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هفتهنامه

مراسم  با  همزمان  جامعه:  گروه 
کرمان  در  خبرنگار  روز  بزرگداشت 
در  مردادماه   2۹ شنبه  شامگاه  که 
خبرنگاران  از  شد،  برگزار  فتح آباد  باغ 
از پنج  خواسته شد تا در زمانی کمتر 
دقیقه، به طرح مسائل و مشکالت خود 

بپردازند.
خبرنگار  میرزاحسینی،  پروین 
پایگاه خبری فردای کرمان و هفته نامه 
به  تا  کرد  پیدا  فرصت  هم  استقامت 

بعضی از این موارد اشاره کند.
اشاره  با  خود  صحبت های  در  وی 
اقتصادی  و  حرفه ای  مشکالت  به 
گفت  محلی،  رسانه های  و  خبرنگاران 
که با وجود این که سال هاست از اقتصاد 
اما  می شود  گفته  رسانه ها  ضعیف 
متاسفانه اقدامی متناسب با این شرایط 
صورت نگرفته است و همین باعث شده 
تا مطبوعات و رسانه ها به ویژه آ ن ها که 
با  می کنند  فعالیت  محلی  مقیاس  در 

تنگناهای بی شماری مواجه باشند.
خبرنگار فردای کرمان، خواستار رفع 
مشکالت بیمه ای خبرنگاران نیز شد و 
تا  از استاندار کرمان خواست  ادامه  در 
رسانه ها،  به  پاسخگویی  به  را  مدیران 

ملزم کند. 
پاسخگویی  این که  بر  تاکید  با  وی 
به رسانه، یک رفتار فانتزی و سلیقه ای 

وظیفه  یک  بلکه  نمی شود،  محسوب 
»از  گفت:  استاندار  به  خطاب  است، 
به  نسبت  بخواهید  استان  مدیران 

وظایف خود به رسانه ها عمل کنند«.
در  را  اظهارات  این  کامل  متن 
ادامه می خوانید: خبرنگاران همیشه از 
مشکالت جامعه و مردم می نویسند اما 
حاال که این تِریبون در اختیار بنده قرار 
گرفته، از این فرصت استفاده می کنم تا 

از مشکالت خبرنگاران بگویم.
ضعیف  اقتصاد  از  که  سال هاست 
متاسفانه  اما  می شود  گفته  رسانه ها 
این شرایط صورت  با  متناسب  اقدامی 
تا  شده  باعث  همین  و  است  نگرفته 
به ویژه آ ن ها که  مطبوعات و رسانه ها 
با  می کنند  فعالیت  محلی  مقیاس  در 
و  باشند  مواجه  بی شماری  تنگناهای 
این  در  دادن  ادامه  که  است  واضح  پُر 
شرایط دشوار، جز با خون دل خوردن 
و البته عشق و امید به روزهای بهتر و 

روشن، میَسر نیست.
اقتصادی،  سخت  َشرایط  این  در 
اندک،  حقوق  واسطۀ  به  خبرنگاران 
یا  زندگی،  گذران  برای  مجبورند 
کنند  کار  رسانه  چند  در  همزمان 
حرفۀ  کنار  در  را  دیگری  شغل  یا  و 

خبرنگاری دنبال کنند.
مشکل اما تنها حقوق پایین حرفۀ 

خبرنگاری نیست، بسیاری از فعاالن این 
این که خبرنگاری شغل  با وجود  حوزه 
و  نیستند؛  بیمه  آن هاست هنوز  اصلی 
این حداقل مزیتی است که یک شغل 
باید برای فرد فراهم کند. اما می بینیم 

که این طور نیست.
اصلی  بار  که  نیست  انکار  قابل 
بانوان  بر دوش  استان  در  اطالع رسانی 
خبرنگار است و با توجه به دشواری های 
این حرفه، رفع چالش ها، ازجمله مشکل 

بیمۀ خبرنگاران، یک َضرورت است.

و اما بعد ... جناب آقای استاندار؛ 
را  مدیران  دارم،  درخواست  از شما 
به پاسخگویی به رسانه ها، ملزم کنید. 
پاسخگویی به رسانه، یک رفتار فانتزی 
یک  نمی شود،  محسوب  َسلیقه ای  و 
وظیفه است. از مدیران استان بخواهید 
نسبت به وظایف خود به رسانه ها عمل 

کنند.
بی مورد  سختگیری های  گاهی 
را  شما  »ببخشید  این که  ازجمله 
نمی شناسم و نمی توانم پاسخگو باشم«؛ 
و  کرده  مختل  را  اطالع رسانی  روند 
شکاف بین مردم و مسئولین را عمیق تر 

می سازد.
همچنین با توجه به وجود کاربران 
که  اجتماعی  شبکه های  در  بی شمار 

به  را  اطالع رسانی  جریان  می توانند 
و  به صحت  لزوما هم  و  بگیرند  دست 
دقت خبر پایبند نیستند، بازار شایعات 
را پررونق می کند. اتفاقی که مرجعیت 

را از رسانه های داخلی می گیرد.
روابط  که  حالی ست  در  این 
به  ادارات  و  سازمان ها  عمومی های 
از طریق فرآیندهایی  راحتی می توانند 
از جمله ارتباط با خانه مطبوعات و اداره 
تایید  را  خبرنگاران  هویت  ارشاد،  کل 
و مسیر پاسخگویی مدیران را تسهیل 

کنند.
که  نکته هم ضروری ست  این  ذکر 
رسانه ها  اطالعات  مرجع  تنها  مدیران، 
نیستند و خبرنگاران برای اطالع رسانی، 
فعاالن  متخصصان،  کارشناسان،  با 
حوزه های مختلف و مردم هم گفت وگو 
می کنند اما پاسخگویی و شفاف سازی، 

باید از طریق مدیران صورت گیرد.
پیگیری  توان  حد  در  را  مسائل  ما 
یا  مصاحبه  خبر،  قالب  در  و  می کنیم 
گزارش، اطالع رسانی را انجام می دهیم 
روابط عمومی ها،  و  مدیران  اغلب  اما 

نادیده  را  شده  منتشر  خبرهای 
می گیرند و این اصال درست نیست. 

آ ن ها باید رسانه ها را دنبال کنند و 
ضمن پاسخگویی در تعامل با رسانه ها، 
ایفا  را  خود  مسئولیت  خویشتن دارانه، 

کنند.
مداااام  رسانه  که  نمی شود 
مطالبه گری کند و مسئوالن مدااام خود 

را به ندیدن و نشنیدن بزنند.
دارد  وجود  که  دیگری  درخواست 
برگزاری مستمر نشست های خبری از 
شما،  شخص  ازجمله  مسئوالن  سوی 
جناب آقای استاندار، معاونان حضرتعالی 
و سایر مسئوالن است. و البته این طور 
خبری،  نشست های  در  که  نباشد  هم 
گزینشی عمل کرده و تنها تعدادی از 

رسانه ها دعوت شوند.
فرصت کوتاه بود و آن چه گفتم همۀ 
آن  با  خبرنگاران  که  نیست  مشکالتی 
امیدوارم  اما  هستند  گریبان  به  دست 
قرار  توجه  مورد  شد  گفته  که  آن چه 
پیروز  و  مستدام  کام،  به  ایام  گیرد. 

باشید. 

بهمیزبانیشرکتگلگهر؛
از خبرنگاران و فعاالن رسانه 

سیرجان تجلیل شد
خبرنگاران،  از  تجلیل  آیین  اطالع رسانی:  گروه 
اطالع رسانی  عرصۀ  پیشکسوتان  و  رسانه  فعاالن 
و  معدنی  شرکت  میزبانی  به  سیرجان  شهرستان 
صنعتی گل گهر و با همکاری فرمانداری، اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و دفتر خانه مطبوعات در سیرجان 

برگزار شد.
روز  گرامیداشت  مناسبت  به  که  مراسم  این  در 
و  معاونین  فرماندار،  جمعه،  امام  حضور  با  خبرنگار 
مدیران شرکت گل گهر و برخی مسئولین شهرستان 
سیرجان و همزمان با آیین تجلیل استانی، در محوطۀ 
شهرک گل گهر برگزار شد، از خبرنگاران، پیشکسوتان 
سیرجان  رسانه های  فعاالن  و  اطالع رسانی  عرصۀ 

تجلیل به عمل آمد.
جمعه،  امام  گل گهر،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  ویژه،  فرماندار 
در  مراسم  این  در  استان  مطبوعات  خانه  نمایندۀ  و 
عرصۀ  سفیران  عنوان  به  خبرنگاران  مقام  از  تقدیر 
اطالع رسانی و اهمیت خبر و اطالع رسانی در جامعه و 
تاکید مقام معظم رهبری در مبحث مهم جهاد تبیین 
سخنرانی کردند و در ادامه چند تن از خبرنگاران و 
بیان سخن  به  مراسم،  در  رسانه های حاضر  مدیران 

پرداختند.
مراسم  در  کرمان  استاندار  سخنرانی  همچنین 
استانی گرامیداشت روز خبرنگار در محل باغ فتح آباد، 

به صورت زنده و مجازی در این آیین پخش شد. 

پروینمیرزاحسینیخبرنگارخطاببهاستاندارکرمان:خبر

مدیران را به پاسخگویی به رسانه ها ملزم کنید 

هفته دولت، یادآور فداکاری های فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقالب و احیا 
کننده روزهای پرشور خدمتگزاری، شهیدان بزرگ، رجایی و باهنر است.

هـفـتـه دولـت مـبـارکـــ
روابط عمومی شرکت گهرروش سیرجان

روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تبلیغات را با                         دنبال کنیم
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