی کامل شامل تقاطع های 
امام جمعــه، فیــروزه، میدان 
آزادی، ســمیه و ولی عصــر و 
هم چنین ادامه ی بولوار کوثر به 
بولوار جمهوری اسالمی  سمت 
تقاطع غیرهم ســطح  اجرای  و 
و  بولوار هوانیروز  راه آهن،  روی 
الغدیر را از جمله دیگر پروژه ها 

دانست.
سیف الهی گفت: بخش دیگر 
کار نیــز مطالعات ریلی شــهر 
کرمان است که در این خصوص 
مشــاوران مورد نظر قرارگاه در 

کرمان حضور پیدا کرده اند.
شــهردار کرمان گفت: امروز 
پروژه های نُه گانه ی شهر کرمان 
نام مبــارک حضرت فاطمه  با 
زهــرا )ســالم اهلل علیها( آغــاز 
خواهند شد که نقطه ی عطفی 
در تاریخ سازندگی شهر کرمان 

خواهد بود.

شهردار کرمان :

احداث پروژه های نُه گانه 
نقطه ی عطفی در تاریخ سازندگی شهر کرمان

اخذ مجوز رسمی موسسه اعتباری نور
محمد حسین اسکندری زاده: آمده ایم خدمت کنیم نه ثروت اندوزی

اخیرا خبر اخذ مجوز رســمی 
موسســه مالی و اعتباری نور در 
رسانه ها منتشر شد. طبق گفته 
مرکزی  بانــک  نظارتی  معــاون 
موسســه مالی و اعتباری نور در 
مراحل پایانی اخذ مجوز قراردارد. 
نور، ســال  اعتبــاري  موسســه 
گذشته با دریافت موافقت اصولی 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران اقدام به پذیره نویسی کرد 
و با 447 شعبه در سراسر کشور 
فعالیت می نماید. این موسســه 
همچنین هفته گذشته نخستین 
گردهمایی اعضای هیئت مدیره، 
معاونــان و سرپرســتان مناطق 
موسسه نور را در تهران با حضور 
46 تــن از مدیــران و معاونان و 

سرپرستان مناطق برگزار کرد. 
اســکندی زاده  محمدحسین 
مدیرعامل و عضــو هیات مدیره 
موسســه نور در این گردهمایی 
از پیوســتن بــه جمع باشــگاه 
پولی کشــور ســخن گفت و به 
توضیح مراحل ادغام سه موسسه 
کارســازان آینــده، پیشــگامان 
کویر یزد و ریحانه گســتر مشیز 

پرداخت. 
وی در ادامه عنوان کرد: هدف 
مــا از روز نخســت خدمتگزاری 
بانــک اجتماعی  در قالــب یک 
بوده اســت؛ یعنی انجام کار پولی 
و اقتصادی در بســتر اجتماعی و 
ارزشــی. او کنترل و شناسایی و 

جــدی گرفتن پولشــویی، نظم، 
انضبــاط، خــوش نام بــودن و 
قرار دادن منابع برای توســعه ی 
اجتماعــی را از مهم ترین اهداف 

برشمرد. 
ادامــه ی  در  اســکندری زاده 
ایجــاد حدود  از  ســخنان خود 
2500 شغل مســتقیم و بالغ بر 
40000 شــغل غیرمستقیم طی 
کارآفرینی  و  فعالیــت  ســالیان 
در موسسه  ســخن گفت و اصل 
کنونــی را نیز بر حفــظ نیروها 
در ســه موسســه و اســتفاده از 
نیروهــا  تمامــی  ظرفیت هــای 
عنوان کرد. وی ارتقا و پیشــرفت 
نیروهــای فعلی را از دیگر اهداف 

این موسســه برشــمرد و عنوان 
نمود: ما آمده ایم که خدمت کنیم 
نه ثــروت انــدوزی. مدیر عامل 
موسسه اعتباری نور ضمن اشاره 
به این موضوع که بهترین تجمیع 
را ما داشــته ایم )یعنی کارسازان 
آینده، پیشــگامان کویــر یزد و 
ریحانه گستر مشیز( خاطر نشان 
کرد: هر ســه موسســه بنا دارند 
انجام دهنــد کمااینکه  کار خیر 
به دیگران هم توصیه کرده ایم در 
کنار کار بانکــداری کار خیر هم 

انجام دهند.
از  را  همــکاران  رفــاه  وی 
مهم ترین موضوعات برشــمرد و 
نبایــد تنگ نظری  تصریح کرد: 

داشــت و باید ســعی نمــود تا 
همکاران ضمن داشــتن رفاه به 
آینده ای خوب فکر کنند و دنبال 
کار دوم نباشــند. او همچنیــن 
بــه موضوع مســکن همــکاران 
اشــاره کرد و حل معضل مسکن 
آن ها را در کنــار بحث تحصیل 
فرزندانشــان از مهم ترین اهداف 
خواند. اسکندری زاده با بیان این 
موضــوع که موسســه ی نور باید 
یک ســر و گردن از سایر بانک ها 
باالتر باشد از برنامه ریزی درست 
برای نیل به این اهداف ســخن 
گفــت. او بهتریــن راه را تنظیم 
برنامه های کوتــاه مدت و میان 
بتواند  تا موسسه  مدت دانســت 
با سرعت مطلوب به اهداف خود 

نائل شود.
یکسان سازی و طراحی یکسان 
شــعبات موسســه، بازســازی و 
نوسازی 477 شــعبه  در سراسر 
لبــاس  یکسان ســازی  کشــور، 
همکاران و انجام بازرســی فعال 
و دقیــق بــا کمــک و همکاری 
دوســتان از جملــه برنامه هایی 
بودند که مدیرعامل موسســه ی 
نور در خــالل صحبت های خود 
به آن ها اشــاره کــرد. در پایان 
با  اســکندری زاده  محمدحسین 
تاکید بر یکسان ســازی نرخ سود 
و پشتیبانی و حمایت موسسه از 
مجموعه ی کارکنان به جمع بندی 

مطالب این نشست پرداخت.

اده
دیز

حم
ذر ا

 ابو
س:

عک


