
و  رفت  و  آمد  هم  دیگر  خبرنگار  روز  یک 
یک سال دیگر هم گذشت اما در بر همان 
نچرخید. چرخید  و  قدیم چرخید  پاشنه ی 
برای اینکه همچنان شغل خبرنگاری شغل 
اینکه  برای  نچرخید  و  پرمخاطره ای ست 
این شغل  برخالف سابق که  دیری ست که 
نفس های  دارد  شاید  داشت، حاال  بروبیایی 

آخرش را می کشد. 
این  که  مکتوبش  شکل  در  کم  دست 
شکل های  به  و  می رسد  نظر  به  طور 
از  هم  نیست.  امیدی  چندان  هم  دیگرش 
پدیده ی  همه گیری  و  تکثر  که  جهت  این 
شغل  رفته  رفته  شهروندخبرنگاری، 
خبرنگاری را تحت شعاع قرار می دهد و آن 
را از یک شغل به یک مسوولیت اجتماعی 
باید  که  این جهت  از  هم  و  می کند  مبدل 
روزنامه نگاری  به  که  ضربه هایی  همه ی  بر 
خورده، این یکی را هم افزود. یعنی اگر دردا 

یکی بودی چه بودی. 
هرسو  از  خبرنگاری  نیست.  این  که  فقط 
فحش  مردم  از  هم  خبرنگار  و  شده  سیبل 
می شنود و هم مسووالن از او توقع و گالیه 

دارند. 
و  زینک  و  کاغذ  قیمت  دیگر  سوی  از  
مشخص  و  گذاشته  فلک  به  سر  هم  چاپ 
نیست کی به آرامش و ثباتی می رسد، که 

نمی رسد. 
تا  شیرمرغ  که  مجازی  فضای  می ماند 
می شود  یافت  فراوان  آن  در  آدمیزاد  جان 
و دو عرصه ی خبر و ضدخبر در آن طوری 
ترکیب شده اند که تشخیص راست و دروغ 
قوانین  است.  شده  غیرممکن  تقریبا  هم  از 
فضای  این  قبال  در  نیز  مطبوعات  حوزه ی 
آن  قبل  نه  و  بروز شده  نه  رسانه ای  جدید 

کارآمد بوده که حاالیش بخواهد باشد. 
فلک  و  خورشید  و  مه  و  باد  و  ابر  انگار 
کف  به  نانی  نتواند  خبرنگار  تا  درکارند 

بیاورد.
نه  و  چیست  خبر  است  آشکار  نه  دیگر 
تعریف مشخصی هست که خبرنگار کیست؟ 
نگارنده هم قصد بازتعریف آن را ندارم. تنها 
خودمشت ومالی  یکی  نکته.  سه  می ماند 
خود خبرنگاران، دومی گالیه ای از مردم به 
عنوان مخاطبان رسانه و سومی درخواستی 

از مسووالن:

خبرنگاری پیش از هرچیز نشان دادن  1
واقعیت ها به مردم است. واقعیت هایی که به 
جامعه  چشم  از  یا  شده  کتمان  دلیلی  هر 

پنهان مانده است. 
شیرین.  چه  و  باشد  تلخ  واقعیت  این  چه 
چه زیر پوست جامعه باشد و چه پشت سر 

مسووالن. 
شده  دستکاری  را  واقعیت  که  خبرنگاری 
خبرنگاری  نیست.  خبرنگار  می دهد،  ارایه 
خشم  شخصی،  انتقام گیری  انگیزه ی  که 
را  و حال خوب شخص اش  یا حس  درونی 
و  می کند  منتقل  خبر  دل  به  ماجرایی  از 
روی  را  تاثیر  این  دایره ی  نمی کوشد   حتا 
خبرنگار  کند،  کمتر  تولیدی اش  محتوای 
چنین  تولیدی  محتوای  نیست.  خوبی 

خبرنگاری را نباید دنبال کرد. مردم باید 
چنین محتوایی را، چنین خبرنگاری را 
و چنین رسانه ای را پس بزنند. بله مردم 

آه مردم...

پس  مردم  چون  آه  گفتم   2
قدرت  می آید  نظر  به  گاه  نمی زنند. 
تشخیص کمی دارند و کمتر متوجه دو 
دوزه بازی های برخی رسانه ها می شوند.

برخی  رسانه ها  میان  این  اگرچه 
واقعیت ها را نمی توانند داد بزنند. یعنی 
را  هزینه  دارد.  هزینه  ولی  می شود 
برای  مسووالن  همیشه  تصور  برخالف 
نمی کنند.  تولید  مستقل  رسانه های 

تولید  هزینه  رسانه  برای  هم  مردم  گاهی 
یک  می کند.  فرق  شکلش  فقط  می کنند. 
طرف  و  می کند  توقیف  و  می بندد  طرف 
کمترین  به  حاضر  محض  انفعال  با  دیگر 
حمایتی نیست حتا اگر این حمایت در حد 

یک فالو یا الیک ساده باشد. 
حامی  رسانه ی  باید  مردم  یعنی 
مطالبات شان و آن رسانه ای که مشکل شان 
را بازتاب داده را دنبال کنند اما کمتر این 
اتفاق می افتد. خود این دنبال کردن نوعی 
حمایت است. برای آن رسانه قدرت می آورد 
و همین طور درآمد آن رسانه را به سمت 
آگهی های مردمی می کشاند و موجب دوام 
اقتصاد  زیرا  می شود  مستقل  ی  رسانه 

زیربنایی اش شکل می گیرد. 
گذشته  طرفه  یک  خبرنگاری  عصر  دیگر 
است.   سویه  دو  حاال  ارتباط  است. 
می خواهید رسانه ای صدای شما باشد، شما 
دنبال کننده اش باشید. نباشید و  رسانه  ی 
رسانه ای  فردا  پس  کنید،  دنبال  را  دیگری 
نمی ماند صدای شما باشد. چون از دو حالت 
عدم  خاطر  به  رسانه  آن  یا  نیست.  خارج 
حمایت شما از عرصه ی خبر بیرون شده و 
بی طرفی یا اگر مانده، این ماندن به قیمت از دست  نتیجه  در  و  مالی   استقالل  رفتن 

سیاسی  آن رسانه تمام شده است . 

مسووالن در این سال ها خیلی کارها  3
کرده اند. از شکایت تا کارت هدیه و بازدید 
و دلجویی. در ادامه هم همین خواهد بود. 

این  است  سوال  جای  که  چیزی  ولی 
نقدپذیری  ظرفیت  هم  مسووالن  چرا  که 

خودشان را باال نمی برند؟ 
آخر نقدی منصفانه هم که نباشد، حرف و 
باشد، هوی  اگر هوی هم  جواب یک های 

خشک و خالی  است و بگیر و ببند ندارد. 
اشتباه همه جا هست. در رسانه بیشتر. 

نقد غیرفنی و ایراد بی پشتوانه ی علمی در 
رسانه زیاد مطرح می شود. به قولی گیر کق 

همیشه هست تا وقتی انسان هست و نسبت 
به پدیده ها حب و بغض می ورزد.

 جواب را با جواب باید پاسخ گفت . جواب 
قلم، قلم است و نه کتل و پیرهن عثمان. 

برای افکار عمومی ارزش قائلید، از خودتان 
و کارتان و موضع تان دفاع کنید. 

ضعیف  منطق تان  بدهید.  خرج  به  منطق 
باشد، کارتان عیب و ایراد دارد و نقد رسانه 

بجا بوده. 
باید  شد.  ناراحت  نباید  که  حق  حرف  از 
پذیرش  این  خود  کرد.  اصالح  و  پذیرفت 
صالحیت  و  درک  و  فهم  درجه ی  نشانه ی 
هیچ کس  است.  مسوول  مقام  یک  باالی 

بی اشتباه نیست.

به بهانه روز خبرنگار، صحبتی چند با رسانه ها، مردم و مسووالن سیرجان؛

اگر دردا یکی بودی چه بودی
        حسام الدین اسالملو
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در  هوشمند  کارتخوان های  استقرار  از  اقتصاد:بعد  وزیر  مشاور  جالل«  »محمد 
به صورت  فروش  تراکنش های  مدیریتِی  داشبورد  یک  کشور،  نانوایی های  کلیه 
که  می گیرد  قرار  نانوا  هر  اختیار  در  وب  تحت  یا  موبایل  روی  اپلیکیشن  یک 
و  کند  رصد  را  خودش  فروش  تراکنش های  حجم  و  روزانه  عملکرد  می تواند 
نماید. مشاهده  را  احتمالی  غیرمتعارف  تراکنش های  مورد  در  صادره   هشدارهای 

دولت مابه التفاوت قیمت آرد را در پایان هر روز متناسب با نان فروخته شده به نانوا 
پرداخت می کند و او می تواند بالفاصله در اپلیکیشن مربوط، آن را مشاهده کند.   

جزئیات تازه از
 طرح مدیریت 

 هوشمند یارانه آرد 

خبــر  خبرنگاران طالیه داران پیام رسانی به جامعه هستند 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، اظهار کرد: »روز خبرنگار فرصت مغتنمی 
است برای قدردانی از مجاهدانی که با سخت کوشی و تالش شبانه روزی، پیگیری دقیق، تحلیل مسائل و روشنگری، در صف 
مقدم مقابله با جنگ رسانه ای دشمن ایستاده اند«. این پیام می افزاید: »روایتگر کربال رسالتی بس خطیر برعهده داشت تا 
امر والیت را صادقانه، مسئوالنه و جهادگرانه به گوش جهانیان برساند. امروز نیز خبرنگاران در قامت طالیه داران پیام رسانی 
صحیح و درست به مردم تالش می کنند و به تاسی از زینب کبری)س( در راه دفاع از حق و حقیقت در جنگ نابرابر دشمن 

که فرهنگ و رسانه  را دست مایه ای برای رسیدن به اهداف شوم خود به کار گرفته  است، ایستاده اند«.

موقعیت خبرنگاران درک و حقوق آن ها شناخته شود
دکتر هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات همزمان با روز خبرنگار در 
آگاهی بخشی،  کنار  در  اجتماعی  امید  »تولید  کرد:  اظهار  گفت وگویی 
رویکردی است که روزنامه نگار و کنشگر رسانه ای یا خبرنگار باید انجام 
در  را  اجتماعی  حیات  استمرار  و  تداوم  است  موظف  خبرنگار  دهد؛ 
یا  فکری  انجماد  و  توقف  با  )خبرنگار(  او  دهد.  نشان  بحرانی  وضعیت 

کهنگی مهارت ها، نمی تواند در این مسیر راه به جایی برد«.
به گفتۀ وی، خبرنگاری فن نیست بلکه نوعی فهم است. اینکه بفهمیم 
خبرنگاری تفهمی چیست و برایش یک جایگاه و اعتبار علمی، حرفه ای 

و حقوقی و حتی اقتصادی و معیشتی وضع کنیم.
وی افزود: »خبرنگاری تفهمی، آموختن است و مدام در فرآیند آموختن 
انباشتن پیوستۀ دانش و مهارت و تجربه برای توانا  قرار گرفتن است، 

شدن و ورود به دنیاهای متفاوت است«.
ارتباطی،  جامعۀ  از  اعم  جامعه،  که  می رود  »انتظار  کرد:  بیان  وی 
مدیریتی  جامعۀ  سیاست گذاران  همین طور  و  عام  در سطح  و  سیاسی 
و سیاست گذاری کشور، حداقل یک روز قلم و سخن را به متن کشور 
بسپارند که مدام وسط حادثه ایستاده اند. البته منظورم از سپردن قلم و 
سخن این نیست که تنها در باب فضائل آن ها و اهمیت کارشان حرف 
زده شود، بیش تر مد نظرم این است که موقعیت شان درک و حقوق شان 
شناخته شود. از دشواری کارشان دفاع شود و حرفۀ خبرنگاری و دانش 

خبرنگاری را در سطح باالیی از ارزش گذاری های عملی قرار بدهند«.
 وی در بخش دیگری از سخنان  خود دربارۀ جایگاه کار خبرنگاری 
توضیح داد: »خبرنگار کنشگری است که دغدغۀ اولش فهمیدن است؛ 
آن چیزی که ندانستن در آن راه ندارد و باید قدرت دیدن، شنیدن و 
گفتن و نوشتن آنچه که در پیرامونش است را باال ببرد و مبنای همۀ 
و  دنیای دغدغه مندی  تفهمی،  است.  خبرنگاری  فهمیدن  اینها همان 
دردمندی است، برای کسی که می خواهد آگاهی را منتقل کند و منتقل 
متفاوت، جامعۀ  تغییر، جامعۀ  به یک جامعۀ دستخوش  آگاهی  کردن 

متکثر و حتی در برخی جاها جامعۀ قطبی قطعا کار دشواری است«.
هنر خبرنگار چیست؟

به باور خانیکی و با تعاریفی که از خبرنگار دارد، عشق و عالقه ای که 
خبرنگار دارد، کار را برایش مطلوب می کند یا حداقل مقبول می کند. 
که  هر خبری  اینکه  و  و حقوقش  معیشت  آیندۀ شغلی اش،  از  نگرانی 
می دهد، دست و پایش بلرزد که چه اتفاقی خواهد افتاد، آن چیزی که 
همۀ این نگرانی ها و اضطراب ها را جبران می کند، همان عشق و شور 

است که تضعیف شدنی نیست.
فهمیدن  جهت گیری  باشد،  کارش  عاشق  باید  »خبرنگار  افزود:  وی 
داشته باشد و در این جهت گیری اولین مهارتی که پیدا می کند، هنر 
گفت وگوست که با همۀ الزامات و پیش فرض ها و تصورات قالبی خودش 
نباشد،  دستپاچه  واقعیت  فهم  برای  نشود،  روبرو  پیرامونش  مسائل  با 

سرعت و شتاب، او را از دقت و مشاهدات دور نکند«.

 یادداشت

  از  سوی دیگر قیمت کاغذ و زینک و چاپ 
هم سر به فلک گذاشته و مشخص نیست کی 

به آرامش و ثباتی می رسد، که نمی رسد. 
می ماند فضای مجازی که شیرمرغ تا جان 
آدمیزاد در آن فراوان یافت می شود و دو 

عرصه ی خبر و ضدخبر در آن طوری ترکیب 
شده اند که تشخیص راست و دروغ از هم تقریبا 
غیرممکن شده است. قوانین حوزه ی مطبوعات 
نیز در قبال این فضای جدید رسانه ای نه بروز 

شده و نه قبل آن کارآمد بوده که حاالیش 
بخواهد باشد. 

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 6
خیابانها آسفالت

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/31 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  حوزه معاونت خدمات شهر   تلفن:   8102  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل نصب 

دستگاه های بــازی و سرگرمی مستقر در پـارک های سطح شهر
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی خدمات)شرح مختصر؛ اجاره محل 

نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در پارکهای سطح شهر( 
5001005674000010  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:20 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/31 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی ارائه خدمات پزشکی و 
پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ ارائه خدمات پزشکی و پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان ( 
2001005674000077  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

 Drager خرید 3 دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای

 Dragerو10عدد ماسک فیلتردار

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان)مناقصه شماره 05_م_01(

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به
 Drager خرید 3 دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای 

 Dragerو 10عدد ماسک فیلتردار
  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید؛ 

لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به 
عمل می آید، حداکثر تا تاریخ 1401/05/22    ساعت 14:00 نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند. 

بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

مدارک الزم جهت ارسال:
نامه اعالم آمادگی ،مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان،پیش نویس قرارداد خرید به همراه 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه مطابق با بند 6 شرایط مناقصه)دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد 

سیرجان به نشانی  sjsco.ir قسمت خرید و فروش-مناقصات( 

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:   سیرجان_  بلوار نماز بعد از چهار راه پیام نور_  روبه روي سالن 
اداره ارشاد )غدیر( _ دبیرخانه کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان _ کد پستی 7816964741 

*نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به
 آدرس ایمیل gmail.com@99.sjsco  ارسال فرمایید

عزت آبادی پور( (0 9 2 2 3 1 6 6 1 9 5 _  0 9 1 4 0 0 9 7 9 2 1 *جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
تماس حاصل نمایید.)پاسخگویی در ساعات اداری(

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/31 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
  برون سپـــاری عملیات نگهــداری فضای سبز و امور مرتبط به فـــاز 7 

)ناحیـــه یک از منطقــــه دو (
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

شرح مختصر؛ برون سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 7 )ناحیه یک از منطقه دو ( 
2001005674000083  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


