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اذان مغرب

بازگشت به عصر کوپن
ممکن نیست

محسن جالل پور

موضوع بازگش��ت به عصرکوپن از موضوع��ات جنجال برانگیز
هفته گذش��ته بود .این مس��ئله زمانی مطرح ش��د که یکی از
وزیران اقتصادی دولت از احتمال تهیه کوپن الکترونیکی حرف
به میان آورده و گفته بود :دولت برنامههایی برای توزیع ارزاق
و کاالهای عمومی پیش بینی کرده است .موضوعی که معاون
اول رئیسجمه��ور آن را رد کرد و گفت :دولت برنامهای برای
بازگش��ت به سیاست کوپنی و افزایش یارانه ندارد .با این حال
موضوع کوپن هفته گذشته محل بحث تحلیل گران اقتصادی
بود .محسن جاللپور رئیس کرمانی سابق اتاق بازرگانی ایران
در تحلیلی که در عصر ایران چاپ ش��د به این ماجرا پرداخت
و چنین نوشت:
مسأله ساده است؛ دولت میخواهد به گونهای برنامهریزی کند که
در تنگنای پیش رو ،کشور دچار کمبود ارز و دیگر منابع مورد نیاز
نش��ود .به همین دلیل این تفکر در میان سیاس��تمداران ما ریشه
دوانده که سهمیهبندی و دونرخی کردن کاالها چاره کار است .این
بزرگترین خطای سیاس��تگذار در مقطع فعلی اس��ت که منجر به
اتفاقات نگرانکننده در کش��ور میشود و عواقب زیانباری به دنبال
خواهد داشت.
مش��کالت ابتدا از کسری بودجه شروع ش��ده است.یعنی اگر هیچ
تحریم��ی هم در کار نبود،قطعا کار دولت باز هم پیچیده میش��د.
کس��ری بودجه و فش��ار باالی نقدینگی باعث افزایش تورم ش��ده
اس��ت.دولت به جای اینکه فکری به حال کس��ری بودجه کند و
مکانیزم��ی برای حل مش��کل نقدینگی بیابد،س��رکوب بازار را در
دس��تور کار داده و سیاست کنترل قیمتها را کلیدزده است .بعد
از مدتی ناچار میش��ود کاالها را دونرخی و س��همیهبندی کند .به
محض اجرای این سیاس��ت ،بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد
ش��کل میگیرد که نمون��هاش را در بازار ارز دیدی��م و نتایج زیان
بارش را با تمام وجود احساس کردیم.
از این به بعد ش��ما یک اقتصاد کنترلش��ده چندنرخی دارید که
امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست .در این فضا بخش خصوصی
امکان رش��د ندارد .نتیجه اینکه ،انحصار ش��کل میگیرد .انحصار
که ش��کل گرفت ،انواع فساد به وجود میآید و بخش عمده توان و
امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کاال ش��ود.
نتیج��ه اینکه دول��ت تصمیم میگیرد کوپن را احی��ا کند .احیای
کوپن دوب��اره پایههای تولید و توزیع دولتی را قوی میکند و این
روند همینطور ادامه پیدا میکند .من فکر میکنم به س��رعت در
حال بازگش��ت به دهه  60هستیم .متأس��فانه ذهنیت سیاستگذار
در کش��ور ما این است که دهه  60از نظر سیاستگذاری اقتصادی
ده��ه خوبی بوده و در ش��رایط اضطرار باید به همان سیاس��تها
بازگردی��م در حالی که اگ��ر تعصب را کنار بگذاری��م باید اعتراف
کنیم که اداره اقتصاد کشور در دهه  60نتایج زیانباری داشته که
اقتصاد ایران هنوز با آن درگیر است .من خیلی عالقه دارم که یک
تحقیق اقتصادی درباره درس��ت بودن سیاس��تهای دهه  60پیدا
کنم و افرادی پیدا ش��وند که به دور از تعصب و عالیق سیاس��ی،
دستاوردهای آن دهه را برای ما روشن کنند.

حاشیه  -خبر

عضو جنجالی شورا رفت

| عکس :مجید شبستری |

در روزهایی که گفته میش��د محمدرضا عرب گویینی عضو پّر سر
و صدای شورای ش��هر با پرونده جدید غیبتهای خود در آستانه
س��لب صالحیت و اخراج از ش��ورای ش��هر قرار گرفته است او از
عضویت در این شورا استعفا کرد .با استعفای عربگویینی راه برای
ورود حس��ن خدامی عضو علیالبدل و آرام ش��ورای شهر باز شد.
عربگویینی که با س��اخت و نصب پلهای ناقص عابر پیاده چند
صباحی از آنها اس��تفاده اقتصادی ک��رد از همان ابتدای ورود به
شورا با شهردار و اعضای شورای شهر درگیری پیدا کرد .مشکالت
او زمانی بیش��تر ش��د که ش��اکیهای او در مجتمعهای مسکونی
بخاط��ر آنچ��ه آنها «خُ ل��ف وع��ده و تضییع حق خ��ود» عنوان
میکردند پروندهای برایش در دادس��را تش��کیل دادند .متقاضیان
این واحدها که اعتقاد داشتند حقشان پایمال شده هر از چندگاه
مقابل ش��ورا و فرمانداری دست به تجمع میزدند .این عضو شورا
که در اس��تعفایش نوشته برای شرکت در انتخابات مجلس از شورا
کنارهگی��ری کرده اس��ت اینک با چند پرونده اتهامی روبروس��ت.
پرونده موس��وم به نقشه کشتن شهردار ،پرونده شاکیان واحدهای
نیمه تمام مس��کونی و پرونده موسوم به غیبت در شورای شهر که
این آخری با استعفای او کان لم یکن گردید.

آیا در شهرداری
اتفاقاتی میافتد؟

جشنواره غذا و سفره هفت سین نیکان در مدرسه ایثار

با کناره گیری یک عضو قبلی ش��ورا و اضافه ش��دن عضو جدید و
کمتر ش��دن تنشه��ا احتمال تغییر و تح ّول در ش��هرداری دور از
ذهن برخی اعضای ش��ورا نیس��ت .برخی از این اعضا قبل از این به
صورت پیدا و پنهان تمایل خود را برای ش��هرداری بروز داده بودند
ولی هیچ وقت مطمئ��ن نبودند قول و قرارها به کجا میانجامد اما
اکنون در فضای آرامتر بدش��ان نمیآید دوباره به این موضوع ورود
کنند .برخی شنیدهها حکایت از همین ماجرا دارد.

کناره گیری
رئیس محیطزیست

رئی��س اداره محیط زیس��ت س��یرجان اس��تعفا ک��رد .او در متن
استعفای اصلی خود برای همکارانش آرزوی موفقیت کرده است .با
اینکه از علت کنارهگیری ناگهانی رئیس اداره محیطزیست اطالعی
در دست نیست اما وی در گفتگو با نگارستان مشکالت شخصی را
علت استعفای خود اعالم کرد .علیرضایی پس از یک دوره رکود در
آن اداره ،فعالیتهای خوبی در حفاظت از محیط زیس��ت سیرجان
سامان داد.

کی بود او بود من نبودم!

ماجرای
جنجالی تق ّلب
در آرای برترینها
در حالی کهدر نظرسنجی برترینهای صداوسیما
برنامه«نود» در رتبه اول بود ،به یکباره اعالم شد
«برنده باش» از این برنامه پیشی گرفته است .این
اتفاق درحالی بود که تعداد زیادی از مخاطبان از
رأی بدون اطالع آنها به «برنده باش» خبر داده
بودند و ظاهرا ً پیامک هایی برای آنها مبنی برای
اینکه در جشنواره صدا و سیما به «برنده باش»
رأی داده اند ارسال شده در حالی که تعدادی از
آنها اص ً
ال در این نظرسنجی شرکت نکرده بودند.

همین خبر کوتاه کافی بود تا جنجال رسانهای در
این رابطه برپا و صدها توییت در اعتراض به این
اتفاق منتش��ر شود .همچنین کاربران در فضای
مجازی با انتش��ار یک پیامک از اینکه اطالعات
آنها به صورت ناخواسته در دسترس برخی قرار
گرفته و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است ،ابراز

جناب آقای

حمید عزت آبادی پور
انتخاب شایس�ته جنابعالی را به عضویت هی�ات نمایندگی اتاق
بازرگان�ی ،صنایع،مع�ادن و کش�اورزی اس�تان کرم�ان تبریک
میگوییم .بی ش�ک این موفقیت نش�ان اعتماد فعاالن اقتصادی
استان به شما است .امیدواریم با توفیق خدمت به رونق اقتصادی

نارضایتی و عصبانیت کردند.
اما دبیر جش��نواره «جام جم» از تشکیل جلسه
کمیته فنی دبیرخانه جشنواره در راستای صیانت
از آرای مردمی از بامداد آن روز خبر داد و تأکید
کرد« :براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص
ش��د یکی از ش��رکتهای مجوزدار آی سی تی
(وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات) در جذب
و ش��مارش آرای مردمی در  ۲۴ساعت منتهی
به روز ش��نبه هفته جاری سهل انگاری کرده و
مرتکب تخلف ش��ده اس��ت ».دبیر جشنواره در
حالی ت��وپ را به وزارت ارتباطات فرس��تاد که
اولین بار وزیر همان وزارتخانه از این ماجرا پرده
برداش��ت و جشنواره را متهم به دستکاری آرای
کاربران کرده بود .هر چند که به رغم این اتفاق
باز ه��م برنامه نود در صدر ق��رار گرفت ولی به
اعتبار برنامه های نظر س��نجی درآن جشنواره
لطمه وارد شد.

بسم رب الشهدا والصدیقین

جنگ بود و آتش و خون ،جنگ بود و صفبندی جبهه حق و باطل
معرکهای بود و معبری از زمین به آسمان
در ای�ن کش�اکش مردان�ی از جنس نور قد عل�م کردند و زی�ر بیرق ولی خدا چن�ان از خود
مردانگی نش�ان دادند که هنوز هم ،که س�الیان زیادی از جنگ میگذرد ،دنیا مات و مبهوت
آن رشادتهاست .پدر جان سخت میشود از تو نوشتن وقتی قراری نیست ،قرار بر قرار بود
نه بیقراری .و شهادت را نه در جنگ ،در مبارزه میدهند.
ما هنوز ش�هادت بیدرد میطلبیم غافل که ش�هادت را جز به اهل درد نمیدهیم .شهادت برای
مردانی که روح بزرگشان در کالبد گلین و آلودهی دنیوی نمیگنجد احلی من العسل خواهد بود.

به مناسبت اولین سالگرد جانباز شهید

حاج عبدالرضا آشتاب

(کارمند مخابرات)

به اطالع میرساند مراسمی به این منظور در تاریخ  1397/12/23برگزار میگردد.
ساعت حرکت به سمت بهشت زهرای نصرتآباد  15:30از بلوار امام رضا (ع) ،بلوار صفا

خانواده

اس�تان کرمان و ایران عزیزمان همواره رضایت خداوند و بندگان
او همراه شما باشد.

هیات مدیره و مدیرعامل
هلدینگ توسعه طلوع خلیج فارس

برادر ارجمند جناب آقای

حاج شهباز حسنپور
نماینده محترم و مردمی شهرستان سیرجان
از تالش ش�ما در عرصه تولید و اشتغالزایی و پیگیری در مسیر پیشرفت و ارتقای اهداف این واحد
تولی�دی صمیمانه سپاس�گزارم .از درگاه ایزد منان تداوم توفیق ،موفقیت ،س�المت و س�عادت روز
افزون ش�ما را مس�ئلت دارم .امید است این شهرستان از حضور همیش�گی شما در صحنه مدیریت
منتفع گردد.

محمدحسین راهبر
مدیرعامل شرکت روغن موتور شتاب سیرجان
و رئیس هیئت مدیره شرکت فرآوردههای کیان پارس سمنگان

جناب آقای

مهندس علی عباسلو
مدیرعامل محترم شرکت جهان فوالد

انتخاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،

صنایع ،معادن و کشاورزی اس�تان کرمان تبریک عرض نموده ،از درگاه ایزد
من�ان توفیق�ات روز افزونتان را در س�ایه عنایت حضرت ول�ی عصر (عج)
خواستاریم.

