4

پنجشنبه  16آذر  18. 1396ربیع االول  . 143۹شماره 1000

5

سهشنبه  14آذر  16. 1396ربیع االول  . 143۹شماره 999

گزارش

گزارش
در ایام میالد مسعود پیامبر(ص) و هفته وحدت

هزارمین سالم «سیستان و بلوچستان»

مجتبی نوریان -سال  1387بود که موسسه فرهنگی هنری خراسان با راه اندازی
دفتر سرپرستی روزنامه خراسان در مرکز استان به طور رسمی قدم در سیستان و
بلوچستان گذاشت تا رسالت حرفه ای خود را بر پایه بیان واقعیت ها ادا کند.
موسسه در آن سال ،عالوه بر تمرکز ویژه بر انتشار اخبار و گزارش های استان ،برای
شروع کار ،ویژه نامه های استانی سیستان و بلوچستان را هفته در میان منتشر کرد
تا زمینه اقدامی دائمی در منطقه فراهم شود .به مرور و با گذشت زمان این ویژه نامه
ها هفتگی ،چند روز در هفته و سپس روزانه شد تا این که در سال  1393با صدور
مجوز روزنامه سیستان و بلوچستان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« ،سیستان

و بلوچستان» به عنوان یکی از چهار روزنامه استانی موسسه فرهنگی هنری خراسان به
جمع روزنامه های این استان پیوست .این روزنامه متشکل از نیروهای با ذوق که بومی
استان هستند در این مدت توانست با توکل به خدا ،پشتوانه مردمی و حمایت های
مسئوالن ،روزنامه را به طور مرتب و بدون وقفه منتشر کند تا این که در چنین روزی و
ایام والدت نبی مکرم اسالم(ص) و امام جعفرصادق(ع) و هفته وحدت هزارمین شماره
خود را در اختیار مخاطبان فهیم و مردم خوش ذوق استان قرار دهد.
سال های قبل ،صدای مظلومیت و محرومیت استان و مردمان با صفای آن کمتر به
مرکز و دیگر نقاط کشور می رسید و هر آن چه از سیستان و بلوچستان منعکس می
شد کمتر رنگ و بویی از ظرفیت ها ،استعدادها و قابلیت این استان زرخیز داشت .در
مقابل هر آن چه در اغلب رسانه ها دیده و شنیده می شد به جز اخبار شرارت ،درگیری،
مواد مخدر و  ...نبود تا بدان جا که کمتر کسی رغبت می کرد پا در این استان بگذارد
حال آن که مردمان خوب ،با صفا ،گرم ،صمیمی و مهمان نواز سیستان و بلوچستان

الیق بهترین ها بودند و هستند .آنا آرزویشان میزبانی از مسافران و گردشگران است
تا هم پذیرایشان باشند و هم در این آمد و شدها از نزدیک با وضعیت استان ،آرامش،
امنیت و خونگرمی اهالی این دیار آشنا شوند.
در این میان ،موسسه فرهنگی هنری خراسان از قبل ها ساز حضور در سیستان و
بلوچستان را کوک کرده بود تا به عنوان قطب رسانه ای شرق کشور ،زبان گویای مردم
منطقه ،توانمندی ها و داشته های این استان باشد و قدمی بردارد تا چهره واقعی
سیستان و بلوچستان بر اساس آن چه هست منعکس شود نه آن چه در اذهان نقش
بسته بود.
موسسه فرهنگی هنری خراسان به عنوان یکی از موسسات بزرگ فرهنگی هنری
کشور و صاحب روزنامه  70ساله خراسان و پنج روزنامه استانی خراسان رضوی،
خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،آوای باران و سیستان و بلوچستان برخود می بالد
و در استانی به هم وطنان خدمت می کند که برخالف گذشته که چهره ای نامناسب

1000بار سالم

از سیستان و بلوچستان در اذهان ترسیم شده بود اینک به مدد رسانه های
استان ،رو به تغییر این تصور است و تا حدود زیادی چهره واقعی آن شناسایی
شده است .بی شک روزنامه سیستان و بلوچستان نیز همپای دیگر رسانه
های منطقه تالش می کند برای احقاق حقوق به حق مردم این سرزمین که
الیق بهترین ها هستند بکوشد و خوشبختانه به یاری خداوند متعال ،همت
مسئوالن و همراهی اهالی این دیار ،سیستان و بلوچستان روز به روز پله های
صعود و ترقی را طی می کند که یکی از مهم ترین نمونه های این توسعه و
پیشرفت ،افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید رجایی بود که طی هفته
جاری با حضور مقام های  13کشور و به دست رئیس جمهور کشورمان انجام
شد تا این استان به دروازه ملل تبدیل شود .موسسه فرهنگی هنری خراسان و
رسانه های آن به ویژه روزنامه سیستان و بلوچستان نیز برای نواختن و شنیده
شدن آهنگ توسعه این استان تالش می کند و به عنوان وظیفه و رسالت

اصلی خود ،پیگیری حقوق و مطالبات مردم این سرزمین را در دستور کار
دارد .در این میان ،همچنان خود را نیازمند همراهی ،همیاری ،نقد و توصیه
های ارزشمند مخاطبان گرامی می داند و باور و اذعان دارد اگر این همراهی
ها نبود روزنامه به این مرحله و انتشار منظم دست نمی یافت .البته توجه ویژه
دستگاه های دولتی هم برای بیان فعالیت های نظام و نیز پاسخگویی سریع
به مطالبات مردم و رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی حائز اهمیت
و مورد انتظار است.
انتشار هزارمین شماره روزنامه سیستان و بلوچستان را در ایام هفته وحدت
به فال نیک می گیریم برای ایجاد اتحاد بیشتر میان مردم متحد این استان،
رسانه های زحمتکش منطقه و مسئوالن دلسوز ،اگر روزنامه توفیقی در
این سال ها داشته است تبریک و تقدیرش پیشکش اهالی این دیار که الیق
بهترین ها هستند.

«سیستان و بلوچستان» از نگاه فرمانداران
روزنامه سیستان و بلوچستان برخالف بسیاری از روزنامه های استانی که عمده
فعالیت خود را بر مرکز استانشان متمرکز می کنند نگاهی خاص به شهرستان
ها دارد چرا که معتقد است مراکز استان ها همواره در دید است اما نگاه ها
کمتر متوجه شهرستان ها می شود آن هم در استانی پهناور چون سیستان و
بلوچستان که فاصله اولین شهر تا آخرین شهرستانش بیشتر از طول بسیاری
از استان هاست .اما این فاصله طوالنی سبب نشد تا روزنامه از دورترین شهر
استان هم غافل بماند و اتفاق ًا چابهار از نقاط مورد نظر و توجه روزنامه سیستان و

بلوچستان است.
خوشحالیم که این رسانه توانسته است در دیگر شهرستان ها هم جایگاهی
داشته باشد و در روستاها و شهرها از شمال تا جنوب دست مردم عالقه مند
برسد .به گفته بسیاری از مردم و مسئوالن شهرستان های مختلف استان،
«سیستان و بلوچستان» توانسته است گره گشای اغلب مشکالت آن ها باشد.در
این زمینه برای نقد روزنامه گفت و گوهایی با چند فرماندار استان داشتیم تا به
عنوان نمایندگان عالی دولت عملکرد «سیستان و بلوچستان» را بررسی کنند.

روزنامه «سیستان و بلوچستان» به هزارمین شماره رسید

امروز هزارمین شماره «سیستان و بلوچستان» فرصتی شد برای نقد
خودمان .نقد روزنامه ای که توسعه استان را به عنوان هدف اصلی اش
انتخاب کرد ،در این  9سال که در قالب ویژه نامه روزنامه خراسان یا
روزنامه سیستان و بلوچستان در استان منتشر شد به اذعان بسیاری از
مخاطبان جایگاهی خاص در میان مردم پیدا کرد و در سبد بسیاری از
خانواده ها قرار گرفت.

از افتخارات روزنامه سیستان و بلوچستان توزیع آن در شهرستان های
استان است و اطمینان داریم اگر نسخه کاغذی روزنامه به دست مخاطبی
نرسید از طریق سایت موسسه فرهنگی هنری خراسان و فضای مجازی
می تواند پیگیر اخبار و گزارش های این رسانه مردمی باشد .بنای کار بر
بیان واقعیت ها و انعکاس کاستی هاست .خیلی از مسئوالن نقدهایمان را
می پذیرند و برای رفع بسیاری از مشکالت پیگیر می شوند و آن هایی هم

استفاده از نرم افزارهای مکمل

مدیرکل اوقاف و امور خیریه نیز گفت :به مصداق آیه  ۸۳سوره نسا که خداوند می فرماید:
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ال  ».رسالت خبر باید بر پایه صدق در گفتار و بیان واقعیت های موجود باشد و روزنامه
و روزنامه نگار با نگاهی مشفقانه برای آگاهی بخشی به جامعه از این ابزار کارآمد در انتقال
اطالعات در عرصه های گوناگون اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی گام بردارد.
حجت االسالم «اسماعیل تدینی» افزود :روزنامه سیستان و بلوچستان در طول همکاری با
نهادهای مردمی و دولتی بدون وابستگی های سیاسی به صورت فراجناحی برای اعتالی
چهره واقعی استان به مردم و مسئوالن در داخل و خارج از استان تالش های ارزنده و بسیاری
داشته است.
وی با بیان این که استفاده از نرم افزارهای جدید ،مکمل کار روزنامه سیستان و بلوچستان
است ادامه داد :الزم است با تشکر از عوامل مدیریتی و تحریریه این روزنامه در این زمینه ،با
نگاهی به تحوالت و دگرگونی های اخیر مطبوعات و رسانه در دنیای امروزی از ابزارها و نرم
افزارهای جدید نیز استفاد شود.

قلم زنی «سیستان و بلوچستان» در راه عدالت

مدیرکل ورزش و جوانان با بیان این که روزنامه سیستان و بلوچستان در مسیر عدالت،
صداقت و سالمت گام بر می دارد گفت :طی سال های اخیر این روزنامه عملکرد مناسبی از
خود به نمایش گذاشته و در مسیر حرکت خود عدالت صداقت و سالمت را در ابعاد مختلف
مدنظر قرار داده و در این رسالت خود موفق عمل کرده است.
«حسین ثوری» افزود :از همکاران و دست اندرکاران روزنامه پرتالش ،بسیار وزین ،پر مخاطب
و موفق روزنامه «سیستان و بلوچستان» در استان تشکر می کنم و امیدوارم راه این روزنامه
تداوم بخش مسیری درست برای برطرف کردن نواقص و معایبی باشد که پیش روی ما قرار
دارد.
وی پیشنهادی را هم مطرح و خاطرنشان کرد :برای موفقیت بیش از پیش این روزنامه بیشتر
به مشکالت حوزه های جوانان ،ورزش و اجتماعی توجه شود که در این صورت و بدون تردید
روزنامه می تواند موفق تر عمل و در جامعه رضایت بیشتری را کسب کند.

اثرگذاری در حوزه بهداشتی

مدیرکل دامپزشکی نیز در آستانه چاپ هزارمین نسخه از روزنامه سیستان و بلوچستان گفت:
این روزنامه در آموزش های بهداشتی و تغییر نگرش مردم تاثیر گذار بوده است .هیچ حوزه یا
منطقه ای بدون توجه به نقش مثبت رسانه ها که واسط و حامل پیام های ارتباطی هستند نمی
تواند به توسعه و بهبود امور زندگی مردم بپردازد.
دکتر «مهدی حسینی» افزود :در عصر حاضر رسانه ها تار و پود نمادین زندگی ما را تشکیل
می دهند و نقش تسریع کننده سازمانی را در جامعه دارند .اطالع رسانی موثر «سیستان و
بلوچستان» در نشر آموزش های بهداشتی در حیطه بیماری های قابل انتقال میان انسان و
دام به ویژه تب کریمه کنگو و تغییر نگرش مردم در رابطه با بهداشت دام و مصرف فرآورده های
خام دامی ،تبیین وظایف و پیشبرد اهداف بهداشتی را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد :مدیریت و تحریریه این روزنامه با صداقت در انجام کار و امانت داری در انتقال
خبر بدون هدف ها و غرض های سیاسی به صورت فراجناحی به بیان مشکالت و دردهای
مردم استان می پردازند و با پیگیری مطالبات مردمی از مسئوالن در زمینه توسعه و پیشرفت
استان گام برمی دارند که امید است در این راه موفق تر از گذشته عمل کنند.

صدای عدالت در «سیستان و بلوچستان»

یکی از شهروندان گفت :چند سالی بود که فقط یک روزنامه و چند گاه نامه در استان به چاپ
می رسید و چندان مطالبات مردم را برآورده نمی کردند اما با اضافه شدن روزنامه سیستان
و بلوچستان به نوعی یک تحول در جریان رسانه ای استان ایجاد شد و مردم برای خواندن
رویدادهای به روز استان گزینه های بیشتری پیش رو دارند.
«عظیمی» افزود :بعضی از رسانه های استان جریان محور بودند و بر اساس برخی از جریان
های ایجاد شده منتشر می شدند اما روزنامه سیستان و بلوچستان این گونه نیست و در 999
شماره چاپ شده پیشین خود صدای عدالت داشت بنابراین امروز می توان گفت که این
صداها را در استان طنین انداز کرده است و جا دارد این رسانه مردمی را ارج نهاد.
وی که به گفته خود روزی فروشنده محصوالت فرهنگی بود اعالم کرد :سیستان و بلوچستان
سال ها از روزنامه محلی پرتیراژ و عدالت محور محروم بود اما این روزنامه توانست به نوعی در
حوزه رسانه محرومیت زدایی کند بنابراین افزایش صفحه های آن می تواند سرعت بخش
رسالت های آن باشد.

که رضایتی از مطلب نداشته باشند با ارسال جوابیه این فرصت برایشان
مهیاست.
در این میان و در هزارمین شماره روزنامه با مردم و مسئوالن استان هم
کالم شدیم تا خود و فعالیت هایمان را بیازماییم .نقاط ضعف را برطرف
و نقاط قوت را تقویت کنیم تا به آن چه در اهداف روزنامه است و ممکن
است از آن فاصله گرفته باشیم مهر اصالح بزنیم.

از بهترین روزنامه های استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هم درباره «سیستان و بلوچستان» گفت :این
روزنامه با توجه به این که مطالب مختص این استان را منتشر می کند از لحاظ محتوا یکی
از بهترین روزنامه ها و رسانه های استان است.
«علی خانقایی» افزود :مطالب «سیستان و بلوچستان» کامل و حاصل زحمات خبرنگاران
پرتالش و بسیار مفید و تأثیرگذار است .همیشه این روزنامه را می خوانم و توزیع آن نیز
به موقع در استان انجام می شود و یکی از حسن های دیگرش این است که به همه نقاط
استان ارسال می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد .وی با بیان این که انتقادی بر کار
این رسانه وارد نیست خاطرنشان کرد :از خبرنگاران و نیروهای مجموعه که با جدیت و
پشتکار مشغول به فعالیت هستند تشکر می کنم.

پرتیراژترین روزنامه استان

مدیرکل پزشکی قانونی هم به مناسبت انتشار هزارمین نسخه روزنامه سیستان و بلوچستان
گفت :این روزنامه را می توان به عنوان پرتیراژترین روزنامه استان نام برد که اختصاصی به
بیان مشکالت منطقه می پردازد و از این نظر مورد وثوق مردم و مسئوالن است .دکتر «رضا
عبدی» افزود« :سیستان و بلوچستان» با داشتن تحریریه توانمند در قسمت های مختلف
اطالع رسانی الزم را انجام می دهد و به بیان مشکالت و دردهای مردم جامعه هم می
پردازد و نگاه واقع بینانه برای انتشار اخبار و مطالب از ویژگی های خوب این روزنامه است.
وی خاطرنشان کرد :یکی از مهم ترین نکاتی که در روزنامه سیستان و بلوچستان نسبت به
بسیاری از رسانه های استان قابل ذکر است انعکاس اخبار و مطالب بدون غرض ورزی و
سوگیری های سیاسی است که نقش مهمی در توسعه و پیشرفت استان دارد .در صورتی
که این کار تداوم داشته باشد و «سیستان و بلوچستان» در قالب یک روزنامه مستقل به کار
خود ادامه دهد تاثیرگذاری بیشتری در قسمت های مختلف خواهد داشت و بدون تردید
مجموعه پزشکی قانونی هم برای اطالع رسانی و پیگیری مشکالت مردمی با این روزنامه
همکاری الزم را خواهد داشت ،زیرا این روزنامه با نگاهی نو به طرح مشکالت اجتماعی،
فرهنگی ،حوادث ،ورزش و اخبار استان پرداخته است.

مورد وثوق مردم و مسئوالن

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی نیز گفت :روزنامه سیستان و بلوچستان در حالی
وارد گیشه مطبوعات استان شد که با شرایط نبود توجه و حمایت کافی به رسانه ها در
استان تعداد روزنامه ها حتی به عدد انگشتان یک دست هم نمی رسید و این موجب شده
بود مردم با رسانه غریبه باشند .از طرفی با گسترش فضای تولید و تبادل اخبار در محیط
مجازی مردم بیشتر به این سمت سوق پیدا کرده بودند.
«محمد حسین اشرفی» ادامه داد :با همه این شرایط «سیستان و بلوچستان» با قابلیت
های به روز بــودن ،سرعت در انتقال رویــدادهــا ،نــوآوری ،اجتماعی ،در کنار مــردم و
تخصصی بودن توانست جایگاه روزنامه و روزنامه خوانی را در میان مردم استان باز کند .
وی گریزی هم به نقد این روزنامه زد و افزود :از کاستی های روزنامه می توان به تعداد کم
صفحات آن و پیگیری نشدن برخی مطالب و گزارش ها اشاره کرد ،اگر گزارشی درباره
نقص یک اداره یا سازمان در راستای دفاع از حقوق شهروندان منتشر می شود انتظار می
رود آن موضوع تا رسیدن نتیجه پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد :از طرفی به حرف مردم نیز صرف درج در روزنامه اکتفا نشود و
درباره برخی مطالبات عمومی حداقل موضوع پیگیری و نتیجه آن درج شود .در گذشته
اکثر گزارش های روزنامه از مشکالت موجود در شهرستان ها بود ،اما اکنون بیشتر
تمرکز بر زاهدان است و توجه به شهرستان های دیگر کمتر شده است  .وی در بیان نقاط
قوت «سیستان و بلوچستان» استفاده از نیروی جوان و با انگیزه ،به روز بودن ،سرعت در
انتقال رویدادها ،نوآوری ،اجتماعی بودن ،در کنار مردم بودن و تخصصی بودن را نام برد
و اظهار کرد :توسعه بزرگ ترین استان کشور فقط در گرو فعالیت یک روزنامه ،رسانه یا
اداره نیست ،اما درباره این که روزنامه می تواند نقشی در رفع مشکالت مردم یا مطالبات
آنان داشته باشد باید از کارکنان روزنامه پرسید .چون اکثر گزارش های آن از میان مردم
و از دل آنان بوده است ،بنابراین درباره نتیجه آن گزارش ها هم باید خودشان اظهار نظر
کنند .وی تصریح کرد :درباره توسعه استان تا زمانی که دستگاه های اجرایی استان
همدل ،هم سو و هم راستا نشوند به نتیجه مورد نظر نخواهیم رسید و تالش یک روزنامه
یا یک اداره در این زمینه مصداق همان یک دست صدا نداشتن است تا همه دستگاه ها
هم سو نشوند به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

همکاری مستمر

رئیس سازمان جهادکشاورزی نیز گفت« :سیستان و بلوچستان» همیشه همکاری
مستمری با این سازمان در زمان های مختلف داشته است که جای تشکر دارد.
«رضا نجفی» افزود :خبرنگاران این روزنامه در حوزه اطالع رسانی با نهایت صبر و حوصله
در کنار ما بوده و آن چه را که باید به بهترین نحو منعکس کرده اند .البته این سازمان
مشکلی هم داشته است ،به ما تذکر داده اند که در کار خود جدی تر باشیم.
وی خاطرنشان کرد :با وجود مشکالتی که در استان وجود دارد این روزنامه پیگیر
گزارش ها و اطالع رسانی درست و دقیق است و همه موضوع های مربوط به سیستان و
بلوچستان را پوشش می دهد و در استان جایگاه ممتازی دارد.

روزنامه تالش بیشتری داشته باشد

شهروند دیگری نیز گفت :حضور یک روزنامه قوی برای بسیاری از مردم منطقه رویا بود
اما روزنامه سیستان و بلوچستان رویاها را به واقعیت پیوند زد که حاصل آن را می توان
تیراژ باالی این روزنامه در استان دانست اما با توجه به پهناوری سیستان و بلوچستان،
دست اندرکاران آن باید تالش فراوان داشته باشند تا بتوانند همه استان را تحت پوشش
خود قرار دهند.
«جهانتیغ» که کتابفروشی دارد ادامه داد :طی سال های گذشته دو روزنامه در استان راه
اندازی شد که پس از مدتی یکی از آن دو به هفته نامه و دیگری به دو روز تغییر ماهیت داد
اما " سیستان و بلوچستان" کار خود را ابتدا به عنوان ویژه نامه آغاز کرد و توانست در زمان
کمی به چاپ روزانه و روزنامه برسد که این می تواند موفقیتی برای آن محسوب شود.
وی بیان کرد :یکی از مشکالت مهم در استان موضوع های فرهنگی است که نبود
فرهنگ مطالعه را می توان از مهم ترین آن ها دانست از این رو با توجه به موفقیت روزنامه
سیستان و بلوچستان در استان باید گفت که به مباحث فرهنگی از جمله کتابخوانی
باید به عنوان یکی از موضوعات ویژه بپردازد تا در آینده گسترش فرهنگ کتابخوانی را
در استان شاهد باشیم.

اهمیت اقتصاد در سیستان و بلو چستان

یکی از فروشندگان گفت :روزنامه سیستان و بلوچستان توانسته است با انعکاس مطالب
و گزارش های کارشناسانه یا انعکاس مطالب اجتماعی جامعه در هوشیاری جامعه جوان
استان نقش مهمی ایفا کند در حالی که اخبار و گزارش های ادارات قسمت زیادی از
بسیاری جراید را تشکیل می دهد.
«حسین خــدادادی» افزود :متاسفانه در سنوات گذشته استان با مشکالت اقتصادی
فراوانی دست به گریبان شده است سرمایه گذاران خارجی کمتر وارد استان شده اند
از این رو "سیستان و بلو چستان" می تواند با انعکاس گزارش های اقتصادی در جذب
سرمایه گذاران نقش مهمی ایفا کند ،یا ستونی مرتبط به کاریابی و حوزه اقتصاد در
صفحات جای دهد تا قشر مستعد کا راستان بتواند از طریق آن اشتغالیابی داشته باشد.
وی ادامه داد :در بخش فرهنگ نیز باید برای معرفی تئاتر های روی صحنه ،فیلم های
سینمایی اکران شده یا معرفی کتب ستونی در نظر گرفته شود تا شهروندان با توجه به
این اطالعات برای نمایش فیلم ،تئاتر یا تهیه کتاب اقدام کنند.

قلم زنی بدون افراط و تفریط

امید به افقی روشن تر

معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل با اشاره به جایگاه «سیستان و بلوچستان» در
استان گفت :این روزنامه از جمله رسانه هایی است که به خوبی وظایف رسانه ای
خود را به ویژه در راستای توسعه منطقه سیستان ایفا کرده است و به منظور توسعه
استان قلم می زند.
«هوشنگ ناظری» افزود :نگاه این مجموعه هیچ گاه همراه با افراط یا تفریط نبوده،
همیشه با دید منصفانه در راستای رفع مشکالت مردم قدم برداشته و کمک زیادی
به توسعه منطقه سیستان کرده است ،قلم خبرنگاران این روزنامه در افزایش آگاهی
مردم و مسئوالن موثر بوده است.
وی ادامه داد :چنان چه جامعه ای از شرایط خود و مدیران اطالع داشته باشد و
در حد توان در راستای توسعه منطقه کمک کند ،بسیاری از مشکالت رفع خواهد
شد که اصحاب رسانه و به ویژه روزنامه سیستان و بلوچستان با دیدگاه خوب و نقد
منصفانه خود به این امر کمک زیادی کرده اند.
وی اضافه کرد :ایجاد تعامل میان مردم و مسئوالن در تحقق اهداف مورد نظر منطقه
می تواند رافع بسیاری از مشکالت کنونی باشد که روزنامه سیستان و بلوچستان با
مخاطب شناسی خوب و برقراری ارتباط همراه با حسن انجام کار توانسته است در
میان همه اقشار این منطقه جایگاهی ویژه داشته باشد.
وی ادامه داد :چنانچه این روزنامه ارتباط بیشتری با فضاهای دانشجویی ،جوانان،
دانش آموزی و اداری داشته باشد به طور قطع با شناختی که از جامعه هدف پیدا
می کند و با قلم درست و تاثیر گذارش موفق تر خواهد بود.
برخی از اصحاب رسانه مطالبی برخالف واقعیت منعکس می کنند که آن ها را از
رسالت اصلی دور می کند ،اما این مجموعه از زمان آغاز فعالیتش به خوبی عمل
کرده و هرگز از رسالت اصلی خود خارج نشده است.
به گفته وی چنان چه «سیستان و بلوچستان» در حوزه های روستایی و جوانان به
صورت تخصصی وارد شود و اطالعات را به خوبی منعکس کند موفقیت بزرگی
کسب می کند البته ،من نمره باالی  17را به عملکرد این روزنامه می دهم.

معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر هم به مناسبت هزارمین شماره روزنامه
سیستان و بلوچستان به خبرنگار ما گفت« :سیستان و بلوچستان» روزنامه ای بسیار
خوب با هیئت تحریریه ای فعال و همگام است که در استان با دید و نگاه منصفانه
فعالیت می کند ،امیدواریم فعالیت این روزنامه به همین روند ادامه داشته باشد
و با نگاه تیزبین خود پلی برای بررسی مشکالت مردم و نقطه نظرهای مدیران و
مسئوالن باشد.
«نبی بخش داودی» افــزود :این استان پهناور و گسترده محرومیت هایی دارد و
فاصله توسعه آن با دیگر استان ها محسوس است که رابطه منطقی و معقول رسانه
ها با مدیران و مسئوالن می تواند در ارائه و معرفی ظرفیت ها و پیگیری نارسایی ها
و مشکالت موثر باشد ،رسانه ها عالوه بر داشتن دید منطقی ،عاقالنه و حرفه ای
همواره باید انصاف را رعایت کنند که این ویژگی در روزنامه سیستان و بلوچستان
در مدت فعالیتش احساس شده است و امیدوارم که در ادامه کار محسوس تر و
بیشتر باشد.
وی ادامه داد :از رسانه ها انتظار می رود قبل از این که نقدها ،مطالبات و خواسته
های مردم را رسانه ای کنند جویای نظرها ،اقدام ها و پیگیری های مسئوالن هم
درباره آن موضوع باشند و بدون جانب داری و داشتن پاسخ مسئوالن مطلبی نشر
نکنند تا با نگاه دوسویه حق مطلب به درستی ادا شود .وی خاطرنشان کرد :با وجود
همه محدودیت ها و مشکالتی که در استان از لحاظ امکانات و اعتبارات وجود دارد
رسانه های استان تالش می کنند که به رسالت خود جامه عمل بپوشانند که در این
زمینه «سیستان و بلوچستان» به خوبی درخشیده است .برای رسیدن به درجه ای
مطلوب تر می طلبد که در کنار توجه به نقاط قوت ،ضعف ها هم شناسایی و رفع
شود ،اطمینان دارم که اگر روزنامه سیستان و بلوچستان با همین نگاه و دیدی که
دارد به فعالیت خود ادامه دهد افق روشن تری پیش روی آن خواهد بود.

رسانه ای با نگاهی دیگر

مدیر سازمان دانش آموزی استان هم اظهار کرد :تاریخ این سرزمین مملو از رسانه های
ریز و درشت کاغذی و مجازی است ،از رسانه هایی که با اهداف مقطعی پایه ریزی شده
تا آن هایی که حتی با بی مهری بازار کاغذ و چاپ همچنان پای از رکاب نکشیده اند و
با هر خون دل خوردنی که بوده است به حیات هر چند کم اثر خود ادامه داده اند .اما
در این میان و برای مخاطب روزنامه خوان« ،سیستان وبلوچستان» با نگاهی دیگر وارد
سپهر رسانه ای استان شد و به مدد تالش های ارزشمند هیئت تحریره خود توانست در
بازه زمانی کوتاه به جایگاهی برسد که در بسیاری از موارد منبع موثقی حتی برای رسانه
های مجازی برخط (خبرگزاری ها) باشد .چنین جایگاهی برای رسانه های کاغذی که
معموال در بسیاری از موارد محتوای خویش را از خبرگزاری ها دریافت می کنند نقطه
عطف است و البته بهتر بگویم نکته بسیار بارز و دارای اهمیت ویژه است.
«داوود صیاد» افزود :تاکید بر انتشار محتوای تولیدی در این روزنامه معرف جاندار بودن
آن است ،از سوی دیگر استقالل سیاسی با وجود برخی موارد منتشر شده که به این
موضوع لطمه وارد می کند نیز مورد اتکاست.
ورود تخصصی به حوزه های مختلف و تعامل دو سویه با دستگاه های اجرایی نیز بر قوت
این روزنامه افزوده است و اگر این موارد و بسیاری از موارد دیگر را به مثابه تکه های یک
پازل کنار هم قرار دهیم ،روزنامه سیستان وبلوچستان توانسته است راه چندین ساله
را یک شبه طی کند و اگر به سمت مخاطب پژوهی گام بردارد و توجه بیشتری به تولید
محتوای متناسب با جامعه را مد نظر خود قرار دهد می توان به جرات گفت که «بوی
بهبود ز اوضاع جهان می شنوم» .وی اضافه کرد :اگر شهرت ،جامعه شناختی و تولید
محتوای جذاب را از جمله عوامل موفقیت در یک رسانه کاغذی بدانیم ،این روزنامه به
سبب انتشار قریب به اکثریت مطالب مربوط به حوزه استان ،در جایگاه خوبی نسبت
به دیگر رسانه های هم صنف خود قرار گرفته است ،این روزنامه در قسمت های مختلف
خبرنگار خاص خود را دارد اما میزان شناخت هیئت تحریریه از وضعیت حوزه کاری خود،
دانش فردی و تخصص الزم در این زمینه نقطه ضعف مهمی است که متاسفانه گریبان
گیر بسیاری از رسانه های استان شده است .صرف تولید خبر و گزارش آن هم از زبان
این و آن اثر گذاری رسانه ای الزم را در پی نخواهد داشت چرا که تجمیع این دو در کنار
تحلیل عالمانه و مستند نگارنده است که مقصود نهایی را مشخص می سازد.
وی تصریح کرد :رسانه های ما در حوزه های تخصصی مختلف به ویژه در حوزه فرهنگ
و هنر ،به سبب ناآشنایی با چرخه فرهنگی استان اثرگذاری الزم را ندارند و امید است
این روزنامه که تعهد ،تخصص ،دقت و نوآوری را سرلوحه کار خود قرار داده است با ورود
تخصصی تر به این حوزه ها نقش بی بدیل خود را به نمایش بگذارد همان گونه که در
حوزه اجتماعی  ،آموزشی و  ...توانسته است خوش بدرخشد.

نیاز افزایش نیازمندی ها به سیستان و بلوچستان

شهروندی نیز گفت :روزنامه سیستان و بلوچستان پس از مدتی توانست جایگاه خوبی را
در استان بیابد و امروز در هر فروشگاه یا اداره ای می شود نسخه ای از آن را یافت و این
یعنی روزنامه توانسته است توان باالیی نسبت به برخی از رسانه های دیگر داشته باشد.
«احسان» افزود :یکی از نکات مثبت روزنامه سیستان و بلوچستان ،ستونی برای بیان
مشکالت مردم است اما خأل وجود بخش نیازمندی ها نیز در آن احساس می شود که
برطرف شدن آن می تواند به جامعه جویای کار استان کمک بسیاری کند.
به گفته وی در جراید استان ،صفحه نیازمندی ها وجود ندارد و این اتفاق در روزنامه
سیستان و بلوچستان ،ابتکاری نو در سیستان و بلوچستان است داشتن.

برقراری ارتباطی خوب میان مردم و مسئوالن

انتشار و بیان واقعیت ها

فرماندار سراوان نیز در این باره گفت« :سیستان و بلوچستان» یکی از روزنامه هایی
است که در موضوع های فرهنگی ،اجتماعی و  ...در استان توانسته است نقش
خوبی ایفا و در انعکاس مشکالت استان و آگاهی بخشی به جامعه به عنوان یک
رسانه موفق ارتباط خوبی را در میان مردم و مسئوالن برقرار کند.
«درویش نارویی» افزود :این روزنامه نقطه نظرهای مسئوالن و دولت را هم به شکل
منطقی و عاقالنه به جامعه منتقل می کند و نقش منطقی و درستی در حوزه اطالع
رسانی دارد.
وی بیان کرد :با توجه به این که روزنامه سیستان و بلوچستان سابقه کمتری از
برخی رسانه های استان دارد اما توانسته است جایگاه خود را پیدا کند و مورد
استقبال مردم و مسئوالن قرار گیرد.

فرماندار هیرمند نیز دربــاره جایگاه روزنامه در استان گفت :از زمان آشنایی با
«سیستان و بلوچستان» نسبت به دیدگاه و قلم خبرنگارانش که با هدف بیان
واقعیت ها و انتقال درست آن به جامعه بوده است ،نظر مثبتی داشته ام.
«محمد علی پیری» افزود :نقدهای این روزنامه منصفانه و دور از افراطی گری بوده
و در راستای سازندگی و رفع مشکالت مطرح شده است ،اما برخی اصحاب رسانه
شنیداری و مکتوب به رسالت اصلی خود در قبال جامعه به خوبی عمل نکرده اند.
وی اضافه کرد :بیان واقعیت ها از روزنامه سیستان و بلوچستان سبب شده است تا
امروز اثرهای خوب آن را بر زندگی مردم و کار مسئوالن مشاهده کنیم ،بنابراین به
عملکرد این روزنامه نمره  18می دهم و برای این که توانسته است در مدت کوتاهی
جایگاه خوبی در میان رسانه ها کسب کند این موفقیت را به عوامل آن تبریک می
گویم.

محتوا و اطالع رسانی دقیق و صحیح

فرماندار خاش هم در این باره گفت :نقش رسانه در زندگی انسان نقش انکارناپذیر
است ،به ویژه «سیستان و بلوچستان» با توجه به محتوا و اطالع رسانی دقیق و
صحیحی که دارد ،نقش راهبردی و مفیدی را برای افکار عمومی و اطالع رسانی
در جامعه ایفا کرده است.
«محمد اکبر چاکرزهی» ابراز امیدواری کرد :این روزنامه هم چنان در مسیر پویایی
و شکوفایی حرکت و به وظایف خود به درستی عمل کند ،مردم هم از وجود این
روزنامه در استان بهره کافی داشته باشند.
وی بیان کرد« :سیستان و بلوچستان» مرتب به دستم نمی رسد اما اخبار این
روزنامه را هر صبح از طریق سایت موسسه فرهنگی هنری خراسان مطالعه می کنم
و معتقدم که نقش پررنگ و مهمی در اطالع رسانی دقیق و به موقع در استان دارد.

توجه به معضالت منطقه بیشتر شود
فرماندار نیمروز هم گفت :موسسه فرهنگی هنری خراسان را به خوبی می شناسم
و تاثیر قلم خبرنگاران این مجموعه در «سیستان و بلوچستان» را مثبت ارزیابی می
کنم.
«حسن دهمرده» افزود :آشنایی من با روزنامه های سیستان و بلوچستان و خراسان
به زمان تصدیام به عنوان مدیرکل منابع طبیعی استان برمی گردد ،از عملکرد این
روزنامه رضایت کامل دارم البته کم و کاستی هایی نیز وجود دارد که امید است با
پرداختن بیشتر خبرنگاران این روزنامه به آن از جمله بیکاری و اشتغال بتوانند در
توسعه این منطقه نقش بسزایی داشته باشند.
وی توصیه ای هم به مجموعه داشــت و گفت :خبرنگاران روزنــامــه سیستان و
بلوچستان در ادامه فعالیت همچنان بدون افراط و تفریط قلم بزنند.

