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مراسم  در  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
گرامیداشت روز خبرنگار که شامگاه شنبه در 
محل باغ تاریخی فتح آباد برگزار شد، با قدردانی 
از فعالیت های مفید رسانه ای در استان گفت: 
و  می بینم  شخصا  را  رسانه ها  خبرهای  »بنده 
استفاده می کنم و گاهی برای پیگیری بعدی، 

برای همکارانم آن را ارسال می کنم«.
دکتر  »آقای  افزود:  فداکار  محمدمهدی 
هم  امنیتی  و  سیاسی  محترم  معاون  جاللی 

اخبار را دنبال می کنند«.
را  ما  رسانه ها  در  »گاهی  داد:  ادامه  وی 
استفاده  من  ندارد.  اشکال  می کنند،  نقدمان 
می کنم و هر جا که ضرورت دارد، فوری آن را 

پیگیری می کنم«.
استاندار کرمان همچنین اظهار کرد: »همۀ 
ما فرق بین مچ گیری و نقد را می دانیم. ممکن 
مطمئن  اما  نپذیرد  را  نقدی  مدیر،  یک  است 
در  باشد،  منصفانه  و  مشفقانه  نقد،  اگر  باشید 
خلوت خودش، آن را می پذیرد و البته پذیرش 
نقد، شجاعت و سعه صدر می خواهد که امیدوارم 

من و همۀ مدیران آن را داشته باشیم«.
»در  کرد:  اظهار  وی  استقامت،  گزارش  به 
سه ماه  گذشته تغییرات اقتصادی مهمی اتفاق 
افتاد و حذف ارز ترجیحی را داشتیم که تصمیم 
شجاعانه دولت بود. کمتر کسی حاضر می شود 
که در سال اول فعالیت، از آبرویش مایه بگذارد 
گرو  را  خود  اجتماعی  سرمایۀ  دولت،  این  اما 
گذاشت و تصمیمی که به صالح کشور بود و 

هیچ کس مخالف آن نبود را عملی کرد«.
وی افزود: »در جریان این طرح، رسانه ها در 
اطالع رسانی و تبیین و اقناع بسیار کمک کردند 
و در پی آن، اقناع افکار عمومی اتفاق افتاد و 

مردم همراهی کردند«.
مردادماه،  »اوایل  کرد:  اظهار  سپس  وی 
بود.  سیل  درگیر  استان  هفته،  یک  حدود 

برخی  در  افتاد.  اتفاق  کم نظیری  بارندگی 
مناطق، گاهی کمتر از نیم ساعت باران می بارید 
و چند ساعت سیل می آمد. در سرچشمه کمتر 
سیل  10ساعت  حدود  و  بارید  ساعت  یک  از 

باقدرت جریان داشت«.
سیالب،  این  جریان  »در  کرد:  تصریح  وی 
رسانه ها  هشدارهای  و  مداوم  اطالع رسانی 
خیلی کمک کرد. تلفات سیل نسبت به حجم 
حادثه بسیار پایین و از چهار نفر هم کمتر بود 
اما  باشد  این  از  بیش تر  خیلی  می توانست  و 

خوشبختانه این اتفاق نیفتاد«.
فداکار بیان کرد: »در سفر رئیس جمهور هم 
رسانه ها خیلی کمک کردند و از همه صمیمانه 

متشکرم«.
وی سپس با بیان اینکه جنگ امروزه جنگ 
رسانه است، افزود: »امروز دشمن جنگی شدید 
علیه ما به راه انداخته و روایت رسانه پیروزی و 
شکست جنگ را تعیین می کند و خیلی مهم 
است در این عرصه هوشمندی داشته باشیم و 
مراقب هدفگذاری دشمن باشیم چرا که گاهی 
اطالع رسانی ما می تواند به دشمن کمک کند«.

گفت:  رسانه ها  به  خطاب  کرمان  استاندار 
جنگ  و  دارید  کافی  هوشمندی  شما  »همۀ 
کاری  باشید  مراقب  می شناسید.  را  رسانه ای 

انجام می دهید، حاشیه پیدا نکند«.
بین  فرق  ما  »همۀ  کرد:  اظهار  سپس  وی 
است یک  را می دانیم. ممکن  نقد  و  مچ گیری 
مدیر، نقدی را نپذیرد اما مطمئن باشید اگر نقد، 
مشفقانه و منصفانه باشد، در خلوت خودش، آن 
و  شجاعت  نقد،  پذیرش  البته  و  می پذیرد  را 
سعه صدر می خواهد که امیدوارم من و مدیران 

آن را داشته باشیم«.
وی ادامه داد: »سعی کنید مرجعیت خبری 
داشته باشید و این طور نباشد که مثال اتفاقات 
استان و شهر را از بی بی سی بشنویم و روایت 

درست را خودمان داشته باشیم تا کسی برای ما 
روایت سازی نکند«.

را  کرمان گفت: »گاهی خبرهایی  استاندار 
ندارم و از طریق رسانه ها از آن مطلع می شوم. 
خبرهای رسانه ها را می بینم و استفاده می کنم و 
گاهی برای پیگیری بعدی، برای همکارانم آن را 
ارسال می کنم«. وی با تاکید بر اینکه خبرهای 
رسانه ها را شخصا می بینم و آقای دکتر جاللی 
را  اخبار  هم  امنیتی  و  سیاسی  محترم  معاون 
ادامه داد: »گاهی در رسانه ها  دنبال می کنند، 
ما را نقدمان می کنند اشکال ندارد. من استفاده 
می کنم و هر جا که ضرورت دارد، فوری آن را 

پیگیری می کنم«.
وی در ادامه گفت: »خوب است که رسانه ها 
از یک طرف صدای مردم باشند و از سوی دیگر، 

خدمات نظام را هم اطالع رسانی کنند«.
جنوب  در  سیل  جریان  »در  افزود:  فداکار 
همان شب،  و  دید  آسیب  برق  ترانس  استان، 
باران  حین  در  جنوب  برق  شرکت  نیروهای 
ترانس را عوض کردند که این اقدام قابل تقدیر 
بود. رسانه ها اگر از قطعی برق می گویند، این 
اینکه  بیان  با  وی  بگویند«.  هم  را  اقدامات 

داد:  ادامه  کنند،  امیدآفرینی  باید  رسانه ها 
ما  صندلی  فقط  داریم  را  مردم  درد  ما  »همۀ 
دلمان  کشور  اعتالی  برای  اگر  است.  متفاوت 
خوب  کارهای  کنیم.  امیدآفرینی  می سوزد، 
نگویید  تا  بگویید.  هم  را  ضعف ها  بگویید،  را 
اصالح نمی شود اما امیدآفرینی را هم به عنوان 
کرد:  تاکید  وی  باشید«.  داشته  مدنظر  اصل 
»از خودتحقیری ها جلوگیری کنید«. استاندار 
شما  تبیین  جهاد  اصلی  »لشکر  افزود:  کرمان 

خبرنگاران هستید«. 
خبرنگاران  برخی  انتقاد  به  پاسخ  در  وی 
گفت: »از نظر ما، تنها صداوسیما رسانه نیست 
و بنده در مدت حضورم در کرمان، دو یا سه 

مورد به صداوسیما رفتم«.
در  آموزشی  »به روزرسانی  کرد:  اظهار  وی 
فعاالن رسانه ای ضروری است و ما از آن حمایت 
می کنیم تا از افراد باتجربه و کسانی که فناوری 

جدید را می شناسند بهره بگیرید«.
فداکار گفت: »برای راه اندازی موزه مطبوعات 
اگر کاری از من برمی آید حتما انجام می دهم. 
آقای فعالی مدیرکل محترم میراث استان که 
مدیر موفقی هستند هم پیگیری الزم را دارند«. 

مطبوعات  خانه  مدیرعامل  جامعه:  گروه 
روز  گرامیداشت  مراسم  در  کرمان  استان 
تاریخی  باغ  در  شنبه  شامگاه  که  خبرنگار 
فتح آباد برگزار شد، گفت: »با وجود تالش های 
به  رفاهی  خدمات  ارائۀ  برای  گرفته  صورت 
خبرنگاران، معترفیم همچنان وضعیت مطلوب 
نیست؛ اما چه کنیم دست ما کوتاه و خرما بر 
نخیل«. محمدرضا نژادحیدری به عنوان نمونه، 
به تامین مسکن خبرنگاران اشاره و اظهار کرد: 
»موضوع مسکن خبرنگاران را پیگیری کرده ایم 
استاندار  از  و  داریم  زمین  تامین  مشکل  اما 
محترم تقاضا داریم در این زمینه حمایت الزم را 
داشته باشند«. به گزارش استقامت، وی با بیان 
از سال 99 همزمان  فعلی  اینکه هیات مدیره 
با برگزاری انتخابات خانه های سراسر کشور در 
خدمت اعضا هستند، افزود: »با اذعان به وجود 
بر  را  تمرکز  تا  کوشیدیم  وکاستی ها،  ضعف ها 
حل مشکالت رسانه ها بگذاریم که در این راستا، 
اصحاب  مشکالت  موردی  پیگیری  بر  عالوه 
رسانه، در تعامل با دستگاه های اجرایی جلساتی 
برای رفع مشکالت برگزار شد که از جملۀ آن 
جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرکل 
نمایندگان  برخی  و  وزارت خانه  مطبوعاتی 

مجلس و تامین اجتماعی است«.
وی افزود: »در برخی موارد، پیگیری ها منتج 
به نتیجه شد، برخی همچنان در حال پیگیری 
بوده اما برخی دیگر، با وجود پیگیری بیش تر اما 

همچنان بی نتیجه مانده است«.
رسانه  اصحاب  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
مهم ترین ماموریت و دغدغۀ ما بوده است، ادامه 
مورد  و  شایسته  استقبال  عدم  »هرچند  داد: 
چنین  تداوم  در  شوقی  خبری  جامعۀ  انتظار 
کوشش هایی برنمی انگیزاند اما همچنان خود را 

متعهد به انجام این ماموریت می دانیم«.
وزارت  با  مذاکره  »در  گفت:  نژادحیدری 
برگزاری  ضمن  شد  حاصل  توافق  ارشاد 
آموزش  پیشرفتۀ  و  مقدماتی  دوره های 
نیز  روزه  یک  کاربردی  دوره های  خبرنگاری، 
برگزار شود که جا دارد از مسئول آموزش خانه 

مطبوعات قدردانی کنم«. 
کرمان  استان  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
صورت  تالش های  وجود  »با  کرد:  اظهار 

گرفته برای ارائۀ خدمات رفاهی به خبرنگاران 
اما  نیست  مطلوب  وضعیت  همچنان  معترفیم 
نخیل«.  بر  خرما  و  کوتاه  ما  دست  کنیم  چه 
وی تصریح کرد: »چنانچه اراده ای برای تامین 
خدمات رفاهی جامعۀ رسانه ای استان از سوی 
مدیران وجود داشته باشد خانه مطبوعات بستۀ 
پیشنهادی را ارائه می کند«. نژادحیدری سپس 
مطبوعات  موزه  بازگشایی  به ضرورت  اشاره  با 
راه اندازی موزه در  داد: »پیگیری  ادامه  کرمان 
مهم ترین  از  یکی  دینیار  تاریخی  خانۀ  محل 
اقداماتی بوده که در دورۀ فعلی خانه مطبوعات 
به  نیاز  آن،  راه اندازی  برای  که  شده  انجام 

حمایت های استاندار محترم داریم«.  
از سخنان خود، در  وی، در بخش دیگری 
پاسخ به درخواست خبرنگاران گفت: »موضوع 
مسکن خبرنگاران را پیگیری کرده ایم اما مشکل 
تامین زمین داریم و از استاندار محترم تقاضا 
داشته  را  الزم  حمایت  زمینه،  این  در  داریم 
دیگر  »یکی  کرد:  اظهار  سپس  وی  باشند«.  

از انتقادات مربوط به حضور خبرنگاران فصلی 
و مدعیان خبری است. برای حل این مشکل، 
قبل،  دولت  است.  افتاده  خوب  نسبتا  اتفاقی 
را  کشور  رسانه  نظام  سازمان  تاسیس  الیحۀ 
آن  به  نسبت  اعتراضاتی  اما  بود  کرده  آماده 
مطرح و از دستور کار دولت قبل خارج شد اما 
اخیرا وزیر محترم مجدد همان الیحه را مطرح 
کرده و به نظرم در صورت تصویب، اتفاقی خوب 

است«.
وی با اشاره به وعدۀ وزیر برای صدور پروانۀ 
این  روزنامه نگاران  »نگرانی  گفت:  خبرنگاری 
است که در جریان صدور پروانه، افرادی تایید 
برگزاری  با  نگرانی،  این  برخی رد شوند که  یا 
جلساتی با فعاالن رسانه ای و تشکل های صنفی 

در سطح ملی و استانی قابل رفع است«.
در  مطبوعات  خانه  »اساسنامۀ  افزود:  وی 
که  آمده  آن  پیش نویس  در  است.  تغییر  حال 
تنها کسانی می توانند عضو  خانه شوند که در 

یک آزمون شرکت کنند«.

ساالری، دادستان کرمان:
رسانه ها برای افزایش 

مطالبه گری مردم تالش کنند 
گروه جامعه: دادستان کرمان در مراسم گرامیداشت 
فتح آباد  تاریخی  باغ  روز خبرنگار که شامگاه شنبه در 
خبرنگاران  که  مواردی  برخی  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
باعث پیگیری مسائل از سوی دستگاه قضا شده اند، از 
کوشش های رسانه ای در استان قدردانی کرد و سپس 
گفت: »متاسفانه مطالبه گری در استان کرمان خیلی کم 
است. نمی دانم منشا آن چیست؟ برخی می گویند چون 
مردم کرمان نجیب هستند ولی این، دلیلی نمی شود که 
مطالبه گری نباشد. انتظاری از خبرنگاران دارم این است 
تالش  استان  در  مطالبه گری  فرهنگ  ارتقای  برای  که 
کنند«. دادخدا ساالری با بیان اینکه خبرنگاران حتما 
در احیای حقوق عامه و پررنگ کردن نقش مطالبه گری 
در استان کمک کنند، افزود: »خبرنگاران همیشه مشوق 
را  بودند و مطالبات و دغدغه های مردم  ما  راهنمای  و 
به  فعالیت ها  می کنم  درخواست  اما  کردند  منعکس 
جامعه  بطن  در  مطالبه گری  فرهنگ  تا  باشد  سمتی 
داد:  ادامه  وی  استقامت،  گزارش  به  شود«.  نهادینه 
»احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع بزه دو وظیفه و 
رسالت مهم قوه قضاییه است که خبرنگاران در ایفای این 

دو نقش، همکار و همگام دستگاه قضا هستند«.
در  کرمان  استان  رسانه های  اینکه  بیان  با  وی 
داشته اند،  بی بدیلی  نقش  عامه  حقوق  احیای  راستای 
از  ناشی  حوادث  از  باالیی  آمار  که  بود  »زمانی  افزود: 
 15 سال  یک  در  که  جایی  تا  داشتیم  استان  در  کار 
فوتی داشتیم. یکی از خبرنگاران این جرقه را زد که آیا 
می توان آن را کاهش داد؟ برای این منظور، کمیته ای به 
ریاست یکی از قضات تشکیل دادیم و حوادث را به چهار 
نفر در سال رساندیم«. وی ادامه داد: »یا موضوع دیگر، 
وضعیت رستوران های کرمان بود که یکی از خبرنگاران 
پیشنهاد داد دادستانی ورود کند. ورود کردیم و در اولین 
و  کردیم  پلمب  را  مورد   18 رستوران ها،  از  ما  بازدید 
بازرسی ها مستمر ادامه پیدا کرد و در پایان سال به یک 
فعالیت خبرنگاران در  از  با قدردانی  مورد رسید«. وی 
استان تاکید کرد که رسانه ها برای افزایش مطالبه گری 

مردم کرمان تالش کنند. 

مدیرکل ارشاد کرمان:
 تولید امید مهم ترین نیاز 

جامعه است
گروه جامعه: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان  در  خبرنگار  روز  گرامیداشت  مراسم  در  کرمان 
گفت:  »در بزرگداشت مقام خبرنگار و پیام رسانی همین 
پیام رسان  سجاد)ع(  امام  و  کبری)س(  زینب  که  بس 
واقعۀ عظیم کربال بودند و امروز نیز خبرنگاران به تاسی 
از پیام رسانان کربال باید ایثار، از خودگذشتگی و مقاومت 
ملت ایران را در شرایط کنونی جامعه انعکاس دهند«. 
آگاهی بخشی،  کنار  در  »امروزه  افزود:  روحی  محسن 
تولید امید مهم ترین نیاز جامعه است«. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، 
وی با بیان این که در استان کرمان ۳۶۲ رسانه داریم و 
اصحاب رسانه باید برای آگاهی بخشی و تولید امید در 
باید  جامعه تالش کنند، اظهار کرد: »مسئوالن استان 
ضمن همکاری با اصحاب رسانه این تالش را قدر بدانند 
تا با همکاری یکدیگر آینده ای بهتر برای کشور عزیزمان 

رقم بزنیم«. 

خبر استاندار کرمان:

پذیرشنقدرسانههاشجاعتوسعهصدرمیخواهد

در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار مطرح شد

مدیرانپاسخگویرسانههاباشند

مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمان:

خدمات رفاهی خبرنگاران مطلوب نیست

روز  گرامیداشت  مراسم  جامعه:  گروه 
ایام  با  همزمانی  دلیل  به  که  خبرنگار 
در  رئیس جمهور  سفر  و  محرم،  سوگواری 
1۷ مرداد برگزار نشده بود، شامگاه شنبه ۲9 
مردادماه در محل باغ تاریخی فتح آباد برگزار 
شد که با استقبال از سوی خبرنگاران و اهالی 

رسانه همراه بود.
معاون  استاندار،  بر  این مراسم، عالوه  در 
سیاسی و امنیتی استاندار، دادستان کرمان، 
دادگستری،  معاون  استان،  ارشاد  مدیرکل 
مدیرکل  استان،  انتظامی  فرماندهی  معاون 

حوزه هنری کرمان و مدیرکل روابط عمومی 
استانداری کرمان حضور داشتند. 

استاندار کرمان طی سخنانی از تالش های 
خبرنگاران قدردانی، و اعالم کرد که پذیرای 

نقدهای رسانه هاست. 
از  برخی  به  نیز  کرمان  دادستان 
فعالیت های رسانه ای در استان اشاره کرد که 
منجر به اقداماتی از سوی دستگاه قضایی و 
در نهایت حل پاره ای از مشکالت مردم شده 

است.
مدیرکل ارشاد استان نیز در این مراسم، 

با  تا  خواست  رسانه ها  از  سخنانی،  طی 
اطالع رسانی اقدامات، امیدآفرینی کنند.

با  هم  استان  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
اشاره به برخی از فعالیت ها، بر موانع تامین 
بازگشایی  خبرنگاران،  برای  مسکن  زمین 
ضرورت  و  مطبوعات  موزه  قریب الوقوع 

آموزش خبرنگاران تاکید کرد.
از ویژگی های مراسم این بود که تریبون در 
اختیار تعدادی از خبرنگاران نیز قرار گرفت 
تا از مشکالت و خواسته های خود بگویند. در 
همین راستا پروین میرزاحسینی خبرنگار دو 

رسانۀ پایگاه خبری فردای کرمان و هفته نامه 
استقامت ضمن بر شمردن مشکالت رسانه ها 
و خبرنگاران استان، خطاب به استاندار گفت: 
ملزم  رسانه ها  به  پاسخگویی  به  را  »مدیران 

کنید«. 
از  مدیران  از  برخی  فرار  به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  خبرنگاران  به  پاسخگوی 
ازجمله  بی مورد  سختگیری های  »گاهی 
و  نمی شناسم  را  شما  »ببخشید  این که 
باشم«؛ روند اطالع رسانی  نمی توانم پاسخگو 
را مختل کرده و شکاف بین مردم و مسئولین 

را عمیق تر می سازد«. 
کاربران  وجود  به  توجه  »با  افزود:  وی 
بی شمار در شبکه های اجتماعی که می توانند 
بگیرند  دست  به  را  اطالع رسانی  جریان 
پایبند  خبر  دقت  و  صحت  به  هم  لزوما  و 
می کند.  پررونق  را  شایعات  بازار  نیستند، 
داخلی رسانه های  از  را  مرجعیت  که   اتفاقی 

می گیرد«.
سخنرانان  اظهارات  از  اخباری  ادامه  در   
این مراسم را در همین صفحه و صفحه آخر 

بخوانید.


