یادداشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مجید نعمت الهی
دبیر شورای سیاستگذاری :محمدرضا دهقانپور

ادامه از صفحه اول

ماجراهای پند آموز
دوستداران زمین!

هفته نامه اقتصادی استان کرمان
شمارههای تماس:

تحریریه32478011-13 :
توزیع32474272 :
چاپ :کارمانیا

مدیر اداری و روابط عمومی :مرجان ضیایی
همکاران :راضیه ابوالحسنی -مهدی نعمتالهی
بهاره محسنی -احسان امینزاده -محمدهادی جاللپور
مدیر هنری :اعظم حاکمی

گ��روه اول از ای��ن
دوستداران زمین به شدت
وسوسه داشتن زمینی برای
خود را در س��ر پروانده اند
و از ش��دت اشتیاق زمین
دار ش��دن از س��ر سادگی
و ش��تابزدگی ،زمین��ی را
*
خریده اند که عمال مالکیتی
وحید قرایی
را ب��ر آن نمی توان متصور
شد و سال های سال در دادگاه ها می دوند تا پول رفته خود
را به جیب بازگردانند ...اما دسته دیگر ،زمین دوستانی هستند
که هر کجا زمینی بال متصرف پیدا کرده اند خود را مالک آن
قلمداد کرده و با دریافت وجه البته سعی می کنند دیگرانی از
جمله زمین دوستان دسته اول را در این تصرفات خود شریک
کنند وآنها را نیز در این عیش بی مثال! سهیم سازند .این دسته
آنقدر زمین دوست شده اند که حیفشان می آید یک تکه زمین
را به یک نفر بفروش��ند و گاهی ب��رای تزریق لذت به عده ای
بیشتر ،سعی می کنند این زمین را به تعدادی بیش از یک نفر
بفروشند تا شهروندان بیشتری در این شادی بی همتا شریک
شوند !.در سال های اخیر تب زمین دار شدن و سرمایه گذاری
در این بخش ،کرمانیهای زیادی را درگیر خود کرده و همین
باعث زمینه س��ازی برای سوء استفاده های زیادی شده است.
اگر کسی پس اندازی داشته است اولین گزینه اش خرید زمین
در گوشه ای از این شهر بوده .دارا و ندار به این موضوع فکر می
کنند و هر کس��ی دلش می خواهد حداقل تکه زمینی در این
شهر داشته باشد .اینکه “فالنی زمانی زمینی کم بها خریده و
بیا و ببین که قیمتش میلیارد را رد کرده است” نقل بسیاری
از محافلی است که در آن حضور داریم .حاال در این گیر و دار
و تب ش��یوع یافته در میان زمین دوس��تان دسته اول ،دسته
دوم زمین دوستان -که از فرط زمین دوستی با ولع فراوان به
خوردن آن نیز مبادرت می نمایند! -را به شور در آورده که با
زبانی چرب و نرم و با نشان دادن آینده ای روشن و مثال زدنی
به شهروندان جویای پول ناگهانی و ترسیم وضعیتی جهش یافته
از لح��اظ مالی ،بار کج خ��ود را به آنها بیندازند و از آن به بعد
اس��ت که ماجراهایی ش��کل می گیرد که بخش هایی از آن را
می توان در دادگاه ها مشاهده کرد .جالب اینکه بخش زیادی
از این زمین ها دولتی و ملی هستند و بخشی صاحبان دیگری
دارند و بخشی کال مجهول الوضعیتند! چه پیشانی بلندی از آنِ
خریداران این زمین ها باشد که به سالمت از این گردنه صعب
عبور کنند و از مهلکه جان سالم به در ببرند .در این وانفسای
زمین دوستی ،خرید زمین بدون استعالم وضعیت مالکیتی و
بر اساس گفته های فروشنده و بنگاه دار و با رویت بنچاقی که
نمی شود از آن سردرآورد ،اتفاقی است که از روی دادنش نباید
تعجب کرد .در غیاب رغبت و انگیزه برای س��رمایه گذاری در
بخش های تولیدی و بازار بورس و خرید اوراق مشارکت ،بدون
شک بازار پر رونق زمین می تواند برای خیلی ها اشتها آور باشد
در حالیکه این موضوع عمال برای بس��یاری تنها سرابی خوش
رنگ و لعاب بوده اس��ت .بدون شک اگر سودی هم باشد برای
آن دس��ته از افرادی است که مو را از ماست بیرون می کشند
و زمینی می خرند که اس��ناد مالکیتی و وضعیت آن از جهات
مختلف بررسی شده است .در این حال اگرچه این زمین دوستی،
عده ای را از لحاظ مالی به وضعیت بهتری رس��انده اس��ت اما
بسیاری را از هستی ساقط کرده و به رهگذران دائمی راهروهای
دادگاه تبدیل کرده است...
* وکیل دادگستری

سهشنبه  8اردیبهشتماه 9 1394رجب  28 1435مه  2015شماره دوازدهم  8صفحه
28 May 2015 first year No.12 price 5000 rials

معرفی کتاب
عن�وان :اقتص��اد ب��ه
روایت دیگر
موض�وع :شرحی نو بر
آرا و مکاتب اقتصادی
نویس�نده  :موس��ی
غنینژاد
نا ش�ر  :ا نتش��ا ر ا ت
دنیایاقتصاد /قطع رقعی/
255صفح��ه  -قیم��ت:
 13000تومان
هدف این کتاب معرفی اندیشههاي اقتصادی برخی
از مش��اهیر در کنار دیگر متفکرانی است که بهرغم
اهمیت اندیشههایشان ،کمتر شناخته شدهاند .اغلب

کس��انی که معرفی شده اند اقتصاددان حرفهاياند،
اما ،در این میان برخی قدیمیترها هم هس��تند که
به لحاظ فعالیت حرفهاي اهل دین ،فلسفه یا تجارت
به ش��مار ميآیند .کتاب با معرفی تامالت اقتصادی
توماس آکوئینی ،از متالهین دوران س��از مس��یحی
سده س��یزدهم میالدی ،درباره قیمت عادالنه آغاز
ميشود و با مباحثگری نورث ،اقتصاددان مسیحی
معاصر ،در باره ارزشهاي ذهنی و قیمتهاي عینی
ب��ه پایان ميرس��د .این کتاب گ��زارش متفاوتی از
اندیش��ههاي متفاوت اس��ت تا با گشودن پنجرهاي
ب��ه افقهاي جدی��د ،انگی��زهاي فراه��م آورد برای
پژوهش��گرانی که نميخواهند تخته بند روایتهاي
رسمی و رایج باشند.

عنوان :استیو جابز
موض�وع :از کار
آفرین��ی ت��ا س��لوک
عارفان��ه ی��ک مبتک��ر
اقتصادی
نویس�نده :والت��ر
آیساکس��ون /ویراستار:
علیرضا کیوانی نژاد
ناش�ر :انتش��ارات
دنی��ای اقتص��اد /قط��ع وزی��ری 616/صفح��ه -
قیمت 30000:تومان

زندگینامه فردی مشهور و موفق است .کتابی که در
عین حال که مسیر به قله رسیدن یک چهره موفق
را روشن میسازد به دلیل معاصر بودن شامل بسیاری
از نکات و ارزشهای بنیادین اس��ت که بس��یاری از
آنها در جهان تکنولوژی در حال عرضه است و قطعا
برخی نیز هنوز مجال ظهور پیدا نکردهاند .از این رو
ای��ن کتاب به جز یک زندگینامه میتواند یک منبع
آموزش��ی از زندگی مربی ورزیدهای باشد که جهان
را به دیگرگونهاندیشیدن فراخواند و خود نیز صحت
این نگرش را نش��ان داد .کتاب خاطرات استیو جابز
عالوه بر ش��رح و توصیف مراحل تحول شرکت اپل،
گوش��ههایی از تحوالت روحی و «س��لوک عارفانه»
استیو جابز را با دقت و ظرافت نشان میدهد

کت��اب زندگینام��ه اس��تیوجابز چی��زی فراتر از

حسین قندی ،مرد تیترهای ایران ،جاودانه شد.
اين اس��تاد ارتباطات و روزنامه نگاري ،از مدتي
پيش بر اثر سكته مغزي به كما رفته بود.
حس��ین قندی روزنامهنگار ،اس��تاد رشته علوم
ارتباط��ات دانش��گاه عالمه طباطبای��ی و مدرس
روزنامهنگاری ،فارغالتحصیل کارشناس��ی ارشد از
آمریکا در رش��ته مدیریت بینالملل ،متولد اسفند
 ۱۳۳۰در س��بزوار و ب��زرگ ش��ده تهران اس��ت.
ویژهترین مهارت استاد حسین قندی را در انتخاب
تیترهای مناسب برای مطالب مطبوعاتی میدانند.
او از جمله روزنامهنگارانی است که بسیار بر اخالق
روزنامهنگاری تاکید میکرد.
او از اوای��ل دهه  ۵۰تا اوایل دهه  ۹۰نزدیک به
 ۴۰س��ال فعالیت و تدری��س روزنامهنگاری را در
کارنامه خود دارد.
اس��تاد قن��دی عالوه ب��ر س��الها تدریس علوم
ارتباطات در دانش��گاه عالمه طباطبایی و آموزش
صده��ا خبرن��گار و روزنامهنگار ش��اغل در روابط
عمومیها و رسانههای کشور ،در حوزه خبر روزنامه
هایی همچ��ون کیهان ،ابرار ،اخبار ،انتخاب و جام
جم مسئولیت فعالیت می کرد و به خاطر تسلط و
نوآوریهای ویژه در این زمینه به «س��لطان تیتر»
شهرت پیدا کرد.
مرح��وم قندی به هم��راه فری��دون صدیقی در
دورهه��ای مختلف کارگاههای مختلفی در کش��ور
ازجمله در اه��واز ،برای آموزش روزنامه نگاری راه
اندازی میکردند .او در گفتگویی با روزنامه ش��رق

در رابطه با تحریریه های استانها بیان کرده بود که
به واسطه او و دو نفر از دوستانش در خوزستان یک
تحریریه تربیت شد و روزنامه همسایهها را حرفهای
ترین نشریه در سطح شهرستانها معرفی کرد.
از استاد حس��ین قندی تألیفات متعددی چاپ
و منتش��ر شده که کتب تخصصی «روزنامه نگاری
نوین»« ،مقاله نویس��ی در مطبوع��ات» «روزنامه
نگاری تخصص��ی» و «تخیل در روزنامهنگاری» از
مهم ترین آنهاست.کتاب روزنامه نگاری تخصصی
،حاصل چندین س��ال تدریس و تجربه حرفه ای او
اس��ت که گام موث��ری در درک پایهای و مقدماتی
از مطبوع��ات تخصص��ی ،نحوه انتش��ار و فعالیت
ثمربخ��ش برای دانش پژوهان ارتباطات و به ویژه
روزنامه نگاران است.

374

430

2800

5000

8000

با اجرای طرح یاران آب در
استان 374 ،میلیون متر
مکعب صرفه جویی در مصرف
آب انجام شده است.

نیروگاه کهنوج با  230میلیون
یورو و نیروگاه کرمانیان در
سیرجان با  200میلیون یورو
تامین اعتبار شده است.

به گفته رییس سازمان جهاد
کشاورزی ،دو هزار و 800
قنات استان ،نیاز به بازسازی
و ترمیم دارند.

پنج هزار میلیارد ریال
تسهیالت در سال  93به بهره
برداران بخش کشاورزی جنوب
استان پرداخت شده است.

به گفته رزم حسینی استاندار
کرمان ،تاکنون کرمانی ها
هشت هزار میلیارد تومان
یارانه دریافت کرده اند.

میلیون یورو

میلیون مترمکعب

رشته قنات

کارستان

یکی از مشکالت اساسی این روزها که بسیاری از خانواده ها با آن سر و کار دارند،بیکاری است که از نظر بسیاری از کارشناسان و
مردم،معضل شماره یک اقتصاد ایران نیز محسوب می شود.گروه کسب و کار «اقتصاد کرمان» با هدف کمک به فرآیند کاریابی و جستجوی
شغل و برطرف کردن مشکل این بخش از مخاطبان خود،هر هفته اقدام به انتشار آگهی های استخدام شرکتهای دولتی و خصوصی میکند
و کارجویان محترم میتوانند برای اطالع از آخرین آگهیهای استخدام به «اقتصاد کرمان» مراجعه کنند .این اطالعات به صورت هفتگی و
بر اساس تاریخ انقضای آگهیها به روز خواهد شد.

ساعت کار

حقوق و مزایا

جنسیت

مدرک مورد نیاز
لیسانس اقتصاد

 8تا 16

اداره کار

خانم  -آقا

لیسانس روانشناسی

 8تا 14

500

خانم  -آقا

لیسانس حسابداری

-

خانم

برنامه نویس web

-

خانم  -آقا

ثابت +پورسانت

خانم

فوق دیپلم مکانیک و جوشکاری

اداره کار

آقا

امور دفتری مسلط به کامپیوتر

-

خانم  -آقا

راننده پایه یک و راننده جرثقیل _ راننده تراکتور

-

آقا

دیپلم مکانیک خودرو _ کارگر فنی

اداره کار

آقا

کارگر کشاورز با خانواده در ارزوئیه و بهرامجرد

اداره کار

آقا

سرایدار و نظافت چی

-

آقا

صندوقدار _ آشپز_ سالن دار

-

خانم – آقا

چرخکار

-

خانم

کمک راننده و انبار دار

اداره کار

آقا

کارگر کابینت ساز

اداره کار

آقا

400

آقا

-

خانم

تابلو ساز

 16تا 22

600

آقا

راننده پیکان وانت توزیع کننده

 8تا 13

400

آقا

اپراتور دستگاه

 8تا 16

اداره کار

آقا

اداره کار

آقا

مدیر فروش

 8تا 16

فروشنده

مرجع آگهیهای کار و استخدام
هفتهنامه اقتصادکرمان

کدام تیتر ،جای خالی ات را پر خواهد کرد؟

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

پیشنهادهایی برای کار

کارگر ساده

پست الکترونیکEqtesadkerman93@gmail.com :
تارنماEghtesadkerman.ir :
نشانی:بلوار جمهوری اسالمی -کوچه شماره یک -مجتمع تجاری ایمان -طبقه اول  -واحد سه

وداع با معلم روزنامه نگاری

اقتصاد کرمان؛ پیشگام اطالعرسانی بازار کار و استخدام در استان کرمان

مکانیک نیمه ماهر

Tuesday

اداری و آگهی32474271:
نمابر32478181:

کاریابی کارآفرین 32446836

میلیارد ریال

میلیارد تومان

پیشنهادسردبیر

 30ویژگی سیاست خارجی کارآمد
ب��ه ازای ه��ر واحد پولی
که در خ��ارج هزینه می
شود ،ده برابر برای کشور
و ش��هروندان ،منفع��ت
و پیام��د مثبت داش��ته
باش��د؛ /سیاست خارجی
در همان ریلی حرکت کند
توسعه
که الزامات رشد و
*
دکتر محمود سریعالقلم
اقتصادی ایجاب می کند؛/
شهروندان به همه کشورهای همسایه بدون ویزا سفر کنند؛/
حداقل  10کشور به عنوان شریک استراتژیک در حوزه های
امنیتی ،اقتصادی و سیاسی داشته باشد؛ /کشورهای دیگر از
رش��د و پیشرفت آن هراس و نگرانی نداشته باشند؛ /محیط
بین المللی را با عینک فرصت ،یادگیری ،زیبایی ،اثرگذاری
و اثرپذیری ببیند؛ /نظامیان آن حداقل با نظامیان  40کشور
دیگر تبادل فکر ،بازدید و حتی مانورهای مش��ترک داش��ته
باش��ند؛ /مسؤولین بعد از س��اعت  5بعداز ظهر ،سیاست را
تعطیل کرده و زندگی کنند؛ /به حساسیت های کشورهای
دیگر ،حس��اس باشد تا آنها نیز حساسیت های او را رعایت
کنند؛ /با کشورهایی که قدرت بیشتری از او دارند ،همکاری
و مدارا کند؛ /موضوعات مهم سیاست خارجی در رسانه ها،
دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و در صحنه عمومی جامعه،
توس��ط متخصصین سیاست خارجی بحث شود؛ /در شریک
شدن و تقسیم قدرت با همسایگان خود ،سخاوت نشان دهد؛/
آنچ��ه که تحقق آن در کوت��اه مدت و در میان مدت مقدور
نیس��ت ،جزء اهداف ملی خود قرار ندهد و برای آن سرمایه
گذاری مالی و سیاسی نکند؛ /جهت گیری سیاست خارجی
با روح و روان و میانگین گرایش های ش��هروندان سازگاری
داش��ته باش��ند؛ /هر چه س��ریع تر از چالش های امنیتی با
همس��ایگان خود عبور کند؛ /شهروندان تفاوت بین تبلیغ و
تحلیل دس��تگاه دیپلماسی را تشخیص دهند؛ /آمار ،ارقام و
احتماالت در تحلیل های سیاست خارجی به وفور مشاهده
ش��ود؛ /معاونت اقتصادی و تجاری دستگاه دیپلماسی  ،مهم
ترین معاونت باشد؛ /واژه های “صد در صد”“ ،حتما”“ ،یقینا”
و “بی تردید” در تحلیل های سیاست خارجی استفاده نشود؛/
متوجه باشد هر جمله ،عبارت و رفتار در صحنه بین المللی
می تواند پیامد داشته باشد هر چند پیامد دهه ها بعد خود را
نشان دهد؛ /هر اقدامی در سیاست خارجی حداقل با یک نگاه
پنج ساله برای افزایش قدرت کشور باشد؛ /به تصویر و حسی
که دیگر کشورها از او دارند ،حساسیت داشته باشد؛ /با نرخ
رشد اقتصادی باال و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی ،زمینه
س��فر بدون ویزا به حداقل  50کش��ور برای شهروندان خود
را فراهم کند (گذرنامه مالزی برای ورود بدون ویزا به 166
کشور معتبر است)؛ /نمایی که مسؤولین دیپلماسی از سیاست
خارجی معرفی می کنند ،کار آفرینان در مراودات بین المللی
اقتصادی خود ،احساس کنند؛ /هیجان ،احساسات و عصبانیت
در ادبیات و رفتار سیاس��ت خارجی تعطیل باشد؛ /انتقادات
و شکایات خود از کشورهای دیگر را متوجه افکار و سیاست
های نادرست آنها کند و نه نمادهای ملی آنها؛ /مشکل کشور
دیگر را که در حد  5از  100است ،برای شهروندان خود 90
جلوه ندهد :آنها هم مقابله به مثل خواهند کرد؛/به تناس��ب
افزای��ش قدرت اقتصادی و نظامی خ��ود ،با دیگران به ویژه
همس��ایگان بیشتر تعامل کرده ،وارد چارچوب های ائتالفی
شود؛/بان و ادبیات تعاملی آن با جهان ،حقوقی باشد؛ /تحلیل
دس��تگاه دیپلماسی آن از تحوالت منطقه ای و بین المللی
بر اساس  factباشد.
*استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

