
ویترین آخر

دکتر علی میرزامحمدی * 
اطالعات نادرست و غیر واقع بینانه درباره قدرت اقتصادی ایران بر 
اساس داده های مرکز آمار ملی ایران و دفتر سند آمایش سرزمینی، 
است.  واداشته  انتقادی  رویکردی  به  را  کشور  اقتصاددانان  برخی 
بهنگام  و  شفاف  دقیق،  آمار  ارائه  عدم  صورت  در  معتقدند  منتقدان 
ازسوی »سازمان برنامه و بودجه« حرکت و تصمیم گیری مدیران ارشد 
به مثابه رانندگی در جاده مه آلود تصور می شود که هر چقدر غلظت این 
مه بیشتر باشد، امکان  اندازه گیری احتمال تصادف هم کاهش می یابد. 
با وجود این نوع آمارها، تمام استراتژی های توسعه کشور، »ُمرده« به 

دنیا می آیند. 
از منظر جامعه شناختی یکی از شرایط مهم فعالیت سالم و روبه 
رشد نظام سلسله مراتب حکومتی در هر کشوری به شرط سالم بودن 
رهبران،  و  مدیران  که  است  آن  نیروها  درست  گزینش  و  ساختارها 
نظارت درستی بر فعالیت های زیردستان خود داشته باشند و آنها را 
این  حدوث  برای  اما  کنند.  مدیریت  درست  اهداف  به  رسیدن  برای 
شرط مهم الزم است اطالعات درستی از ناحیه زیردستان، در اختیار 
رهبران و مدیران قرار گیرد. نه تنها اطالعات باید به درستی به آنها 
منتقل شود بلکه حتی الزم است اشتباهات این مدیران و رهبران به 
صراحت و با ادبیاتی مناسب به آنها گوشزد شود تا سکان هدایت این 
سفینه در طوفان بحرانها با برخورد به  کوه یخ بی تدبیری در گرداب 

هالکت گرفتار نشود. 
این وضعیت را می توان به وضعیت یک کشتی بزرگ یا هواپیمای 
انکاری  سهل  واسطه  به  خلبان  یا  ناخدا  که  نمود  تشبیه  مسافربری 
کارکنان خود غرق یا سقوط می کند. در این میان، نقش کمک خلبان 
و یا دستیار ناخدا از همه مهتر است. افرادی که مغز متفکر مجموعه و 
حلقه واسط بین کارکنان زیر دست و سکاندار اصلی هستند اما آیا در 
کشتی و هواپیمای نظام سلسله مراتب حکومتی ایران در مقام تشبیه 
کمک خلبان ها و دستیاران ناخدا نقش واقعی خود را به درستی انجام 
می دهند؟ آیا آنها به درستی نقش آفرینی می کنند و اطالعات درستی 
را آنهم در زمان مناسب و با ادبیاتی دلسوزانه اما صریح، فارغ از فرهنگ 
ارادت ساالری، تملق و تزویر در اختیار مدیران و رهبران رده باالی 
خود  قرار می دهند؟ متاسفانه وضعیت فعلی کشور نشان می دهد که ما 
نه تنها چنین نقش آفرینی را شاهد نیستیم بلکه با شبکه ای از توجیه 
گران حرفه ای مواجه هستیم که از روی عمد یا جهل تصویری وارونه 
از بخشی که در آن مسئولیت دارند به مسئولین رده باالی خود گزارش 
انتقادها بر علیه این شبکه توجیه  می کنند. در شرایط کنونی کشور 
گران حرفه ای ایران هر روز بیشتر می شود. امید می رود در نتیجه این 
اعتراض ها، دلسوزان نظام که خطر واقعی رشد این شبکه را احساس 
کرده اند با درایت و اقدام به موقع نظام و مردم را از سیطره آن نجات 
دهند.                                                          *جامعهشناس

تابناک: به نقل از ایرنا مصرف بنزین در فرودین ماه امسال به ۷۹.۶ میلیون لیتر 
در روز رسید که نشان دهنده رشد ۶۰ درصدی در مصرف این سوخت در کشور 
است. این عدد از این جنبه حایز اهمیت است که نشان دهنده افزایش سفرها در 
فروردین ماه است. افزایش سفرهای نوروزی آن هم در شرایط کرونا باعث شده تا 
موج چهارم این بیماری در کشور آغاز شود و تعداد فوتی ها در روز به باالی ۴۰۰ 

نفر افزایش یابد.

       گوناگون

رشد ۶۰ درصدی مصرف بنزین در فروردین

مشاور  سالیوان،  جیک  آفتابنیوز: 
امنیت ملی ایاالت متحده روز یکشنبه به 
فاکس نیوز گفت: مذاکرات در وین سازنده 
واقعی  تالش  که  معنا  این  به  است،  بوده 
در آنجا انجام شده و قدرت های ج هانی بر 
در  پایبندی  اساس"  بر  توافق  بازگرداندن 

برابر پایبندی " متمرکز شده اند.
که  شد  بیان  آن  از  پس  وی  اظ هارات 
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و 
مذاکره کننده اصلی ایران، با بیان اینکه فهم 
جدیدی در مذاکرات در حال شکل گیری 
است و ایران کار بر روی متن پیش نویس 
کامل برای مذاکره کنندگان را آغاز می  کند، 
امی د تازه ای را به روند روز شنبه وارد کرد.

مذاکره کنندگان که شامل اتحادیه اروپا 
و روسیه و چین می  شود نیز گفته اند که 
یابد.  می   ادامه  جاری  هفته  در  رایزنی ها 
هرچند که این مذاکرات پس از حمله هفته 
گذشته به تاسیسات غنی سازی نطنز که 
گفته می  شود کار اسرائیل بوده است، از خط 
خارج شده بود. ایران خوا هان این است که 
ایاالت متحده صد ها تحریم اعمال شده ای 
را که ترامپ از سال ۲۰۱۷، بعد از روی کار 
آمدنش علیه اقتصاد این کشور اعمال کرده، 
از بین ببرد. همچین تهران اصرار دارد که 
امریکا باید این اقدامات را پیش از موافقت 
فعالیت های  به  بازگشت  بر  مبنی  ایران 
دهد.  انجام  برجام،  مفاد  ذیل  هسته ای 
جیک سالیوان روز یکشنبه همچنین گفت: 
ایاالت  که  شوند  می   لغو  زمانی  تحریم ها 
متحده به وضوح اطمی نان داشته باشد که 
جمهوری اسالمی  غنی سازی هسته ای خود 
را کاهش می  دهد و فعالیت های اتمی  اش را 

به شدت محدود می  کند. بلومبرگ در ادامه 
گزارش خود ادعای روز یک شنبه روزنامه 
فایننشال تایمز مبنی بر اینکه مقامات ارشد 
ایران در حال مذاکره  و  عربستان سعودی 
در بغداد برای اصالح روابط شان هستند را 
تنش ها  کاهش  از  دیگر  آشکار  نشانه  یک 
نشست  این  گزارش های  افزود:  و  دانست 
نشان می دهد که چگونه یک تغییر عمده 
در سیاست های ایاالت متحده تحت هدایت 
بایدن و قصد او برای ورود مجدد به توافق 
"سیگنال روشنی"  اصلی ۲۰۱۵  هسته ای 
را به عربستان سعودی مبنی بر این ارسال 
کرده این کشور مجبور است تقاضا های خود 
در خصوص گسترش مفاد توافق هسته ای 

را لغو کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: این واقعیت، 
سعودی ها را متوجه کرد که آن ها از همان 
متحده  ایاالت  دیپلماتیک  از حمایت  ابتدا 
برخوردار نخواهند شد. اگر توافق هسته ای 
با موفقیت احیا شود، گفت وگو های اولیه می  
تواند زمینه را برای رایزنی سطح باالتر می ان 
ایران و عربستان در مورد مسائل منطقه ای 
فراهم کند. عباس عراقچی به تازگی گفت 
که ایران و آمریکا باید گام هایی را که هر یک 
از طرفین الزم است برای بازگشت به توافق 
۲۰۱۵ بردارند، مشخص کنند که شامل ارائه 
فهرستی کامل از تحریم هایی می  شود که در 
دوران ترامپ اعمال شده است و جمهوری 
اسالمی  تاکید دارد ایاالت متحده باید آن ها 

را لغو کند.
ارزیابیمثبتدیپلماتروسازروند

مذاکراتوین
آزادسازی  خبر  نیز  روس  دیپلمات  یک 

یک  را  عراق  در  ایران  بلوکه شده  پول  های 
در  جاری  مذاکرات  منظر  از  مثبت  تحول 
وین توصیف کرد. میخائیل اولیانوف نماینده 
دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی در 
وین طی پیامی  در حساب کاربری خود در 
توئیتر به خبر توافق برای آزادسازی پول  های 
بلوکه شده ایران در عراق واکنش نشان داد 
و نوشت: آیا این با واقعیت مطابقت دارد؟ 
اگر بله، از منظر مذاکرات جاری در وین با 
هدف احیای کامل اجرای برجام، شامل لغو 
تحریم های ایاالت متحده یک تحول مثبت 

به شمار می  آید.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، اخیرا دبیرکل 
از  عراق  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق 
آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در این 
کشور در فرآیندی یک ماهه خبر داده است.

تائیدپیشرفتدروین
سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  همچنین 
وزارت امور خارجه ایران نیز درباره مذاکرات 
حال  در  وین  در  آنچه  داشت:  ابراز  وین 
رفع  برای  فنی  گفت وگو های  است،  انجام 
تحریم  های ظالمانه آمریکا و بازگشت ایاالت 
متحده ذیل تعهداتش در برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ است. پیشرفت  هایی انجام شده ولی 
به معنای حل اختالفات نیست. وی با بیان 
اینکه برای عدم فرسایشی شدن مذاکرات 
متون خود را ارائه کردیم و از طرف مقابل 
خود  متون  و  مصادیق  وارد  خواستیم  هم 
شود، عنوان کرد: در مرحل های هستیم که 
موضوعات سخت و دشوار است ولی براساس 
مواضع رهبری به دنبال تامی ن منافع مردم 
هستیم و فکر می  کنیم گفت وگو ها در مسیر 

درستی قرار گرفته است.
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پیامنور

بقایي و مشایي در آستانه عفو
اعتماد:حمید بقایي و اسفندیار رحیم مشایي عفو شدند. حمید بقایی و اسفندیار 
رحیم مشایی که هرکدام طی احکام قضایی به ۱۵ و ۶ سال حبس قطی محکوم شده 
اند از زندان آزاد شدند. در شرایطي که وکیل حمید بقایي خبر از بستري شدن او در 
بیمارستان رواني داده بود، پدر داماد محمود احمدي نژاد اعالم کرده که »روند عفو 
حمید بقایي و اسفندیار رحیم مشایي در دوره ریاست ابراهیم رییسي در قوه قضاییه 

طي شده و دیگر به زندان برنمي گردند.«

زوم

نشانه  های نرمش در وین پدیدار شد

ایسنا: اخیرا عده ای با تولید یک پیام جعلی از مردم می خواهند وارد لینک 
سایتی به نام  سیب شوند تا بتوانند با ثبت نام خود در مرکز بهداشت، واکسن کرونا 
بگیرند. وزارت بهداشت با انتشار اعالمیه ای به مردم هشدار هیچ تشکیل پرونده ای 
در شرایط فعلی نیاز به ثبت نام اینترنتی ندارد و هیچ لینکی برای ثبت نام و 

پرداخت هزینه صحت ندارد.

هشدار وزارت بهداشت: برای دریافت واکسن کرونا 
و ثبت پرونده سالمت وارد هیچ سایتی نشوید

تراژدی تزریق 
اطالعات غلط 

واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا برای کارگران
بخش  قرارداد  انعقاد  از  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  سیما:  و صدا خبرگزاری
خصوصی برای واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا به منظور واکسیناسیون کارگران 
خطوط تولید خبر داد. مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران گفت: اگر مراحل اداری این قرارداد انجام شود واکسن ها به تدریج و مرحله به 
مرحله وارد کشور می شود که البته در این مرحله هدف این است که بخش تولید و 

به ویژه کارگران را واکسینه کنیم تا خللی در تولید ایجاد نشود.
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فارس: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی درباره مذاکرات جاری در وین نوشته 
در سراسر گفت وگوها ایران اصرار داشته که آمریکا باید نخستین گام را برای پایبند 
شدن به برجام بردارد. اما طبق گفته مقام های مطلع از این گفت وگوها هم ایران و 
هم دولت بایدن در حال حرکت به سمت برداشتن گام های همزمان و متوالی ]برای 
بازگشت به برجام[ هستند. دولت بایدن شرط بازگشت به برجام را عقب نشینی ایران 

از اقدامات جبرانی ای عنوان کرده

ایران و آمریکا در حال حرکت به سمت بازگشت همزمان به برجام 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره 1400/1/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » بارگیری، حمل و دپو سازی محصوالت از قبیل کلوخه 

سنگ آهن ،دانه بندي ،کنسانتره و گندله در انبارهای شرکت واقع در منطقه گل گهر و اسکله شهید رجایی و منطقه ویژه 

اقتصادی)بارکو( بندرعباس، با تناژ سالیانه 25،000،000 تن  به جهت صادرات و خوراك دهي به خطوط کارخانه های 

فرآوري « خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند 

جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه 

ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 

1400/2/11 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از 

محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/2/6 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد 

يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/01/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه 
تاریخ 1400/02/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/02/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/02/13 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 1 سال 1400
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 6 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 1 سال 1400( به شماره 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/01/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه 
تاریخ 1400/02/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/02/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز دوشنبه  تاریخ 1400/02/13 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 2 سال 1400
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 2 سال 1400( به شماره 7

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


