گفتوگوی مجله تصویری «رسالت» با حسن شمشادی در آستانه روز خبرنگار

«خبرنگار» بله قربانگو نیست

بررسی مشکالت کارآفرينی و کسبوکارهای جديد در گفت و گوی «رسالت» با کارشناسان
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پرونده ویژه
«رسالت» به بهانه «روز خبرنگار» وضعیت مطبوعات را بررسی میکند؛

مطبوعات ،آینه زندگی اجتماعی مردم

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M
W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

سالها پيش با چشم منتظر و دل اميدوار و زانوهايي که از شدت شوق مي لرزيدند و تنمان را به زور نگه ميداشتند،
جلوي دکههاي مطبوعات ميايستاديم ،شوق داشتيم ،شوق تماشاي روزنامهاي که خودمان در آن قلم فرسايي کرده
بوديم ،ميخواستيم بدانيم چقدر خريدار دارد و چندنفر آدم سراغش را مي گيرند .آدمهايي مي آمدند ،روزنامه ها
را ورق مي زدند اما نميخريدند .خيلي دير فهميديم نوشته هايمان را فقط خودمان ميخوانيم .بخت ما بلند نبود،
جادوي شبکههاي اجتماعي مخاطب را از همراهي با مطبوعات کاغذي دلسرد کرده بود.ميديديم که فضاي مجازي،
ديگر مجالمان نميدهد اما ميخواستيم با «حرفهاي مکتوبمان» دنيا را تکان دهيم .دنيا که هيچ ،آن حرفها
حتي اعضاي تحريريه خودمان را هم تکان نداد!

نا امیدی
َ
سم است
رهبر انقالب اسالمی در دیدار مدالآوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال جوانان

سرمقاله

خبرنگاری ،رسالتی پیامبر گونه
|محسن پيرهادي – مديرمسئول|
سالها پيش ،نتايج يک پژوهش را ديده بودم که در مورد سابقه کاري
سياستمداران و مسئوالن موفق چند کشور غربي و شرقي انجام شده بود.
جالب بود که درصد بااليي از مديراني که در نظرسنجي ها ،موفق ارزيابي
شده بودند ،سابقه خبرنگاري ،روزنامهنگاري يا فعاليت در حوزه رسانه داشتند .طبيعي هم هست ،چه
اينکه خبرنگار ،همه روزه با مشکالت مردم ،نارساييها ،ناکارآمديها و فرآيندهاي غلط سر و کار داشته
و بيش از ديگران ،اشکاالت را ميشناسد .خبرنگاري ،پيشه مقدسي است ،زيرا هدفش ايجاد دانايي و
اطالع رسانياست و دانستن ،امري مقدس است.
مرتب شنيدهايد که خبرنگاري شغل دشواري است و به همين دليل ،در دسته مشاغل سخت و زيان آور
قرار ميگيرد .احتماال داليل اين موضوع را هم شنيده ايد ،خبرنگاري شغلي با استرس بسيار باال و
درآمد نامتناسب با ميزان کار است .خبرنگاري ،روز و شب نميشناسد ،چه اين که در بسياري از مشاغل،
در ساعت پايان کار ،ذهن فرد شاغل کامال از کار خود فارغ ميشود ،اما خبرنگار ،وقتي پس از يک روز
پرمشغله به خانه ميرسد ،گويي تازه پروندههاي جديدي در ذهنش گشوده ميشود ،يعني خبرنگاري
شغلي است که هر لحظه ،در خانه ،در زمان فراغت و حتي در سفر ،کامال همراه فرد است .همه اينها
درست ،اما اگر از من بپرسيد ،ميگويم هيچ يک از اين موارد دليل اصلي سختي شغل خبرنگاري نيست.
خبرنگاري به دو دليل بسيار دشوار است ،اول آن که با دانستن و آگاهي بخشي سر و کار دارد و به نوعي
تعليم است ،از اين رو خبرنگار ،مرارتي پيامبرگونه را تحمل ميکند و براي افزايش آگاهي يکايک
شهروندان جامعه خود ،دائما در تکاپوست و حرص ميخورد .وجه دوم ،آن است که خبرنگار ،به واسطه
شغل خود ،بيش از ديگران از مشکالت مردم و آسيب هاي اجتماع مطلع است و عمده حرف و سخن و
کارش ،روايت درد مردم است.
نکته مهمي که در اين جا بايد خاطرنشان شود ،نحوه مواجه صاحبان قدرت با خبرنگار است .حتما
اين روزها در خبرها ديده ايد که اغلب مسئوالن به خبرنگاران ،تبريک مي گويند و جايگاهشان را ارج
مي نهند ،کمتر مسئول تراز اول و دومي وجود دارد که در اين چند روز ،از خبرنگاران حوزه خود تجليل
نکرده باشد ،اما کمتر خبرنگاري هم هست که از نحوه برخورد اغلب مسئوالن با فعاالن رسانه ،راضي
باشد .احترام به خبرنگار ،تنها احترام به شخص او نيست ،بلکه تعظيم جايگاه صدها و هزاران شهروندي
است که مطالب او را ميخوانند يا ميشنوند .خبرنگار ،زينت المجالس نيست که تنها در برخي اوقات
دعوت شود و سالي هم يک بار ،از زحماتش تقدير شود .بايد در برابر خبرنگاران متواضع ،مسئوليت پذير
و پاسخگو بود ،چرا که هر يک از آنها ،نماينده قشر عظيمي از مردم هستند.
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آگهی دعوت مجمع
عمومی عادی سالیانه
شركت رنگین جوجه
خامس (سهامی خاص)
به شماره ثبتی
 193و شناسه ملی
1026004896

10

آگهی مناقصه عمومی پروژههای شهرداری باقرشهر
با نهایت تاثر و تالم درگذشت مرحوم مغفور جناب آقای

دكتر سیداماناهلل
صفوی نائینی

بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم دعوت میگردد
در جلسه مجمع عمومی سالیانه كه راس ساعت  9صبح
پنجشنبه در مورخه  98/5/31در محل شركت واقع در
خیابان طالقانی ،روبروی كوچه  21برگزار میگردد
حضور به هم رسانید.
دستورجلسه:
تصمیم در مورد انتخاب مدیران و بازرسین شركت و
هیات مدیره
تاریخ انتشار98/5/17 :
شركت
خ ش98/5/17 :
رنگین جوجه خامس

را تسلیت گفته و برای آن عزیز سفركرده از درگاه حضرت حق ،رحمت
و علو درجات و برای خانواده آن شادروان ،صبر جمیل و اجر جزیل
مسئلت مینمایم.

علی عبداللهیان

برنامه مراسم نمازجمعه  18مرداد  98در مصلی امام خمینی(ره)

با عرض تسلیت شهادت حضرت امام محمد باقر(علیهالسالم)؛ نماز عبادی  -سیاسی جمعه  18مردادماه به امامت آیتا ...موحدی كرمانی در مصلی تهران برگزار
میشود.
پیشازخطبهها،آقایدكترحشمتا...قنبری،عضومحترمهیاتعلمیدانشگاهوپژوهشگرتاریخاسالم،بهمناسبت"سالروزشهادتحضرتاماممحمدباقرعلیهالسالم"
و آقای مهندس صابر پرنیان ،مدیرعامل محترم شركت شهركهای صنعتی تهران ،به مناسبت " 21مرداد روز حمایت از صنایع كوچك" سخنرانی مینمایند.
* دربهای مصلی تهران از ساعت  10:30صبح باز میشود و مراسم نماز جمعه از ساعت  11:35آغاز میگردد.
تاریخ انتشار98/5/17 :
خ ت ر98/5/17 :

روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران

آگهی مناقصه مرحله اول نوبت دوم

شهرداری بناب به استناد بند  1صورتجلسه مورخه  98/04/30شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال  98خرید و پخش آسفالت خیابانها و
معابر عمومی سطح شهر بناب (برابر شرح جدول ذیل) را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شركتهای دارای رتبه  5رشته راه و باند و فرودگاه از سازمان مدیریت و برنامهریزی
واگذار نماید .متقاضیان میتوانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارك و مطالعه شرایط ،پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یكشنبه مورخه  98/05/27به
صورت سربسته در سه پاكت شامل( :الف -فیش واریزی ،ب -اسناد مناقصه ،ج -پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .پیشنهادات رسیده
روز یكشنبه مورخه  98/05/27راس ساعت  14:30در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.
ردیف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه (ریال)

رتبهبندی الزم شركتها برای شركت در مناقصه

سپرده شركت در مناقصه (ریال)

مدت انجام پروژه

1

خرید و پخش آسفالت

خیابانها و معابر عمومی سطح شهر

10/000/000/000

راه و باند و فرودگاه پایه 5

700/000/000

چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

شرایط:
 -1كلیه كسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده پیمانكار میباشد.
 -2شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
 -3متقاضیان میبایستی مبلغ سپرده شركت در مناقصه را (برابر جدول فوق) به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداری نزد بانك ملی شعبه مركزی بناب
واریز و یا ضمانتنامه بانكی معتبر ارائه نمایند.
 -4كلیه هزینههای چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -7به پیشنهادات قلمخورده و مبهم وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعایت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامی میباشد.
 -9در صورت مشاهده هر گونه تبانی ،مناقصه باطل اعالم میگردد.
 -10مقدار  %10پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
 -11برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید .در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط
و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -12سایر شرایط و ضوابط در اسناد مناقصه مندرج است.
تاریخ انتشار نوبت اول98/5/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/17 :
مالف7264 :
خ ش98/5/10 :

تیزپاز نیاری  -شهردار بناب

نوبت اول

شهرداری باقرشهر به استناد مجوز شماره  5/2/1380مورخه  98/05/07شورای محترم اسالمی باقرشهر در نظر دارد
عملیات پروژه عمرانی به شرح ذیل را به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید .لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت
میشود جهت دریافت اسناد به سامانه ستادایران به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
مهلت زمانی دریافت اسناد :از ساعت  12روز شنبه  98/05/19لغایت ساعت  19روز پنجشنبه 98/05/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از ساعت  20روز پنجشنبه  98/05/24لغایت ساعت  19روز یكشنبه 98/06/03
زمان بازگشایی پاكتها :ساعت  11روز دوشنبه 98/06/04
ارائه پاكت الف :اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی ( %5سپرده شركت در مناقصه) قبل از زمان بازگشایی الزامی است.
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاكتهایالف:جادهقدیمتهران
قم ،روبروی شهر سنگ ،شهرداری باقرشهر ،امور مالی ،واحد امور قراردادها شماره تماس  55203710داخلی 324
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام88969737 -85193768 :
ردیف

نام پروژه

برآورد ریالی

مبلغ سپرده شركت در
مناقصه

رتبه

شماره مناقصه در سامانه
ستاد

1

پروژه احداث مخزن  250مترمكعبی در
جنگلكاری پشت مدارس بلوار فلسطین

3/368/000/000ریال

168/400/000ریال

ابنیه

2098090592000025

تاریخ انتشار نوبت اول98/5/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/24 :
خ ش98/5/17 :


شهردار باقرشهر  -علیرضا ناصریپور

آگهی عمومی مناقصه
نوبت دوم

شهرداری قم در نظر دارد انجام پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای با مشخصات و شرایط کلی زیر به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
شناسه مناقصه

عنوان

مبلغ برآورد کل (ریال)

مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار(ریال)

/04/1ن98/

واگذاری رفع سد معبر مناطق 1و4و5و 7شهرداری قم

52/444/666/371

2/623/000/000

/05/1ن98/

واگذاری رفع سد معبر مناطق  2و  3و  6شهرداری قم

31/563/707/343

1/579/000/000

ن یک سال شمسی می باشد.
-1مدت انجام پیما 
-2متقاضیان محترم می توانند از طریق مراجعه به سامانه مناقصهگران شهرداری قم به نشانی Peyman.Qom.irنسبت به خرید اسناد مناقصه به مبلغ دو میلیون
( )2.000.000ریال اقدام نمایند( .هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد می باشد).
 -3پیش پرداخت :مطابق بند  6ماده  3قرارداد ،تا سقف  10درصد مبلغ کل قرارداد در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی می باشد که بدون کسر کسورات قانونی پرداخت
می شود.
-4سایر شرایط مناقصه در اسناد و مدارک درج شده است.
-5تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت :به صورت  -1ضمانتنامه بانکی  -2مطالبات بلوکه شده تائید شده  -3وجه نقد مورد قبول است .جهت واریز
وجه نقد به حساب شهرداری قم (سپرده حسن انجام کار) نزد بانک شهر بهشماره حساب بانکی ایران اقدام فرمایید.
-6شماره حساب بانکی ایران(شبا) شهرداری قم.)IR07 – 0610 – 0000 – 0010 – 0300 – 4300 – 54( :
-7مهلت خرید و تحویل اسناد:
 مهلت خرید اسناد :از روز شنبه مورخ  1398/05/19لغایت روز یکشنبه مورخ 1398/05/27مهلت ارائه پیشنهاد :از روز شنبه مورخ  1398/05/19لغایت روز پنجشنبه مورخ 1398/05/31
-8مناقصه گران مکلفاند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد ارائه نمایند .امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط میباشد.
ن  025- 37734061و جهت پاسخگویی به سؤاالت عمومی با
-9جهت پاسخگویی به سؤاالت تخصصی با اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری قم با شماره تلف 
اداره کل قراردادها و پیمانها با شماره تلفن  025–36104333تماس حاصل فرمائید.
-10محل تسلیم پیشنهادها :قم– بلوار امام موسی صدر– جنب بوستان شهید بنیادی– شهرداری مركزی– طبقه ششم– اداره کل حراست
*الزم به ذکر است ساعت تحویل پاکت توسط حراست روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت  7:30الی 14:00و روزهای پنجشنبه ساعت  13:00است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/05/15
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/05/17

اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم
WWW.QOM.IR

