دوشنبه  8دی  | 1399شماره 635
 13جمادیاالول  28 | 1442دسامبر 2020

صاحب امتیاز و مديرمسوول :دکتر علیرضا پورابراهیمی
نشانی :سیرجان ـ خيابان شريعتي ،چهارراه سپاه ،مجتمع زيتون ،طبقه چهارم
تلفن 42234806 :تلفکس 42200052 :سازمانآگهیها09134418832 :
پست الكترونيكpasargadnews@gmail.com :
چاپ و ليتوگرافی :مهدوی کرمان
هفتهنامه

یادداشت

@PasargadNews

هفتهنامه

جهانبینی مدیریت درکشور

@PasargadNews

پيامك300099004806 :

اینچندنفر
مردم ازجریان اصالحات عصبانی هستند
ایسنا :یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :مردم ازجریان اصالحات به خاطرعملکرد دولت و مجلس
عصبانیهستند.محمودمیرلوحی ،اظهارکرد :اصالحطلبانبراساسواقعیتوجغرافیایسیاسی امروزکشور
فعال درصحنه سیاسی فعال نیستند .این جریان با مخالفان داخلی و حتی خارجی روبهرو است .وی ادامه داد:
مردم ازاینکه اصالحطلبانجلویدلواپساننایستادندتاکاربهشرایط امروزنرسدعصبانیهستند .البتهبامواضع
رهبرانقالب درباره رفع تحریم ها و اجازه بررسی لوایح چهارگانه درمجمع امید زیادی به این حوزه تزریق شد.

حمله شدید ضرغامی به آملیالریجانی
روزنامه شرق :عزتاهلل ضرغامی گفت«خطر بزرگ امروز ،تقاطع اصحاب قدرت و ثروت است .در
سالهای اخیر ،این دو جریان همدیگررا به خوبی پیدا کردهاند .اکبرطبری فقط یک نمونه از آن است» .او
ادامه داد« :وقتی آقای آملی با همه وجود از آقای طبری حمایت میکند ،بهطوریکه وقتی اولین بحثها
درمورد آقای طبری پیش میآید ،به نام دفتر ایشان اطالعیه صادرمیشود و تمامقد ایشان را بری میکنند
ازهرچه که به ایشان بخواهند تهمت بزنند .به نظرمن آن نامه یک سند تاریخی است برای اثبات اصحاب قدرت و ثروت.

حاکمیت نیازمند مشارکت حداکثری مردم درانتخابات است
عصرایران :محمدجوادحقشناسعضوشورایمرکزیحزب اعتمادملیوعضوشورایشهرتهران گفت:عملکرد
غیرقابلدفاعدولتروحانیبهویژهدردومیندورهریاستجمهوریوهمینطوراستراتژیلیست امیددرمجلس کهتوفیق
الزم را نیافتند تا به وعدههای خود جامه عمل بپوشانند ،موجبات ریزش آرا اصالحطلبان و افزایش یاس و ناامیدی مردم
شد .حال باید ببینیم حاکمیت میخواهد با انتخابات ریاستجمهوری چکارکند .حاکمیت نیازمند مشارکت حداکثری
است و نمیتواند با صندلیهای خالی و بدون شورانتخاباتی مثل وضعیت ،۹۸این پیام را که این جریان دارای مشروعیت است ،منتقل کند.

یادداشت

به سراغ سایتهای شرطبندی میروند چون...
مصطفی داننده :پلیس و دستگاه قضایی به
ماجرای سایتهای شرطبندی ورود کرده است .بسیاری از
گردانندگان این سایتها هم در ترکیه اقامت دارند و از آنجا
جیب ایرانیها را خالی میکنند .گرفتن و محاکمه این افراد به
جرم کاله برداری ،کارخوبی است و قابل تقدیراما آیا بهترنیست
در کنار برخورد قضایی به سراغ چرایی ایجاد سایتهای قمار
و استقبال فوقالعاده مردم برویم؟ واقعا چرا بسیاری از مردم
به ویژه نسل جوان ایران به دنبال یکشبه رفتن ،ره صدساله
هستند؟ چرا دوست ندارند مسیر پیشرفت را پله پله بروند؟
برای پاسخ به این سؤال باید کمی به عقب برگردیم و ببینم چه
ناهنجاریهاییدرجامعهنهادینهشده است.درتمام اینسالها
آنقدرپول برای جامعه ایران اهمیت پیدا کرد که مسیرزندگی
ایرانیان را دچارتحول کرد .بخش اعظمی ازمردم حاضرشدند
پای پول ،انسانیت ،تحصیالت ،فرهنگ و حتی خانوادهی خود
را قربانی کنند .وقتی جوان این سرزمین میبیند آنهایی که برای
ادامه زندگی خود تحصیل را انتخاب کردهاند و هشتشان گرو،
نهشان است و آرزو میکنند ای کاش وقتی که صرف تحصیل
کردهاند ،دربازارسپری میکردند و به درآمد میرسیدند به دنبال
سایتهایشرطبندیمیروند.وقتیجواناینسرزمینمیبیند،

پدرش که درتمام این سالها به دنبال لقمهای حالل بوده اما
حاال همچنان اجارهنشین است و به سختی خرج زندگیاش را
درمیآورد ،به سراغ سایتهای شرط بندی میرود .وقتی جوان
این سرزمین میبیند ،برای گرفتن یک وام چند میلیونی ازبانک
باید مثل بازیهای کامپیوتری ،غولهایی را بکشد تا به مراحل
باالتربرسد و تازه بعد ازگرفتن وام تازه باید سود را تسویه کنند
تازه به پرداخت بدهیهای اصل وام برسند به سراغ سایتهای
شرطبندیمیروند.وقتیجوان اینسرزمینمیبیند کهپولدار،
احترام درد و اصال برای دیگران مهم نیست که او این همه ثروت
را از کجا آورده و تنها به خاطر اینکه او پول دارد ،جلویش خم
و راست میشوند ،به سراغ سایتهای شرطبندی میرود .وقتی
جوان اینسرزمینمیبیندوبهخواستگاریمیرود ،اولینسؤال
خانواده دختر از یک پسر بیست و چندساله این است که چه
داری؟ خانهات چند متری است؟ ماشینت برای کدام کارخانه
است؟ به سراغ سایتهای شرط بندی میرود .باید علت این
همهاستقبالراشناساییکرد.قطعاباگرفتنمدیرانسایتهای
شرط بندی ،مشکل حل نمیشود .اینها به پشت میلههای
زندان میروند و یک عده دگرعلم شرطبندی را بلند میکنند.
منبع:عصرایران
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 احمدرضا تخشید

یکی دو روزی را در حالت افسردگی
گذراندم ازدست این فردوسیپوربیمعرفت.
یعنی این آدم واقعا ازمدارخارج شد .یعنی
رفت و در زمین دشمنبازی کرد؟ یعنی
گل به خودی زد؟ حاال این  AFCنادان،
بیسواد ،خاک برسر است که عددی نیست
ولی فردوسیپور چرا؟ حتی از ریش سفید آقای حداد عادل خجالت
نکشید؟ البته خوشبختانه زمان انجام مسابقه اینترنت همراه خود به
خود مختل شد و بدین وسیله مشت محکمی به دهان یاوهگویان
کوبیده شد و بعد ازیکی دو روزآن قدرمشتهای محکمی ازدوستان
صادر شد که فردوسیپور به تاریخ پیوست .مثال محمدباقر عزیز در
جایگاه ریاست مجلس گفتند؛ ارقام بودجه را در اصالحات اساسی
مجلس واقعی خواهیم کرد آنچه به نفع معیشت مردم نیست را
به دیوار میکوبیم .وقتی این عزیزمان گفتند به دیوار میکوبیم من
ناخودآگاه یاد دوران سربازیام افتادم .آنجا فرمانده ما اگر کاری خالف
نظرش انجام میدادیم ما را به دیوار میکوبید و نسل ما کال نسل
اصالحشدهای از آب درآمد .امروز این آقای صالحی رییس سازمان
انرژی اتمی گفته است؛ تعجب میکنم شورای نگهبان چگونه این
قانون هستهای مجلس را تصویب کرده .میگویند هزارتا سانتریفوژ
آی آر 6بسازید اما نگفتهاند پولش را کی میدهد؟ دوستان یا نمیدانند
منابع داخلی ما چقدراست یا نمیدانند ارزش هرسانتریفوژ IR6چقدر
است .آفتاب آمد دلیل آفتاب .دوستان میگفتند؛ فاتحه صنعت
هستهای خوانده شده اما امروزمیگویند فورا غنیسازی ۲۰درصدی را

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اصالح هندسی بلوار آیتاهلل هاشمی رفسنجانی (جاده شیراز) (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و اصالح
هندسـی بلوار آیتاهلل هاشمی رفسنجانی (جاده شـیراز)) به شماره 2099005674000121
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/08میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/10/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/10/27
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1399/10/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  2سال (1399نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح
و اجـرای زیرسـازی و جدولگـذاری معابـر سـطح شـهر شـماره  2سـال  )1399بـه شـماره
 2099005674000116را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت
شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/01میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/10/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/10/21
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز دوشنبه تاریخ 1399/10/22
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آغاز کنید .این روزها انگارهمه دوست دارند نقش فردوسیپوررا بازی
کنند .این آقای صالحی وزیر امور خارجه کشور دولت سابقا دوست
ما آقای احمدینژاد بودهاند و حاال این گونه در زمین دشمن بازی
میکنند .به گمانم ایشان حرفهای دیروزبرادرقالیباف را نشنیدهاند که
گفتند ارقام بودجه را اصالح اساسی میکنند و آنهایی که به نفع مردم
نباشد میکوبند به دیوار .آقای صالحی با این مقام مهمی که شما دارید
باید بیشتر از اخبارو سخنرانیها باخبرباشید .امیدوارم که دیگر از این
خطاها از شما سر نزند و یادتان باشد شما یکی از کسانی هستید که
مسئول کوبیدن مشت به دهان یاوهگویان ،بیسواد و نادان هستید.
امروز برادر گرامی ،قاض یزاده هاشمی ،نایبرییس مجلس برای این
که از دیگر برادران عقب نمانند گفتهاند ...« :اکنون نیز میتوانیم به
آسانی در عمق خلیجفارس نهنگهای آمریکایی (زیردریایی) را با تور
ماهیگیری شکارکنیم ».و بدین صورت برگ زرینی درشکارزیردریاییها
آفریدند که این جای تبریک بسیار دارد .امروز جناب جواد الریجانی
گفتهاند« :اصرار به خرید واکسن طرحی برای به زانو درآوردن ایران
است .با پیوستن به  FATFباید بچه خوبی باشیم» من البته مطمئنم
منظور ایشان از بچهی خوب بودن ،نوع بچهی خوبی هست که
خوب نیست وگرنه ما اگر عدهای از وادادههای خودفروختهی خائن
را فاکتوربگیریم ،نه تنها بچههای خوبی هستیم ،بلکه بزرگهای خوبی
هم هستیم .امروز نخستوزیر پیشین ژاپن عذرخواهی عمیقش را
به دلیل هزینههای غیرقانونی مربوط به برگزاری میهمانی شام اعالم
کرد .این ژاپنیها هم زیادی سوسول هستند و برای چه چیزهایی عذر
میخواهند .دیگر جا برای نوشتن ندارم .به امید کوباندن مشتهای
محکم بیشتردرهفته آینده.

 امید محمودزاده ابراهیمی
چندسالی است که
اطمینان حاصل کردهام که
مردم و منافع ملی ذرهایی در
کانون توجهات مسئولین قرار
ندارند و همین عامل باعث
شده کشور به مرکزی برای
هرج و مرج در تصمیمگیری بدل شود .وقتی مردم و
منافع ملی در اولویت قرار نداشته باشند ،از آن کشور
و مردم میتوان به عنوان آزمایشگاه استفاده کرد .هر
مسئولی میتواند هر تصمیمی را ولو به ضرر مردم و
کشور باشد بگیرد و روی آن برچسبی فریبنده بگذارد
و بعد از چندی مسئول بعدی و بعدی این روال را
ادامه دهند .نتیجه تصمیمگیریهای سرخود را در
این  10ماه و کرونایی که تا روزی  450کشته برجای
گذاشت به وضوح دیدیم .درحالی که ستاد ملی کرونا
دستورالعملی صادر میکرد ،عدهای بنا به تشخیص
خودشان تصمیم دیگری اجرا میکردند .با باالرفتن
آمار همگان به نتیجه رسیدند که جز با وحدترویه
و سختگیری در اجرای دستورالعملها امکان پایین
آمدن تلفات نیست اما تا چه زمانی قرار است این
ن و خطاها ادامه داشته باشد؟
آزمو 
در همه مسایل کشور معضل اینچنینی داریم.
فهم و درک مدیران کشور ما به پیشبینی اوضاع و
آیندهای بهتر کاری ندارد و فقط وقتی کار به بحران
میرسد و ضرر باال میرود و از باالدست پیام میرسد
که وضع چرا اینگونه است و اصالح کنید ،دست
به کار میشوند .تاکنون باید متوجه شده باشیم که
هرگونه تجمعی شیوع کرونا را افزایش میدهد اما
هنوز میبینیم هر روز مردمی به این اداره و آن اداره

کشیده میشوند .هنوز که هنوز است بانک مرکزی
دستورالعملهای الزم برای هرچه خلوتتر شدن
بانکها را صادر نکرده است .سیستم اعطای سهام
عدالت و احراز هویت آن هر روز مردم زیادی را راهی
دفاترخدمات پست بانک میکنند .حاال که آمارقدری
کمتر شده و از وضعیت قرمز به نارنجی و زرد مایل
ً
احتماال دوباره شاهد بازگشت تصمیمهای
شده،
منسوخ قدیمی خواهیم بود و انگار ما نباید رنگ و
روی پیشرفت را ببینیم.
اگر منافع ملی مدنظر مدیران کشور بود ،باید
میدانستند که هر تردد غیرضروری شهروندان به
ادارات که موجب مصرف انرژی میشود ،چه کرونا
باشد و چه نباشد باید حذف شود .فهم و درک مدیریت
باید مقیاسهای بزرگ را ببیند .وقتی میدانیم که با
الکترونیک کردن امور مصرف سرانه بنزین ،گازوییل
و ...از همه مهمتر زمان هدررفته مردم کم میشود،
نباید لحظهای در بهینه کردن آن کارها غفلت شود.
افزایش سرعت کارها کاهش بروکراسی را به همراه
لونقل هم
دارد .افزایش سرعت اینترنت و حم 
زیرساختهای دیگری هستند که برای رسیدن به
اهداف بزرگتریک امربالمنازع به نظرمیرسند .فرض
کنید اگرمنطق وزیرارتباطات دولت نهم مبنی براینکه
«سرعت 128کیلوبیت برثانیه برای کاربران کافی است
و به باالتر از آن نیازی نداریم» هماکنون پابرجا بود؛ آیا
میتوانستیم چیزی به عنوان آموزش مجازی داشته
باشیم؟ برای رسیدن به رشد اقتصادی ،تولید ثروت،
باالرفتن سرانه درآمد خانوارها زیرساختهای بسیاری
نیاز داریم و کارهای بیشتری باید انجام شود اما اولین
قدم به هوش آمدن سیستم مدیریتی کشور از این
خواب زمستانی است.

سودوكو 635
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :634
عاطفه صادقی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

«آگهی مناقصه عمومی حمل گندله از گندلهسازی شماره دو مجتمع
صنعتی و معدنی گلگهر به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان»
«شماره -99-45خ» (دو مرحلهای)

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه حمــل
گندلــه از محــل دپــوی گندلهســازی شــماره دو مجتمــع صنعتــی و معدنــی گلگهر به محــل دپوی
مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان اقــدام نماید .لــذا از کلیــه پیمانکاران معتبــر کــه دارای توانایی
مناســب و ســوابق و تجــارب مــورد قبــول میباشــند ،دعــوت بــه عمــل میآیــد حداکثــر تــا هفــت
روز کاری از تاریخ چاپ آگهی ،پاکات خود را به آدرس مندرج در اســناد مناقصه ارســال نمایند.
شــرکتهای متقاضــی میتواننــد جهــت چگونگــی تنظیــم پیشــنهاد فنــی و مالــی شــرایط ،اســناد
و مشــخصات موضــوع مناقصــه را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی www.sjsco.ir
دریافــت نماینــد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصه (اعــام آدرس ایمیل ،شــماره تماس
تلفــن ثابت و همــراه الزامی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت،
گواهــی آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه (قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
شرایط:
 -1محــل جــرا؛ ســایت شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان ســیرجان،
کیلومتــر  50جــاده سیرجان-شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصــی گلگهــر میباشــد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میباشــد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خریدخدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

