
صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

طبق اخبار واصله از جناب آقای س��يد محمد طباطبائی)معاون مش��ارکتهای 
مردمی، روابط عمومی و رس��انه مجمع خيرين س��امت کشور( ديروز مورخ 
۱۶ مهرماه ۱۳۹۸ با همکاری مجمع خيرين س��امت کشور و شبکه سامت، 
"دوربين س��امت" در برنامه ويژه ای که بخش��ی از آن بصورت زنده از شبکه 
س��امت پخش ش��د، افتتاح گردي��د. در اين مراس��م، جناب آقاي��ان: دکتر 
شهرياری )دبير کل مجمع خيرين سامت کشور(، دکتر قاسمی )مدير شبکه 
سامت(، س��يد محمد طباطبائی)معاون مشارکتهای مردمی، اطاع رسانی و 
رس��انه مجمع خيرين سامت کشور( و سرکار خانم دکتر ميرگلو بيات)رئيس 
شورای مشارکتهای مردمی زنان مجمع خيرين سامت کشور( حضور داشتند 

و با ارائه گزارش��ی از فعاليتهای مجمع خيرين س��امت کشور، به اهميت کار 
خير در حوزه سامت و کمکهای بی پايان مردم عزيزمان ياد کردند و با اشاره 
به فقدان پوشش خبری مناسب و تخصصی  الزم در اين عرصه و به نقل قول 
از دکتر قاسمی که شبکه سامت بهترين انتخاب برای اين مهم می باشد، چرا 
که طبق نظرس��نجی های رسمی و کارشناسی شده، شبکه سامت تخصصی 
ترين شبکه امروز سيما است. اميد است که با حمايت های همه جانبه دکتر 
قاس��می و همراهی مجمع خيرين س��امت کش��ور بتوانيم با پوشش خبری 
مناس��ب توسط دوربين س��امت اقدامات و کارهای خير خيرين محترم را به 

بهترين شکل ممکن اطاع رسانی بکنيم

سيده حميده زرآبادی نماينده اصاح طلب مردم قزوين در مجلس 
ش��ورای اسامی در نطق ميان دستور سه شنبه ۱۶ مهر ماه خود 
در نشس��ت علنی مجلس وزير ارتباط��ات را نواخت ، گويا حضور 
جوان دهه ش��صتی در ميان پيرمردهايی، که جوان ترين هايشان 
متولد دهه ۴۰ هستند نيز نتوانست انتقادها را به کابينه روحانی 

پايان دهد. 
زر آبادی با انتقاد از عملکرد وزير ارتباطات خطاب به او گفت: امروز 
باي��د از ضعف مديرانی که اخاق، ايم��ان و خدمت را به قربانگاه 
سياس��ت بازی های خود برده اند و از آن دس��تاويزی ساخته اند تا 

هميشه پشت ميز مديريت بمانند، بگويم.
وی با اش��اره ب��ه فراهم کردن اينترنت بدون فيلت��ر برای افرادی 
معدود، افزود:  جنابعالی که اين روز ها ش��عارتان حق الناس است 
کمی هم در خصوص قرارداد های خريد خارجی هزاران ميلياردی 
در زيرس��اخت همراه اول، مخابرات و رايتل توضيح بفرماييد. در 
خصوص قرارداد های تبليغاتی و اسپانس��ری مال��ی همراه اول و 
رايتل ش��فاف سازی کنيد و از انتصابات و استخدام های فاميلی و 
گروهی خود در اين شرکت ها توضيح دهيد. در حالی که بهترين 
استعداد های نخبه کشور بيکار هستند اين استخدام ها به دستور چه 
کسی انجام شده است؟ زرآبادی تاکيد کرد: آقای جهرمی دغدغه 
شما حق الناس نيست، بلکه تغيير بازيگران اصلی اقتصاد ديجيتال 
و نش��اندن مهره های خودتان و تيمتان بر س��ر چاه های درآمدی 
جديد فضای مجازی است. اما اينها تنها بخشی از انتقادات نماينده 
قزوين و آبيک به محمدجواد آذری جهرمی، متولد سال ۱۳۶۰ و 
جوان ترين وزير کابينه دولت دوازدهم بود.  اين اولين بار نيست که 
از جهرمی انتقاد می شود، مباحثی چون »تهيه تجهيزات شنود« 
و »فعاليت های جهرمی در فضای مجازی«،»عدم اش��راف وی به 
وزارت خانه متبوعش«،»عدم تطابق برنامه پيشنهادی وزير و برنامه 
ششم توسعه«،»عدم آنتن دهی موبايل همراه و ثابت در روستاها 
و شهرهای کشور« و »نحوه مديريت جهرمی در شرکت ارتباطات 
زيرساخت« از جمله انتقاداتی است که از سوی نمايندگان به وی 
وارد می ش��ود.  در اين دو س��ال نمايندگان ح��دود ۴۷ تذکر به 
وزير ارتباطات داده اند از جمله شش��م مرداد ۹۸ هم س��وال ملی 

نصراهلل پژمانفر، نماينده مشهد، از محمدجواد آذری جهرمی وزير 
ارتباطات درباره »عمل نکردن به وظايف خود در زمينه ساماندهی 
فيلترشکن ها و همچنين قطع سيم کارت های مجعول« به صورت 

عادی اعام وصول شد.
انتخاب آذری جهرمی 

هنگامی ک��ه آذری جهرمی به عنوان نم��اد جوانگرايی در دولت 
س��کاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات ش��د، افکار عمومی 
منتظ��ر تغييری خاص از اين وزير جوان کابين��ه در وزارت خانه 
متبوعش داشت. مردم می گفتند در ۴۰ سال گذشته همواره روی 
صندلی های مديريتی کش��ور پيرمردها تکيه زدند و حاال با آمدن 

اين جوان تازه نفس اوضاع بهتر خواهد شد. 
آذری جهرمی ۶ س��ال سابقه کار در س��ازمان تنظيم مقررات، ۲ 
س��ال س��ابقه کار در هيات مديره شرکت رايتل و بيش از ۲ سال 
س��ابقه کار در هيات مديره شرکت زيرساخت را داشت و  از سال 
۱۳۹۵ ني��ز معاون وزير ارتباطات و مديرعامل ش��رکت ارتباطات 
زيرساخت بود. اين گونه بود که محمدجواد آذری جهرمی توانست 
با هفت رای بيشتر از حد نصاب، وزير ارتباطات و فناوری اطاعات 
دولت دوازدهم ش��ود.  اکنون، پس از گذش��ت ۲ س��ال از دولت 
دوازده��م ، آذری جهرمی نيز درگير موضوعات مختلف اس��ت و 
اين درحالی اس��ت که نمايندگان مجلس ده��م در ماه های آخر 
فعاليت ش��ان تاش می کنند تا  به رای دهندگان نشان دهند به 
شدت پيگير امور حوزه انتخابيه  خودهستند.  از اين رو نمايندگان 
اين روزها عملکرد وزرا را زير سوال برده و اقدامات و نتايج کارهای 
آن��ان را زير ذره بين خود ق��رار داده اند. در مورد وزير جوان پيش 
از اين نيز گزارش ها و گمانه های بسياری در مورد جهرمی مطرح 
شده و گروهی می گفتند که »وزير جوان«، تنها برای سکانداری 
يک وزارتخانه نيامده اس��ت. اين گروه تاکيد داشتند تيمی که از 
چند س��ال قبل، او را حمايت کرد و رشد داد، برنامه هايی فراتر از 
وزارت ب��رای او دارد. يک چهره  ج��وان، تکنوکرات، با تظاهرات و 
جلوه گری های توأمان مذهبی و مدرن. کسی که هم با شلوار جين 
و تی ش��رت به ديدن دختر نوجوان تکواندوکار می رود، هم چفيه 
به گردن در راهپيمايی اربعين عکس می اندازد؛ هم به واس��طه 
س��ابقه »امنيتی«، مورد تاييد محسوب می شود. گمانه زنی ها 

بر اين بود که يک تيم »تبليغاتی« قوی، او را به عنوان »قهرمان 
آزادی اينترنت« معرفی کرده و چشم اميد اصاح طلبان راديکالی 
چون تاجزاده به اوست، وی با  فعاالن توييتری جلسه می گذارد 
و به تناوب تاکيد می کند که قصد شرکت در هيچ انتخاباتی را 

ندارد. او حتی گفته است؛ کليد واژه رياست جمهوری ۱۴۰۰ 
رمز تخريب من است و در فضای مجازی هيچ تيمي ندارم 

و اينگونه نيست که يک عده مدام تعريف کنند و گل و 
بلبل باشد. اتفاقاً اکثر فضاهاي اطراِف توئيترم را فضای 

انتقادی گروه های مختلف تشکيل می دهد.
زنگ خطر 

با وجود اين همه انتقادات از سوی زرآبادی، تاکنون 
واکنش��ی از سوی وزير ديده نشده. سوال 

اينجاس��ت چرا وزير جوان به اين 
انتقادات پاس��خ نمی دهد 

و اگر واقعا چنين 
ی  د ر ا م��و

شد  با

بايد در اين موارد نگران شد.  اينکه يک نيروی سياسی يا اجرايی 
به صرف داش��تن يکس��ری دسترس��ی ها، از آنها برای برداشت 
ش��خصی سوء استفاده کند، موضوعی نيست که افکار عمومی به 
آن واکنش نشان دهند. در اين ميان عده ای بر اين باورند که اگر 
جوابی برای چنين سخنانی وجود نداشته باشد، اولين چيزی که 
تصور در ميان مردم اين اس��ت که وزير دهه شصتی نيز نتوانست 
به وعده های خود عمل کند و ورود جوانان به عرصه های مديريتی 

نيز کاری از پيش نخواهد برد. 
در نهایت 

روزگای رئيس جمهور می گفت  وقتی تفنگ، پول و رس��انه در 
اختيار يک نهاد باش��د، فساد می آورد و امروز برخی اين نظريه را 
به وزير ارتباطات نصبت می دهند.  بايد در نظر داش��ت که بارها 
بر اين تاکيد می شد که اگر به نيروهای تازه نفس، جوان و علمی 
برای مديريت کش��ور فرصت داده می شد، ايران در شاخص های 
توسعه وضعيت به مراتب بهتری نسبت به وضعيت کنونی داشت.  
مونس��ان به هنگام معرفی آذری جهرمی ب��رای وزارت ارتباطات 
در ب��اره وی گفت: حوزه مخابرات و زير س��اخت از فناوری های 
نو محس��وب ميش��ود و در دنيا عموما جوانان متصدی اين حوزه 
هس��تند و مهندس آذری جهرمی نيز از چهره های موفق کشور 
در حوزه آی س��ی تی است. اما به نظر می رسد که جوانگرايی به 
تنهايی کاری در کش��ور پيش نمی برد. رهبرمعظم انقاب باره با 
اشاره به اينکه اگر به جوان اعتماد کنيم کارها، هم بهتر، سريعتر، 
مسووالنه تر و همراه با ابتکار بيشتری انجام می گيرد ، تاکيد کردند 
»انديش��ه ی پيران و فکر و تجربه ی آنه��ا آن  وقتی به کار می آيد 
که حرکت جوانانه ی جوانان وجود داشته باشد؛ پيش ران حرکت 
انقاب، جوانها هس��تند.«  اما نبايد فراموش کرد که نظارت جزء 
الينفک حکمرانی خوب است و يکی از اجزای مهم در حکمرانی 
خوب مسئله نظارت و بازرسی علی الدوام است. تجربيات تلخ سال 
های اخير حکايت از آن دارد که حضور انگش��ت شمار جوانان در 
مناصب مديريتی و تصميم سازی کشور، اغلب تحت نفوذ روابط 
ژنتيکی دو جريان سياسی غالب و آقازاده محوری بوده است. اين 
روند فسادانگيز مي تواند آينده فرآيند جوانگرايی در مديريت کشور 
را تهديد کرده و به انحراف بکشاند و به وضعيتي ضد آنچه انتظار 
مي رفت تبديل کند! از اين رو بايد روند دس��تيابی به مديريت در 
کشور مبتنی بر شايسته ساالری رقم بخورد و مسير برای سپردن 
امور به جوانان شايسته و صاحب صاحيت فراهم آيد. در اين ميان  
بايد نظارت بيشتری از س��وی رئيس جمهور، معاون اول برحوزه 
ارتباط��ات و ص��ورت می گرفت .  مردم م��ی گويند؛ مگر رئيس 
جمهور نبود که شعار خدمتگذاری شايستگان به مردم را می داد؟ 
آيا اين معنای ش��عارهای رئيس جمهور بود؟  بدون شک نگرش 
رهبري بر سپردن امور به جوانان شايسته و صاحب صاحيت است 
و بايد نس��بت به اين شاخص دقت الزم نمود تا رويکرد حکيمانه 

اتخاذ شده به فساد و ناکارآمدی نينجامد.

قرارداد ايجاد ۲۸۰۰ شغل در شهرستان نهبندان ميان 
بنياد برکِت س��تاد اجرايی فرمان حض��رت امام)ره( و 
اس��تانداری خراس��ان جنوب��ی، با حضور مع��اون اول 

رييس جمهور به امضا رسيد.
به گ��زارش روابط عمومی بنياد برکِت س��تاد اجرايی 
فرمان حضرت ام��ام)ره(، اين ق��رارداد در چهارچوب 
تفاهم نامه ی کلی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( 
و اس��تانداری خراس��ان جنوبی برای توانمندس��ازی 
اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم استان، در حضور 
اس��حاق جهانگيری مع��اون اول رييس جمه��ور و به 
منظور ايجاد يک هزار طرح اش��تغال زايی اجتماع محور 
به امضای محمدصادق معتمديان اس��تاندار خراس��ان 

جنوب��ی و نعمت اهلل رضايی معاون برنامه ريزی و توس��عه ی منابع بنياد برکت 
رس��يد. معاون برنامه ريزی و توس��عه ی منابع بنياد برکِت ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام)ره( در اين باره توضيح داد: پيرو س��فر دکتر محمد مخبر رييس 
س��تاد اجرايی به اس��تان خراسان جنوبی، س��تاد تعهد کرده بود که از طريق 
بني��اد برک��ت يک هزار ط��رح اش��تغال زايی را در نهبندان به عن��وان يکی از 
شهرس��تان های مح��روم و کم برخوردار اس��تان ايجاد کند که ب��ا امضای اين 

قرارداد، عمليات اجرايی آن به شکل رسمی آغاز شد.
رضاي��ی راه ان��دازی اين تع��داد طرح اش��تغال زايی را منجر ب��ه ايجاد ۲۸۰۰ 
ش��غل ذکر کرد و بيان داش��ت: يک هزار طرح اش��تغال زايی مذکور در قالب 
الگوها و مدل های اقتصادی اجتماع محور »س��حاب« )سرمايه گذاری حمايتی 
اشتغال زايی برکت( و »آسمان« )آيين نامه ی سرمايه گذاری مردمی و اشتغال 
نيروی انس��انی( عملياتی می شود و حجم کل سرمايه گذاری مورد نياز بالغ بر 
۸۰۰ ميليارد ريال خواهد بود. وی خاطرنش��ان کرد: هم زمان با س��فر رييس 
س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( به اس��تان خراس��ان جنوبی، عمليات 
اجرايی ايجاد طرح های اش��تغال زايی آغاز شده است و پيش بينی می شود که 

تمامی طرح ها تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری کامل برسد.  
معاون برنامه ريزی و توس��عه ی منابع بنياد برکِت ستاد اجرايی فرمان حضرت 
ام��ام)ره( ادام��ه داد: اين طرح ه��ای اش��تغال زايی با توجه به پتانس��يل ها و 
ظرفيت های شهرس��تان نهبندان و در رسته های شغلی ای هم چون زنجيره ی 

پرورش شتر، پرورش دام سبک و صنايع دستی ايجاد 
می ش��ود. رضايی درباره ی حضور بنياد برکِت س��تاد 
اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در نمايشگاه ششمين 
همايش ملی روز روستا و عشاير نيز گفت: بنياد برکت 
در اين نمايش��گاه بخشی از عملکردها و دستاوردهای 

خود را از آغاز تأسيس تاکنون به نمايش گذاشت.
وی با اش��اره به حضور مع��اون اول رييس جمهور در 
غرفه ی بنياد برکت در نمايش��گاه شش��مين همايش 
ملی روز روس��تا و عشاير اظهار کرد: آقای جهانگيری 
ضمن اس��تماع گزارش��ی از اقدام��ات و فعاليت های 
بني��اد برکت، در مورد بيمه بودن نيروهای ش��اغل در 
طرح های اقتصادی بنياد سؤال کردند که برای ايشان 
توضي��ح داديم که اين ام��کان در قالب قراردادی که با بيمه ی روس��تاييان و 
عش��اير منعقده شده، فراهم اس��ت. معاون برنامه ريزی و توسعه ی منابع بنياد 
برکِت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در خصوص فعاليت های اين بنياد 
از بدو تأس��يس تا به امروز گفت: در اين مدت بيش از ۹۰ هزار ميليارد ريال 
توس��ط بنياد برکت در کشور س��رمايه گذاری شده است که از اين ميزان، ۲۰ 
هزار ميليارد ريال صرف حوزه های عمرانی و زيربنايی شده و ۷۰ هزار ميليارد 
ريال نيز به توانمندسازی اقتصادی و اشتغال زايی در روستاها و مناطق محروم 
اختصاص يافته اس��ت. رضاي��ی تصريح کرد: بنياد برکت ت��ا به امروز ۱۴۰۰ 
مدرس��ه، ۲۰۸ خانه ی بهداش��ت، ۱۵۰۰ مس��جد و مرکز فرهنگی، ۲۶ هزار 
مس��کن محرومي��ن و ۸۰۰ پروژه ی عمرانی از جمله راه  و پل س��ازی، احداث 
راه های روس��تايی و آب رسانی را در مناطق محروم و کم تر توسعه يافته اجرا و 

به پايان رسانده است.
 وی افزود: بنياد برکت هم چنين تاکنون در ۱۷ هزار و ۴۰۰ طرح توانمندسازی 
اقتصادی س��رمايه گذاری کرده اس��ت که ۱۴ هزار و ۲۰۰ طرح در قالب مدل 
اشتغال زايی اجتماع محور و به منظور تأمين معيشت و ايجاد اشتغال پايدار با 

حداقل هزينه ها بوده است.  
معاون برنامه ريزی و توس��عه ی منابع بنياد برکِت ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام)ره( خاطرنشان کرد: اين بنياد از زمان تأسيس تاکنون، در مجموع بيش 

از ۳۰۰ هزار شغل در مناطق محروم و کم تر توسعه يافته ايجاد کرده است.

  پنج شنبه  18مهر1398  شماره 5141 

اذان ظهر: 11:52 اذان مغرب: 17:53 اذان صبح فردا: 4:42  طلوع آفتاب فردا: 6:07
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نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پاك ۱۶ 

نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  تلفن: ۸۸۰۱۳۸۷۰-۶ 
شاپا: ۳۹۴۷ - ۲۰۰۸ كدپستي: ۱۴۳۸۶۳۴۸۷۱ 

سازمانآگهيها: ۸۸۰۰۶۹۶۹ 
چاپ: کارگر ۶۶۸۱۷۳۱۶ 

www.siasatrooz.ir


امامعلیعليهالسالم:

هر کس خود رأی شد هاك می شود و هر کس با افراد صاحب نظر مشورت کند در 
عقل آنان شريک می شود.

وز حدیث ر

به خداي يکتا پناه مي برم, از آن عزيز مقتدر مدد و استعانت مي جويم, 
تا باري را که به ش��انه گرفته ام با سربلندي و سرافرازي به مقصد برسانم 

.تنها به ياد خدا باشيد, به او پناه ببريد و توکل به خدا داشته باشيد.

ساری
°25 °17

شهید همت:

گزارش

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

الف- شرح مختصر :
1- اجراى داربست (بستن و باز کردن) به مقدار مورد نیاز جهت بازرسى سرویس ، تعمیر قالب و چرخهاى هوك و شافت

2- تعمیرات اساسى 210 جرثقیل از 1 تن تا 15 تن 
3- پروژه تعدیل پذیر نمى باشد

ب- برآورد کارفرما / محل و مدت انجام
1- برآرود کارفرما به مبلغ 10/723/856/520 ریال مى باشد.

2- محل انجام پروژه خوزستان ، شرکت نفت و گاز آغاجارى در شعاع 70 کیلومترى شهرستان امیدیه
3- مدت انجام پروژه 12 ماه و دوره نگهدارى 3 ماه مى باشد.

ج- شرایط مناقصه گران متقاضى
- داشتن سابقه مشابه در زمینه تعمیر جرثقیلها

- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنى معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعى و یا تاییدیه گواهى ایمنى سایر استان ها از استان خوزستان هنگام ارزیابى الزامى است.
- ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 536/193/000 ریال و همچنین 10 درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات مى باشد.

- مناقصه گران بر اساس بند الف ماده 16 آئین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات ارزیابى کیفى مى شوند.
- هزینه درج آگهى در روزنامه ها بعهده برنده مناقصه مى باشد.

- ارائه آگهى تاسیس و آخرین تغییرات معتبر
- مناقصه گران موظفند آنالیز بهاى مبلغ پیشنهادى تهیه ، تکمیل و همراه پیشنهاد نرخ (پاکت *ج*) ارائه دهند و در صورت عدم ارائه تجزیه بها نرخ پیشنهادى قرائت نمى شود .

- متقاضى بر اساس ماده 22 قانون برگزارى مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال بمنظور ارسال مکاتبات مى باشد و ارسال هر گونه مکاتبه به دور نگار  اعالمى به منزله تصدیق دریافت آن از سوى متقاضى است.
- قیمت ها متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

د- محل ، زمان و مهلت دریافت مدارك مناقصه گران
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم ، آمادگى خود را بصورت کتبى به آدرس ذیل الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت مدارك ارزیابى کیفى اقدام نمایند.

ضمنا مى بایستى ظرف مدت 14 روز اطالعات مورد درخواست در فرمهاى مزبور تکمیل و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاریخ 98/9/5 و آخرین مهلت تحویل و گشایش پیشنهادها  تا ساعت 10/30 تاریخ 98/9/16 مى باشد در صورت تغییر تاریخ هاى مذکور در اسناد مناقصه به مناقصه گران تایید شده اعالم خواهد شد 

نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد خوزستان – امیدیه – محوطه صنعتى – ساختمان 300- اتاق 303- امور حقوقى و قراردادها تلفن 06152627701
 http:/iets.mporg.ir             www.shana.ir           www.nisoc.ir

خ��ب��ر

خ��ب��ر

افتتاح دوربین سالمت "چشم بینای سیما در حوزه تخصصی سالمت"

بنیاد برکت 2800 شغل در نهبندان ایجاد می کند
در قالب قراردادی با استانداری خراسان جنوبی؛

و  ف��رآي��ن��د  ب��ر  مبتنی  ج��وان��گ��رايي��ی 
مکانيزمی منطقی

نگاهی به انتقادات نماینده قزوین از وزیر ارتباطات

كتايونمافی


