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ویژه

رازاول:تصمیمگیری
در دنیای امروز مهارت های نرم یک جعبه ابزار ضروری برای موفقیت 
در زندگی و کسب و کار است. مهارت تصمیم گیری یکی از این 10 
مهارت است که سازمان بهداشت جهانی حدود دو دهه قبل آن را در 
مفهوم  دیگر  امروز  است.  داده  قرار  زندگی  مهم  مهارت های  فهرست 
سواد از توانایی خواندن و نوشتن و حتی گرفتن باالترین مقاطع تحصیلی 

در دانشگاه فراتر رفته است.
که  هستند  موفق تر  خود  اجتماعی  و  شغلی  زندگی شخصی  در  افرادی 
تفکر خالقانه,  و  نقادانه  تفکر  مسئله,  و حل  تصمیم گیری  مهارت های 
همدلی,  و  آگاهی  خود  رابطه,  مدیریت  مهارت  و  ارتباطی  مهارت 

مدیریت احساسات, هیجانات و مدیریت استرس را فراگرفته باشند.

مهارت  مورد  در  را  مهمی  نکات  دارم  قصد  کوتاه  مقاله  این  در 
گزینه  بهترین  انتخاب  تصمیم گیری  از  منظور  کنم.  بیان  تصمیم گیری 
از میان گزینه های موجود است. مثاًل این مدل ماشین را بخرم یا یک 
مدل باالتر؟ کدام رشته تحصیلی را انتخاب کنم؟ با این شخص ازدواج 
یک  گرفتن  اوقات  گاهی  می دانیم  که  همانطور  دیگر؟  فرد  یا  کنم 

تغییر  همیشه  برای  را  ما  زندگی  می تواند  نادرست  یا  درست  تصمیم 
طالیی  جمله  یک  در  مدیریت  حوزه  دانشمند  دراکر  پیتر  آقای  دهد. 
ما در  از راه حل های دیروز هستند.  ناشی  ما  امروز  می گوید: مشکالت 
تصمیم گیری هایمان اغلب با دو یا چند گزینه مواجه هستیم؛ ممکن است 
دچار تردید در زمان تصمیم گیری باشیم )االن این تصمیم را بگیرم یا 

بعد؟( و یا حتی به دلیل ترس از پذیرش عواقب مسئولیت خود حاضر به 
تصمیم گیری نباشیم, برای گرفتن یک تصمیم خوب بهتر است مراحل 

زیر را به ترتیب طی کنیم:
1- با دقت صورت مسئله بررسی شود.

2- اطالعات مورد نیاز جمع آوری و طبقه بندی گردد.
3- گزینه های موجود مشخص شود.

4- گزینه های مختلف ارزیابی گردد.
5- بهترین گزینه انتخاب شود.

انجام مراحل فوق می توان تا حد زیادی مطمئن بود که تصمیم  بعد از 
گرفته شده بهترین تصمیم است اما به دلیل وجود عوامل متعدد, غیرقابل 
 پیش بینی و خارج از کنترل همیشه نمی توان انتظار داشت که یک تصمیم 
خوب الزامًا به یک نتیجه خوب منتهی شود. پس یادمان باشد که نتیجه 
مستقل از تصمیم است. مشورت با افراد مناسب, افزایش اعتمادبه نفس, 
باال بردن شهامت تصمیم گیری و هدف گذاری در زندگی باعث بهبود 
مهارت تصمیم گیری در انسان ها می شود. پس از امروز با به کارگیری 
به  افزایش داده و  را  راه کارهای گفته شده قدرت تصمیم گیری خود 
بهبود کیفیت زندگی خانوادگی و شغلی خود کمک کنید. موفق باشید.
دکترلیالحمیدیاستاددانشگاهومربیتوسعهفردی

10 راز یک زندگی موفق

ریاست محترم سازمان سنجش کشور جناب آقای دکتر پورعباس
با سالم و دعای خیر

احترامًا در رابطه با تغییرات کنکور 1402 و روند اجرای این تغییرات 
از جمله اطالعیه سازمان سنجش کشور مبنی بر برگزاری کنکور نوبت 

اول در اواخر دی ماه 1401 نکاتی به استحضار حضرتعالی می رسانیم.
نیاز به تغییر در شیوه برگزاری کنکور، موضوعی است که در سال های 
گذشته مورد توجه کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت بوده و حضرتعالی 
نیز بارها بر ضرورت تغییر در شیوه برگزاری کنکور تاکید داشته اید 
اما مهم ترین تغییر با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی رقم خورد که 
و  شد  ابالغ  رئیس جمهور  توسط  اجرا  جهت   1401 تیرماه  در  سرانجام 
نوید آن را می داد که به مدرسه و آموزش های مدرسه ای توجه خواهد 
و  نمی خورد  رقم  ساعته  چند  جلسه  در یک  دانش آموز  سرنوشت  شد، 
استرس و اضطراب دانش آموزان نیز کاهش خواهد یافت. تأثیر قطعی 
سوابق تحصیلی، حذف درس های عمومی از کنکور و انتقال تأثیر آن 
به سوابق تحصیلی و برگزاری دو کنکور در سال از مهمترین مواد این 

مصوبه است.
دو  برگزاری  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبه  مهم  مواد  از  یکی 
درخصوص  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر  است؛  سال  در  کنکور 
شورا،  جدید  مصوبه  اجرای  »با  که:  داشتند  اظهار  تصمیم  این  مزیت 
سبب  مسئله  این  و  می شود  برگزار  سال  در  بار  دو  سراسری  کنکور 

کاهش استرس و اضطراب داوطلبان کنکور خواهد شد«
در اجرای مصوبه شورا، سازمان سنجش با انتشار اطالعیه ای اعالم نمود 
که نوبت اول کنکور 1402 در 29 و 30 دی ماه 1401 برگزار خواهد 
شد اما به دالیل زیر این تصمیم مغایر با روح مصوبه شورای عالی انقالب 

فرهنگی است و ایرادهای اساسی دارد:
داوطلبان«،  اضطراب  و  استرس  »کاهش  برای  که  بود  این  بر  1.قرار 
شد  بهتر  کدام  هر  نمره  و  شود  برگزار  سال  در  بار  دو   1402 کنکور 
سنجش،  سازمان  اطالعیه  اساس  بر  اگر  اما  شود؛  لحاظ  داوطلب  برای 
کنکور اول در اواخر دی ماه برگزار شود دانش آموزان دوازدهمی از این 
امتیاز محروم می شوند زیرا بر اساس آئین نامه آموزشِی مدارِس متوسطه 
دوم، دانش آموزان دوازدهمی تا اواخر دی ماه تنها نیمی از بودجه بندی 
کتاب های دوازدهم را خوانده اند و بنابراین آمادگی الزم برای شرکت 
در کنکور ندارند و عماًل شانس کنکور نوبت اول را از دست می دهند 
و در مقابل رقبای آن ها یعنی داوطلبان پشت کنکور می توانند از این 
فرصت به خوبی استفاده کنند! و این موضوع نه تنها استرس و اضطراب 
را  آن ها  نگرانی های  و  استرس  بلکه  نمی دهد  کاهش  را  دانش آموزان 
بیشتر می کند. این تصمیم آن قدر تعجب آور بود که دبیران، مشاوران 
و حتی دانش آموزان هم انگشت به دهان گرفته که چرا زمانی که هنوز 
برگزار  اول  نوبت  کنکور  نشده  تدریس  دوازدهم  درس های  از  نیمی 

می شود؟!
2.با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی امید می رفت که به مدرسه و آموزش های 
تعلیم و تربیت در محیط های آموزشی توجه  مدرسه ای و در کنار آن 
بیشتری شود اما با برگزاری کنکور در اواخر دی ماه، نظام رسمِی مدرسه 
اردیبهشت  تا  دوازدهمی  دانش آموزان  است  قرار  که  مدارس  نظم  و 

قید  باید  یا  دانش آموز  و  می ریزد  هم  به  باشند  مشغول  تحصیل  به  ماه 
کنکور نوبت اول را بزند )که عماًل فلسفه دو کنکور برای این دسته 
از دانش آموزان منتفی است( یا باید به جای توجه و حضور در مدرسه 
مدرسه و مؤسسات کنکوری خود  از  با شرکت در کالس های خارج 
این  در  که  کند  آماده  ماه  دی  اواخر  در  اول  نوبت  کنکور  برای  را 
در  بی عدالتی  و  شد  خواهد  قبل  از  فعال تر  کنکور  مافیای  نیز  صورت 
شکلی بدتر از قبل، خود را نشان خواهد داد؛ چرا که اکثر دانش آموزان 
اول را  نوبت  توان پرداخت هزینه های شرکت در کالس های کنکور 
ندارند. از طرف دیگر آن دسته از دانش آموزانی که تا دی ماه درس های 
تخصصی دوازدهم را تمام کرده اند انگیزه ای برای شرکت در کالس های 
مدرسه نخواهند داشت و نظم و نظام مدرسه به شدت آسیب می بیند و 

باعث هرج و مرج در مدارس می شود.
یا  دوازدهمی  دانش آموزان  اول،  نوبت  کنکور  در  اینکه  به  توجه  3.با 
شرکت نمی کنند و یا اگر شرکت کنند اکثراً آمادگی الزم را ندارند 
نمرات علمی پائینی کسب خواهند کرد، اما در مقابل پشت کنکوری های 
سال قبل می توانند با شرکت در کنکور نوبت اول از رقبای خود پیش 
بیفتند زیرا دوازدهمی ها در دی ماه آمادگی ندارند اما پشت کنکوری ها 
پائین  نمرات  دیگر  طرف  از  می کنند.  شرکت  بیشتری  آمادگی  با 
دانش آموزان  تراز  نمره  افزایش  باعث  دوازدهمی  دانش آموزان 
به  نمرات  میانگین  وقتی  که  صورت  )بدین  می شود!  پشت کنکوری 
تراز  نمره  باشد  کم  ندارند  آمادگی  که  دانش آموزانی  شرکت  خاطر 
دانش آموزانی که درصد باالیی می زنند بیشتر می شود( و این موضوع نیز 
در جای خود باعث استرس و نگرانی دانش آموزان دوازدهمی می شود!

که  شود  برگزار  زمانی  اول  نوبت  کنکور  که  است  این  ما  پیشنهاد 
دانش آموزان دوازدهمی آمادگی کامل برای شرکت در کنکور را داشته 
باشند )مثاًل اواخر اردیبهشت( در غیر این صورت برگزاری کنکور اول 
نخواهد  دوازدهمی  دانش آموزان  برای  نفعی  تنها  نه  ماه  دی  اواخر  در 
داشت بلکه هم رقابت عادالنه را به هم می زند، هم نظم و نظام مدارس 
را به هرج و مرج می کشاند، هم مافیای کنکور را فربه تر می کند و هم 
بی عدالتی را تعمیق می بخشد! با آرزوی موفقیت و امید به تصمیم بهتر 

برای آینده سازان کشور.
سهراب صادقی ـ عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
رزاق خواجه زاده ـ مشاور تحصیلی آموزش و پرورش

25 مرداد ماه 1401
رونوشت:

شورای محترم عالی انقالب فرهنگی
وزارت محترم آموزش و پرورش

کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

نامه سرگشاده به رئیس سازمان سنجش
چالش های برگزاری کنکور »نوبت اول« در اواخر دی ماه 1401

آگهی مناقصه عمومی
الف- شرح مناصقه :

مناقصه گذار:دهیاری روستای قلعه سید از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون-
موضوع مناقصه: بهسازی  خیابان پنج شهیدو تهیه واجرای کانال سنگ و سیمان ورودی روستا

شرح مختصر کار: 
الف-تهیه واجرای عملیات کانال سنگی به طول 60 متر با عرض 1/50 سانتی متر و ارتفاع 1/40 سانتی متر 

 ب-تهیه و اجرای عملیات 3100 متر مربع  بیس ریزی به ضخامت حداقل 10 سانتی متر با تراکم 100درصد 
ج- اجرای عملیات 3100 متر مربع قیرپاشی وآسفالت بصورت دستمزدی  به ضخامت کوبیده شده حداقل 5سانتی متر با تراکم 100درصد  مطابق 

با اسناد , مدارک و استانداردها و نقشه
د-تهیه واجرای عملیات 10 متر طول ساخت و نصب پل با دال بتنی به عرض 0/50 سانتی متر و طول 1 متر  بصورت شبکه ای با میلگرد 16  

جمعا به مبلغ5,635,000,000 ریال به حروف پنج میلیارد و ششصد و سی و پنج  میلیون ریال . 
شماره  حساب  به  واریزی  فیش  یا   14003400174 ملی  شناسه  به  بانکی  نامه  ضمانت  :ارائه  مناقصه  در  شرکت  تضمین  نوع  و  مبلغ  ب-  
0107571615001 نزد بانک ملی بنام دهیاری قلعه سید معادل 5% قیمت  پیشنهادی به مبلغ 285,000,000 ریال به حروف دویست و هشتادو 

پنج میلیون ریال.
ج-زمان فروش اسناد مناقصه :از تاریخ 1401/05/26  به مدت 10 روز کاری

تماس  شماره  رضازاده   محمدرضا  آقای  مالی   امور  مرکزی-مسول  بخشداری  کازرون-ساختمان  مناقصه:فرمانداری  اسناد  دریافت  محل 
09176411520:

نحوه خرید اسناد:واریز مبلغ 1,000,000ریال به حساب شماره  0107571615001 نزد بانک ملی بنام دهیاری روستای قلعه سید
مهلت و محل تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/06/06 به مسول امور مالی دهیاری ها در محل بخشداری  مرکزی 

تاریخ بازگشایی پاکات:حداکثر 2 روز کاری پس از پایان مهلت تحویل پیشنهادات در محل ساختمان بخشداری مرکزی
شرایط مناقصه:

الف-دارا بودن حداقل رتبه 5 راهسازی از مراجع ذیصالح و دارا بودن آگهی آخرین تغییرات شرکت
ب-ارائه فیش واریزی بند ج جهت تحویل اوراق مناقصه الزامی می باشد.

ج-پس از بازگشایی پاکات برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 10%کل مبلغ قرارداد می باشد
د- در صورتی که نفرات اول تا سوم مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط و وصول می گردد.

چ-هزینه درج آگهی  بعهده برنده مناقصه می باشد
به پیشنهادات فاقد مهر و امضا ,مخدوش فاقد رتبه معتبر و پیشنهاداتی که بعد از اتمام مدت مقرر در مناقصه ارائه گردد مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد و باطل می باشد.
ضمنا کمیسیون معامالت در رد یا تایید پیشنهادات پیمانکاران با توجه به ماده17 برگ مناقصه اختیار کامل دارد . 

درج آگهی نوبت اول در مورخه 1401/05/26 و نوبت دوم مورخه 1401/06/02 
                                                                                                                              1364884           38801          2407 م الف 

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 25 فارس
آقای سید جالل الدین احمدی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 388 گله دار تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد 
یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 679/03 مترمربع تحت پالک 100 فرعی از 4511 اصلی واقع در قطعه 3 بخش 
25 فارس شهرستان مهر – شهر فال – در صفحه 61 دفتر 497 دفاتر حوزه ثبت ملک مهر ذیل ثبت شماره 23204 به نام سید جالل الدین احمدی 
فرزند سیدعباس ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 239321 سری الف سال 91 صادر گردیده به علت جابه جایی مفقود گردیده است و نامبرده 
تقاضای سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار:1401/05/26                                                              38796/1966329                     205 م الف 

خلیل شاکری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر 

شهرداری خوزی
)آگهی مزایده عمومی (

شهرداری  خوزی درنظر دارد باستناد مصوبه 1401/29 تاریخ 1401/03/19  شورای اسالمی شهر خوزی تعداد 2 قطعه زمین 
تجاری از امالک شهرداری را با شرایط و مختصات ذیل به فروش برساند : 

پیشنهاد دهندگان بایستی 5 درصد قیمت پایه را برای هر قطعه به حساب سپرده نزد بانک صادرات به شماره 0106582372002 به نام شهرداری  
خوزی  واریز و فیش را ضمیمه پیشنهاد خود نماید .

1.به پیشنهادات مشروط و فاقد فیش ضمیمه ترتیب اثر داده نخواهد شد .
به  راهنمایی الزم  مزایده و  قطعه زمین های مورد  تفکیکی  نقشه  منظور رویت  به  اداری  توانند همه روزه و در ساعات  2.پیشنهاد دهندگان می 

شهرداری خوزی مراجعه و یا با شماره تلفن 52846642-071 تماس حاصل فرمایند .
3.شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

4.سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
5.متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را به صورت کلی وجزئی اعالم فرمایند .

6.هزینه های ثبتی ، دبیرخانه ای ، نقل و انتقاالت ، دارایی شهرداری و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد .
7.بهای امالک مورد مزایده به صورت یکجا و پس از برنده شدن متقاضی از ایشان دریافت خواهد شد .

8.هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد .
9.متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ نشر اگهی نوبت دوم به مدت ده روز به امور مالی شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

*** کلیه هزینه های اصالح شده به عهده برنده مزایده است ***

مساحتشماره پالکردیف
)متر مربع(

قیمت پایه
)ریال(

5% سپردهآدرسکاربری

بلوار شهدا - روبروی تجاری729.900.000 1140.55
مدرسه نسا باقری

 36.495.000

بلوار شهدا - روبروی تجاری669.060.000 2237.17
مدرسه نسا باقری

 33.453.000

38800                                  1363996                                                                                                                                    
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر خوزی


