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اینچندنفر
خیال نکنید اگر روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق میشوند

ایسنا:محمدجوادظریفگفت:مادرایرانازاصولگرا،اصالحطلب،بیخط،مخالفجمهوری
اسالمی ایران و یا مخالف دولت همه در یک کشتی نشستهایم و اکنون هدف دشمنان ایران
است .ظریف ادامه داد :خیال نکنید که اگر آقای روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق
میشوند .بعضیها خیال نکنند که اگر جمهوری اسالمی ایران رفت آنها سر کار میآیند.
اکنون ایران یعنی این جغرافیا و موجودیت عظیم پرافتخار تاریخی با این مردم و توانمندیها و امکانات مورد هدف است.

ساکنان روستاهای چابهار آب شرب را با احشام شریکند

ایلنا :نمایندهاستانسیستانوبلوچستاندرشورایعالیاستانهادرتشریحشرایططاقتفرسایزندگیروستاییان
این منطقه گفت :مردم در برخی روستاها 10روز یکبار هم حمام نمیروند .آنها فقط برای زنده ماندن آب پیدا میکنند.
در بعضی مواقع آب در گودالی سرباز و بزرگ که از قدیم وجود داشته ،جمع میشود و مردم و حیوانات بهصورت مشترک
از آن استفاده میکنند .شهبخش گرگیج به معضل جدی ب یآبی در شهرستان چابهار خصوصا روستاها اشاره کرده و در
خصوصشرایطروستاهایاینشهرستانگفت 80:الی 90درصدمردمکهدرگذشتهکشاورزبودند،اکنونبهخاطرب یآبیونبودبارشهایفصلیبیکارشدند

پیشنهاد استعفای دولت و انتخابات زودهنگام

همشهری:سیدحسینموسویاندیپلماتسابقارشدایرانوفعالدردانشگاهپرینستوندرمصاحبهایگفتهاست
برای ایجاد اجماع و وحدت داخلی نیاز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی کشور ،فداکاری و ازخودگذشتگی است.
با این وضع ،مشکالت اقتصادی فعلی مردم و منافع کالن ملی کشور 2قربانی اصلی اختالفات فعلی جناحهای سیاسی
داخلی هستند .بزرگان نظام باید قبل از هرچیز دراین مورد چارهاندیشی کنند؛ حتی به قیمت یک خانهتکانی اساسی در
دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس ،زیرا استمرار وضع فعلی تا2سال دیگر ،ممکن است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.

فدایی گزینهی اصلی استانداری کرمان

پاسارگاد:شهبازحسنپوربابیاناینکهبندهازهرتصمیمدولتبرایاستاندارجدیدکرمانحمایتخواهمکرد،
گفت:بهعنوانیکیازاعضایمجمعنمایندگاننظرمبرروی دکترفداییاست،باتوجهبهاینکهبیشازسهدهه
تجربهیکاردرقسمتهایمختلفاستانداریراداردایشانهرچهسریعتربهعنواناستاندارجدیدکرمانمعرفی
شوندوامروزخدمتدکترجهانگیریاعالمحمایتخودمراازدکترفداییمطرحکردموامیدواریمهرچهسریعتر
دولت در این زمینه تصمیمگیری کند .وی افزود :بنده از ابتدا هم دنبال بحث استاندار شدن نبودم و تعهدم در قبال مردم است.

خبر

بیستمین جشنواره خیرین مدرسهساز برگزار میشود
 پاسارگاد
بیستمینجشنواره
خیرین مدرسهساز
سهشنبه این هفته در
کرمان برگزار میشود.
برای حضور در این
جشنواره از خیرین
سیــرجانـی حــوزه
آموزش و پرورش نیز دعوت شده اند.
یکی از این افراد نعمتاهلل مکیآبادی است.
او دبیر بازنشسته آموزش و پرورش است که به

دلیل عالقه به این حوزه سال  95قطعه زمینی
را در منطقه محروم آباده وقف و جهت احداث
مرکز آموزشی و فرهنگی به آموزش و پرورش
اهدا کرده است.
مکیآبادی هدفش را از این کار همراهی و
همکاری با نهضت سودآموزی و کمک به آموزش
و پرورش و انجام کار خیر و تشویق سایر خیرین به
این حوزه عنوان کرد .او میگوید اینکه تا االن این
زمین ساخته نشده است به دلیل کمبود بودجه
آموزش و پرورش است و بعد از تامین بودجه
ساختمان این مرکز آموزشی ساخته خواهد شد.

 نمایش کمدی «مرگ در نمیزند» از  4تیرماه به مدت  10شب در تاالر فردوسی بر روی صحنه میرود .این نمایش کاری از گروه
باران است و نویسنده آن نگار داستانپور و کارگردانی آن را حامد ساالری بر عهده دارد .ساالری که اولین تجربهی کارگردانیاش است
در مورد متن نمایش میگوید :در این نمایش به مردم مرگ گوشزد میشود اینکه مرگ چقدر نزدیک است اما بصورت طنز .این
نمایش 6بازیگربهنامهای:امینشبستری،علیبیگلری،فرنازحسینی،شقایقسپهوندی،منصورسرکوزادهوامیرحسیناحمدیدارد.

صدای بلند زنگهای خطر را بشنوید
 آلبرت بعزیان
خریدن یا نخریدن؟ آیا نخریدن کاال و امتناع از حضور در بازار
در کاهش تورم نقش دارد؟ چهره های مشهور در شرایط کنونی از
کمپینیحمایتکردهاندکهعلیکریمی،فوتبالیستمشهوربهراه
انداخته است  .کمپین نه به خرید به مدت یک ماه اما برای بسیاری
از مردم این سئوال مطرح می شود که آیا کمپین هایی از این دست
کارایی الزم را خواهد داشت؟ پاسخ به این سئوال از دو منظر امکان
پذیر است  .راه اندازی چنین کمپینی در شرایط عادی  ،وقتی
یکتولیدکنندهیاتولیدکنندگانیکمحصولوخدمتمشخص،
منافع مصرف کننده را نادیده می گیرند  ،می تواند موفقیت آمیز
باشد  .فرض کنید یک شرکت مخابراتی تعرفه خدمات خود را
ناگهانیباالببرد،دراینشرایطمردمباتحریماینشرکتواستفاده
از خدمات مشابه دیگر شرکت ها می توانند آنها را وادار به عقب
نشینی کنند .حال سئوال اینجاست که آیا شرایط ایران عادی
است؟ در چنین شرایطی  ،وقتی همه بازارها دستخوش بی
ثباتی و افزایش قیمت هستند ،چطور می توان با راهاندازی
کمپین در برابر موج گرانی و تورم ایستاد؟
نه فقط بازار خودرو ،که بازار طال و سکه و مسکن و حتی
دیگر بازارها با هجوم تورم روبرو شده اند ،بخشی از این اتفاق
ناشی از رشد قیمت ارز است و بخشی دیگر نیز ناشی از
سودجویی برخی تولیدکنندگان.حال در این شرایط می توان
وضعیت را مورد واکاوی قرار داد.
پیش از این نیز کمپین هایی از این دست راه افتاده بود اما نه

فراگیری آن در این سطح بود و نه مقامات دولتی همراهی خاصی
با آن نشان داده بودند .این بار حتی سخنگوی دولت به این کمپین
واکنش مثبت نشان داده و همین نکته قابل تامل است با این حال
به نظر می رسد تنها لبخند و همراهی از سوی بدنه دولت کافی
نباشد و اقدام عملی در این بخش ضرورتی انکار ناپذیر است.
یک  -با توجه به باال رفتن نرخ ارز ،افزایش قیمت تمامی کاالها
مانند خودرو ،طال  ،سکه و  ...قابل پیش بینی بود  .تا اینجای داستان
پذیرفتنی است اما عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان ،عدم
تحویلخودروهاییکهموعدتحویلشانفرارسیدهاستواقداماتی
از این دست چه سیگنالی را به جامعه می دهد ؟ اینجاست که
دولت باید با تشکیل یک گروه ناظر بی طرف ،نسبت به بازرسی
دقیق از خودروسازان و حتی دیگر تولیدکنندگان اقدام کند تا تورم
کنونی دامن زده نشود  .دو  -دولت باید عملکرد خود را به گونه ای
تنظیمکندتااعتمادمردمبهسخناندولتمردانبازگردد.بیتردید
بی توجهی مردم به پیام هایی که مقامات و مسئوالن درباره آینده
اقتصاد ارائه می کنند ،اتفاق خطرناک و قابل بررسی است .دولت
نباید از کنار این بی اعتمادی به سادگی عبور کند چرا که در این
صورت سیاست های ابالغی اش نیز با همراهی مردم روبرو نمی
شود .کمپین هایی از این دست آالرمی است که جامعه به دولت
می دهد تا به وظایف خود به درستی عمل کند ،از این منظر اگر
آالرم ها به موقع شنیده شوند ،می توان کارکرد چنین حرکت های
اجتماعیرامثبتدانست.

 حسین فتحیزاده
علت افزایش نرخ دالر  3عامل اقتصادی ،سیاسی و روانی دارد .در
عامل اقتصادی افزایش حجم نقدینگی که دولتها باعث این افزایش
میشوند .در ابتدای دولت روحانی حجم نقدینگی 500هزار هزار میلیارد
تومان بوده است و االن چیزی در حدود  1500هزار هزار میلیارد تومان
است .یعنی چیزی حدود  3برابر .نرخ دالر در زمان تحویل دولت حدود
 3200تومان بوده است ،که با توجه به نظریهی«مقدار پول» قیمت دالر
باید در حدود بین 9تا 10هزار تومان باشد .نظریه مقداری میگوید وقتی
حجم پول افزایش پیدا میکند ورشد اقتصادی کم است ،روی قیمتها
اثر میگذارد و قیمتها افزایش پیدا میکند .عرضه کننده اصلی ارز دولت
است و ما چیزی حدود 42میلیارد دالر فقط از صادرات نفت ،ارز به دست
میآوریم و دولت عرضه ارز را محدود کرده است و این باعث به وجود آمدن
شوک در بازار شده است .از سوی دیگر نااطمینانی اقتصادی وجود دارد،
به طوری که بسیاری از بنگاههای اقتصادی و کارخانهها اجناس خود را در
بازارعرضهنمیکنند،چونانتظاراتتورمیشکلگرفتهاست.اینبنگاهها
فکر میکنند در آینده با افزایش قیمتها روبهرو خواهند بود و در نتیجه
کاالیشانراعرضهنمیکنندوهمینتقاضایبازارراتشدیدمیکند.مثل
کاری که ایرانخودرو و سایپا میکنند و این را حتی در بازار لوازمخانگی و
سایرجاهاهممیتوانیدببینید .دلیلبعدیافزایشنرخدالرعاملسیاسی
است .خروج آمریکا از برجام وبالتکلیفماندن  FATFدو عامل سیاسی
در افزایش نرخ دالر هستند .ما عمال با این دو عامل سیاسی از یک طرف
توسط آمریکا تحریم بانکی میشویم و از سوی دیگر با نپذیرفتن FATF
دسترسیمان به بانکهای سایر نقاط هم محدود خواهد شد .کشور ما 5
سال است که رتبهی اول پولشویی را در دنیا دارد و چیزی حو لوحوش26
میلیارد دالر قاچاق کاال داریم .در مورد عامل روانی باید بگویم؛ وقتی که
ایناتفاقاتدراقتصادمیافتد،بعضیازمردمبرایاینکهقدرتخریدشانرا
از دست ندهند ،و عدهی دیگر با نیت واسطهگری و سود بردن از شرایط به
وجودآمده،تقاضایبازارراافزایشمیدهندوباعثمیشوندقیمتهاروند
افزایشیداشتهباشد.منظورازآنیکعدهمیتوانددالالنباشدیامیتواند
تصمیمگیرندگانومدیرانسیاسیباشند.
وقتی ریال کاهش قیمت دارد ،مسلما سبد مصرفکننده کوچک
خواهدشد،ومصرفکنندگانشایدفقطتواناییخریدکاالهایضروریرا
داشته باشند .بنابراین بازار کاالهای لوکس در آینده با رکود روبهرو خواهد
*

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد»خريد
گل طبيعــي و مصنوعــي و انجــام تزئينــات» خــود را از طريــق اســتعالم
عمومــي بــه پيمانــكار واجد شــرايط واگــذار نمايد.لــذا كليــه متقاضيان
ميتواننــد جهــت اخــذ مــدارك اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي
WWW.GEG.IRمراجعــه و مــدارک مذکــور را از قســمت مناقصــه هــا
و مزایــده هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14
روز دو شــنبه مــــورخ  97/04/11در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت
مجتمــع مــي باشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

*دکتریاقتصادبینالملل

سودوكو 517
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :516
فهیمه قربانی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

منبع :خبرآنالین

جناب آقای
محمد خواجویی

جناب آقای مهندس اقدایی

آگهي استعالم عمومي شماره /97/2س

شد .در سبد کاالی خانوار بعضی کاالهای ارزان قیمت جایگزین کاالهای
گرانقیمت خواهند شد .مثال مردم نمیتوانند گوشت قرمز بخرند و به
ناچار گوشت مرغ میخورند .تبعات فقر غذایی مثل دارو و درمان بیشتر
از هزینههای تامین غذا خواهد شد .از طرفی وقتی در کشوری تورم باال
میرود ،تبعات اجتماعی هم دارد و پدیدههای نامطلوبی مثل؛ افزایش
سرقت ،افزایش فحشا ،افزایش طالق ،کاهش ازدواج و. .بروز میکند.
به نظر من دولتها خودشان این مشکالت را به وجود میآورند؛
دخالت بیش از حد دولتها در اقتصاد باعث به وجود آمدن این مشکالت
میشود .کسی که این مشکل را به وجود آورده است به راحتی نمیتواند
آن را حل کند .برای حل این مشکل دولت در ابتدا باید جلوی افزایش
حجمنقدینگیرابگیرد.جلوگیریازباالرفتنحجمنقدینگیباپرداخت
سود سپردههای بانکی کمی سخت است .دولت باید نظام بانکیاش را
اصالح کند ،نرخ بهره بانکی را کاهش دهد ،مالیات بر کاالهای لوکس و
واسطهگری بگذارد .مثل بر خرید منزل و ماشین دوممالیات .از آن طرف
برای تولیدات معافهای مالیاتی اعمال شود .یعنی دولت به جای اینکه
یارانه ارزی بدهد ،یارانه مالیاتی بدهد .کاهش نرخ دالر امکانپذیر نیست.
در اقتصاد بحثی داریم به عنوان چسبندگی قیمتها! وقتی چیزی باال
میرود امکان کاهش آن خیلی کم است ،به خصوص در اقتصادی مثل
ایران .امیدوارم حداقل نرخها افزایش پیدا نکند و همین جا هم اگر بتوانند
نرخ را نگه دارند خوب است .پارسال چیزی حدود  30میلیارد دالر ارز از
کشورمان خارج شده است و 20میلیارد دالر هم ارز خانگی داریم .چیزی
حدود  12درصد از ذخیره طالی کشور را به صورت سکه فروختیم .تا
کجا میخواهد این روند ادامه داشته باشد؟ اگر قوانین پولشویی اجرا شود
جلوی خیلی از این مسایل گرفته خواهد شد .اگر این قانون تصویب شود
بعد از آن نهادهای بی نالمللی اوضاع را رصد میکنند و کار به این راحتی
نیست .یعنی نه خروج و نه ورود ارز به این راحتیها نیست و برای همین
دولت تاکید دارد این قانون تصویب شود .حدود 20مورد پولشویی داریم
که با اجرای این قانون محدود میشوند ،حتی زیرمیزی پزشکان محدود
میشود .یعنی شما اگر در حسابتان بیشتر از 15میلیون تومان واریزی
داشته باشید رصد میکنند از کجا آمده و برای چه آمده است و اگر
گردش مالیتان باالی 5میلیارد تومان باشد شخص حقیقی باید اسناد
تحویل دهد و اگر فرار مالیاتی داشته باشد باید برود حساب پس دهد.

مدیرعاملشرکتپاریزپیشروصنعتتوسعه
بســی شایســته اســت بــه پــاس تالشهــا
و زحمــات مســتمر شــما در راســتای بهبــود
حــال آقــای اکبــر دهیــادگاری طــی یــک
ســال نهایــت ســپاس و قدردانــی را خدمــت
حضرتعالــی ابــراز داریــم.

همسر و خانواده اکبر دهیادگاری

معاونتمحترممدیرکل
و مدیر امور مالیاتی
شهرستانسیرجان

بدینوســیله انتخاب شایســته و بهحــق حضرتعالی را
کــه بیانگــر لیاقت و شایســتگی شماســت را صمیمانه
تبریــک عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان ســامتی و
موفقیــت جنابعالــی را آرزومندیم.

هیئتمدیره مدیرعاملوکارکنانشرکت
تعاونیپستهسیرجان

شک ِرال َمخلوق لَم یَ ُ
من لَم یَ ُ
شک ِرالخال ِق
َ

اینک که مشیت باری تعالی بر این است که گل سر سبد زندگی ما و روح
بلند پدری دلسوز ،خ ّیر و دلباخته اهل بیت علیهم السالم مرحوم مغفور

حاج یداهلل نادری
( پدر شهید گرانقدر محمد نادری)

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /97/7ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عام) در نظــر دارد « قفســه بندي
ســوله انبــار مغــزه « خــود را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ مــدارك
مناقصــه بــه آدرس  WWW.GEG.IRمراجعــه و مــدارک مذکــور را از قســمت
مناقصــه هــا و مزایــده هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويل پــاكات ســاعت  9الي
 14روز چهارشــنبه مــــورخ  97/4/20در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت
واقــع در مجتمــع مــي باشــد .ضمنـ ًا متقاضيــان ميتواننــد روز دوشــنبه مــورخ
 97/4/12از محــل اجــراي پــروژه بازديــد نماينــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

را به دیار باقی َب َرد ،بر آنچه كه حكمت متعالي اش تعلق گيرد ،هيچ كس را توان تعبير
و تفسیر نباشد و بدان لحظه که حکمی را مقدر فرماید هیچ بنده اي را توان تعدیل
ین
نيست و در اين میان رستگاری از آن کسانیست که متمسك به آیه شریفه «ا َّل ِذ َ
إِذا َأ َصا َبت ُْهم ُّم ِصی َب ٌة َقا ُلو ْا إِ نَّا ِ ّ
َ
عون» باشند و از مصیبت وارده به درگاه الهی پناه برند .آنچه در اين محفل تلخ
ل وَإِ نَّـا إِ َل ْی ِه َر ِ
اج َ
مصيبت  ،بار از دوش همگي ما برداشت و مرهمی بر دل داغ دیده ما گذاشت حضور آرامش بخش و دلسوزانه همه شما
سروران گرانقدر بود .اینک به حکم ادب و قدرشناسی از همه شما عزیزان ،دوستان ،آشنایان و اقوام که با حضور خود از راه
های دور و نزدیک ،تماس تلفنی ،ارسال پیام ،چاپ آگهی ،نصب بنر ،ارسال تاج گل و ...تسلّی بخش قلب داغدارمان بودید،
صمیمانه و خاضعانه سپاسگزاری می کنیم .همچنین از جناب آقای حجه االسالم و المسلمین حاج سید محمود دعایی يار ديرين
امام خمينى(ره) و مدیر مسئول محترم روزنامه اطالعات  ،جناب آقای حجه االسالم و المسلمین حاج سید محمود حسینی امام
جمعه محترم شهرستان سیرجان ،جناب آقای دکتر محمود نادری معاون محترم رسانه ای معاون اول رئیس جمهور ،جناب آقای
حاج شهباز حسن پور نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شوراى اسالمى ،جناب آقای دکتر مکی آبادی فرماندار
محترم شهرستان سیرجان  ،جناب آقای مهندس سروش نیا شهردار محترم شهرستان سیرجان ،جناب آقای آرش معاون محترم
عمرانی فرمانداری شهرستان سیرجان ،فرمانده محترم سپاه پاسداران اسالمی شهرستان سیرجان ،فرمانده محترم تیپ دوم
صاحب الزمان شهرستان سيرجان ،جناب آقای شاكرى رياست محترم بيمه ايران شهرستان سیرجان ،كاركنان و نمايندگان
محترم بیمه ایران شهرستان سیرجان  ،جناب آقای مهندس محمودآبادى مديریت محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان
سيرجان و هيات همراه ،جناب آقای ضیاء شهابی مدیر عامل محترم منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سیرجان ،جناب آقای حمید
شهسواری قائم مقام محترم مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سیرجان ،ریاست محترم اداره اطالعات شهرستان
سیرجان ،ریاست محترم اداره بنیاد شهید شهرستان سیرجان و هیات همراه  ،جناب آقای مهندس مسعودى شهردار محترم
هماشهر  ،کارکنان محترم شهرداری شهرستان سیرجان  ،کارکنان محترم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ،شرکت نظم آوران،
شركت گهر روش ،شركت جهاد نصر مراتب همدردی خود را بیان داشتند صمیمانه تشکر و قدردانى می کنیم .ان شاءاهلل در
مراسمات شادی بذل محبت شما عزیزان را جبران کنیم.

از طرف فرزندان و همسر آن مرحوم

