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این روزها به نظر می رســد که دیگر دولت طاقت شنیدن 
صدای انتقادات را ندارد و می خواهد به هر طریق ممکن با 
فشار به مطبوعات آن هم در آستانه انتخابات، راه را بر آنها 
بســته و درحقیقت تعطیلی مطبوعات را بدست خودشان 

رقم بزند. 
در این روزهای ســرد زمســتان، هیئت محتــرم وزیران با 
تصویب آیین نامــه  نحوه  فعالیت دســتگاه های اجرایی در 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( و حذف بند 
التزام دولتی ها به انتشار آگهی در روزنامه ها، نگرانی اهالی 

مطبوعات را فراهم کرده است. 
اگر نگاهی به ادبیات رســانه ای در کشور داشته باشیم در 
کنار سه اصل قانون اساسی، مجلس و احزاب، مطبوعات به 
عنوان رکن چهارم دموکراسی کشورها محسوب می شوند. 
البته نه در ایران بلکه در دیگر کشــورها نیز با اســتناد به 
همین مفهوم اســت که در همه جای دنیا همه رسانه های 
بین المللــی، ملی و محلی اعتبار ویژه کســب می کنند و 
خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز با اســتناد به همین گزاره 
از رأس تا ذیل نهاد های حاکمیتی را ملزم به پاســخگویی 

می دانند.
نگاهی به شرایط مطبوعات در کشورمان نشان می دهد که 
رسانه های کشور بخصوص رســانه های کاغذی این روزها 

حال خوشی ندارند.
در این میان بســیاری از فعاالن رســانه بــر این باورند که 
از آنجا که رســانه های کاغذی رویکردی تحلیلی داشــته و 

بیشتر چرایی هر رویدادی را در کشور مورد توجه قرار می 
دهند، دولت چندان روی خوشی به این رسانه ها نشان نمی 
دهد و بــه قولی چندان هم بدش نمی آید که رســانه های 
کاغذی که ماندگاری باالتری دارند از چرخه اطالع رسانی 

کشور حذف شوند. 
 به همین ســبب شــاهد تصمیمات پی در پی دولت برای 
تحت فشــار قرار دادن این رســانه ها هســتیم. حذف این 
امتیازات در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل راهکارهای 
دولت آنقدر ضعیف شده که هیچ رغبتی برای پشتیبانی از 
رســانه ها نشان نمی دهد ، در حقیقت گامی برای خاموش 
صدای این رســانه ها که صدای مردم محسوب می شود به 

شمار می رود. 
رسانههاتعطیلنمیشوند

شــاید خیلی ها فراموش کرده باشند، اما سال 94 بود که 
رئیس جمهور تاکید کرد که تمام مطبوعات و رســانه ها در 
برابر قانون یکسان هستند و توقیف باید آخرین کلمه برای 
یک رسانه باشــد. روحانی در سخنان خود تصریح کرد: ما 
همان طور که نیازمند به نهاد رســانه هســتیم، نیازمند به 

نظام مطبوعات هم هستیم. 
با این حال ایشان به اصحاب رسانه نگفت که کاری می کند 
که خودشان با دســت خودشان روزنامه هایشان را تعطیل 
کنند و خبرنگاران آنها به خیل دیگر بی کاران کشور اضافه 

شوند. 
جالب آنجاســت که در این شرایط حداقل یارانه مطبوعات 
هم به روزنامه های منتقد تعلق نگرفت تا زبان سرخشان سر 

سبز آنها را بر باد ندهد.

تصمیمعجیبدولت
بعــد از آنکه دولت یارانه کاغــذی مطبوعات را حذف کرد 
و توانســت تا شــمارش معکوس را برای این بیمار در حال 
احتضار آغاز کند، حــاال در مصوبه ای که هیات وزیران به 
ریاســت معاون اول و حتی بدون حضــور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و متولی اصلی، آن را تصویب کرد، تیر خالص 

زهرآگین مطبوعات را شلیک کرد. 
در حالی که دولت بایســتی زمینه ساز اشتغال بوده و زیر 
ســاخت های توســعه را فراهم بیاورد هیأت وزیران، آیین 
نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( را تصویب کرد که براساس این 
مصوبه انجام معامالت و انتشــار فراخوان ها بر بستر ستاد و 
بالطبع حذف کاغذ و رویه های ســنتی و موازی و همچنین 
حــذف آگهی روزنامه بــرای مزایده ها و مناقصه ها اشــاره 
داشت و اینگونه می توان به طور رسمی مرگ مطبوعات را 
در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید اعالم کرد، مطبوعاتی 

که تنها منبع درآمدشان چاپ آگهی ها است.
چرادولتبهنفعخودصرفهجوییمیکند؟

اما ســوال این است که چرا دولت در این میان به نفع خود 
صرفه جویی می کنــد و آیا در این تصمیم گیری پژوهش 
انجام شــده است یا نه؟ درآمد این صرفه جویی کجا هزینه 

می شود؟
محمــد رضا تقوی فرد، مدیر مســئول ، صاحــب امتیاز و 
ســردبیر چندین نشــریه در این باره به سیاست روز گفت: 
اوالً مصوبه اخیر دولت ناقض قوانین باال دســتی است چرا 
که براســاس قوانین فعالیت فرهنگی و مطبوعاتی زیر نظر 
وزارت ارشــاد قرار دارد و این درحالی است که این مصوبه 

بدون حضور وزیر ارشاد تصویب شده است. 
وی با اشــاره به اینکه نبود وزیر ارشــاد به هنگام تصویب 
حکایــت از این دارد که این مصوبه بــدون در نظر گرفتن 
تاثیــرات آن در فرهنــگ، اقتصاد و فعالیــت مطبوعات به 
تصویب رســیده اســت، افزود: بایســتی در زمان تصویب 
مصوبــه ای با این درجه از اهمیت حتماً وزیرارشــاد حضور 
داشــت و تمامی موضوعات الزم و جوانب آن در نظر گرفته 

می شد. 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر صرفه جویی ، به صرفه 
و صالح دولت نیســت، خاطرنشــان کــرد: صرفه و صالح 
دولت در اجرای مشارکت همگانی است. وقتی دولت منابع 
مالــی مطبوعــات را محدود می کند و با ایــن امر عماًل به 
محدودیت هــای دیگری که در شــرایط کنونی وجود دارد 
می افزاید، باعث زمین گیر شــدن مطبوعات شده که این 
اقدام با سند چشم انداز توسعه در افق 1404 مغایرت دارد. 
این درحالی اســت که در این ســند تاکید شده است که 
رســانه ها و مطبوعات بایســتی جایگاهی ویژه در کشور و 

منطقه داشته باشند و ســوال این است که آیا این مصوبه 
و محدودیت ها ما را به اهداف سند چشم انداز می رساند؟

این تحلیلگر رسانه گفت: دولت در این صرفه جویی به نفع 
خود عمل می کند و در حقیقت خود را از مردم جدا می کند 
و اعالم می کند که ما هزینه خود را از درج آگهی های دولتی 
در رسانه ها کم می کنیم و در این میان روزنامه ها هر کاری 
که می خواهند بکنند. دولت در 8 ســال گذشته مشکالت 
زیادی را برای کشــور در اثر کاســتی ها و سوء مدیریت ها 
به بار آورد و این درحالی اســت که رسانه ها در مقابل این 
سوء مدیریت ها و اشتباهات خویشتنداری و مشکالت را به 

نحوی منعکس کردند که خاطر دولت مکدر نشود. 
تقوی فرد با بیان این که اگر قرار اســت دولت صرفه جویی 
کند و محدودیت هایی را برای رسانه وضع کند، بایستی این 
موضوع از همه ابعاد و جوانب سنجیده شود و نظر اصحاب 
رســانه، نماینده مدیران مســئول و وزیر ارشاد در این باره 
پرسیده و کار کارشناســی دقیقی در مورد آن انجام شود، 
گفت: این نوع تصمیم گیری دقیقاً مانند تصمیم گیری های 
نادرستی است که دولت در گذشته انجام داده است. دولت 
بــه یکباره بنزین را گــران و بعد اعالم مــی کند که خبر 

نداشتم!
تقــوی فرد خاطرنشــان کرد: این مصوبه بــه نوعی عادتی 
رایج را در کشــور از بین می برد، بسیاری از مناقصه ها اگر 
در ســامانه دولت درج شود، برای بسیاری از تجار، مردم و 
شــرکت ها که اطالعی از وجود این سامانه ندارند، مغفول 
می ماند و این امر شرایط رانت و وارد شدن آسیب به چند 

صد هزار فعال اقتصادی را فراهم می کند. 
وی در ایــن بــاره گفت: دولت این صرفــه جویی از جیب 
رســانه ها را چگونه جبران می کند، از ســوی دیگر اگر این 
قضیه بدعت شود و فردا قوه قضاییه، راهنمایی و رانندگی و 
.... چنین روشی را دنبال کنند، چه کسی جواب تنش های 

به وجود آمده را می دهد؟
تقوی فرد گفت: این مصوبه در روزهای پایانی جلسه هیات 
دولت مصوب شــد و سوال این است که اکنون مشکالت و 
موضوعات بزرگتری در کشــور وجود ندارد. دولت می داند 
که در ادارات دولتی بروکراسی دولتی مردم را خفه و گرفتار 

کرده است. 
وی این نوع صرفه جویی دولت را اقدام عجیبی دانســت و 
با تاکید بر اینکه نماینده مدیران مسئول و وزیر ارشاد باید 
در این باره واکنش نشان دهند گفت: اگر الزم است چنین 
مصوبه ای تصویب شــود دولت باید در این زمینه مطبوعات 
را متقاعد کند و موضوع با برنامه ریزی و پژوهش با حضور 

وزیر دنبال شود. 
موافقانچهمیگویند

نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد،  سید علی یزدی 

خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار سیاست 
روز گفــت: البته شــاید دولت از این شــرایط به نفع خود 
علیه مطبوعات اســتفاده کند، اما این اقدام را برای کاهش 

هزینه های دولت قبول دارم.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر شــمارگان مطبوعات 
محدوده شــده و فضای مجــازی و الکترونیکی خبرها را با 
سرعت بیشتری به دســت افراد می رسانند، اظهار داشت: 
اگرچه در بسیاری از موارد منتقد سیاست های دولت هستم 
اما به نظر دولت بایســتی میزان هزینه های خود را کاهش 
دهد و این اقدام می تواند گامی در راســتای استقرار دولت 

الکترونیک، راه اندازی شبکه ملی اطالع رسانی باشد.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس خاطرنشــان کرد: ما نیز 
قبول داریم که مطبوعات رکن چهارم دموکراســی هستند 
اما وقتی خود دولت در عســرو حرج قرار دارد و نمی تواند 
هزینه های خودش را تامیــن کند نمی توانیم به این اقدام 
دولــت انتقــاد کنیم. از ســوی دیگر حمیــد ضیایی پرور 
پژوهشــگر رســانه و فضای مجازی در این باره به خبرنگار 
سیاست روز گفت: اینکه این موضوع را به حساب خصومت 
دولت با مطبوعات یا زیر سوال بردن رکن چهارم دمکراسی 
بدانیــم ربطی با این مصوبه نــدارد. مطبوعات ضریب نفوذ 
خود را از دست داده اند و به جرأت می توان گفت مطبوعات 

کاغذی حدود 500 هزار نسخه تیراژ دارند. 
وی با اشــاره به اینکه خبرگزاری ها و فضای اطالع رسانی 
آنالین در حال حاضر نفوذ بســیار بیشتری در میان آحاد 
مــردم دارند، افــزود: ملزم  کــردن دولت بــه حمایت از 
مطبوعات چاپی به نوعی به ضرر جامعه اســت و درحقیقت 
رانت و اکســیژنی برای باقی ماندن این مطبوعات به شمار 
مــی رود. ضیایی پرور بــا بیان اینکه رســانه های کاغذی 
می تواننــد در فضای دیجیتال همان محتــوا را در اختیار 
مخاطبان خود قرار دهند افزود: مطبوعات کاغذی باید خود 
را با شــرایط جدید تطبیق دهند و این همان اتفاقی است 
که به هنگام استفاده از تاکسی های اینترنتی افتاد و علیرغم 

مقاومت آژانس ها و اتحادیه های تاکسیرانی، انجام شد . 
وی با رد فشــار بر مطبوعات از ســوی دولت گفت: »این 
تعبیر را قبول ندارم، مطبوعات می توانند برای بیشتر دیده 
شدن از فضای مجازی استفاده کنند، اینکه فکر کنیم دولت 
میخواهد اینگونه جلوی مطبوعات را بگیرد تحلیلی اشتباه 

است.«
البته راه اندازی رسانه های دیجیتال و اینترنتی نیز نیازمند 
ســرمایه اســت،  که اکنون از آگهی های انتشــار یافته در 
سایت ها به دست می آید یا این که یک خبرگزاری به ارگان 
و نهادی وابستگی داشته باشــد. عمده درآمد روزنامه ها از 
آگهی ها اســت و اگر روزنامه های مکتوب به ســوی انتشار 

دیجیتالی کوچ کنند باز هم مشکل مالی برقرار است.

امام کاظم )ع(: رجب ماه بزرگی است که خداوند پاداش 
نیکی ها را در آن دو چندان و گناهان را پاك می کند.
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آگهي مناقصه  عمومــــي ) یک مرحله ای (

دبير خانه كميسيون مناقصات سازمان جهاد كشاورزي كهگيلویه و بویراحمد

ت اول
نوب

سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلویه و بویراحمد در نظر دارد عملیات طرح تامین وانتقال 
آب به اراضی کشاورزی دشت بن شهرستان لنده به شماره ثبت در سامانه ستاد209900185000031را  
بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات ، وجزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكاران و  شرکت هاي واجد شرایط ، به شرح ذیل واگذار نماید. 
لذا ازشرکتها و پیمانكاران دارای حداقل رتبة 5 آب و5 تاسیسات  واجد شرایط قید شده در اسناد 

مناقصه دعوت به عمل می آید.

ــ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی 
 www.setadiran.ir پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ) ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور ودریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
ــ مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 14:30 روزسه شنبه  مو رخ 99/11/28 لغایت 

99/12/02
 www.setadiran.ir ــ محل  دریافت  اسناد : سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد ( به آدرس
ــ مهلت تحویل پاکات از تاریخ 99/12/03 تاآخر وقت اداری 99/12/12.در سامانه تدارکات الكترونیكی 
دولت )ستاد( ضمنا اصل ضمانت نامه می بایست به اداره امور قراردادها وپیمان  سازمان تحویل داده 

شود.  
ــ تاریخ بازگشایي پاکات مناقصه روزچهارشنبه مورخه 99/12/13  راس ساعت9صبح در محل سالن 
جلسات ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد. از نمایندگان شرکتهاوپیمانكاران 

در روز بازگشائی مناقصه دعوت به عمل می آید  .
ــ هزینه دو نوبت آگهی مناقصه ودر صورت لزوم تجدیدآگهی در روزنامه، به عهده برنده مناقصه می 

باشد . 
تلفن تماس )09171412034آقای مهندس مطهری زاده  ( 

نوبت اول 99/11/29        نوبت دوم 99/12/02

مدت اجراءبه ماهنوع ومبلغ ضمانتنامه  )ریال(برآورد اوليه / ریالمحل اجراء كميت وكيفيت پروژهردیف

1
وانتقال  تامين  طرح  عمليات 
آب به اراضی كشاورزی دشت 

بن شهرستان لنده
38138405609 ریال   شهرستان لنده

بانکها  از  معتبر  نامه  ضمانت 
واعتباری  مالی  وموسسات 

كشور 1900000000ریال
12 ماه

سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلویه و بویراحمد

آگهی عمومی 
شماره   )1399/7001(

روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی

ت دوم
نوب

1- مناقصه گزار:شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام ، تقاطع ارشاد
 - )PE100 - SDR13.6 ( و 9000 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر )PE100  - SDR13.6( 2- موضوع مناقصه: خرید 56052 متر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر

مناقصه شماره 99/48
3- مدت قرارداد: چهار ماه تقویمی

4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 
5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 3/370/908/693 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی به شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد.
6- متقاضیان ثبت شده در سامانه تدارک کاالی وزارت نفت )EP( می توانند از تاریخ 99/11/27 الی 99/12/03 ضمن مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند. ضمنا بارگذاری و ارائه گواهینامه تایید ثبت سامانه EP در سامانه ستاد الزامی است. 
7-  ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست عالوه بر بارگذاری در سامانه بصورت دستی و کاغذی نیز در مهلت مقرر تحویل گردد.

8- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد : ساعت 9 صبح مورخ 99/12/20
9- پیشنهادهای واصله در ساعت 10 صبح مورخ 99/12/20 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با 

همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا تلفن 051-36653700 

تماس بگیرید.
تاریخ چاپ نوبت اول: 99/11/28            تاریخ چاپ نوبت دوم: 99/11/29

آگهی دعوت به گردهمایی اعضای کانون هموفیلی ایران در استان کهگیلویه وبویراحمد
نوبت دوم  

مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان کهگیلویه وبویراحمد

اعضای محترم با توجه به عدم حضور حدنصاب و رسمیت نیافتن جلسه گردهمایی اعضای کانون هموفیلی استان در نوبت اول 
در تاریخ1399/11/23 بدینوسیله از کلیه اعضای کانون هموفیلی ایران در استان کهگیلویه وبویراحمد دعوت می شود جهت 
شرکت در جلسه گردهمایی اعضای کانون هموفیلی استان در نوبت دوم که در تاریخ  12/ 12 / 1399 از ساعت 10 لغایت11در 
محل دفتر کانون هموفیلی ایران در استان به نشانی یاسوج - خیابان منتظری بیمارستان آموزش درمانی شهید بهشتی بخش 

هموفیلی  براساس  دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد، شرکت فرمایند .
دستور جلسه :

1-  اراِئه گزارش عملکرد دوساالنه مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان
2-  گزارش مالی دوساالنه توسط خزانه دار دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان

3- انتخاب نمایندگان دفتر  کانون هموفیلی استان کهگیلویه وبویراحمد )اعضای مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران( 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کاشان 

محمدرضا عبدلی خالدی – رئیس سازمان

ت دوم
نوب

جهت  ناژون  بوستان  در  واقع  زمینی  قطعه  واگذاری  مزایده:  موضوع 
احداث و نصب پارک بازی محلی بدون اخذ سرقفلی ، حق کسب ، پیشه و 

تجارت ، مطابق شرایط ، اسناد و مدارک منضم به متقاضیان واجد شرایط
* مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/12/6 مهلت قبول پیشنهادات 

حداکثر تا مورخ 99/12/9 و بازگشایی پاکات مورخ 99/12/10 می باشد.
* سپرده شرکت در مزایده برابر با مبلغ شش میلیون )6/000/000( ریال و 
بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه 

شهرداری می باشد.
* هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نفع شهرداری ضبط  به  ترتیب  به  ایشان  مزایده  نشوند سپرده شرکت  در 

خواهد گردید.
* کلیه هزینه های چاپ آگهی مرحله اول و دوم به عهده برنده مزایده می 

باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفاکس: 03155450503

آگهی تجدید مزایده عمومی )مرحله دوم( 
 شماره 99/2

8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com

@siasatrooz

mafi.katayoon@gmail.com

کتايون مافی

پیام آخرین مصوبه هیات وزیران 

خداحافظی دولت دوازدهم با 
مطبوعات کاغذی


