
ویترین آخر

گفتاردرمانی  با  می کنند  تالش  که  افرادی  بهارنیوز: 
و  گفته ها  ولی  کنند  سرگرم  را  مردم  نوشتاردرمانی،  و 
نوشته هایشان پشتوانه عملی ندارد، موجب ناامیدی مردم و 
بی اعتمادی می شوند.در روزهای اخیر، چند تن از مسوولین 
از تحریم  به میزان قبل  ایران  افزایش صدور نفت  از  خبر 
تفصیلی  با گزارش های  را  این خبر  نیز  ملی  رسانه  دادند. 
پشتیبانی کرد و در مجموع تالش خوبی برای ایجاد امید 
این  و  خبر  این  بالفاصله  عده ای  آمد.  عمل  به  دل ها  در 
شدند.  ارقام  و  آمار  خواستار  و  بردند  سؤال  زیر  را  تالش 
آنان این نکته را هم مطرح کردند که اگر این ادعا صحت 
می گوئید  شما  که  صادرشده  نفت  اینهمه  پول های  دارد، 
پولش را هم دریافت کرده اید، چه شده و چه کاری با آن 

انجام داده اید؟
ایجاد  برای  تالش  بوی  سؤال،  و  ایراد  این  از  هرچند 
تردید در افکار عمومی می آید ولی دولتمردان باید همواره 
با این قبیل تردیدافکنی ها و پاسخ دادن به  برای مواجهه 
چنین سؤال هائی آمادگی داشته باشند. جهان امروز، جهان 
ارتباطات است و کسی نمی تواند خود را متکلم وحده بداند 
و انتظار داشته باشد مردم هرچه را او می گوید بپذیرند و 
هیچکس سخن او را زیر سؤال نبرد و یا از او مطالبه سند 

و مدرک برای اثبات ادعاهایش نکند.
در  عملی  تحولی  که  صورتی  در  نیز  ارقام  و  آمار  ارائه 
راه  است.  بی فایده  نکنند  ایجاد  مردم  معیشت  و  زندگی 
چاره اینست که دولتمردان به پیدایش تغییرات ملموس در 
عرصه اقتصادی نجات یافتن مردم از گرانی ها و خارج شدن 
معیشت از تنگناهای تورم و افزایش قیمت ها استناد کنند. 
اگر چنین تغییراتی در عرصه اقتصادی پدید بیاید بطوری 
خرید  قدرت  افزایش  و  قیمت ها  کاهش  بتوانند  مردم  که 
خود را احساس کنند، عالوه بر اینکه به سخنان مسئولین 
می آید،  پدید  امیدواری  آنها  وجود  در  و  می کنند  اعتماد 
نخواهند  اعتنا  نیز  آن  و  این  تردیدافکنانه  تالش های  به 
کرد. در چنان وضعیتی، مردم حتی به صحنه مبارزه علیه 
کسانی که بخواهند خدمات مسئولین را نادیده بگیرند وارد 

می شوند و تالش های آنها را خنثی خواهند کرد.
در شرایطی که قیمت ها هر روز افزایش می یابند و خبری 
از کنترل بازار کاالها و خدمات نیست و قشر محروم جامعه 
صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارد، سخن از بازگشت 
صدور نفت به میزان قبل از تحریم و دریافت پول آن گفتن 
می دانند  همه  که  باشد  گفتاردرمانی  نوعی  می تواند  فقط 

جواب نخواهد داد.

       گوناگون

و  مجیزگویی  چاپلوسی،  بهارنیوز: 
انسانی  زشت  بسیار  صفات  از  کرنش گری 
نیز  ایرانی  جامعه  در  شوربختانه  که  است 
هم  فردی  و  چاپلوس  فرد  هم  دارد.  رواج 
که چرب زبانی را دوست می دارد، هر دو از 

فضایل اخالقی به دورند.
خودبزرگ پنداری  تکبر،  آغاز  چاپلوسی 
بی تردید  است.  رانت  و  باند  شکل گیری  و 
و  ریا  دروغ،  مانند  عاداتی  به  خوگرفتن 
این می شود  به  منجر  دورویی  و  چاپلوسی 
امور  و  شده  رانده  حاشیه  به  حقیقت  که 
مدیریت  دروغ  و  توهم  اساس  بر  جامعه 
شود، مساله ای که در نهایت شاهد آثار سوء 
آن بر مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

کشور خواهیم بود.
اقتصاد متمرکز چاپلوس پرور است 

درباره  جامعه شناس  غنی،  فاطمه  دکتر 
ریشه چاپلوسی در میان ایرانیان  می گوید: 
اقتصاد دولتی و متمرکز و در  هنگامی  که 
در  باشد  خاص  طبقه ای  یا  دولت  انحصار 
فراهم  چاپلوسی  و  تملق  فرصت های  اینجا 
می شود و رشد می کند. در ایران هم اقتصاد 
دولتی است بنابراین این رخداد پیدا شده و 
هنگامی که مردم می بینند از راه تحصیالت 
و تخصص خود به جایگاهی که می خواهند 
نمی رسند به دنبال راه دیگری برای رسیدن 
به خواسته های خود می گردند و آن را در 
تملق و چاپلوسی مدیران باالدست می یابند.

اینکه  به  اشاره  با  جامعه شناس  این 
چاپلوس یا مجرم و قانون شکن در تمام دنیا 
نیست  این گونه  می کند:  اظهار  دارد  وجود 
که گمان کنیم چاپلوس در دیگر کشور های 
دنیا وجود ندارد، اما باید دید این فرهنگ، 
خیر.  یا  است  مردم  اکثریت  فرهنگ 

درونی شدن مقوله چاپلوسی را باید در بستر 
جامعه دید. درواقع در کشور های پیشرفته 
سوی  از  به کلی  چاپلوس  فرد  و  چاپلوسی 
مردم و جامعه طرد می شود و به عنوان یک 
رذیلت اخالقی شمرده می شود. برای نمونه 
منزوی  چاپلوس  فرد  یک  آلمان  کشور  در 
می شود جامعه به هیچ روی او را نمی پذیرد. 
برای نمونه خانم مرکل را براساس توانایی ها 
و عملکردش ارزیابی می کنند و کسی برای 
کسی  واقع  در  نمی کند  کاری  او  خوشامد 
به خود حتی اجازه چاپلوسی هم نمی دهد 
باید  می شود.  طرد  جامعه  ازسوی  چراکه 
بدانیم که چاپلوسی و افزایش این خصلت 
ساختار های  محصول  جامعه  در  منش  و 
ناکارآمد و متمرکز است که در کشور های 

جهان سوم وجود دارد.
ارتباط میان شایسته ساالری و چاپلوسی

تقویت  دالیل  درباره  جامعه شناس  این 
به  دادن  بها  می کند:  بیان  موارد  این 
چاپلوسی از دالیل مهم تقویت این رفتار در 
افراد است. همانگونه  که گفتم در اقتصادی 
است  خاص  طبقه ای  اختیار  در  تنها  که 
این  در  چاپلوس پرورند.  باالدست  مدیران 
سیستم فرصت چاپلوسی برای افراد متملق 
کسانی که  شوربختانه  و  می شود  فراهم 
توانایی و شایستگی الزم را ندارند به پست 

و مقام های باال می رسند.
جوامعی  چنین  در  می کند:  تاکید  غنی 
اطرافیان  چاپلوسی  نیازمند  گویی  مدیران 
خود هستند و این فرصت را به روشنی در 
چاپلوس  اگر  می دهند.  قرار  آن ها  اختیار 
را  آن  فرصت  او  شود  طرد  جامعه  ازسوی 
ما  کند.  اندام  عرض  تا  کرد  نخواهد  پیدا 
هم  دینی  بحث  در  حتی  را  موضوع  این 

باید  افراد  این  دربرابر  می گویند  که  داریم 
تاکید  کارشناس  این  کرد.  پیشه  سکوت 
جهان  کشور های  در  چاپلوسی  می کند: 
آن  با  مدیران  چراکه  است  زیاد  سوم 
خال های ناکارآمدی خود را با این روش پر 
می کنند و جالب این جاست که هر روز به 
این که  باوجود  می رسند  هم  باالتر  درجات 
درواقع  ندارند.  هم  تخصصی  هیچ گونه 
راهی کوتاه و بدون هزینه برای رسیدن به 
خواسته هایشان همین چاپلوسی و این گونه 

افرادند.
چاپلوسی کشور را به قهقرا می برد

هر  شوربختانه  می گوید:  کارشناس  این 
و  جامعه  در  منش  این  افزایش  شاهد  روز 
مردم هستیم، این عامل سبب عقب ماندگی 
و  می شود  زمینه ها  تمامی  در  کشور 
افراد  دست  به  بیشتر  هرچه  حکمرانی 
در  چاپلوسی  نتیجه  و  می افتد  ناکارآمد 
است.  واپس گرایی  و  رفتن  قهقرا  به  کشور 
پیشرفت  نمی تواند  هرگز  جامعه ای  چنین 
کارآمد  و  شایسته  آن  مدیران  چراکه  کند 

نیستند.
برای  راهکار  نخستین  می افزاید:  غنی   
این  چاپلوسی  از  پیشگیری  و  ازبین بردن 
از  و  شود  حذف  دولتی  اقتصاد  که  است 
افراد  این  رفتار  به  بی اعتنایی  دیگر  سوی 
رفتار  این  کردن  ریشه کن   مهم  عوامل  از 
مقابله  راه کار  روان شناسی  از دیدگاه  است. 
خاموشی  شما  که  است  این  چاپلوسی  با 
برابر چنین  در  و  دهید  قرار  پیشه خود  را 
تاکید  هم  باز  اما  کنید،  سکوت  افرادی 
می کنم از بین رفتن اقتصاد دولتی مهمترین 
عامل برای از بین رفتن این رفتار و افرادی با 

این منش است.
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برگرد والیت... !!

عراق واکسن های ایرانی کرونا را از مسافران نمی پذیرد
آفتاب  نیوز: به گزارش هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( کشور عراق آخرین 

مقررات سفر به این کشور را اعالم کرد. بر اساس این اطالعیه:
نخست اینکه تمامی مسافران باالی ۱۲ سال با ارائه گواهی واکسیناسیون کرونا 
که از آخرین نوبت دریافت آنها ۱۴ روز گذشته باشد یا با ارائه جواب منفی آزمایش 
PCR در محدوده ۷۲ ساعت به پرواز، امکان سفر دارند. هم چنین واکسن های مورد 

تائید فایزر، مدرنا، آسترازنکا، جانسون، سینوفارم و سینوواک است.

زوم

چاپلوسی زمینه ساز حضور افراد ناکارآمد در ساختار حکمرانی کشور
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بهارنیوز: بر اساس اعالم لطف ا... سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، جمع 
قابل توجهی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صنعت را ارائه کرده اند. سیاهکلی، 
گفت: مهم ترین علت خواسته نمایندگان مجلس از استیضاح وزیر صمت، مشکالت در 
حوزه خودروست. همچنین علی جدی، دیگر عضو کمیسیون صنایع، امروز  توضیح داد: 
نمایندگانی که موضوع استیضاح وزیر صنعت را طرح کرده اند بر نظر سابق خود مصرند. 

آن ها رای خود را پس نگرفته اند و منتظرند که هیات رئیسه اعالم وصول کند.

آفتاب  نیوز: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح روز دوشنبه در اولین 
نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ با اشاره به سفر 
هماهنگ کننده مذاکرات وین به تهران و واشنگتن، گفت: قای مورا در سفر به تهران 
حامل نکاتی بودند. حصول توافق در وین بسیار در دسترس است؛ اگر آمریکا بداند و 
یقین کند و یقین داشته باشد که ما از خطوط قرمزمان رد نمی شویم و از خواسته 

های مان نیز کوتاه نمی آییم..

اگر پول نفت وصول شده، 
پس تاثیرش کو؟!

استیضاح وزیر صنعت در دست هیات رئیسه

خطیب زاده: تا ابد صبر نمی کنیم

اختالف حق بیمه شخص ثالث را بدهید
آفتاب  نیوز: با تعیین تکلیف نرخ دیه در سال جاری از سوی قوه قضاییه 
که از هشتم فروردین ماه برای ماه های غیرحرام ۶۰۰ میلیون تومان تعرفه 
حق بیمه شخص ثالث اعالم و بعد از آن نیز بیمه مرکزی تعرفه های بیمه 
شخص ثالث را مشخص و به شرکت های بیمه ابالغ کرد، شرکت های بیمه از 
بیمه گذارانی که از ابتدای سال نسبت به تمدید یا صدور بیمه نامه جدید اقدام 

کرده اند، خواسته اند تا الحاقیه تهیه کنند.

 Laminated Hooks For Crane Roof خريد

کارخانه فوالد سازی مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

 نسبت به خريد Laminated Hooks For Crane Roof کارخانه فوالد سازی   اقدام 

نمايد؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب مورد 

قبول می باشند، دعوت به عمل می آيد، حداکثر يک هفته از تاريخ چاپ آگهی نسبت 

به اعالم آمادگی خود اقدام نمايند. بديهی است بعد از تاريخ فوق به هیچ درخواستی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات Hooks در سايت اينترنتی مجتمع جهان فوالد سیرجان 

به آدرس sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است.

مدارک الزم : 
ـ  مالی  توان  ـ  اجرايی  آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق  اعالم  نامه  ارسال 

توان تجهیزاتیـ  توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پايان 

تکمیل فرم    a.shahin@sjscosteel.com ايمیل   آدرس  به  اعالم شده فوق  تاريخ 

خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک لیست 

مربوطه)دانلود از طريق سايت sjsco.ir  در بخش خريد و فروش(

 ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ايجاد نخواهد کرد

فراخوان شناسايی خريد 10 عدد الکتروپمپ يکپارچه 

کف کش مارکEBARA  مدل  DWT  150 مورد نیاز 

کارخانه احیاء مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

 150 DWT مدل  EBARAنسبت به خريد 10 عدد الکتروپمپ يکپارچه کف کش مارک

اقدام نمايد؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب 

مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آيد، حداکثر دو هفته از تاريخ چاپ آگهی نسبت 

به اعالم آمادگی خود اقدام نمايند. بديهی است بعد از تاريخ فوق به هیچ درخواستی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات پمپ برند EBARA در سايت اينترنتی مجتمع جهان 

فوالد سیرجان به آدرس sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است

مدارک الزم : 
ارسال نامه اعالم آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق اجرايی ـ توان مالی ـ توان 

تجهیزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پايان تاريخ 

اعالم شده فوق به آدرس ايمیلm.musavi@sjscosteel.com تکمیل فرم خود اظهاری 

تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک لیست )دانلود از طريق 

سايت sjsco.ir  در بخش خريد و فروش(

 ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ايجاد نخواهد کرد 

کلینتون خواستار فشار بیشتر غرب به پوتین شد
خبر آنالین: وزیر امور خارجه سابق آمریکا از واشنگتن و متحدانش خواست 
تا فشار خود بر روسیه را در بحبوحه حمله اش به اوکراین دو برابر کنند. هیالری 
کلینتون، در مصاحبه ای با شبکه ان بی سی گفت: تنها راهی که می توانیم از طریق 
آن به درگیری های خونین و هولناکی که در اوکراین شاهد هستیم پایان دهیم 
و از اروپا و دموکراسی حفاظت کنیم این است که هرکار می توانیم برای اعمال 
بهایی به مراتب سنگین تر بر والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه انجام دهیم.


