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حاشیه  -متن

افشای مجوز مخفیانه دولت اوباما

یورونیوز ادعا کرد بر اساس تحقیقات انجام شده توسط جمهوری خواهان سنای
آمریکا که گزارش آن روز چهارش��نبه منتشر ش��د ،در دوران ریاست جمهوری
باراک اوباما ،وزارت خزانهداری آن کش��ور بصورت محرمانه مجوزی را در فوریه
سال  ۲۰۱۶میالدی صادر کرده که به ایران اجازه میداد معادل  ۵.۷میلیارد دالر
پولی را که در بانک عمان داش��ت ،دریافت کند .قرار بود این مبلغ از ریال عمان
به یورو تبدیل شود و برای انجام عملیات تبدیل ،الزم بود ابتدا این مبلغ به دالر
آمریکا تبدیل گردد .چنانچه چنین مجوزی برای بانک عمانی صادر نمیشد ،بانک
مس��قط برای تبدیل این پول به یورو مجبور به نقض تحریمهای آمریکا میشد.
بر این اس��اس سناتور پورتمن ،رئیس کمیته فرعی سنا هنگام سخنرانی دربارۀ
این گزارش اعالم کرد« :دولت اوباما مردم آمریکا و کنگره را فریب داده است».

استاندار کرمان از کجا می آید

با رفتن رزم حس��ینی از استانداری کرمان موج حدس و گمان برای این
پس��ت مهم استانی در سایت ها و رسانه ها به راه افتاد اما آنچه بصورت
رسمی اعالم شد  4گزینه برای استانداری به وزارت کشور پیشنهاد شده
که دکتر فدایی سرپرست فعلی استانداری ،شهبازحسن پور نماینده مردم
سیرجان و بردسیر ،دکتر رس��تمی ابوسعیدی معاون اسبق وزیر علوم و
رییس سابق دانشگاه پیام نور کشور و مهندس مرسلپور فرماندار قرچک
ورامی��ن از آن جمل��ه اند .به گزارش کرمان آنالین به نقل از س��خنگوی
مجمع نمایندگان اس��تان هر  9نماین��ده کرمانی مجلس بر پذیرش این
مسئولیت توسط شهباز حسن پور تأکید دارند هر چند که او زیر بار این
پیشنهاد نرفته و خود بر استاندار شدن دکتر فدایی تاکید دارد .فدایی که
بیشتر چهره علمی و اجرایی است تا سیاسی ،هرچند منتقدانی در جبهه
اصولگرایان دارد اما از مدیران مسلط به اوضاع و احوال استان کرمان است
 .دیگر گزینه این پست یک چهره دانشگاهی بنام دکتر رستمی ابوسعیدی
از جیرفت اس��ت .حال کدام یک از این گزینه ها و یا گزینه های جدید
دیگر جای رزم حسینی می نشیند باید تا روزهای آینده صبر کرد.

آتش بس سیاسی در جیرفت

هفته گذشته سخنان شدید امام جمعه جیرفت علیه نماینده آن شهر که
محبوبیت زیادی میان مردم دارد موجب بروز واکنش های عجیبی ش��د
تا جاییکه نماینده جیرفت دفاتر خود را در جیرفت و عنبرآباد به نش��انه
اعتراض به اینگونه سخنان تعطیل کرد و برخی گروهها به نفع او موضع
گرفتند .در مقابل جامعه روحانیت و حوزه علمیه آن شهر نیز در حمایت
از بیانات امام جمعه بیانیه صادر نمودند .این شرایط که می رفت به موضع
گیری سایر انجمن ها و گروههای سیاسی در له و علیه یکدیگر بیانجامد
س��رانجام با پادرمیانی بزرگان ،خیلی زود ختم بهخیر شد تا کار به جای
باریکتر کش��یده نشود .دیدار روز پنجشنبه نماینده و امام جمعه جیرفت
آب سردی بود بر این آتش اختالف که برخی رسانه های محلی از آن به
عنوان آتش بس سیاسی یاد کردند.

طاعات همه مقبول درگاه حق  /عکس  :فرزانه پیری

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد  /عکس  :الله خواجویی

 18سال پیش در این روز
ا
خبار مرو
ر
سا لها ی بر
◄ عباس س�لیمانزاده مدیر منطقه اقتصادی سیرجان در گفتگو با ورزشگاه جزو طرح های در دست اقدام است که در
ی
دور
نگارس�تان با اشاره به  750میلیارد ریال س�رمایه گذاری در منطقه صورت تأمین بودجه احداث خواهند شد.

ویژه اقتصادی ،این مجموعه بزرگ تولیدی را که به دس�ت هاش�می
رفسنجانی افتتاح شد از اولین مناطق ویژه اقتصادی کشور دانست
و گف�ت :در این منطقه  36واحد تولیدی فعال وجود دارد و  16واحد
جدید نیز در ش�رف راه اندازی اند که در این صورت واحدهای فعال
تولیدی به  42واحد خواهند رسید.

◄ حس�ن بدخشان رییس اداره تربیت بدنی سیرجان از هزینه کرد
2میلیارد ریال برای سال جاری در ورزش شهرستان خبر داد و گفت:
تکمیل اس�تخر شنا ،احداث سالن وزنه برداری و احداث زمین چمن

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

الهی بر داده و نداده و گرفتهات تو را شكر میگوييم چرا كه دادهات رحمت است و ندادهات حكمت و
گرفتهات امتحانی عظيم.
هجران ابدی و غم از دست دادن پدری مهربان شادروان

علیاصغر علیرضازاده
بر قلبمان سنگينی میكند و جز پناه بردن به مشيت الهی چارهای

نيست و سروران معزز بويژه نماينده محترم سيرجان و همراهان،
رئيس شورای شهر سيرجان ،كانون بازنشستگان گلگهر ،شركتهای

پاريز پيشرو ،گهرروش ،جهاد نصر ،گهر عمران ،نظمآوران ،اتحاديه

كيف و كفش و كسبه بازار ،ورزشكاران زورخانه ای و كشتی پهلوانی

دوستان و آشنايان و آقای اكبر رئيسی كارشناس ارشد مراقبتهای
ويژه كه ما را در اين غم عظيم با ارسال پيامک ،تاج گل و حضور در

مراسمات باعث تسلی خاطر شدند ،تشكر مینماييم.

خانواده

◄ یک زوج جوان که به تازگی عقد کرده بودند در رستوران بر سر
پرداخت پول شام بخاطر مبلغ باالی آن که  15هزارتومان می شد با
یکدیگر به مش�اجره پرداخته و در نهایت سر از دادگاه درآوردند تا
از هم جدا ش�وند .خبر دیگری از سرویس حوادث نگارستان حاکی
است نوجوان  15ساله ای به دلیل نامعلوم با استفاده از نفت اقدام به
خودسوزی کرد که به دلیل وخامت حال به کرمان منتقل شد  .آخرین
خبر از این حادثه حاکی است متاسفانه وی به علت سوختگی شدید
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نگاه آخر

راه عبور از شرایط دشوار فعلی

*حمید آذرمند

خ��روج از ش��رایط فعلی و بازگرداندن اقتصاد به مس��یر ع��ادی و غلبه بر
چالشهای اقتصادی در شرایط تحریم ،اگرچه دشوار ،ولی امکانپذیر است.
مهمترین گام در این زمینه ،شکلگیری اجماع و همسویی بین تمامی ارکان
موثر در تصمیمگیری و جلب اعتماد و همراهی شهروندان است .این مساله
به قدری حیاتی و ضروری است که بدون فراهم شدن آن ،خروج از شرایط
فعلی غیرممکن خواهد بود.
غلبه بر چالشهای بزرگ اقتصاد به ویژه اصالحات اساسی در نظام بانکی،
دیپلماس��ی اقتصادی ،رفع انحص��ارات ،محدود ک��ردن بخش عمومی در
اقتصاد ،مبارزه با فس��اد ،الزام به ش��فافیت مالی و نظایر آن ،فراتر از توان و
اختیارات دولت او مستلزم اجماع و همراهی بین همه ارکان حاکمیت است.
نظام مدیریتی در کشور ،در برخی موارد که در تشخیص ضرورت یک امر
اجماعی بین ارکان تصمیمگیری وجود داشته ،با حداکثر کارایی اهداف خود
را محقق کرده است .یکی از علل عدم توفیق در اصالحات اقتصادی آن است
که هنوز بین همه ارکان موثر در تصمیمگیری ،اجماعی بر برخی تصمیمات
و اصالحات شکل نگرفته است.
مجاب کردن همه ذینفعان موثر نسبت به اجماع بر منافع مشترک بسیار
دشوار است .شرایط موجود اگرچه بسیاری را ناراضی و نگران از آینده کرده
است ،ولی ذینفعانی هم دارد .طی چندین دهه گذشته کسانی که در ادوار
مختلف از جهش نرخ ارز بهره بردهاند ،کسانی که از سود ناشی از نگهداری
داراییها بیش از ارزش افزوده ناش��ی از تولید منتفع ش��دهاند ،کسانی که
امکان دسترسی به تس��هیالت کالن بانکی بدون نگرانی از بازپرداخت آن
داشتهاند ،کسانی که از عدم شفافیت در قراردادهای دولتی بهرهمند شدهاند
و حتی توده مردمی که با سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز و بانکهای
مش��کلدار بیش از درآمد حاصل از تالش خود عایدی داش��تهاند ،تمایلی
ب��ه اصالحات اقتصادی ندارند .اگر بپذیریم که ادامه ش��رایط موجود ،برای
کل کش��ور و حاکمیت و مردم بس��یار پرهزینه خواهد بود و حتی ممکن
اس��ت عواقب غیرقابل پیشبینی داش��ته باش��د ،میتوان همه طرفهای
ذینفع را به گفتوگو و توافق بر سر منافع بلندمدت کشور مجاب کرد .اگر
تغییرات و اصالحات اقتصادی حول محوری شکل بگیرد که منافع حاصل
از اصالح سیاس��تها ،عواید بیشتر و پایدارتری را نصیب اکثریت ذینفعان
کند ،میتوان تضمینی برای اصالحات اقتصادی فراهم کرد .همچنین اگر
بازندگان اصالحات اقتصادی و گروههای ذینفعی که با اصالحات اقتصادی
منافعی را از دست میدهند ،اطمینان یابند که با حل چالشهای اقتصادی
و توس��عه کشور ،در بلندمدت منافع بیشتر و پایدارتری عاید آنان خواهد
ش��د ،میتوان امیدوار بود که اجماعی همگان��ی برای اصالحات اقتصادی
شکل بگیرد .اگر بسیاری از مسائل اقتصاد ایران در زمان مناسب و با شیوهها
و ابزارهای متعارف حل ش��ده بود ،امروز اقتصاد کشور دچار تعدد چالشها
و همزمان��ی آن با تحریمها نمیش��د .ورود به اصالح��ات اقتصادی در این
شرایط اگرچه ریسک باالیی دارد ،ولی به تعویق انداختن اصالحات اقتصادی
میتواند در آینده بسیار پرهزینهتر باشد .برای خروج اقتصاد کشور از شرایط
پیچیده فعلی ،گامهای اساس��ی و استواری باید برداشت که مهمترین آن،
تغییر ساختار تصمیمگیری اقتصادی در باالترین سطوح و حول یک اجماع
ملی است .با شکلگیری یک اجماع ملی برای غلبه بر چالشهای اقتصادی،
میتوان نسبت به عبور از شرایط دشوار فعلی امیدوار بود /تجارت فردا

جناب آقای مهندس سلیمانی
رياست محترم حراست گل گهر

جناب آقای مهندس فخرآبادی
رياست محترم حفاظت فيزيكی

جناب آقای فیروزآبادی
سرپرست شيفت  Cحراست

جناب آقای مهندس شاه حیدری
سرپرست مانيتورينگ حراست گل گهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /97/9ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "تجهيز رختكن سالنهاي مجموعه

ورزشي" خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور
را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه

ها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  97/4/6در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .ضمن ًا بازديد از محل
اجراي پروژه روز سه شنبه مورخ  97/3/29براي متقاضيان بالمانع ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدنی و صنعتی گلگهر

بدين وسيله از همكاري و مساعدت شما بزرگواران و
همكاران گران قدرتان با شركت حمل و نقل شوكا كه
منجر به رفع پاره اي از مشكالت و ارتقا روند انجام كار و
تامين امنيت حمل و نقل شد صميمانه تقدير و تشكر به
عمل مي آيد .موفقيت و بهروزي روزافزونتان را از خداوند
متعال خواهانيم.

شركت حمل و نقل شوكا  -محمودزاده

