در رسای پهلوان سینمای ایران

ویترینآخر

گوناگون

عادت زیستن در رانت

حاض ریم جان دهیم تا مردم اذیت نشوند
بهارنیوز -محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه گفت .نباید بگذاریم
به مردم سخت بگذرد ،البته ادعا نمیکنیم مردم مشکل ندارند .اما اینکه پول داشته باشی و
مملکت را اداره کنی ،هنر نیست!نوبخت افزود :االن دیگر ضربه به دولت ضربه به قوه مجریه
نیست بلکه به مجموعه نظام است .برخی از روزنامهها که ادعای انقالبیگری دارند را بینید
انگار ترامپ صحبت میکند .وی بیان کرد :همه تالشمان این است که به مردم هزینه
تحمیل نکنیم و حتی حاضریم جان خود را بدهیم.

«عزم راسخ» اروپا ب رای حفظ برجام

آفتابنیوز -مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا گفت که ایران تا امروز
به تمام تعهداتش عمل کرده است و به این ترتیب اروپا ناگزیر است به تعهدات خود مبنی
برحفظ برجام متعهد بماند .وی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی هستهای تعهد ایران به
مفاد برجام را تایید کرده است ،تاکید که تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور مشترک
و با «عزمی راسخ» میخواهند که برجام حفظ شود و در این باره با سایر کشورهای عضو
برجام نیز همکاری خواهد کرد.

قالیباف ناراحت است چ را به نفع رئیسی کنار رفت
عضو شورای مرکزی موتلفه گفت :بعد از مناظره سوم نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری ،تصمیم نهایی شورای مرکزی جمنا این شد که آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی
کنار برود .آقای قالیباف از این مسئله بیشتر ناراحت است.آفتابنیوز :حمیدرضا ترقی ضمن
رد ادعای قالیباف درباره اداره جریان اصولگرا به شکل پدرخواندگی گفت :ما که در جریان
اصولگرایی پدرخوانده سراغ نداریم .نمی دانم منظور آقای قالیباف چه کسی است .آخرین
تصمیم گیری تشکیالتی جریان اصولگرا مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶بود.

مقام عالی رتبه کره شمالی ‹به آم ریکا م یرود›

یک مقام ارشد حکومت کره شمالی برای دیدار با مقامات آمریکایی به واشنگتن
میرود .به گزارش بی بی سی ،روز سه شنبه ۸ ،خرداد ژنرال کیم یونگ-چول ،نایب
رئیس کمیته مرکزی حزب کارگران کره ،و از مقامات نزدیک به کیم جونگ-اون ،رهبر
کره شمالی ،وارد پکن شد و گفته میشود قرار است از پکن عازم آمریکا شود .احتماال
سفر این مقام کره شمالی به آمریکا در پاسخ به سفر اخیر مایک پومپئو ،وزیر خارجه
آمریکا و مالقات او با رهبر این کشور صورت میگیرد.

کارت سوخت دوباره به جایگاهها بر م یگردد؟

سید محمدرضا موسویخواه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در
جدیدترین اظهارات خود همه جایگاههای عرضه بنزین و نفتگاز را موظف به استفاده
از کارت سوخت دانست و گفت :آن دسته از صاحبان خودرو که کارت سوخت آنان
مفقود شده میتوانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند .وی دلیل این امر را تاکید
قانون مصوب مجلس مبنی بر سوختگیری تنها با کارت سوخت و لزوم مدیریت آمار و
اطالعات سوخت کشور دانست و گفت :کارت سوخت جایگاهدار فقط برای موارد ضروری
استفاده خواهد شد

همسر عزیزم  ،همسفر زندگی ام

ب لفض
ا وا ل جان
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رضا صادقیان -بهارنیوز
در فرهنگ لغت معین و در تعریف کلمه رانت آمده« :درآمدی که از
فرصتها و موقعیتهای برتر به دست آمده باشد ،ثروت حاصل از کار
غیرتولیدی و بادآورده ».زایش و رویش رانت در زمینی اتفاق میافتد که
فرصتها ،سرمایه و امکانات بدون در نظر گرفتن توانمندیها ،تخصص،
دانش و تجربه تجمیع شده افراد ،در اختیار یک شخص خاص گذاشته
میشود .رانت ،ایجاد و یا فراهم کردن فرصتی نابرابر برای افراد برابر است،
چرا که تامین مالی و اقتصادی که در رانت صورت میگیرد از راه دسترنج
حاصل نیامده و ثروت-جایگاهی بادآورده است .وجود رانت در ساختار
سازمانی ،سازمان مورد نظر را تنبل ،پر توقع و آن اداره را با بهرهوری بسیار
پایین روبهرو میکند.
همین وضعیت در اشخاص و شیوه زیست آنان در جامعه نیز اتفاق
میافتد ،افرادی که بدون تالش و کسب دانش مرتبط به پستهای
میانی و ارشد دست پیدا میکنند ،انسانهایی که به سادگی مجوز برخی
از کارها را به دست میآورند و چنین اشخاصی ناخواسته به رانتجویی،
ض برخی از
رانتخواهی و زیستن در فضای رانت انس میگیرند .اعترا 
متولیان پیامرسانهای داخلی به دولت درباره ایجاد کردن فضای تبلیغاتی،
مسدود کردن پیامرسانهای خارجی ،در اختیار گرفتن امکاناتی بیش از
سایر نرمافزارها ،توقع جذب کاربر توسط دولت و سایر نهادها و ... .برآمده از
فضای زیست رانتی آنان در سمتها و مشاغل گذشته بوده است .افرادی
که در هر شرایطی از رانت استفاده کردهاند و حال در فضای رقابتی که
شکل گرفته ،توانایی رقابت ندارند .از همینرو با استفاده از روشهای
غیرحرفهای تالش میکنند که کلیت پیامرسانهای خارجی را ناامن ،متهم
به رواج فحشا و حتی عامل اصلی گسست خانوادههای ایرانی معرفی کنند.
چنین افرادی هی چ وقت در کسب و کارهای جدید خالق نبودهاند ،توانایی
راهاندازی شغل بدون استفاده از رانت را نداشتهاند ،با این حال قرار گرفتن
آنان در فضای متفاوت و غیررانتی سبب شده پس از مدتی که وضعیت را
مساعد نبینند ،با ادبیاتی طلبکارانه با مدیران سایر بخشها سخن بگویند
و همچنان سهم بیشتر و افزونتری را طلب کنند .چنین ادبیاتی تنها از
زیست در فضای رانتی شکل میگیرد .رانت به غیر از برهم زدن نظم اداری
و سازمانی ،رفتارهای فرد را نیز به مرور زمان تغییر میدهد .هنگامی که
افراد ناتوان ،کارمندان ضعیف ،انسانهای غیرمتخصص و اشخاص ناتوان
به کارهای مهم و اساسی گمارده میشوند ،خواسته-ناخواسته رفتار این
اشخاص به سوی دریافت رانت بیشتر و متوقعتر شدن میل میکند .در واقع
تا زمانی که فضای رانت بر قسمتهایی از اقتصاد ،سیاست و اجتماع حاکم
باشد ،با ادبیاتی متوقع و طلبکارانه از سوی رانتجویان روبه رو خواهیم
بود .به عبارتی بروز رفتارهای رانتخواهانه ،معلول سیستم رانتپرور است و
تاترمیم نشدن آن ،با شخصیتهای غیرمتخصص ولی پرتوقع در حوزههای
مختلف روبه رو هستیم.

مجتب پ حسین
ل
ع
جناب آاقی ی ور ی
ریــاست محترم اتحادیه
صنف صدا و تصویـــر سیرجـــان

انتخاب شایسته جنابعالی در اتاق اصناف و راهیابی تان
به جمع هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان سیرجان
که نشان از لیاقت شما دارد را تبریـک عرض نموده،
امیدواریم در این عرصـــــــــــه موفق باشید.

دکتر موسی نصراله پور

دبستان و پیش دبستانی غیر دولتــی پسرانـــه

استعفای  رزمحسینی؛

«کانادا گردی» کار دست استاندار داد

کانادا گردی کار دست استاندار کرمان
داد .روز گذشته خبر استعفای علیرضا
رزمحسینی از سمت استانداری کرمان
گوشی به گوشی پیچید .همزمان شایعه
شد که نمایندهی سیرجان یکی از نامزدهای
ریاست بر کرسی استانداری کرمان است
اما شهباز حسنپور در گفتوگوی تلفنی
با سخنتازه ضمن تایید خبر استعفای
رزمحسینی ،گزینه بودن خود را برای
استانداری به شدت تکذیب کرد و این
شایعات را بیاساس خواند چرا که به گفتهی
خود؛ منتخب مردم بودن را به منتصب دولت
بودن ترجیح میدهد.
منصور مکیآبادی فرماندار سیرجان نیز
در تماس با سخنتازه؛ استعفای استاندار را
تایید کرد و گفت :استعفای استاندار توسط
وزیر کشور پذیرفته شده و محمدجواد فدایی
معاون امور اقتصادی و توسعهی منابع
استانداری کرمان سرپرستی استانداری را بر
عهده گرفته است.
پیرامون استعفای استاندار کرمان یک
منبع آگاه به سخنتازه گفت که دلیل استعفا
در ظاهر کسالت و خستگی رزمحسینی
عنوان شده اما در واقع به خاطر فشارها به
او بوده پس از سفر اخیرش به کانادا که از
منظر ممنوعیت کار مدیران دو تابعیتی،
شائب ه ایجاد کرده است.
رزمحسینی که در زمستان گذشته به

محم
جناب آاقی ود خاکسار پور

انتخــاب جنابعالــی در انتخابــات اتــاق اصنــاف و
راهيابی به جمع هیات رییسه اتاق اصناف سیرجان را

تبریک عرض می نمایم.

کاشی هرمس  -علی حسامی

مجتب پ حسین
ل
ع
جناب آاقی ی ور ی
ریــاست محترم اتحادیه
صنف صدا و تصویـــر سیرجـــان

انتخاب شما در انتخابات اتاق اصناف و راهیابی تان به
جمع هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان سیرجان نشان
از سوابق درخشان شما در این عرصه دارد ،ضمن عرض
تبریـک ،موفقیت شما را از درگــــاه احدیـــــت خواهانیــم.

خانواده همسرت

خاطر پخش ویدیوی عصبانیتش و اخراج
برخی اعضا از جلسهی ستاد بحران استان
کرمان در کشور مطرح شده بود ،در آغاز
سال جاری اما با سفرش به کانادا بار دیگر
در صدر اخبار کشوری جای گرفت.
همزمان با سفر او به کانادا آفتاب یزد
نوشته بود« :کانادا نامی است که وقتی آن
را میشنویم ماجرای مدیران دو تابعیتی
برایمان تداعی میشود .برای همین موضوع
است که رزم حسینی به دلیل رفت و آمدش
به کانادا مورد سوال برخی کنشگران و
خبرنگاران قرار گرفته است .تا جایی که
عدهای از او به عنوان مدیر دوتابعیتی سخن
میگویند.
رزم حسینی یک نظامی بازنشسته است.
تا حدی که میگویند استانداری او نیز به
همین واسطه بوده .او روزی روزگاری از
همرزمان سرداران احمد توسلی و حسن
باقری بوده است .اما بعد ازاین تبدیل به
چهرهای کامال اقتصادی شد .کارشناسی اش
را هم از علوم اقتصادی و بازرگانی دانشگاه
باهنر کرمان گرفت .با مدیر غیر بومی زاویه
دارد ،استاندار مردم داری است و مالقات با او
آسان است اما در عین حال پروژههای کالن
را ترجیح میدهد با خاتم االنبیا انجام دهد.
از آنجایی که گفته شد استاندار کرمان
قبل از آنکه استاندار باشد یک چهره
اقتصادی بوده ،او یک شرکت اقتصادی هم

داشته است .برای همین از لحاظ مالی در
وضعیت مطلوبی قرار دارد و در حوزه معدن
فعالیت کرده و تا پیش از استانداری  ،از قرار
معلوم نمایندگی کاتر پیالر در ایران را نیز
برعهده داشته است .او به واسطهی تمکن
مالی  ،دخترش را خیلی پیش از استاندار
شدن به کانادا فرستاده بود و خود نیز در
سفرهای متعددی به کشورهای مختلف
از جمله کانادا ،فعالیتهای اقتصادی انجام
میداده است .اگرچه خود او سالهاست
در تهران و کرمان زندگی میکند اما از آن
آدمهایی هم نیست که چون استاندار شده
است از مرز کشور خارج نشود.
محمد محمود آبادی مدیر کل حوزه
استانداری کرمان دلیل سفر استاندار به
کرمان را نه دید و بازدید بلکه مسائل درمانی
اعالم کرده بود و به آفتاب یزد گفته بود:
سفر رزم حسینی سفر درمانی بوده است.
ریهی او شیمیایی است 25 ،درصد جانباز
است و از سال گذشته نوبتی برای درمانش
در کانادا گرفته بود و با هماهنگی وزارت
کشور ،معاون اول و حتا رئیس جمهور به
این کشور رفته است و حتا خانم ایشان هم
دراین سفر همراه او نبوده است .شایعاتی هم
که درباره دوتابعیتی و ...او گفته میشود،
کامال بی اساس است .وی اما در پاسخ به
اینکه آیا دختر استاندار گرین کارت دارد،
ابراز بیاطالعی میکند.

مح
جناب رسهنگ سن شکوهی ژناد

ارتقاء درجه جنابعالـی بــه ســرهنگ دوم کــه نشــان از
شایســتگی و لیاقت شــما دارد را تبریک عــرض نمــوده ،از

خداونـد منـان توفیـق روزافزون و سـالمتی شــما را خواهانـم.

کاشی هرمس  -علی حسامی

مجتب پ حسین
ل
ع
جناب آاقی ی ور ی
ریــاست محترم اتحادیه
صنف صدا و تصویـــر سیرجـــان

انتخاب شما در انتخابات اتاق اصناف و راهیابی تان
به جمع هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان سیرجان
مایه فخر و مباهات است ،ضمن عرض تبریـک ،توفیق
روزافزونت را در تمامی عرصه های زندگـی آرزومندیم.

همسر و دخترت پروشات

مجتب پ حسی علن
جناب آاقی ی ور ی

دارای کادری مجرب و توانا با سابقه درخشان در محیطی شاد و مناسب

ریاست محترم اتحادیه صنف صدا و تصویر سیرجان

در سال تحصیلی جدید از بین دانش آموزان خالق

انتخاب شما در انتخابات اتاق اصناف و راهیابی تان به
جمع هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان سیرجان که
نشان از لیاقت و درایت شما دارد را صمیمانه تبریک
عرض نموده ،امیدواریم همچون گذشته درعرصه
خدمت به همشهریان گرامی سربلند و موفق باشید.

و مستعد ثبت نام به عمل می آورد

آدرس :شهرک مشتاق بلوار هجرت خیابان گل سرخ
مدیر و مؤسس :وحید دریابیگی
تلفن09133451738-42331900 :

فروشگاه چینی مقصود ( عزت آبادی  -حسن پور)

