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اقتصادی

افزایش قیمت سوخت در امارات

قیمت بنزین در امارات متحده عربی برای ماه آینده میالدی افزایش یافت .به گزارش ایسنا،
وزارت انرژی امارات قیمت سوخت در امارات متحده عربی را برای قیمت بنزین بیش از  ۲۱فلس
و قیمت گازوئیل نیز بیش از  ۶.۹فلس اعالم کرد .براساس این گزارش ،طی ماه جاری قیمت
هرگالن بنزین سوپر با اکتان  ۹۸با قیمت  ۲درهم و  ۱۲فلس با افزایش  ۲۱فلس و هر گالن بنزین
خصوصی با اکتان  ۹۵با قیمت  ۲درهم و  ۱فلس با افزایش  ۲۱فلس به فروش میرسد.

یادداشت

زودتر
کاریکنید

محمدرضاقاسمی

خطای عمــل در همــه جوامع وجــود دارد.
سیاستمداران هم اشتباه میکنند ،تصمیمات
اشتباه میگیرند و گاهی اقدامات نابخردانهای
انجام میدهند ،ممکن اســت بــا یک جمله
نســنجیده ،آشــوبی به پا کنند ،میتوانند با
یک تصمیمی که به خیال خودشــان درست
است ،باعث بهبود بخشــی از جامعه شوند ،اما
به دلیلعــدم توجه به همــه جوانب تصمیم
خود ،بخشهای زیادتــری از جامعه را دچار از
هم گســیختگی کنند .مانند همین کاری که
امسال دولت با بورس کرد .البته مطمئن نیستم
هدفشان از این کار ،بهبود همان یک بخش هم
بوده باشد .دولت بارها مردم را به بورس دعوت
کرد .از مشارکت مردم در اقتصاد گفت .عالوه بر
افراد طبقه باال و متوسط جامعه ،اقشار ضعیفی
که ســرمایه ناچیزی برای خود پسانداز کرده
بودنــد را هم به این کار ترغیب کرد .اما نه تنها
سودی نکردند که سرمایههایشان نصف و حتی
کمتر گردید .مردم در اقتصاد مشارکت کردند،
اما آنچه انتظار داشــتند نشد .قبول کنید خطا
کردید .قبول کنید با هر فکری و هر سیاستی
که این کار را کردید ،اشتباه کردید .با این کارتان،
سرمایههای کم و زیاد مردم را با مخاطره جدی
مواجه کردید .خدشهای جبرانناپذیر به اعتماد
عمومی زدید .با از بین بردن اعتماد عمومی ،به
اقتصاد کشــور هم لطمهای جبرانناپذیر زدید.
اعتماد عمومی در حال از دســت رفتن است.
سکوت شــما دردی از این مردم دوا نمیکند.
سکوت نکنید ،اگر برای بهبود وضعیت موجود
میتوانیــد کاری کنید ،عجله کنیــد .اگر هم
نمیتوانید به اشتباه خود اعتراف کنید .به مردم
بگویید اشتباه کردید .به مردم بگویید چه فکر
میکردید ،اما چه شد .اگر نیت شما برای مردم
خیر بود ،اما نتیجهای دیگر حاصل شد ،به مردم
بگویید .مگر اینکه نیت شما ،نه برای مردم ،که
تنها برای خودتان خیر بوده باشد .اعتماد برای
دولت سرمایه کمی نیســت .اگر کمی با خود
بیندیشید،متوجهخواهیدشد،اعتمادشهروندان
به تصمیمات و اقدامات دولت میتواند پشتوانه
بینهایتی برای دولت باشد .ذرهای با خود فکر
کنید .چکار میکنید؟ نابودی اقتصاد که فقط
با جنگ اتفاق نمیافتد .کاهش سرمایهگذاری
در جامعه و فشــار بر اقتصاد که فقط با تحریم
اتفاق نمیافتد .باور کنید شما کاری کردهاید که
مردم دیگر نمیتوانند به گفتههای شما اعتماد
کنند .کاری کردهاید که مردم فکر میکنند باید
برعکسگفتههایشمارفتارکنند.اگرنمیتوانید
برای اقتصاد کاری کنید ،کنار بایستید و دخالت
نکنید .باور کنید اقتصاد خودش راه خودش را
پیدا میکند .اگر هم فکر میکنید که برای این
معضل میتوانیــد کاری کنید ،همین االن هم
بسیار دیر شده است .باور کنید هستند افرادی
که جانشان به مالشــان وابسته است .هستند
افرادی که تمام دار و ندارشان را پای صحبتهای
شما گذاشتند .هستند افرادی که خانههایشان را
فروختند و در بورس سرمایهگذاری کردند .آنها
همان کاری را که شما گفتید ،انجام دادند .آنها
اکنون در شرایط بدی قرار دارند .اگر زودتر برای
این مسئله اقدامی نکنید ،باید منتظر بمانید تا
برخیبگویندکدامآسمانخراشبرای...مناسبتر
است؟ چرا که با از دست رفتن سرمایهشان راه
دیگری برای آنها باقی نخواهد ماند.

چین

سرمایهگذاریچین
برای پژوهش و توسعه

آمار مقدماتی نشــان داد هزینــه چین برای
پژوهــش و توســعه در ســال  ۲۰۲۰معادل
۲.۴درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور
بود .به گزارش ایسنا ،آمار مقدماتی اداره ملی
آمار چین نشــان داد هزینه چین برای برای
پژوهش و توســعه در ســال  ۲۰۲۰به میزان
 ۱۰.۳درصد در مقایســه با سال  ۲۰۱۹رشد
داشت و به  ۲.۴۴تریلیون وون ( ۳۷۷.۸میلیارد
دالر) رسید .این پایینترین نرخ رشد در پنج
سال گذشــته و کمتر از رشد  ۱۲.۵درصدی
هزینه در سال  ۲۰۱۹بوده است .سران چین در
کنگره ملی خلق که هفته جاری آغاز میشود،
قرار اســت جزییات تدابیر بیشــتر به منظور
حمایــت از خودکفایی در فناوری و نوآوری را
اعالم کنند .حزب کمونیست حاکم همچنین
در این همایش ســاالنه ،اهــداف اقتصادی و
سیاســتهای دیگر را برای امســال ،پنج سال
آینده و تا پایان سال  ۲۰۳۵اعالم خواهد کرد.
سیاستهای آمریکا که به دنبال مقابله با رشد
مداوم چین هستند ،فوریت جدیدی به تالش
چین برای خودکفایی در فناوری بخشیده اند.
چین متعهد شده اســت طراحی فناوریهای
 ،۵Gتولید نیمه رسانا و سایر فناوریهای مهم
برای مرحله بعدی توسعه اقتصادی را تسریع
کند .بر اساس گزارش بلومبرگ ،آمار مقدماتی
مربوط بــه هزینه پژوهش و توســعه تحت
بازبینی قرار خواهند گرفت و آمار نهایی سال
 ۲۰۲۰بعدا منتشر میشوند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

رئیس سازمان توسعه تجارت از پیگیری این سازمان
برای به صفر رســاندن تعرفه تجــارت میان ایران و
ســوریه خبر داد .به گزارش ایسنا ،حمید زادبوم در
همایــش فرصتهای تجارت با ســوریه ،اظهار کرد:
خوشبختانه ایران و سوریه از نظر سیاسی و اعتقادی
نزدیکی قابل توجهی دارند و در طول تمام سالهای گذشته این
ارتباط قوی تداوم داشــته است اما متاسفانه با وجود این بستر،
ما میبینیم که در عرصه اقتصاد عمال گامی برداشــته نشــده و

خبرتلگرامی
 Dاستقبال عمومی مردم از خریدهای
کارتــی در بهمنماه رشــد بیش از
هشتدرصدی داشــته و نزدیک به
ســهمیلیارد تراکنش کارتی با ارزش
بیش از  ۵۰۰هــزار میلیارد تومان در
کشور انجام شده است / .مهر

مکث

طرح افزایش دوبار در سال
حقوق کارگران به کجا رسید؟

رئیس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانی
معتقد اســت با توجه به نوســانات نرخ ارز و
تغییر قیمتها در طول سال ،ترمیم و افزایش
دوبار در ســال حقــوق کارگــران باید جزو
برنامههای سال آینده شورای عالی کار باشد.
فتح اله بیات در گفتگو با ایســنا ،اظهار کرد:
نمایندگان کارگری جــزو اولین گروههایی
بودند که بحث افزایش دوبار در سال حقوقها
را مطــرح و پیگیری کردند و بعد که مجلس
ورود کرد ،مورد موافقت کمیسیون اجتماعی
قرار گرفت و طرحی در این خصوص تدوین
و آماده کرد.
وی ادامه داد :از نمایندگان دلســوز مجلس
که به مباحث کارگری ورود کرده و کارگران
را حمایت میکنند تشــکر میکنیم و انتظار
داریم که این طرح به نتیجه برسد و از دستور
کار خارج نشود.
این مقام مســئول کارگری با بیان اینکه اگر
حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و
افزایش پیدا کند کارگران به حداقلها دست
پیدا میکنند و قدرت خرید آنها از وضعیت
فعلی کمــی باالتر میرود لــذا میخواهیم
کــه نمایندگان مجلس اعــام کنند که این
طرح به کجا رســید و هر چه سریعتر آن را
تعیینتکلیف کنند تا به اجرا درآید.
بیات ادامه داد :امسال شاهد تغییر چند نوبته
قیمتها در برخی اقالم و کاالهای اساســی
بودیم و یکسری از بنگاهها حتی با نرخ دلخواه
اجناس خــود را روانه بــازار کردند طبعا در
چنین شرایطی چطور دستمزدها باید درجا
بزند و افزایش نیابد؟ این حق جامعه کارگری
و حداقل بگیر است که با توجه به این مسئله
افزایش حقوق داشــته باشــد تا بتواند امرار
معــاش کند ،غیر از این حق الناس و احجاف
به جامعه کارگری است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در
پایان خاطرنشــان کرد :هیچ کسی نمیتواند
قول بدهد کــه ثبات به بــازار ارز برگردد و
تضمین کند که قیمتها در طول سال ثابت
بماند بنابر این حقوق کارگران به جهت بهبود
وضع معیشت و قدرت خرید باید ترمیم شود
و افزایش دوبار در ســال مزد جزو برنامههای
سال آینده شورای عالی کار باشد.

بازار

موز چقدر گران شد؟

به دنبال نوســان تند در بــازار موز ،این کاال
نسبت به پارسال تا بیش از  ۱۹۳درصد گران
شده است.
به گزارش ایســنا ،در مدت اخیر قیمت موز
در بازار نوســان زیادی داشته و با رشد قابل
توجه تا بیش از  ۶۰هــزار تومان نیز فروش
رفته است.
این در حالی است که بررسی تازهترین گزارش
مرکز آمار از وضعیت قیمت کاالهای خوراکی
نشان میدهد که در بهمن ماه پارسال قیمت
هر کیلو موز به طور متوســط حدود  ۱۵هزار
و  ۱۰۰تومــان بوده که در بهمن امســال به
متوسط  ۴۴هزار و  ۵۰۰تومان رسیده است.
حداقــل قیمت هر کیلو موز حدود ۲۵هزار و
۹۰۰تومان و حداکثر آن ۵۵هزار و ۸۰۰تومان
در بهمن و متوسط ۳۳هزار و ۴۰۰تومان در
دی ماه ثبت شده است
بر این اســاس قیمت هر کیلو موز در بهمن
امســال نســبت به دی ماه  ۳۳درصد و در
مقایسه با بهمن پارسال  ۱۹۳.۲درصد گران
شده است.
نوســان تند قیمت موز در حالی رخ میدهد
که انحصار در واردات و یا موانع ورود این کاال
از عوامل موثر اعالم شــده بود ،این در حالی
اســت که از ابتدای ســال جاری با تصمیم
وزارت صمت و به دلیل محدودیت ارزی موز
در گــروه  ۲۷کاالیی با اولویت ارزی غیرفعال
قرار گرفت و امکان ثبت ســفارش جدید و یا
واردات وجود نداشت.
در ادامه واردات موز منوط به صادرات سیب
و تامین ارز از این محل شــد ،اما اخیرا و به
دنبال تشــدید نوســان در بــازار تصمیم بر
آزادسازی واردات موز البته به صورت مشروط
به صادرات سیب گرفته شد.
وضعیــت واردات مــوز در ســال جــاری و
براساس آمار گمرک ایران نشان میدهد که
با وجود ممنوعیتهــای واردات ،در ۱۰ماهه
اول امســال ۳۳۳هزار و  ۶۳۲تــن موز وارد
شــده که ارزش ایــن واردات ۲۲۷میلیون و
۵۴هزار و ۲۶۷دالر بوده است ولی اینکه این
حجم باال آیا در مقابل صادرات ســیب بوده
مشخص نیست.

تعرفه صادرات به سوریه صفر میشود

میزان همکاریهای دو جانبه بســیار پایین است.
وی با بیــان اینکه پس از کاهش قــدرت داعش،
دولت سوریه باردیگر مقدمات ایجاد زیرساختهای
اقتصادی جدید را فراهم میکند ،توضیح داد :امروز
در ایران یک نگاه جدی برای حضور در بازار سوریه
و نقــش آفرینی جدی در چارچوب آن به وجود آمده اســت .در
ماههای گذشــته چه اتاق بازرگانی مشــترک میان دو کشور و
چه دیگر بخشهای تصمیم گیر تــاش کردند راه برای حضور

پر قدرت ایران در این عرصه فراهم کنند .رئیس سازمان توسعه
تجارت ،سوریه را نخستین کشوری دانست که ایران با آن توافق
تجارت آزاد نهایی کرده و گفت :این توافق از نظر شروع کار برای
ما اهمیت فراوانی دارد اما در عرصه عمل اصالحاتی خواهد داشت.
در توافق فعلی تعرفه چهار درصدی برای صادرات در نظر گرفته
شــده که امیدواریم به صفر برسد و از ســوی دیگر  ۸۸کاال نیز
استثنا شدهاند که امیدواریم تعداد آنها نیز کاهش یابد و گامی
جدید در مسیر تجارت مشترک برداشته شود.

برکناریغیرمنتظره«غالمحسینمظفری»

عمرکوتاهمدیراندرویترینگردشگریایران

آفتاب یزد -گروه اقتصــادی :جزیره کیش بــه دلیل ماهیت
گردشگری خود ،طی ســالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
عالوه بر آثار تاریخی که مورد توجه گردشــگران اســت ،پارکهای
ســاحلی و تفریحی مانند تم پارک آبی اوشــن ،پارک هنر ،ساحل
مرجانی ،سواحل ماسهای -مرجانی ،باغ وحش ،آکواریوم ،باغ پرندگان
کیش ،دلفیناریوم ،شــهر زیرزمینی کاریز ،کلبه هور ،کشــتیهای
تفریحی و همچنین کشتی به گل نشسته یونانی از دیگر دیدنیهای
کیش هستند .اگرچه از دیگر جاذبههای تفریحی کیش مانند پارک
کیبل اسکی کیش ،باغ راه ،تفریحات دریایی ،غواصی ،موتور سواری
و گشت دور جزیره کیش نیز نمیتوان گذر کرد.
با توجه به این جهات ،جزیره کیش با آن چشــمانداز بســیار زیبای
دریای هرمز به عنوان چهارمین مقصد گردشــگری در جنوب غرب
آسیا از سوی سازمان گردشگری اعالم شده است.
جزیرهای که دارای بیش از  ۸۲۰۰تخت اقامتی اســت که بیشترین
تراکم امکانات اقامتی در ایران را داراســت و ساالنه پذیرای بیش از
یک میلیون گردشــگر داخلی و خارجی است .در این میانعدم نیاز
به دریافت ویــزای ورود برای تمام اتباع خارجی ،یکی از زمینههای
جذاب و آســان برای ورود گردشگران خارجی است؛ گرچه بهدلیل
زن خارجی،
وجود محدودیتهــای اجتماعی ،بهویژه
گردشــگران ِ
ِ
کشش کمتری نسبت به ظرفیت جذب بسیار زیاد این جزیره برای
گردشــگران خارجی وجود دارد؛ اما موقعیت منطقه آزاد اقتصادی
این جزیره باعث شــده تا مراکز خرید کیــش به یکی از جاذبههای
گردشگری جزیره تبدیل شود.
البته کشف جاذبههای گردشگری کیش نیز شوربختانه بیش از اینکه
زودتر به چشــم مسئوالن وقت در کشــورمان آید؛ توسط هیئتی از
مشاوران ایرانی و آمریکایی که جزیره کیش را مورد بازدید قراردادند
شناســایی و معرفی شــد .پس از آن بازدید با توجه به ویژگیهای
طبیعی ،ســواحل زیبای مرجانی و آبهای زالل اطراف آن ،جزیره
کیش به عنوان «مرکز توریســتی بینالمللی» انتخاب شد دو دولت
وقت با اســتفاده از بودجه دولتی ،اقدام به توسعه جزیره کیش کرد.
تا جایی که تمام زیرســاختهای مدرن از جمله هتل ،نمایشــگاه
بینالمللی ،فرودگاه و اقامتگاههای متعدد ساخته شد .اگرچه به دلیل
جریانات پس از انقالب اسالمی و آغاز جنگ مدتی طرحهای توسعه
کیش متوقف شد تا اینکه در سال  ۱۳۶۱به عنوان نخستین منطقه
آزاد اقتصادی کشــور برگزیده شد .اگرچه چگونگی اداره این مناطق
تا  ۷شهریور  ۱۳۷۲بالتکلیف بود تا در نهایت به تأیید مجلس شورای
اســامی رســید و امروزه اقتصاد کیش برپایه گردشگری و تجارت
استوار شده است.
در واقع با نگاهی به ماموریت تبیین شــده برای این جزیره میتوان
گفــت «مأموریت تعریف شــده برای منطقــه آزاد کیش در زمینه
توریســم و گردشــگری ،تمرکز خدمــات فرهنگی-رفاهی ،صنایع
پیشــرفته ،فناوری اطالعات ،ایجاد بورس خدمــات تجاری نفت و
کاالهای نفتی و مرکزیت یافتن در زمینه نمایشگاهها و همایشهای
بینالمللی و منطقهای است».
> نقطه تاریک در کارنامه دولت

با توجه به این جایگاه خاص در اقتصاد گردشــگری و تجاری ،اتخاذ
تصمیمــات مدیریتی در خصوص این جزیــره خاص که از توصیف
«نگین» و «مروارید» خلیج فارس در مورد آن اســتفاده میشــود،
میتوان گفت برکناری غیرمنتظره مدیرعامل منطقه آزاد کیش ،آن
هم فقط چند ماه مانده به پایان صدارت دولت حسن روحانی ،عجیب
و شگفتانگیز به نظر میرسد!
«مرتضــی بلوکی» ،فعال رســانهای در جزیره کیش که ســالهای
متمادی اســت به عنوان یک صاحبنظر اطالعرسانی در این جزیره
فعالیت میکنــد ،در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» پیرامون دالیل
برکناری ناگهانی «غالمحسین مظفری» میگوید :شاید بیش از اینکه
دالیل این برکناری مهم باشد باید به ضعف در انتخاب یک مدیرعامل
و اعتماد به او در سپردن مسئولیت این جزیره که در واقع «ویترین
اقتصاد کشور» به ویژه در زمینه گردشگری و تجارت است اشاره کرد.
وی با بیان اینکه عمر مدیریتی عمــده مدیران مناطق آزاد به ویژه
در منطقه آزاد کیش به اســتثنای چند مدیرعامل حدود یک تا دو
ســال بوده است میافزاید :با نگاهی به سوابق مدیران این منطقه به
ویژه طی  ۱۰ســال اخیر به استثنای «مونسان» که  ۴سال سکاندار
این جزیره بود و توانســت طرحهای ابتکاری خاص و مدنظر خود را
کلید بزند ،ســایر مدیران نتوانستند هیچ طرح خود را پیادهسازی و
عملیاتی کنند که ایــن نقطه ضعف را هم از بعد انتصاب عجوالنه و
همچنین تاب نیاوردن مدیر منصوب شده تا حداقل پایان یک دوره

عبور کسری بودجه دولت آمریکا
از  ۳تریلیون دالر

سرانه بدهی هر شهروند آمریکایی تا پایان
ماه فوریه ( ۱۰اسفند) ۸۴ ،هزار و  ۶۹۳دالر
بوده است.
به گزارش ایســنا به نقل از ســایت رسمی
اعالم بدهی آمریکا ،میزان بدهیهای دولت
این کشور تا پایان ماه فوریه به  ۲۷تریلیون
و  ۹۶۴میلیارد و  ۸۶۸میلیون دالر رسیده
است .میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا
پایــان این ماه به طور متوســط  ۸۴هزار و
 ۶۹۳دالر و میزان بدهی هر مالیاتدهنده
آمریکایی بــه طور متوســط  ۲۲۳هزار و
۴۴۱دالر بوده است.
کســری بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه
فوریه به ســه تریلیــون و  ۲۲۰میلیارد و
 ۵۲۷میلیون دالر رســیده است .در حال
حاضر بزرگترین اقــام بودجهای آمریکا
شامل :مراقبتهای درمانی با یک تریلیون
و  ۲۷۹میلیارد و  ۲۱۱میلیون دالر ،تامین
اجتماعــی با یک تریلیــون و ۱۰۸میلیارد
و  ۱۰۶میلیــون دالر ،هزینههــای دفاعی
بــا ۷۲۲میلیــارد و  ۴۸۱میلیــون دالر و
بهــره پرداختی بدهی بــا  ۳۹۴میلیارد و
۸۹۶میلیون دالر است.

> مرتضــی بلوکــی صاحبنظــر منطقه
آزاد کیش :انتصاب و عــزل عجوالنه یک
مدیرعامل فارغ از ویژگیهای شــخصیتی
که حتما نقدهایی نیز به برخی از آنها وارد
بوده و هست؛ نشــانه ضعف در تشخیص
اولیه انتخاب یک مدیرعامل مطابق با سلیقه
مورد نظر مدیران ارشد دولتی است
> از دولت انتظار میرفت در ســالی که
صنعت گردشگری کشــور به دلیل شیوع
بیماری کووید  ۱۹دچار آســیب شــده ،با
تصمیمگیریهای عجیب و اشتباه و تغییرات
مــداوم در تصمیمــات و عــزل و نصب
خلقالساعه مدیران ،صنعت گردشگری را با
ریسکهای غیرطبیعی و بیشتر از مخاطرات
کنونی مواجه نکند
ریاستجمهوری را میتوان نقطه تاریکی در کارنامه دولت برشمرد.
وی با بیان اینکه مدیران مناطق آزاد سایر کشورها مانند هنگکنگ
یا همین «جبلعلی» که حدود  ۲۰ســال است تغییر نکرده از ابتدا
با این نوع بینش منصوب و دارای اختیار شــدهاند میافزاید :در واقع
امروز صحبت از تغییر مدیران یک محله کوچک نیست ،بلکه صحبت
از جزیــرهای با مختصات خاص کیش در دل خلیج همیشــه پارس
ایران است.
بلوکــی اضافه میکنــد :کیش به لحاظ فرهنگــی ،اقتصادی دارای
استانداردهای باالی خاص خود است و انتصاب و عزل عجوالنه یک
مدیرعامل فارغ از ویژگیهای شــخصیتی که حتما نقدهایی نیز به
برخی از آنها وارد بوده و هســت؛ نشــانه ضعف در تشخیص اولیه
انتخاب یک مدیرعامل مطابق با ســلیقه مورد نظر مدیران ارشــد
دولتی است.
این صاحبنظر منطقه آزاد کیش با بیان اینکه از دولت انتظار میرفت
در سالی که صنعت گردشگری کشور به دلیل شیوع بیماری کووید۱۹ -
دچار آسیب شــده ،با تصمیمگیریهای عجیب و اشتباه و تغییرات
مداوم در تصمیمــات و عزل و نصب خلقالســاعه مدیران ،صنعت
گردشگری را با ریسکهای غیرطبیعی و بیشتر از مخاطرات کنونی
مواجه نکند ،اظهار میدارد :اما آنچه امروز گذشته مشاهده شد ،اخذ
تصمیمگیری غیرکارشناسی در عزل مدیرعامل این منطقه و تداوم
ســنت ناروای تغییرات مکرر مدیران این جزیره بود که خود تبدیل
به یکی از اصلیترین عوامل آسیبزای اقتصادی در حوزه گردشگری
خواهد شد.
وی تصریح میکند :تغییر نابهنگام مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد
کیش که در تیررس تصمیمات اشتباه دولت در روزهای پایانی سال
قرار گرفت ،با وجود عملکرد به نســبت مثبتش در طول زمان کوتاه
خدمت به خصوص در حوزه عمران و جلب ســرمایهگذاری (آن هم
در شــرایط ناگوار کرونایی) دور از انتظار و پرمعناست .کما اینکه به
اذعــان فعاالن مقیم کیش ،مدیریت خوب منطقه آزاد کیش و روند
پیشــگیری ،پیگیری و حمایتی در موضوع کوویــد ،۱۹ -از دیدگاه
فعاالن اقتصادی ،ســرمایهگذاران و کارشناسان مناسب بوده است.
لذا برکناری مدیرعامل منطقه کیش در آستانه سال نو خورشیدی و
در آستانه افزایش مسافرتها به منطقه آزاد کیش و برنامهریزیهای
اتخاذ شده برای حضور گردشگران با مراعات پروتکلهای بهداشتی به

همراهان آفتاب یزد
در واتساپ

با توجه به شرایط کرونایی ،خوانندگان گرامیای که تمایل دارند
میتوانند با ارسال شماره همراه خود به شماره 09213553193
عضو گروه همراهان آفتاب یزد در پیامرســان واتساپ شوند.
در این گروه پیدی اف صفحات روزنامه بارگذاری میشود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

فراخوانخریدتبلت

ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان یزد در نظر دارد جهت
استفاده مهندسان عضو ســازمان از توکن سخت افزاری و امضای
دیجیتال تعداد  ۵۰۰عدد تبلت با مشخصات ذیل تهیه نماید .لذا از
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی که امکان تهیه این تعداد تبلت را
دارند تقاضا دارد پیشنهادات خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی
 info@yazdnezam. irو یا در ســایت ســازمان اعالم نمایند.
ضمنا جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن ۰۳۵-۳۱۵۵
داخلی  ۳۱۳آقای مهندس تجملیان تماس حاصل نمایند.
مشخصات مورد نیاز:
 -۱دارای سیستم عامل ویندوز
 -۲دارای قابلیت نصب سیم کارت و اینترنت ۴G
 -۳داشتن قابلیت مکان یابی ( )GPSداخلی به صورت سختافزاری
 -۴پشتیبانی از  OTGو USB

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

یتواند موجب مشکالت زیادی در منطقه باشد.
این جزیره م 
بلوکی با بیان اینکه تدابیر ابتکاری «مظفری» مانند نگهداری مسافران
مبتال به کرونا در هتلها آن هم به رایگان و همراهی بخش خصوصی
در جزیره با وی موجب ایجاد امیدهای تازه در توســعه پایدار جزیره
کیش شده بود ابراز امیدواری کرد« :مدیران باالدستی دخیل در این
برکناری باید دســتکم به احترام مردم جزیره کیش و حتی ســایر
مردم کشور که در شرایط خاص تحریم و گرانی دالر ،ساالنه یکبار
مســافرت به کیش را جزو برنامههای خود قرار میدهند ،توضیح و
توجیه قانعکننده بــرای این برکناری آن هم در حالی که عمر خود
دولت رو به پایان است ارائه دهند.
وی با بیان اینکه جزیره کیش به عنوان میزبان سرمایهگذاران بسیار
که ســرمایههای خود را در بخشهای مختلف وارد جزیره کردهاند.
نباید در معرض شــوکهای مدیریتی مانند اینگونه تصمیمات ،قرار
گیــرد که قطعا باعث بیثباتی در تصمیمگیریها و تشــویش ذهن
ســرمایهگذاران خواهد شــد ،یادآور میشــود« :البته از این دست
تصمیمات در کشــور کم نبوده و همواره بخشنامههای خلقالساعه
و یکشــبه مشکالت زیادی برای کشور به وجود آورده و تا به امروز
این مشکالت دامنگیر اقتصاد شــده است که در نهایت هم دود آن
به چشم مردم میرود!»
> آیا تاوان اظهارنظرش در خصوص برکت انقالب بود!؟

در مجمــوع اگرچه یک دلیل معمولی هــم در خصوص این تغییر
ناگهانی اعالم نشده است ،اما برخی گمانهزنیها این تغییر را به اظهار
نظر اخیر وی که در شــبکههای مجازی بسیار بازتاب داشت ارتباط
میدهند که گفت« :زمانی که نماینده مجلس شورای اسالمی بودم و
یکی از جوانترین نمایندهها در آن زمان محسوب میشدم ،شخصی
از من پرسید که برکات انقالب اسالمی چیست؟ پاسخ دادم یکی از
برکات انقالب خود من هستم .مظفری اضافه کرد :سپس آن شخص
رو به من کرد و گفت مثل اینکه شما خودتان را خیلی قبول دارید و
جواب دادم اینکه من خودم را قبول دارم یا ندارم بحثی جداست ،اما
شما بررسی کنید که قبل از انقالب غیر از چند نفر خاص آیا کسی
توان ورود به رقابت نمایندگی مجلس را داشت؟ من بهعنوان فردی
که هیچ پشتوانه سیاسی و مالی نداشتم و آدمی معمولی و زاده شهر
کوچک نیشابور بودم توانستم نماینده مجلس شورای اسالمی شوم
و این اتفاق سادهای نیســت .اینکه نظام شایستهساالری در جامعه
شــکل گرفته و افراد در جایگاهشان قرار میگیرند از برکات انقالب
اسالمی است».
ادعایی که شــاید امروز آنها که خبر برکنــاری او را خواندهاند و در
جریان متن این اظهارات وی نیز بودهاند فارغ از آنچه در نقد بهعدم
ثبات مدیران جزیره کیش وارد اســت نیز این نقد را وارد سازند که
این تغییر هم چه بســا از همان تدابیر شایسته ساالری باشد که به
آن باور داشته و خود را از برکات انقالب هم دانسته است! اگرچه این
امر دلیل برکناری صورت گرفته نمیتواند باشد ،چرا که دولت وقتی
«غالمرضا شریعتی» استاندار سابق خوزستان با آن سوژههای مورد
نقد فراوان را از مقام اســتانداری خوزستان به ریاست سازمان ملی
اســتاندارد ارتقای سمت میدهد ،دلیل عزل و نصبهای اینچنینی
دولت در واپســین ماههای صدارتش ،نمیتواند سوژههایی باشد که
مدیران میانی خواسته یا ناخواسته به دست رسانهها میدهند!
نام مدیرعامل

زمان
مسئولیت

مدت زمان
مدیریت

محمدرضایزدانپناه

۱۳۷۲-۱۳۷۹

 7سال

حسن قاسمی

۱۳۷۹-۱۳۸۴

 5سال

مجید شایسته

۱۳۸۴-۱۳۸۷

 3سال

داوود مددی

۱۳۸۷-۱۳۸۸

 2سال

اسداهلل کریمی

۱۳۸۸

 1سال

محمدعلی محبی

۱۳۸۹

 1سال

علیرضاعامری

۱۳۸۹-۱۳۹۲

 3سال

علیاصغرمونسان

1396-۱۳۹۲

 4سال

محمدابراهیم انصاری الری

۱۳۹6-۱۳۹7

 2سال

غالمحسین مظفری

1399-1397

 2سال

