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معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد :روزنامهنگاران نگاه مچگیری از مسئوالن نداشته باشند

مصطفیمستور:

خبرنگار یا روابطعمومی؟!

مچگیری یا انتقاد؟
صبح پنجشنبه محمد سلطانیفر در بخشی از صحبتهایش
در نشست صمیمی با فعاالن رسانهای استان خراسان شمالی
گفت« :کالسهای متعددی برای مسئوالن برگزار کردهایم چرا که
معتقدیم اگر مسئولی از خبرنگاران میترسد و حرفی برای گفتن
ندارد به دلیل ناآگاهی است .روزنامهنگاران هم باید در راستای
اطالعرسانی ،نگاه مچگیری از مسئوالن را نداشته باشند و در
تعامل دوسویه باهم حرکت کنند» .اما آیا میتوان مچگیری و
انتقاد را از هم تفکیک کرد؟ آیا مچگیری از مسئوالن کار بدی
است؟ داوود صفایی ،روزنامهنگار و مدرس دانشگاه دراینباره
به «ابتکار» میگوید :مچگیری در فرهنگ عامه کمی بار منفی
دارد و میگویند اگر مشکل و ضعفی وجود دارد باید به طور
شفاف و صریح مطرح شود و مورد پرسش قرار بگیرد .اما گفته
معاون مطبوعاتی میتواند سلیقه و دیدگاه ایشان باشد .در
برخی مطبوعات (مثل مطبوعات زرد) اساس کار مچگیری است.
مچگیری و افشاگری علیه مسئوالن اجرایی ،امری رایج است و
گاهی حتی به عنوان مزیت مطرح میشود .البته مچگیری یک
یا دو پله از انتقاد سطح پایینتری دارد .انتقاد غیرشخصی و
حرفهای است و بیشتر به موضوع میپردازد اما مچگیری بیشتر
جنبه شخصی دارد .مچگیری بیشتر به رویداد میپردازد ،اما
انتقاد بیشتر فرآیندگرا و ساختارگرا است.

او ادامه میدهد :مچگیری به خطاهای کوچکتر میپردازد و گاهی
به دلیل جنبههای شخصی ممکن است چندان مطلوب نباشد.
مخاطبان عالق ه دارند رسانهها بدون دالیل شخصی و بیطرفانه اما
در عین حال منتقدانه و کارشناسانه به مسائل بپردازند.
باید از چنین خبرنگاری قدردانی کرد
حوریه دهقانشاد ،استاد ارتباطات اما معتقد است خبرنگاری
که بر حوزه کاریاش مسلط است و میتواند از مسئوالن با
ریزبینی پاسخ بطلبد ،جای تقدیر دارد .او به «ابتکار» میگوید:
من متوجه نیستم که منظور آقای سلطانیفر از مچگیری چیست
اما وقتی فردی در مقام و مسئولیتی قرار میگیرد باید در مقابل
رفتارها ،اعمال و تصمیمات اتخاذشده پاسخگو باشد .وظیفه
خبرنگار این است که سؤال بپرسد و بخواهد از نتیجه آگاه شود.
میشود از این اتفاق برداشت مثبتی شود به این نحو که این
وظیفه خبرنگار است و هم میشود برداشت منفی کرد و اسمش
را مچگیری گذاشت .به نظر من این وظیفه خبرنگاران است که
همیشه و همواره حضور داشته باشند و ببینند مسئوالن کارشان
را چگونه انجام میدهند.
دهقانشاد میافزاید :خبرنگار وظیفه خودش را انجام میدهد
و این کاری طبیعی است و نباید اطالق منفی روی آن گذاشت.
اتفاقا اگر خبرنگار این کار را انجام ندهد ،جای سؤال وجود دارد.

فاطمهامینالرعایا

نویسند ه «ارزشی و متعهد»
نبوده و نیستم

ft.aminoroaya@gmail.com

یکی از مهمترین وظایف رسانهها و به دنبال آن خبرنگاران؛ اطالعرسانی و هوشیارسازی جامعه است .انتقاد بخشی جدانشدنی
از وظایف یک خبرنگار به حساب میآید .اما گاهی برخی ،از این انتقادها برداشتهای دیگری میکنند .محمد سلطانیفر ،معاون
ی گفته است« :روزنامهنگاران به فکر مچگیری از مسئوالن نباشند»! اما
امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالم 
آیا میتوان انتقاد را با مچگیری یکسان دانست؟ حتی در صورتی که روزنامهنگاری مچگیری کند ،آیا کار او ایرادی دارد؟

مهمترینپیامد
نبودخبرنگار
منتقد،گسترش
شایعه در جامعه
است .مردم
نسبت به اتفاقاتی
که در حال
خدادن است،
ر 
اطالعاتیندارند
بنابراین به حدس
و گمان دست
میزنند
گاهی برخی از خبرنگاران هیچ اطالعی از حوزه مورد نظر ندارند
و حرف مسئوالن را بدون پرسش میپذیرند و صرفا اطالعرسانی
میکنند .اگر خبرنگاری آنقدر توانمند است و نسبت به حوزه
فعالیتش اشراف دارد و میتواند از مسئوالن پاسخ بطلبد ،جای
تقدیر دارد .نقد وظیفه خبرنگار است .بخش مثبت اتفاقات و

رویدادها را روابطعمومیهای نهادها و سازمانها منتشر میکنند،
اما پاسخ طلبیدن وظیفه خبرنگار است .خبرنگارها ،میانجیهای
یک جامعه موفق هستند؛ میانجی بین دولت و مردم.
ترویج شایعه در نبود خبرنگار منتقد
او درباره آسیبهایی که نبود نگاه انتقادی به جامعه وارد

نوبت اول

میکند ،میگوید :مهمترین اتفاق ،گسترش شایعه در جامعه
است .مردم نسبت به اتفاقاتی که در حال رخدادن است،
د بنابراین به حدس و گمان دست میزنند.
اطالعاتی ندارن 
ابهامات بیشتر میشود چون مسائل روشن نیست بنابراین
طبیعی است که مردم برای پاسخگویی به نیازهای خود به انحراف
کشیده شوند ،چون از سوی رسانهها اطالعات کافی به آنها داده
نمیشود.
خبرنگار مسئول نظرسنجی نیست!
مرتضی گلپور ،خبرنگار روزنامه ایران در واکنش به گفتههای
سلطانیفر به «ابتکار» میگوید :من فکر میکنم تفاوت ما از نقد
با تفاوتی که برخی مسئوالن دارند ،متفاوت است .نگاه ما به
نقد یک نوع پیراستن بیقید و شرط است .بر خالف عرف ،وقتی
کسی مسئولیتی دارد باید نسبت به تمام جزئیاتش پاسخگو
باشد و همه چیزش شفاف باشد .نمیشود انتظار روابط عرفی
داشت و مثال بگوییم اینجا مصلحت این است که اینطور بگوییم
یا مثال فالن موضوع را نگوییم .چنین مصلحتسنجیهایی وقتی
پای قدرت و مسئولیت به میان میآید ،وجههای ندارد .در رسانه
هم همین است .به طور مثال آقای دیکچنی ،معاون وقت آقای
بوش ،در آمریکا دوست خودش را به مجموعه شکاریاش برده
بود و آنجا مجروح شده بود 48 .ساعت رسانهها این خبر را
پنهان نگه داشتند .مسئلهای که بعدا آقای دیکچنی مجبور شد
درباره آن صحبت کند ،این نبود که چرا دوستش زخمی شده،
این بود که چرا این خبر را پنهان کردی .متاسفانه در ایران همه
انتظار دارند ،یک نوع مصلحتاندیشی وجود داشته باشد ،چه
رسانهها و چه مسئوالن.
او میافزاید :اگر قرار باشد خبرنگار نگاه انتقادی نداشته باشد،
تفاوتی با روابط عمومی نخواهد داشت .در نهایت اینطور
خواهد شد که از مسئولی نظرش را درخصوص موضوعی
خاص بپرسیم و همین .خبرنگاری تبدیل میشود به یک نوع
نظرخواهی که در نهایت دستاوردی برای مخاطب و مردم به
همراه نخواهد داشت.
گلپور میگوید :درصورتی که خبرنگاران به وظیفه خودشان که
همان نقد و انتقاد از مشکالت است ،نپردازند ،جامعه میشود
همان چیزی که آقای عباس عبدی مدتها است میگوید .ما
مرجعیت رسانهای خودمان را در داخل از دست خواهیم داد و
رسانههای ما مرجع اخبار نخواهند بود .وقتی رسانههای ما با
صراحت ،شفافیت ،جرئت و جسارت داشته باشند که بتوانند
هر سؤالی که میخواهند مطرح کنند ،شفافیت و پرتوافکنی
از درون میجوشد و از درون به مسائل پاسخ داده میشود و
نقطه مبهم به عنوان یک ابهام نمیماند و همچنان با مسائل
حلنشده مواجه نخواهیم بود.

مصطفی مستور به آمدن اسمش در فهرست
«نویسندگان متعهد و ارزشی» واکنش نشان
داد و گفت :من اصوال به معنای متعارف و رایج
آقایان ،هرگز نویسندهای «ارزشی و متعهد»
نبودهام و نیستم.
این نویسنده در یادداشتی که در اختیار ایسنا
گذاشته ،نوشته است« :در اخبار خواندم که نهاد
کتابخانههای عمومی کشور با هدف «تجلیل از
اهالی قلم متعهد و برجسته» در طرحی موسوم به
«چهل قلم» ،بدون اطالع و هماهنگی با من ،اسم
بنده را به عنوان یکی از چهل نویسنده «متعهد
و ارزشی» که قرار است در ایام برگزاری چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی تقدیر شوند ،قرار داده
است .به اطالع این نهاد و کسانی که این خبر را
خواندهاند یا خواهند خواند ،میرسانم که من اصوال
به معنای متعارف و رایج آقایان ،هرگز نویسندهای
«ارزشی و متعهد» نبودهام و نیستم« .ارزش» و
«تعهد» معیارهایی نیستند که گروهی براساس
باورهای خود آنها را تعریف کنند و بعد مدالهایی
از جنسشان بسازند و تصمیم بگیرند این مدالها
را به گردن دیگران بیندازند .در باور من ،بسیاری
از نویسندگان ما که البته نامشان در این فهرست
چهلنفره نیست ،جزو نویسندگان متعهد و ارزشی
هستند؛ متعهد به انسان و ارزشهای انسانی.
مشفقانه به نهاد کتابخانههای عمومی کشور و البته
به بقی ه نهادهای عمومی و خصوصی دیگر توصیه
ن و اصوال آدمها را براساس «ارزش
میکنم نویسندگا 
و تعهد» تقسیمبندی نکنن د بهخصوص در حوزه
ادبیات که «ارزش و تعهد» هرگز معنای روشنی
نداشت ه و ندارد ».از آثار داستانی مصطفی مستور
میتوان به «روی ماه خداوند را ببوس»« ،چند
روایت معتبر» « ،استخوان خوک و دستهای
جذامی»« ،حکایت عشقی بیقاف ،بیشین،
بینقطه»« ،عشق روی پیادهرو»« ،من دانای کل
هستم» و «عشق و چیزهای دیگر» اشاره کرد.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي()97/ 650 /2610
( شماره مجوز ) 1397 . 5410

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

مناقصه گزار  :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  -منطقه لرستان
موضــوع مناقصــه  :نگهبانــی از ايســتگاههای مخابراتــی ويســیان ،بلــوران ،گردنــه چــول ،زاغــه ،آســار و چاههــای آب مركــز انتقــال نفــت شــهدای
تنــگ فنــی بــه صــورت حجمــی
مبلغ برآورد مناقصه 034/- :ر214ر095ر 35ريال
محل و مكان اجراي كار :منطقه لرستان ،ايستگاههای مخابراتی ويسیان ،بلوران ،گردنه چول ،زاغه ،آسار و چاههای آب مركز انتقال نفت شهدای تنگ فنی
مدت اجراي كار :دو سال
نام دستگاه نظارت :حراست منطقه لرستان
الزم به ذكر است قیمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــركت در مناقصــه  :مبلــغ 000/-ر000ر755ر 1ريــال بصــورت يــك يــا تركیبــي از ضمانــت نامــه هــاي منــدرج در بندهــاي الــف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح مــاده
 4آيیــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــي بــه شــماره  5069/123402مــورخ  94/9/22هیئــت محتــرم وزيــران .ضمنــ ًا وجــه نقــد میبايســت بــه حســاب شــماره شــبا
 IR370100004101046871202050بانــك مركــزی جمهــوری اســامی ايــران بــه نــام شــركت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ايــران -تنخــواه گــردان پرداخــت منطقــه لرســتان
واريــز گــردد.
مدارک مورد نیاز:
 دارابــودن گواهینامــه تعییــن صاحیــت وزارت تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــي در زمینــه رشــته هــاي خدمــات عمومــي ،نگهبانــی و ( ...كــد  )4بــه انضمــام آگهــی تأســیس وآخريــن تغییــرات شــركت
 تأيید صاحیت سازمان حراست وزارت نفت گواهینامه صاحیت ايمني اداره كارزمــان و مهلــت خريــد اســناد مناقصــه :شــركت كننــدگان مــی تواننــد از زمــان چــاپ آگهــی نوبــت اول تــا  5روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم در ســاعت اداری ،پــس از واريــز
مبلــغ 000/-ر 300ريــال بــه حســاب شــماره  IR370100004101046871202050بانــك مركــزی جمهــوری اســامی ايــران بــه نــام شــركت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ايــران-
تنخــواه گــردان پرداخــت منطقــه لرســتان ،بــا همــراه فیــش واريــزی و معرفــی نامــه معتبــر حضــورا ً جهــت دريافــت اســناد بــه آدرس ذيــل مراجعــه نماينــد.
زمــان و مهلــت تكمیــل و تحويــل اســناد مناقصــه  :شــركت كننــدگان مــی تواننــد تــا  10روز پــس از آخريــن مهلــت دريافــت اســناد در ســاعت اداری نســبت بــه تحويــل اســناد
تكمیــل شــده بــه آدرس ذيــل اقــدام نماينــد.
محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه  :خرم آباد -كیلومتر  26جاده پلدختر -شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران -منطقه لرستان -امور حقوقی و پیمانها
زمــان و محــل گشــايش پــاكات  :پیشــنهادهاي واصلــه در محــل كمیســیون مناقصــات بــه آدرس :تهــران -خیابــان ســپهبد قرنــي -نرســیده بــه خیابــان ســپند -پــاک
 -188طبقــه هشــتم روز شــنبه مــورخ  1397/12/04ســاعت  14:00بــا ارســال دعوتنامــه قبلــي جهــت حضــور  ،بازگشــايي خواهــد شــد .
جهت كسب اطاعات بیشتر به پايگاههاي ذيل مراجعه و يا با شماره هاي  066-33305022و  066-33404145داخلی  95048تماس حاصل فرمائید .
www.shana.ir
www.ioptc.ir
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/22 :
روابط عمومی
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/29 :

ش كرت خطوط لوهل و مخاربات نفت اريان
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آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول
عمومی یک مرحله
مناقصه
آگهی فراخوان شرکت در
عمومیاییک مرحله ای
مناقصه
فراخوان
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

شــهرداری گــرگان در نظــر دارد جهــت انجــام امــورات خــود در
بخــش اداری  ،فنــی  ،خدمــات پشــتیبانی بــه تعــداد  180مــورد برابــر
نمونــه قــرارداد پیوســت آگهــی از طریــق مناقصــه عمومــی بــه بخــش خصوصــی اقــدام
نمایــد  .لــذا شــرکت هــای خدماتــی دارای گواهــی صالحیــت خدمــات پیمانــکاری ســال
 97از اداره کل تعــاون  ،کار و امــور اجتماعــی مــی تواننــد از تاریــخ  97/10/22لغایــت آخــر
وقــت اداری مــورخ  97/11/2بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری بــه آدرس گــرگان -
میــدان شــهرداری  -شــهرداری گــرگان -طبقــه ســوم و یــا بــه ســایت شــهرداری گرگان
بــه آدرس اینترنتــی WWW.GORGAN.IRمراجعــه و ضمــن دریافــت اســناد مناقصــه
نســبت بــه تکمیــل و ارائــه اســناد در پاکــت الــف ( تضمیــن شــرکت در مناقصــه) پاکــت
ب ( اساســنامه  ،آگهــی تاســیس و آخریــن تغییــرات شــرکت  ،رزومــه  ،تائیــد از اداره کل
تعــاون  ،کار و امــور اجتماعــی و ســایر اســناد و مــدارک شــرکت در مناقصــه ) و پاکــت
ج (پیشــنهاد قیمــت) بــه شــرح ذیــل در مــدت زمــان تعییــن شــده در متــن آگهــی در
پاکــت الک و مهــر شــده بــه واحــد دبیــر خانــه شــهرداری بــه آدرس  :گــرگان  -میــدان
شــهرداری  -شــهرداری گــرگان اقــدام نماینــد.
عبدالرضا دادبود  -شهردار گرگان

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــالب سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات  -مصــوب
شرکت آب و فاضالب
 1383مجلــس شــورای اســالمی از محــل اعتبــارات طــرح هــای عمرانــی ،بمنظــور اجــرای پــروژه ای مطابــق
سیستان و بلوچستان
مشــخصات زیــر از کلیــه پیمانــکاران حقوقــی واجــد شــرایط ،جهــت شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل آورد.
 -1کارفرما :شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 -2موضــوع مناقصــه :عملیــات اجرایــی بخشــی از شــبکه اصلــی فاضــالب خیابــان امــام خمینــی ،خیابــان مطهــری و بخشــی از
خطــوط پراکنــده شــبکه اصلــی فاضــالب شــهر زهــک
 -3دستگاه نظارت :شرکت مهندسین مشاور ری آب.
 -4مبلــغ بــرآورد اولیــه ( 21979307714 :بیســت و یــک میلیــارد و نهصــد و هفتــاد و نــه میلیــون و ســیصد و هفــت هــزار و
هفتصــد و چهــارده) ریــال براســاس فهرســت بهــای شــبکه جمــع آوری و خطــوط انتقــال فاضــالب ســال 1397
 -5مدت اجرای کار ( 12 :دوازده) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانکار :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته آب ( حداقل پایه )5
 -7مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه ( 1098966000 :یک میلیارد و نود و هشت میلیون و نهصد و شصت و شش هزار)
نــوع تضمیــن :الــف  -رســید بانکــی واریــز وجــه نقــد و ب  -ضمانتنامــه بانکــی و یــا ضمانتنامــه هــای صــادره از ســوی موسســات
اعتبــاری غیــر بانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران هســتند بــه نفــع کارفرمــا.
 -8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه :مهلت تهیه اسناد مناقصه به مدت پنج روز از انتشار نوبت اول آگهی می باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه از آخرین روز توزیع اسناد ده روز می باشد.
لــذا شــرکت هــای واجــد شــرایط مــی تواننــد پــس از چــاپ نوبــت اول آگهــی بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت( ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irو بــا پرداخــت مبلــغ  ( 200000دویســت هــزار) ریــال ،اســناد مناقصــه را دریافــت
و بــا توجــه بــه مندرجــات اســناد مناقصــه و در مواعــد زمانــی منــدرج در ســامانه ،مــدارک الزم شــامل پــاکات ( الــف) ( ،ب) و (ج)
را مطابــق بــا شــرایط مناقصــه تهیــه و بصــورت فایلهــای  pdfدرســامانه فــوق بارگــذاری نماینــد.
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