
ش��هرداری تهران ظهر اعالم کرد از امروز خیابان ش��هید استاد 
نجات اللهی)ویال سابق( یکطرفه خواهد شد، این در حالی است 
که س��اکنان این منطقه و اعضای کمیسیون تخصصی حمل و 

نقل از این موضوع اطالعی نداشتند.
از امروز خیابان نجات اللهی یکطرفه خواهد شد خودروها صرفاً 

از محور جنوب به شمال امکان تردد دارند.
مس��گر نجاتی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۶ در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا پیش بینی ه��ای ترافیکی برای افزایش 
بار ترافیکی خیابان حافظ و ایرانش��هر شده است، گفت: تمامی 
موارد مطالعه و مدلس��ازی شده، گره های ترافیکی شناسایی و 

برای رفع آن برنامه ریزی شده است.
وی ادام��ه داد: خیاب��ان حاف��ظ و آبان جایگزی��ن خیابان ویال 
خواهند شد و ما دو معبر شمال به جنوب و دو معبر جنوب به 
ش��مال داریم که خیابان حافظ و آبان، ش��مال به جنوب و ویال 

و سپهبد، جنوب به شمال هستند و پیش بینی 
می کنیم تغییر مسیر این معبر تأثیر چندانی در 

درازمدت در ترافیک منطقه نداشته باشد.
هنوز اطالعی از جزئیات یکطرفه شدن 

خیابان نجات الهی نداریم
محمدعلیخانی رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای 
ش��هر تهران نیز با اظهار بی اطالعی از یکطرفه ش��دن خیابان 
نجات اللهی گفت: هن��وز اطالع دقیقی از این تصمیم نداریم و 

شورا به موضوعات اجرایی ورود پیدا نمی کند.
وی ادامه داد: اما برای آغاز هر طرحی باید ذی نفعان و کسانی 
که تحت تأثیر این تصمیم گیری ها قرار می گیرند، از جزئیات 
طرح مطلع ش��وند. علیخانی تأکید ک��رد: اجرای هر طرحی در 
ش��هر تهران باید پیوس��ت های اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی 
داش��ته باش��د و پروژه هایی که بدون مطالعه آغاز می شوند با 
حاش��یه ها و چالش های زیادی همراه خواهند بود. در تصمیم 
گیری ها باید به نظر ش��هروندان احترام گذاشت و هر پروژه ای 

که موفق شده با مشارکت ذینفعان به سرانجام رسیده است.
وی در خص��وص اینکه چه باید کرد که این پروژه به س��رانجام 
پیاده راه ۱۷ ش��هریور ختم نشود، گفت: هنوز برای پیشداوری 

زود اس��ت. باید دید چه کار کارشناسی و مطالعاتی بر 
روی این پروژه انجام ش��ده است. آیا ضوابط و مقررات 
رعایت ش��ده و اگر پس از اجرا ش��هروندان نسبت به آن 

معترض بودند، شورا به این موضوع ورود پیدا می کند.
اواخر خردادماه امس��ال با حضور ش��هردار تهران خیابان استاد 
نجات الله��ی به عنوان گذر صنایع دس��تی ن��ام گرفت. ایجاد 
ای��ن گذر یکی از موارد پیش بینی ش��ده در برنامه پنج س��اله 
س��وم ش��هر تهران بود اما اجرای آن به گفته س��اکنان منطقه، 
ناگهان��ی و بدون اطالع بوده اس��ت. یک��ی از اهالی منطقه می 
گوید از دو ش��ب گذش��ته بنرهایی در خصوص یکطرفه شدن 
این خیابان در برخی از نقاط نصب ش��ده اما نظرسنجی در این 
رابطه انجام نشده است. به اعتقاد این شهروند، خیابان ایرانشهر 
که مدتهاس��ت به خاطر پارک موتورس��یکلت ها و ایجاد مسیر 
دوچرخه در پیاده رو باریک شده، پس از این تغییر مسیر بیش 

از گذشته دچار مشکل خواهد شد.
اعتراض مغازه داران صنایع دستی به یکطرفه شدن 

خیابان ویال
یکی از مغازه داران صنایع دس��تی در خیابان ویال می گوید: قرار 
بود این خیابان س��نگ فرش ش��ود و عرض پیاده راه نیز افزایش 

پی��دا کند اما گم��ان نمی کردیم به این س��رعت، این پروژه به 
س��مت اجرایی ش��دن برود. طرح پیاده راه شدن خیابان ویال به 
س��ال ها قبل برمی گردد اما هرگز اجرایی نشد. او ادامه می دهد: 
به جز چند مغازه صنایع دستی بزرگ که بیشتر نهادهای دولتی 
و غیردولت��ی، هدایای خود را از آنها خریداری می کنند، س��ایر 
مغازه ها از این طرح راضی نیستند و همین اندک مشتری خود 
را نیز از دس��ت می دهند. او می گوید: از یکطرفه شدن خیابان، 
هیچ گونه اطالعی نداش��ته و پیش از این در جلسه ای که برگزار 
شده، مخالفت خود را نیز با گذر صنایع دستی اعالم کرده است. 
یکی دیگر از مغازه داران صنایع دستی می گوید: جز چند مغازه 
اصلی، س��ایر مغازه ها با این طرح مخالفند و بارها مخالفت خود 
را نی��ز اعالم کرده اند اما اگر قرار باش��د اتفاق��ی در این خیابان 
بیفتد، با مخالفت ما، ای��ن تصمیم تغییر پیدا نمی کند. تابحال 
چندین استشهاد تنظیم و به شهردار منطقه ارسال شده است. 
او می گوید: شنیده ایم که برخی از مغازه ها این قول را گرفته اند 
که توریس��ت های خارجی پس از ایجاد گذر صنایع دس��تی، به 

سمت مغازه آنها هدایت شوند.
یک��ی دیگر از مغ��ازه داران می گوید: گذر صنایع دس��تی یعنی 
اینکه اینجا مانند ۳۰ تیر تبدیل به پیاده راه ش��ود و غرفه هایی 

از س��مت شهرداری اجاره داده ش��ود و صنایع دستی با قیمتی 
پایین تر از مغازه های ما به فروش برسد و این یعنی عماًل نابودی 
مغازه ه��ای ما. او ادامه می دهد: ق��رار بود یک پیاده رو را در این 
مسیر ساماندهی کنند، حدود یک سال و نیم ما با مشکل روبرو 
بودیم و حاال باید چند سال درگیر این پروژه باشیم و در چنین 

شرایط اقتصادی، همین چند مشتری را از دست بدهیم.
رانندگان تاکسی مخالفان اصلی یکطرفه شدن 

خیابان ویال
رانندگان تاکس��ی خط قدیمی خیابان ویال انقالب، از مخالفان 
اصلی این طرح هس��تند. به اعتقاد آنها روزانه ۵۰۰۰ مسافر در 
این مس��یر جابجا می ش��وند که عماًل با این طرح، نیمی از آنها 
دچار مش��کل خواهند ش��د. به گفته یکی از رانندگان تاکسی، 
مسیر جایگزین شمال به جنوب منطقه، مسیر مناسبی نیست. 
او می گوید: این خیابان پُر از س��اختمان های اداری، دانش��گاه، 
س��اختمان بیمه و ساختمان بازنشستگان است که با این تغییر 

مسیر، برای این افراد مشکالت زیادی ایجاد می شود.
او ادامه می دهد: ۶۰ راننده تاکس��ی از این خط کس��ب درآمد 
می کنند که این اتفاق در چنین شرایط اقتصادی، سطح درآمد 

آنها را با مشکل اساسی روبرو خواهد کرد. مهر

تغییر ناگهانی مسیر خیابان 
نجات اللهی

باز هم نظر شهروندان نادیده گرفته شد
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وانشید حسن ر
این روزها شفاف سازی، بیماری مسری تازه ای شده که به  مرور 
زم��ان دامن همه کس��انی را که یک پایش��ان می لنگد خواهد 
گرفت! بنابراین بد نیس��ت بر اساس سروده شاعر که می گوید: 
»خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو« ما هم سعی کنیم 
حرف هایمان را شفاف تر بگوییم و بنویسیم شاید دارویی باشد 

تا برای شفای بعضی از دردهای بی درمان افاقه کند! 
اگرچ��ه نگارش نقد به نوعی ش��فاف گویی در رسانه هاس��ت تا 
همچون طنز که می تواند کمی گس��ترده باش��د در حالی  که 
م��زاح به  حس��اب می آید اما انتقاد به روایت��ی جدی و فارغ از 
هرگونه تعارف اس��ت بنابراین بعضی ها ک��ه تحمل خواندن و 
ش��نیدن آن را ندارند س��عی بر فرافکنی دراین ب��اره نموده و 
منتقد را به نحوی می نوازند اما باید بدانند همانگونه که طنازها 
نمی توانند این اعتیاد را ترک کنند ناقدان نیز قادر نیس��تند به 
ق��ول بعضی مخاطبان خود را اصالح  کرده و به آینده بیش��تر 

بیندیشند! 
اما پرواضح است که برای هیچ یک از این دو گروه آتیه چندانی 
متصور نیس��ت زیرا همین غم نداری و حسرت یک شکم سیر 
کافیس��ت تا تکلیف نهایی آن ها را برای همیشه روشن نماید! 
و همین ک��ه هیچ ک��س و در هیچ مکان به  خوبی پذیرایش��ان 
نیس��تند که سعی می کنند به نحوی از انحاء دست  به  سرشان 
کنند که همچنان گوشی هایشان هم در دسترس نباشد کافی 
اس��ت تا به  منظور دریافت حقوق حقه شهروندی هم به  نوعی 

تحت  فشار و یا در دامنه چالش ها قرار گیرند! 
ام��ا اگر قلمش��ان را هم همچون چش��م و زبانش��ان درویش 
کنن��د و دیده ها را نادیده بگیرند و بر کاغذ رقم نزنند نانش��ان 
برای همیش��ه در روغن اس��ت آن هم نه از نوع پالم دار بلکه 
کرمانش��اهی ناب تا بتوانند برنج خوش  طعم طارم شمال را با 
این روغن معطر بر سر سفره خالی از نان و پیاز! خود گذاشته 

و اهل منزل را به ضیافتی رانتانه اطعام کنند! 
همه این ها حاوی کالم های دوپهلو از جانب یک منتقد معتقد 
است که شصت سال قلم صد تا یک غاز زده اما همچنان فارغ 
از امتیازاتی که می تواند از این راه به دس��ت آورد، می نویس��د! 

زیرا ب��ه نگارش اعتیاد مفرط پیدا کرده ک��ه دارویی هم برای 
ترک آن به جز بهره وری از رانت کش��ف نشده است! فارغ البال 
بودن یک ژورنالیس��ت زمانی اتفاق می افتد که اسیر نشود زیرا 
اگر به دام وسوسه ها افتاد کارش خاتمه یافته و مستحق رحم 
اهلل و الفاتحه بوده و باید برایش این سروده را زمزمه کرد: »ای 
بر اس��یری کز یاد رفته باش��د/ در دام مانده باش��د صیاد رفته 
باش��د«! که اسارت س��وای عدالت همراه با استفاده از مزایای 
ش��هروندی است که یک ژورنالیس��ت هم همانند آحاد جامعه 
دارد. او می تواند به  آس��انی امتیاز نش��ر بگیرد، س��ایت بزند یا 
رس��انه مکتوب منتشر کند، آگهی ثبتی و دولتی داشته باشد، 
اعالن مزایده و مناقصه به چاپ برس��اند، بخش خصوصی را با 
چاپ تبلیغ و دریافت هزینه های آن حمایت کند و نشریه خود 
را پرمحتوا کرده تا فدای محتوی ها نشود! و بتواند با عرضه اما 

به بها، نه به بهانه هزینه های آن را تأمین کند! 
رپرت��اژ ی��ا advertorial یک لغت فرانس��وی اس��ت که به 
ش��کلی از آگهی گفته می شود که در قالب گزارش ارائه شود، 
یعنی مخاطبان رس��انه ای تصور کنند یک اطالع بی طرفانه به 
آن ها ارائه ش��ده اس��ت! درحالی  که آنچه می بینند، می شنوند 

و یا می خوانند، در واقع تالش��ی س��ازمان  یافت��ه برای تقویت 
جنبه های ذهنی یک محصول یا خدمت در ذهنشان است. 

اصطالح رپرتاژ آگهی برای اولین بار در سال ۱94۵ به ادبیات 
انتق��ادی رس��انه ها اضافه ش��د، به دلیل اعتم��اد مخاطبان به 
رس��انه ها، درج رپرتاژ آگهی، در آن ها بس��یار مؤثر اس��ت و به 
همین برهان در کش��ورهای پیش��رفته قوانین بس��یار سختی 
علیه آن تصویب شده و می ش��ود. دیوان بین المللی تجارت در 
قانون آگهی های خود که در س��ال ۱99۷ به تصویب رس��انده 
خواهان مشخص کردن نوع تبلیغات می شود تا مخاطبان قادر 
به تشخیص سره از ناس��ره باشند!  در سال های اخیر مواردی 
برجس��ته از این پدیده در رس��انه های دیداری و شنیداری هم 
مشاهده ش��ده که از حامی برخوردار می باشند؛ اما هنوز قانون 
مدون��ی دراین باره و بخصوص پیرام��ون مدیریت کردن رپرتاژ 
آگهی های دولتی تدوین نش��ده تا حداقل نظمی داشته باشند 
که همچون مس��ئله کپی رایت هرکس نتواند به راحتی از رانت 
آن به��ره جوید!  امروز اکثر رس��انه های مکتوب س��عی بر آن 
دارند تا به طریقی بتوانند گوش��ه ای از رپرتاژهای دولتی را از 
مدیران ارشد و بخصوص شهرداری ها به نحوی از انحاء دریافت 

نماین��د که قطعاً جنبه حذف نق��د را در آن جریده با خود به 
همراه خواهد داش��ت. معدودی نیز رپرتاژ آگهی می دهند که 
زیر تیغ نقد گرفتار نش��وند در حالی  که باید برعکس باش��د تا 
رس��انه ها ضمن دریافت این امتیاز، عی��وب حاصل از خدمات 
ی��ک ارگان را که از دید مدیران مخفی اس��ت نش��ر دهند تا 
بدانن��د و بتوانند آن ها را رفع نمایند. این وظیفه مهم به عهده 
رسانه هاس��ت تا حقوق ش��هروندی خود را از طریق منطقی و 
صحیح دریافت نمایند و از س��ویی رسالت خود را از یاد نبرند 
زیرا تریبون و آینه جامعه را در اختیار دارند و می توانند بدین 
گونه ش��فافیت ها را عمومیت بخشند. فراموش نشود زمانی که 
رسانه ها نبودند معدودی از حاکمان شب ها با لباس درویشی به 
میان جامعه می رفتند تا عیوب دستگاه خود را به عینه ببینند 
و تنها به گزارش ها اعتم��اد نکنند که این رفتار به خودی خود 
هزینه هایی را هم به همراه داش��ت و ام��روز می توانند با دادن 
رپرتاژ از رسانه بخواهند که همان نقش لباس درویشی را بازی 
نمایند و نقدهایی را بنویسند که قطعاً نقش مهمی در پیشبرد 

اصالحات خواهد داشت.
 روزنامه  نگار پیشکسوت

یادداشت

پیامبر اكرم)ص(: 
بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند، 

مگر با جدیت و تالش در طلب معیشت.
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دانشگاه سیستان و بلوچستان سازمان مرکزى

دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر دارد انجام کلیه امور خدمات عمومى ، نظافتى 
لغایت   1398/5/1 تاریخ  از  را  خاش  معدن  و  صنعت  دانشکده  پشتیبانى  و  پیشخدمتى   ،
واجد  شرکتهاى  به  عمومى  مناقصه  طریق  از  اسناد  در  مندرج  شرایط  مطابق   1399/2/31

شرایط و داراى رتبه بندى از سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعى واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه:

امور خدمات عمومى ، نظافتى ، پیشخدمتى و پشتیبانى دانشکده صنعت و معدن خاش
2- از شرکتهاى واجد شرایط ذیل براى دومین مرتبه دعوت مى گردد از تاریخ انتشار آگهى 
و  مدیریت حقوقى  به  معتبر  نامه  معرفى  داشتن  در دست  با  تاریخ 1398/4/29  تا  حداکثر 
قراردادهاى دانشگاه واقع در زاهدان ، خیابان دانشگاه ، سازمان مرکزى دانشگاه سیستان 
و بلوچستان مراجعه و با ارائه اصل فیش واریزى به مبلغ 2/500/000 ریال به حساب شماره 
02177362604004 و شناسه پرداخت 00101900000000015 بنام درآمدهاى دانشگاه نزد بانک 

ملى – شعبه دانشگاه نسبت به دریافت اسناد و مدارك مناقصه اقدام نمایند.
3- آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گزار: (دانشگاه) حداکثر تا ساعت 9 صبح 

1398/05/07 تعیین مى شود.
4- حداقل تعداد مناقصه گران: دو مناقصه گر تعیین مى گردد.

5- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین هاى تعیین شده در آئین نامه مالى و 
معامالتى دانشگاه (اعم از واریز وجه نقد به حساب سپرده دانشگاه یا ارائه ضمانت نامه معتبر 
بانکى یا چک تضمین شده بانکى در وجه دانشگاه) مى باشد ضمنا ارائه هر گونه چک حقیقى 

یا حقوقى به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمى باشد.
6- متقاضیان باید داراى رتبه بندى در کد فعالیت خدمات عمومى و نظافتى از اداره تعاون ، 

کار و رفاه اجتماعى باشند.
7- ساعت مراجعه جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه از ساعت 7 صبح تا 12/30 تعیین مى 

گردد.
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شناسه آگهى: 530102
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شهردارى شهر قیامدشت

از شرکت هاى  لذا  نماید.  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار  شهردارى شهر قیامدشت در نظر دارد عملیات پروژه عمرانى به شرح ذیل را 
حقوقى دعوت مى شود با در دست داشتن رتبه جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزى جهت دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
درج آگهى نوبت دوم به امور مالى این شهردارى واقع در بزرگراه امام رضا (ع) ، قیامدشت ، خیابان آزادى ، تقاطع بلوار امام خمینى (ره) ، 
مراجعه یا با شماره تلفن 33587001- 33591014 داخلى 111 تماس حاصل فرمائید. به این پروژه هیچگونه تعلیق ، تعدیل ، ضریب منطقه اى 
و مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت. بدیهى است شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى 
باشد. مهلت دریافت اسناد از شرکت کنندگان تا پایان وقت ادارى روز شنبه 14/30 مورخ 1398/05/12 و اسناد در مورخه 1398/05/13 در 

کمیسیون معامالت مفتوح میگردد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/25 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/01

هزینه خرید اسناد به ریالرتبهبرآورد ریالىمبلغ سپرده شرکت در مناقصهنام پروژهردیف
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