
ویترین آخر

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: درجا زدن در مبحث 
یک  ست.  بیهوده ای  کار  رئیس جمهور،  استانی  سفر های 
رئیس جمهور حق دارد طبق سلیقه و تشخیص خود عمل 

کند هرچند دیگران نپسندند.
رؤسای جمهور قبل نیز بالاستثنا به سفر استانی می رفتند 
یک  اگر  داشت.  زیاد  و  کم  سفر ها  مقدار  و  میزان  فقط  و 
رئیس جمهور بیش از دیگران به سفر استانی برود، نباید به 
این دلیل او را سرزنش کرد کما اینکه اگر یک رئیس جمهور 
اصلی  کار  و  باشد  داشته  اعتقاد  کمتر  سفرهائی  چنین  به 
خود را انجام امور ستادی و برنامه ریزی و نظارت بداند، او 
را هم نباید سرزنش کرد. امروز کشور ما با مسائل مهم تری 
مواجه است که باید روی آن ها متمرکز شد و با انسجام و 
هماهنگی و همدلی، مشکالت و عوارض منفی ناشی از آن ها 
را برطرف کرد. بخشی از این مشکالت عبارتند از باال بودن 
نرخ تورم، فقدان سرمایه گزاری، فرار نخبگان، باال بودن نرخ 
بیکاری، کسری بودجه، عدم تعادل تراز بازرگانی، مشخص 
لوایح  بالتکلیفی  تحریم ها،  وجود  برجام،  تکلیف  نبودن 
FATF، معیشت مردم و مسائل مهم استراتژیک منطقه که 
از اهمیت زیادی برخوردارند. اینکه کسانی تالش کنند این 
از کنار  و  نمایند  قلمداد  افتاده  پا  اموری پیش  را  معضالت 
آن ها با بی تفاوتی عبور کنند یا وعده بدهند که می توانیم به 
راحتی آن ها را حل کنیم، مردم را سرگرم کردن و کشور را 

به طرف بحران اقتصادی بیشتر سوق دادن است.
عده ای هم که با عبارات همراه با کوچک نمائی معضالت 
موجود درصدد هستند تحریم ها را کم اهمیت جلوه دهند و 
نقش بالتکلیفی برجام و FATF در بحران اقتصادی کشور 
و وضعیت نامطلوب معیشت مردم و بیکاری و تورم را نادیده 
توجیه  برای  که  است  کسانی  کار  بدتر،  این ها  از  بگیرند، 
را  معصوم  پیشوایان  و  دین  پای  مسئولین،  ناکارآمدی های 
به میان می کشند و تالش می کنند با توسل به قیاس های 
و  باید تحمل کرد  را  این معضالت  وانمود کنند  مع الفارق، 

ادامه این وضعیت غیرقابل قبول را باید طبیعی دانست!
که  زمانی  در  افراد،  همین  که  اینست  تأمل  قابل  نکته 
را  نبودند، همین معضالت  مدیران موردنظرشان در قدرت 
چماق می کردند و بر سر مسئولین فرود می آوردند و تمام 
می دانستند.  وقت  مدیران  ناکارآمدی  از  ناشی  را  مشکالت 
تغییر  و  رئیس جمهور  اسم  تغییر  که  می دانند  قطعاً  آن ها 
افراد همکار با او نمی تواند معضالت اساسی کشور که بحران 
اقتصادی از آن ها ناشی شده است را حل کند. نوع نگاه به 
سیاست های بنیادی است که کشور را دچار این مشکالت 
و  اقتصادی  بحران  نکنند،  تغییر  سیاست ها  این  تا  و  کرده 

بیکاری و دشواری معیشت مردم پابرجا خواهند بود.

رئیس کمیسیون  پورابراهیمی  و سیما، محمدرضا  از صدا  نقل  به   مهر: 
اقتصادی مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد: کمیته مالیاتی 
عایدی  بر  مالیات  بر روی موضوع  را  کار خود  اقتصادی مجلس  کمیسیون 
آینده  ماه  بینی می کنیم ظرف یک  پیش  و  است  اتمام رسانده  به  سرمایه 
مالیاتی جدید در کشور  پایه  را که  بر عایدی سرمایه  مالیات  بتوانیم طرح 

محسوب می شود، به صحن علنی برسانیم.

       گوناگون

مالیات بر عایدی سرمایه در راه است

علیرغم  نوشت:  یزد  آفتاب  روزنامه 
کشور،  مدیریت  در  ضعیف  عملکرد 
ناکارآمد  مدیران  انتصاب  متاسفانه 
و  خالقیت  ایجاد  دارد.  ادامه  همچنان 
که  دانا  افراد  انتخاب  اساس  بر  نوآوری 
در نهایت منجر به رضایت ملت می شود، 
مدیریت  طراحی  نیست.  سخت  آنچنان 
و  مردم  عالقه  مورد  اینکه  برای  کشور 
آنان  نیازهای  کردن  برطرف  راستای  در 
مدیریت  نیست.  غیر ممکن  امری  باشد، 
باپاسخگویی  همراه  جامعه  به  خدمت  و 
اگر به دقت طراحی و نهادینه نشود بطور 
کشوررا  و  شده  شکست  به  منجر  حتم 
متاسفانه  کرد.  خواهد  روبرو  مشکل  با 
از  شکست  قبول  و  تحمل  فرهنگ عدم 

ویژگی های مهم مدیران ناتوان است.
کشور  بر  حاکم  حساس  شرایط   
بی لیاقتی  ندارد،  شکست  دیگرتحمل 
استانداردهای  نهایت  ودر  نمی تابد  بر  را 
برای  را  باالیی  العاده  فوق  عملکرد 
بهترین  و  می کند  طلب  مدیریتی  حوزه 
کشوررا  اداره  برای  ممکن  استعدادهای 

ضروری می داند.
برآورده  را  انتظارات  که  مدیرانی   
یک  شوند.  گذاشته  کنار  باید  نمی کنند 
فوق  عملکرد  دقیق  مدیریت  سیستم 
کشوری  هر  می تواند  که  دارد  ای  العاده 
سازنده  و  جدید  نقش های  سمت  رابه 
وقتی  است،  بار  غم  بسیار  دهد.  سوق 
خانواده  یک  همانند  مدیریتی  فرهنگ 
می شود و بنابراین اخراج افراد در چنین 
سیستمی چیزی نیست که راحت با آن 
ایجاد مدل های  برای  بیایند. تالش  کنار 
جدید فن آوری در مدیریت فقط با دانش 

و یادگیری مستمر امکان پذیر است.
و  تلخ  رویدادهای  اتفاق  به  اکثریت 

مجریه  قوه  مدیریت  عرصه  در  شکست 
ناشی از طراحی های کم فکر، تحلیل های 
نادرست، عدم شفافیت وعدم توانایی است 
متولد  فساد  و  بی اخالقی  درونش  از  که 
تصمیمات  سخت  شرایط  در  می شود. 
ارشد  مدیران  و  نمی شود  گرفته  بزرگ 
انتظارات را به طور واضح و منظم پاسخ 
که  مدیرانی  حفظ  و  انتصاب  نمی دهند. 
و  برای مردم  ندارند  قبولی  قابل  کارنامه 

جامعه و کشور خطرناک هستند.
می شود  دیده  مدیریتی  کمتر  در   
استراتژی،  طراحی،  فلسفه  مورد  در  که 
بیشتر و رضایت  بهره وری  یا  مفروضات 
ملت سخن بگوید و متاسفانه اگر مدیری 
قرار  تاز  و  تاخت  مورد  باشد  چنین 
می گیرد. ایجاد فرهنگ بحث و گفتگوی 
که  وزارتخانه هایی  در  صریح  انتقادی 
ضرورت  یک  نیستند،  مردم  قبول  مورد 
و نیاز ملی است. یکی از راه های تشویق 
این نوع فرهنگ این است که مدیران باید 
پیشنهادهای  و  ایده ها  از  انتقاد  خواستار 
نتایج ممکن  بهترین  تا  باشند،  خودشان 
آورند.  بدست  را  مردم  و  خود  برای  را 
را  نخبگان  و  مردم  از  کمک  درخواست 

طبیعی بدانند.
شرایط حساس کنونی کشور، ضرورت 
از  بیش  را  مدیران  انتخاب  در  بازنگری 
پیش جدی تر کرده است. ایران سرزمین 
نخبگان است، متاسفانه با وجود ظرفیت 
کشور،  در  توانمند  انسانی  نیروی  باالی 
هستیم  رجالی  شاهد  مدت  این  در  ما 
مردم  حافظه  در  شمایلشان  و  شکل  که 
یک  از  که  مدیر  تعدادی  است.  تکراری 
مسند به مسند دیگر به طور مستمر جا 

به جا می شوند. 
خویشاوند  مدیران  الگوی  پیامدهای 

و  ناکارآمدی  نخبگان،  به  توجه  وعدم 
می گذارد.  جای  برکشوربر  مخربی  اثرات 
بخصوص  عرصه ها  تمامی  در  نابسامانی 
غلط  مانیفست  نتیجه  اقتصاد  بخش  در 
و بهره گیری از مدیران اتوبوسیست. عدم 
بکارگیری رجال متخصص و دلسوز کشور 
به  منجر  نمی رود،  شمار  به  قوت  نقطه 
ثبات کشور نمیشود، بلکه پایه های آن را 
متزلزل میکند. تعیین استراتژی درست و 
منطبق بر منافع ملی و گماردن مدیران 

دانا و توانا در قوه مجریه ضروری ست.
اگر به این واقعیت توجه خاص نشود، 
اوضاع کشور دشوارتر خواهد شد. کارنامه 
تک تک مدیران را بررسی کنید، چیزی 
ازشان در نمی آید. وضعیت کشور گویای 
این سخن است. به اینان یک دشت پر از 
و  بعد سنگ  یکسال  بدهید،  گیاه  و  گل 

شن تحویل می گیرید.
 اینان رغبتی به خدمت به مردم ندارند 
و سنگ بر روی سنگی نخواهند گذاشت. 
توانش را هم ندارند. سیاست گذاری ها و 
مردم  مطالبات  پاسخگوی  فعلی  مدیران 
وتوان سرو سامان دادن به وضعیت کشور 
را ندارند. تاکید بر انتخاب افراد خاص در 
سطح مدیریت کشور، اشتباه استرتژیک 

به شمار می رود.
در  بازدارنده  عامل  نباید  آدمی  عقیده 
امروز  باشد.  متخصص  افراد  بکارگیری 
دیگر نمی شود در پشت اتاق های تاریک 
مدیریت کرد. امروز فقط با تکیه بر آگاهی 
و دانایی و دانش افراد میشود موفق بود. 
بهره گیری از دانش و تخصص و تکیه بر 
تجربیات  از  استفاده  و  علمی  اطالعات 
کشورها زمینه های الزم را جهت اصالح و 
بهبود سیستم اداری، اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی کشور را فراهم خواهد کرد.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

پنجره ای رو به دیوار

 انتصاب دامادها صدای کیهان را هم درآورد
کیهان: انتصاب منسوبین و نزدیکان حتی اگر از نظر قانون و شرع مشکل 
به  پاسخگویی  را صرف  و مردم  باشد بی شک هزینه و حوصله دولت  نداشته 
بهانه گیرانی می کند که چیزی برای باختن ندارند. انتخاب سریع مدیران ارشد 
استان ها از بین افراد پاک، امین، سفید و خدمتگزار، و تمرکز بر ترمیم خرابی ها 
خواست مردمی است که برای رضای خدا و رهایی از چنگال فریبکاران، به دولت 

و مجلس فعلی رأی داده اند و از دولتمردان انقالبی، اقدام انقالبی می خواهند .

 ایسنا: نماینده مقیم سازمان ملل در ایران گفت: سازمان ملل برای ۱۰ هزار 
شغل آسیب دیده از کرونا در ایران هزینه کرده است. کلودیو پورویداس در جلسه 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: همکاری دوجانبه برای حمایت 
از مشاغل آسیب دیده از کرونا ارزشمند است. وی تصریح کرد: باید با هماهنگی 
دولت ایران پاسخ سریعی به آسیب های ناشی از کرونا داد تا با راهکارهای اقتصاد 

مقاومتی به مشاغل آسیب پذیر کمک کنیم.

زوم

 ادامه پارادوکس انتصاب مدیران ناکارآمد

آفتاب  نیوز : سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت : مسیر 
بازگشت آمریکا به برجام روشن است. آن ها باید بپذیرند که به عنوان مقصر 
اصلی وضعیت فعلی از مسیری که رفته اند برگردند. باید تحریم های ظالمانه ای 
که بعد از خروج آمریکا از برجام اعمال شده یکجا و به صورت موثر برداشته شود 
و تضمین بدهند که هیچ دولتی در آمریکا مجددا دنیا و حقوق بین الملل را به 

سخره نخواهد گرفت و آن ها قانون را زیر پا نمی گذارند.

کمک 10 میلیون دالری سازمان ملل به ایران بابت مشاغل آسیب دیده
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انتصاب نظامیان در استانداری ها تقاضای مردم و مجلس بود!
ایسنا: وزیر کشور با اشاره به انتصاب سردار شاهچراغی به عنوان استاندار جدید 
قم، ضمن تقدیر از عملکرد سرمست، گفت: امروز این مسئولیت به رزمنده دیگری 
واگذار می شود که امید می رود به خوبی در این جبهه به مردم قم خدمت کند.

وی در پاسخ به حواشی اخیر مبنی بر انتصاب نظامیان در استانداری های 
کشور، تصریح کرد: حضور سرداران و رزمندگان در مسند استانداری های کشور 

تقاضای مردم و نمایندگان مجلس بود.

چرا عده ای پای معصومین را وسط می کشند؟ ۳ شرط ایران برای بازگشت آمریکا به برجام 
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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 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/09/01 

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 احداث دیوار
 و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوار سطح شهر

و  مصالح  مختصر:تهیه  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

شماره  به  شهر(  سطح  دیوار  ترمیم  و  سازمانی  مجتمع  نگهبانی  اتاقک  و  دیوار  احداث 

2000005674000084 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 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:35 روز دوشنبه  تاریخ 1400/09/01 

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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1400

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای 

کارهای فوالدی سطح شهر سال 1400( به شماره 2000005674000083 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهـــی مناقصــه عمومــی

 )دو مرحله ای( شماره 1400/005/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» اجرای سازه بتنی )اسکلت( ساختمان رستوران مجموعه واحدهای اقامتی 

دهکده گردشگری شامل: فونداسیون، ستون، تیر،سقف و... به صورت امانی « 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  در سطح شهر سیرجان به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 

الکترونیکی  به آدرس  توانند جهت دریافت اسناد مزایده  لذا کلیه متقاضیان می  نماید.  واگذار 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

مهلت تحویل پاکات روز دوشنبه مورخ 1400/08/24 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، 

محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، آقای نورمندی می باشد. 

شرایط شرکت در مناقصــه :

*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 300.000.000 ریال) سیصد میلیون ریال ( 

در قالب چک تضمینی بانکی / ضمانت نامه بانکی معتبر / واریز وجه نقد به شماره حساب  

10/3309211/2بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات  به تنهایی بدون احتیاج به ذکر 

دلیل مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید در روز شنبــه مورخ 1400/08/22 

با شماره 5322  956  0913 )آقای محیاپور( تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه


