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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

از البهالی رسانههای جمعی

کالهبرداری با وعده دروغین استخدام

فردی که با وعده دروغین استخدام افراد در شرکتها و کارخانهجات منطقه
گلگهر سیرجان ،آنها را سرکیسه میکرد از سوی مأموران پلیس دستگیر
شد .این ماجرا زمانی لو رفت که عدهای از شهروندان سادهدل با قرار گرفتن
در تــور این کالهبردار بین 10تا  50میلیون تومان پرداخت کرده بودند و
همچنان منتظر استخدام! اما خبری نمیشود که نمیشود! مال باختگان
وقتی فهمیدند چه کالهی سرشان رفته بنای شکایت گذاشتند تا پلیس به
دنبال این فرد شیاد باشد .شهروندان محترم باید بدانند مدتها است که
شرکتهای مهم و اصلی منطقه گلگهر از طریق آزمون استخدامی اقدام
به جذب نیرو کرده و رفتن به ســرکار با پرداخت پول سرابی بیش نیست
که متأسفانه چند جوان دختر و پسر در آن گرفتار شدهاند.

تخلف در لباس دوستدار محیطزیست

گاهــی اوقات متخلفیــن به لباس یک ســازمان در میآیند تا در این
پوشــش مرتکب تخلف و جرم شــوند .نمونهاش فــرد مجرمی که به
عنوان دوســتدار محیطزیست به مناطق شکارممنوع میرفت و شکار
میکرد ،این فرد متخلف پس از مدتها پنهانکاری باالخره شناسایی
و دستگیر شــد .به گزارش ســرویس حوادث این خبر را رئیس اداره
حفاظت محيطزيســت بوانات اعالم کرد و گفت :این فرد چندی پیش
به همراه شــکارچی دیگری با پوشیدن لباس محیطبانی همراه با آرم
ویژه ضابطین دادگســتری و یگان حفاظت محیطزیست کشور توسط
مأمورین محیطزیست منطقه بهرامگور دستگیر شد.
رســتگار گفته است :این فرد ادعا میکرد چهار سال است دست از شكار
برداشــته و از اين طريق اعتماد محیطبانان استانهاي فارس و کرمان را
جلب و در فضای مجازی نیز موفق به جلب نظر دوستداران محیطزیست
و جلب توجه طرفدارانی شده بود به نحوی که از وی به عنوان الگویی برای
دوری از شکار یاد میکردند.گفتنی است در لحظه دستگیری ،یک قبضه
اسلحه دوربیندار به صورت مسلح به همراه کلیه متعلقات شکار و صید از
دو متهم کشف و ضبط و متخلفان با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند
تا یادشان به کارهایی بیفتد که با فریب دیگران انجام میدادند.

وضعیت حقوقها در ۱۴۰۰

این روزها که کارکنان دولت و بازنشستهها ،پاداش ناچیز عیدی را دریافت
کردهاند (به نســبت تورم البته) به فکر میزان حقوقشان در سال جدید
هســتند که سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه در یک نشست خبری
به این ســؤال ذهنی کارکنان تا حدودی پاســخ داد و گفت :کمیسیون
تلفیق حداکثر حقوق دریافتی را  ۱۵برابر حداقل حقوق دریافتی در سال
آینده تصویب کرده بود اما دولت درخواســت افزایش سقف را داشت که
کمیسیون تلفیق مجددا رأی به مصوبه خود داد .این نماینده مجلس افزود:
در خصوص اخذ مالیات نیز از حقوقهای  ۴تا  ۸میلیون تومان  ۱۰درصد،
از  ۸تا  ۱۲میلیون تومان  ۱۵درصد ،از  ۱۲تا  ۱۸میلیون تومان  ۲۰درصد
مالیات کسر میکند.

تصویری از کارخانه گندله سازی گهرزمین که روز پنجشنبه افتتاح شد.
در این کارخانه که ساالنه  5میلیون تن گندله تولید می کند  500نفر مشغول به کار شدند.

شکست سنگین گلگهر
و صدرنشینی پرسپولیس
زیر سایه محرومیت منشا و قلعه نویی
گلگهر پس از شکســت در تبریز ،در سه دیدار
اخیرش یک مســاوی و دو پیروزی به دست آورد
تا شرایط خود را بازیابی و شرایطتش را در جدول
بهتر کند ،اما ســیرجانی ها برای اینکه نیمفصل
اول را بــا حضور در رده چهــارم جدول به پایان
برسانند و صعود دو پلهای داشته باشند ،باید از سد
پرسپولیس می گذشتند اما نه تنها چنین نشد که
پرسپولیس با شکست سنگین گلگهر ،هم آرزوی

گلگهری را بر بــاد داد و هم با این نتیجه پُرگل
که کمتر به باور خودشان میآمد ،به صدر جدول
اثاثکشــی کردند تا پس از حواشی پس از فینال
آسیا قهرمان نیم فصل شوند.
این یــک روی ماجرا بــود .امــا روی دوم ماجرا
محرومیت قلعه نویی از حضــور بر روی نیمکت
گلگهر به خاطر دریافت  4کارت زرد بود که قطعاً
بهانه خوبی به دست این ســرمربی برای توجیه

جناب آقای علی پورجعفری مدیرعامل محترم شرکت ایلیاگستر
(صادرکننده نمونه ملی سال)99
جناب آقای رامین سارنگ مدیرعامل محترم شرکت توسعه آهن وفوالد گل گهر
(صادرکننده نمونه ملی سال)99
جناب آقای مجتبی غیاثی حافظی مدیرعامل محترم شرکت پسته پدیده
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای جمشید نورمندی پور مدیرعامل محترم شرکت پسته الماس کویر جنوب
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای عباس اسدی زیدآبادی مدیرعامل محترم شرکت متین پسته
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای کامبیز فرزادی مدیرعامل محترم شرکت یاقوت سبز کرمان
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای مهدی زیدآبادی نژاد مدیرعامل محترم شرکت پسته سیرجان توتیا
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای علی عباسلو مدیرعامل محترم شرکت جهان فوالد
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای رمضان قربان ابراهیمی مدیرعامل محترم شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای بابک شایسته مدیرعامل محترم شرکت رنگدانه سیرجان
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای رضا زیدآبادی نژادمدیرعامل محترم شرکت نانو نخ و گرانول
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای محسن زیدآبادی نژادمدیرعامل محترم شرکت پسته مهر سیرجان
(شایسته تقدیر استان کرمان سال)99

شکست  5بر صفر تیمش به دست بدهد.
نکته دیگر محرومیت گادوین منشــا اســت که
بهخاطر یــک حرکت غیراخالقــی از حضور در
ایــن بازی محروم بــود تا یادآور شــویم در کنار
میلیاردها پولی که به این بازیکنان میدهیم کاش
یــه مقدار درس اخالق هم به آنها میدادیم تا با
محرومیتهای خودخواسته و بچهگانه با سرنوشت
یک تیم و احساسات هواداران بازی نکنند.

نگاه آخر

در حاشیه برخورد
تحکم آمیز استاندار
بیژن ادبی

در خبرهای هفته گذشــته خواندم اســتاندار کرمان
در جلســه ســتاد تنظیم بازار ،عذر نماینــده یکی از
ســازمانهای اداری را خواســته بود و به وی گفته بود
جلســه را ترک کند و رییس سازمان شــخصاً در جلسه حضور پیدا کند که
گویا این اتفاق نیمساعت بعد می افتد ! .وقتی این حرکت استاندار را در کنار
گفتههای روز اولش در ورود به استان که گفته بود من از مسئوالن سازمانها
میخواهم در جلسات مهم ،نماینده نفرستند ،کنار هم گذاشتم متوجه شدم
حرف و عمل استاندار در بیش از سه ماه از زمان ورودش همچنان یکی است
جدیت میتواند منشأ اصالح برخی روندهای غلط در سیستم
و گاهی تحکم و ّ
مدیریتی ما باشد .این اتفاق بهانهای شد تا بنویسم اگر ما بخواهیم مسئوالن
را بر مبنای میزان اقبال و محبوبیت اجتماعیشان بررسی کنیم ،باید به این
فهم و شــناخت از شــیوه مدیریتی آنها دست پیدا کنیم و بدانیم که از چه
میزان کارایی برخوردار است .یعنی سنجش اینکه سیاستها و برنامههای وی
چهقدر کارگشا بوده و در اجرای آن از چه میزان توفیق برخوردار شده است.
برای بررسی عملکرد قریب به سهماهه استاندار فعلی کرمان نیز میبایست ،فارغ
از حواشــی مجموعه اقدامات و کارنامــه وی را در این مدت کوتاه ارزیابی کرد.
استاندار فعلی ،آقای علی زینیوند به جای نشستن در اتاق استاندار و بستن در،
از همان ابتدای ورود به اســتان تاکنون ســعی کرده است به بازدید اغلب نقاط
اســتان بپردازد ،همهجای استان را ببیند و در شناخت نواحی و شهرستانهای
مختلف و متعاقباً ارتباطگیری با متصدیان امور و مردم و برنامهریزیهای بعدی
هرگونه شــناخت اولیه را از ضعفها و ظرفیتها نقطه به نقطه استان پیدا کند.
زینیوند که اصوالً نشان داده ِ
پشت میزنشین نیست ارادهی سیاسی و اجتماعی
بسیار مثبتی برای تحول و چرخش نخبگان در مناسبات مدیریتی استان از خود
نشــان داده و فیالمثل ،قول داده است که به زنان میدان کار بیشتری بدهد و
فرماندار زن را به این جایگاه ارشــد اجرایی در شهرستانها برساند .یکی دیگر
از سیاســتهای قابل دفاع او ،این موضوع به شمار میآید که او تمامی مدیران
ادارات را متعهد کرده است که صرفاً خودشان در جلسات شورای اداری و دیگر
شوراهای مدیریتی عالی استانی حضور پیدا کنند .علت این تصمیم او نیز کام ً
ال
قابل پذیرش است .استاندار میگوید که تنها مدیر دارای اختیارات ویژه و قدرت
عمل در زمینه تصمیمگیریها و چارهاندیشیها است و در صورت حضور شخصی
دیگر به نمایندگی از رییس آن اداره ،مشخص نیست که میزان اختیار و قدرت
اخذ تصمیم او در فوریتهای پیشآمده چیســت .او از مسئوالن خواسته که در
ایندســت جلســات طبق یک رون ِد نظم اداری ،به موقع بیایند و بروند و از این
برنامه کاری مد ّون نیز عدول نکنند ،در موضوع ابتدایی این نوشــتار شاید برای
تکدر خاطر احتمالی فرد مذکور
برخی به این موضوع ،تنها به دید اخراج آن فرد و ّ
نگاه کنند ،اما اگر به ُکن ِه ماجرا که میتواند یک رفتار الگو و اصالحی اثرگذار و
نتیجه بخش در مسائل مدیریتی باشد از تکدی خاطر یک نفر میگذرند .چنانکه
پیش از این نیز در مورد دیگر استانداران اسبق از جمله رزمحسینی ،وزیر فعلی
صمت ،پیش آمده بود که چنین رفتاری با یک مسئول مخابراتی استان داشته
باشند که البته انگیزه رفتار و نوع رفتار متفاوت بود اما در همین نشریه آناقدام
را نیز برای تحکم مدیریتی صحیح دانســتیم گرچه به ظاهر آن ماجرا را جالب
ندانستیم .اما مورد فعلی حاکی از اراده مثبت زینیوند در خصوص سامانبخشی
بینظمی و انتروپی اداری است که در برخی مواقع ،مشکلآفرین میشود و از این
جهت باید به وی تبریک گفت و آرزو کرد شیوه های غلط مدیریتی در کشور ما
که این سیستم را فشل کرده برای همیشه اصالح شود.

بدون شک صادرات غیرنفتی موتور محرک تولید و اشتغال است ،ظرفیتهای بیشماری
ک�ه گام به گام در راس�تای تحقق ش�عار جهش تولید ،به امکانات بالفعل بدل میش�ود
و نش�ان از عزم راس�خ مردان این ح�وزه در تحقق رهنمودهای مق�ام معظم رهبری در
چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی دارد.
صادرکنن�دگان محترم طالیه داران جبهه صادرات و تج�ارت جهانی ،تمامی امکانات و
مساعی خود را در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به خدمت گرفته اند تا با بهره گیری
از ظرفیت های لجس�تیکی ،فنی ،مالی و علمی موجود در کش�ور در راس�تای گامهای
دول�ت برای تس�هیل فرآیندهای صادرات�ی و با توجه به لزوم افزایش مش�ارکت بخش
خصوصی و جامعه علمی کش�ور در تدوین راهبردهای صادراتی ،آثار و تبعات منفی هر
تصمیم و سیاستی در حوزه تجارت خارجی کشور را به حداقل ممکن تنزل دهند.
بر خود واجب میدانیم تا ضمن ارج نهادن به تالشهای شما عزیزان و گرامیداشت فعاالن
عرصه صادرات و تجارت جهانی ،از خدمات با ارزش و زحمات شما صادرکنندگان عزیز
تقدیر نموده ،موفقیت و س�المتی همه س�روران گرامی را از درگاه ایزد منان مس�ئلت
می نماییم.
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