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 دیدار
فرماندار نرماشیر با 
مسئولین دانشگاه 

علوم پزشکی بم

 عیدی ۶۰۰ هزار 
تومانی یک توهین 

است!

فرزند
 احمدی نژاد
 اخراج شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان:

 4۰ مرکز نیکوکاری 
در کرمان

راه اندازی شد

گرفتن پول زور از مردم قطعی شد!
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باالخــره پس از کــش و قوس های 
فراوان دربــاره چگونگی اخذ کارمزد از 
مرکزی  بانک  رئیــس کل  کارتخوان ها، 
اعالم کــرد مردم باید هزینــه کارمزد 

دستگاه های کارتخوان را بپردازند.
به گزارش سرویس اقتصادی آفتاب 
ری به نقل از وطن امروز؛  تصمیم بانک 
مرکزی بــرای گرفتن پول زور از مردم 
ابتــدا اینگونه مطرح شــد که قرار بود 
این پول از فروشگاه ها اخذ شود با این 

وجود اصناف و فروشندگان با شنیدن 
خبر اخذ کارمزد از کارتخوان ها بشدت 
واکنش نشــان دادند و اعــالم کردند 
در صــورت اجرای چنیــن تصمیمی 
تمام دســتگاه های کارتخوان مســتقر 
در فروشــگاه ها را بــه بانک ها عودت 
خواهنــد داد چــرا که آنهــا معتقدند 
هم اکنــون نیــز بانک ها بابت رســوب 
پولی که از این طریق در فروشــگاه ها 
از خریداران گرفته شده و به حسابشان 

واریز می شود و پس از ۲۴ ساعت قابل 
برداشت است، ســودهای کالنی را به 

جیب می زنند.
امــا بانــک مرکزی قرار اســت این 
بار مــردم بی دفاع را هــدف قرار دهد 
تــا در این شــرایط ســخت اقتصادی 
عــالوه بر دریافت ۸ درصــد مالیات بر 
ارزش افــزوده با گرفتن پــول کارمزد 
دســتگاه های کارتخوان باز شــوکی را 
به مردم وارد کند این در حالی اســت 

که مطابق اعالم مسؤوالن بانک مرکزی 
ســاالنه بیش از ۱۲ میلیــارد تراکنش 
بانکی صورت می گیرد که از این طریق 
روزانه میلیاردها تومــان پول از جیب 

مردم نصیب دولت می شود.
رئیــس کل بانک مرکــزی دیروز از 
اخــذ هزینــه کارمــزد در دوره جدید 
تصمیم گیــری ایــن بانک خبــر داد و 
گفت: در گذشته این خدمات رایگان یا 
با هزینه بسیار کم بوده است اما اکنون 

مردم باید هزینه کارمزد کارتخوان ها را 
بدهند.

همایش  در چهارمین  ولی اهلل سیف 
ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخــت با بیان اینکــه نظام بانکی ۲ 
نقش مشــخص به عهــده دارد، اضافه 
ارائه خدمات  کرد: واسطه گری وجوه و 
بانکــی از جمله این دو نقش اساســی 

است.
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کنسرت امید حاجیلی 
افتضاح نیست!

آرین اسدی -یکــی از معدود سرگرمی 
های ما در کرمان کنسرت رفتن است. با هزار 
دلخوشی و امید به اینکه شبی بیاد ماندنی 
و خاطره انگیز را بگذرانیم، بلیط را با هزینه 
ای نه چندان کــم می خریم و در آن صف 
های طوالنی همه سختی ها را تحمل می 
کنیم و وارد سالن می شویم و دلمان خوش 
اســت که فالن خواننده معروف کشورمان 
را از نزدیــک می بینیــم و صدایش را می 
شنویم. اما با شروع کنسرت همه دلخوشی 
ها به دلمان زهر می شود. نورپردازی اینقدر 
بد اســت که اصال نمی توان چهره خواننده 
را دید و فقط به امید شــنیدن صدا باز هم 
تحمل می کنیم اما هم اینکه خواننده می 
خواند دوســت داریم هرچه از دهنمان در 
می آید به برگزار کننده کنســرت بگوییم. 
صدای خواننده اصال قابل تشخیص نیست و 
چنان در سالن می پیچد که سرمان درد می 
گیرد و اصال نمی توان کلمات را تشخیص 
داد. تهیه کننده از نجابت مردم کرمان سو 
اســتفاده کرده و با آوردن کم هزینه ترین 
نور و صدا کنســرت موسیقی را با مجلس 
عروســی اشــتباه گرفته اند، غافل از اینکه 
مردم هنر دوست و هنر شناس کرمان خوب 
را از افتضاح تشخیص می دهند. همین شده 
که مردم از کنسرت زده شده اند و جمعیت 
حاضر در کنســرت هایی کــه هفته های 
گذشته برگزار شد نتوانست نصف صندلی ها 
را پر کند. ســالن خالی کنسرت در آخرین 
کنســرت ها بدجوری توی چشم می زد و 
دلیلش چیزی جز بی احترامی به مردم در 
کنسرت های قبلی نبود. مردم دیگر حاضر 
به تحمل چنین بی احترامی هایی نیستند 
و برای چنین کنســرت های بی کیفیتی 
پول نمی دهند. این هفته قرار اســت امید 
حاجیلی به کرمان بیاید و کنســرت برگزار 
کند. حاجیلی شــادترین آهنگ های چند 
سال اخیر موســیقی ایران را خوانده است 
و کنسرتش باید با کیفیتی باال برگزار شود. 
آن طور که من فهمیده ام تهیه کننده های 
این کنسرت می خواهند متفاوت ترین و با 
کیفیت ترین کنسرت چندسال اخیر کرمان 
را برگزار کنند همان طور که کنسرت های 
فالحی و یزدانــی به تهیه کنندگی همین 
گروه جزو بهترین کنسرت های برگزار شده 
در کرمان بود. حضور سینا سینایی، بهترین 
نورپرداز کنسرت در ایران و گروه صدابرداری 
حسن اردستانی که کنسرت های برج میالد 
را صدا بــرداری می کند، برای نورپردازی و 
صدابرداری کنسرت امید حاجیلی نشان از 
متفاوت بودن این کنســرت است. مطمئن 
باشید این کنسرت نقطه عطفی در برگزاری 
کنسرت های کرمان خواهد بود و می تواند 
مردم کرمان را با سالن های کنسرت آشتی 

دهد.


