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فرهنگ
مسئوالنی که با حضور در تحریریه روزنامه سیستان و بلوچستان سنگ تمام گذاشتند

خدا قوت خبرنگار

تحریریه روزنامه سیستان و بلوچستان
گروه فرهنگ
روز گذشته حال و هوای دیگری داشت.
مخاطبان قدرشناس در اولین ساعت های کاری با حضور
در رسانه خود ،ما را شرمنده محبت هایشان کردند .آن ها
آمده بودند تا به خبرنگاران این روزنامه خدا قوت بگویند.
به بیان نقاط قوت و ضعف روزنامه پرداختند و نشان دادند
که آن ها نیز همانند خبرنگاران این روزنامه برای پیشرفت
در عرصه خبر و بیان و انعکاس واقعی رخدادها حساس
هستند و دلشان برای توسعه استان می تپد .قدرشناسان
قلم با حضور در دفتر روزنامه نشان دادند که ارزش قلم و
تاثیر آن بر موضوع های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
 ...را می دانند .عالوه بر عرض تبریک ها بسیاری از اخبار
روز استان هم روی میز خبر آمد و گروهی نیز برای احترام
به قلم و قلمداران ،کیلومترها راه پیمودند و به تحریریه
روزنــامــه آمــدنــد .روز گذشته اگــر چه بــرای خبرنگاران
روزنامه سیستان و بلوچستان مملو از نشاط بود اما وظیفه
شان را در بیان رسالت خطیر و انعکاس مشکالت ،پیگیری
مطالبات و خواسته های به حق مردم این استان سنگین تر
کرد.

خوراک و محتوای روزنامه

مسئول دفــتــر نماینده ولــی فقیه
و رئــیــس شـــورای سیاست گــذاری
ائمه جمعه استان هم که به همراه
مدیرکل تبلیغات اسالمی در دفتر
روزنـــامـــه ســیــســتــان و بلوچستان
حضور یافت با تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار گفت:
خبرنگاران این مجموعه مطالب خوب و مورد نیاز مردم
را کار می کنند و امروز هم بر اساس انجام وظیفه و خدا
قوت در جمع این خبرنگاران حضور یافتیم.حجت االسالم
«غالمرضا عباسی» تصریح کــرد :واضــح است که پشت
صحنه یک روزنامه بسیار مهم است و به خودی خود یک
روزنامه نیست ،بلکه کسانی در آن مجموعه فعالیت دارند
که خوراک و محتوا می دهند و اگر این کار با انگیزه انجام
شود به روزنامه ارزش می دهند و امیدوارم شما روزنامه
نگاران هم در ارتقا و دفاع از نظام مقدس توفیق بیشتری
داشته باشید.

قدم در راه اطالع رسانی صحیح

مدیرکل تبلیغات اسالمی هم ضمن
خدا قوت به خبرنگاران «سیستان
و بلوچستان» گفت :رسالت اصلی
خبرنگاران توجه به واقعیت های
جامعه و ارتقا بخشی به نیازهای
فکری و فرهنگی جامعه است که اگر به این رسالت عمل
شود قسمتی از نیازهای جامعه تامین می شود و کمبودها
و کاستی هایی که سر راه مردم قرار گرفته است با پیگیری

و تالش خبرنگاران رفع می شود.حجت االسالم «عیسی
بزمانی» افزود :روز خبرنگار به نوعی تداعی کننده تالش
برای رساندن پیام مظلومیت انسان ها و رهایی از ظلم و
بیداد دنیای استکبار است که شهید صارمی آن را به رخ
کشید .امیدواریم خبرنگاران این روزنامه هم که برای
رساندن پیام مردم و اطالع رسانی صحیح و گره گشایی از
کار مردم قدم بر می دارند بتوانند به رسالت خود به خوبی
عمل کنند.

همراهی صادقانه ،مستمر و سازنده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز
که به همراه مدیر روابط عمومی این
ســازمــان مهمان روزنــامــه سیستان
و بلوچستان بود ضمن قدردانی از
همکاری خبرنگاران ایــن روزنامه
برای پوشش اخبار مربوط به این حوزه و مشکالتی که
کــشــاورزان با آن مواجه هستند گفت :بر خــود واجب
دانستیم به مناسبت بزرگداشت ایــن روز با حضور در
دفتر «سیستان و بلوچستان» از همراهی بی دریغ فعاالن
حوزه خبر در این روزنامه قدردانی کنیم«.مجتبی پیری»
ابراز امیدواری کرد :همراهی صادقانه ،مستمر و سازنده
خبرنگاران این رسانه با جهاد کشاورزی تــداوم داشته
باشد ،خواستار موفقیت و سربلندی این روزنامه و فعاالن
آن در حرفه مقدس اطالع رسانی و روشنگری هستیم.وی
ادامه داد :کشاورزی استان طی سال های اخیر گرفتار
مشکل خشکسالی و بحران کم آبی شده است ،متاسفانه
معیشت بیشتر مردم وابسته به کشاورزی است و در دیگر
حــوزه ها استان پیشرفت چندانی نــدارد که رونــق آن
همکاری رسانه را طلب می کند.
«مــحــرابــی» مــدیــر روابــــط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی هم گفت:
روزنامه های سیستان و بلوچستان و
خراسان همکاری ویژه ای با سازمان
جهاد کشاورزی دارد ،هر زمانی که با
این خبرنگاران ارتباط برقرار کردیم
پاسخ گوی ما و عصای دست ما بودند ،به ویــژه دربــاره
موضوع خشکسالی همگام و همراه ما هستند.

رسالت آگاهانه و مستند

مــعــاون آمــــوزش و پــــرورش ناحیه
 2زاهــــدان هــم بــه هــمــراه یکی از
کارشناسان و مسئول روابط عمومی
ایــن ناحیه بــا حــضــور در تحریریه
«سیستان و بلوچستان» با عرض خدا
قوت و رساندن پیام تبریک مدیر کل آموزش و پرورش به
خبرنگاران این روزنامه گفت :روزنامه پل ارتباطی خوب و
معتبری است که می تواند حلقه محکم و امید بخشی میان

مردم و مسئوالن باشد به ویژه در این زمان که وقتی وارد
صفحات مجازی می شویم بی اخالقی هایی می بینیم که
در فضای رسانه ای بیداد می کند« .نارویی» بیان کرد :اگر
روزنامه سیستان و بلوچستان بتواند با جایگاه و قدرتی که
دارد به دور از هر نوع جناح بندی ،رسالت خود را آگاهانه
و مستند انجام دهد برای ما به عنوان متولی فرهنگ و
آموزش مایه افتخار است .رسالت آموزش و پرورش بر هیچ
کس پوشیده نیست و در این راه به تنهایی نمی تواند موفق
شود مگر این که حضور همکاران رسانه ای را در کنار خود
داشته باشد ،زیرا با آگاهی بخشی و اعالم خدمات به مردم
می توان موفق عمل کرد.وی تصریح کرد :وقتی مردم به
شرایط استان آگاه شوند امید در وجود آن ها شکوفا می
شود .متاسفانه در برخی رسانه ها قلم شخصی شده است
و دشمنی و دوستی با فرد از طریق آن بیان می شود.

حق طلبی ،حق گویی و حق محوری

معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس
کل دادگستری که به همراه مدیر
پیشگیری ه ــای وضــعــی معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل در دفتر روزنامه سیستان و بلوچستان
حضور یافت با تبریک این روز و گرامی داشت یاد و خاطره
شهید صارمی گفت :اگر درباره فرهنگ و جامعه صحبت
مــی شــود ذهــن هــا بــه فعالیت مطبوعات بــرای توسعه
فرهنگی معطوف می شود که نوعی عملیات معنوی است.
در این عملیات معنوی نگاه به مطبوعات وجود و ساختار
فکری و فرهنگی رسانه های جمعی تاثیر و تاثر متقابل
دارد« .محمد علی حمیدیان» بیان کرد :در حوزه فرهنگ
و توسعه آن مطبوعات مجاری انتقال محتوای فرهنگی
محسوب می شوند .مطبوعات می تواند فرهنگ ها را
فاصله دهد یا به هم نزدیک کند .میزان سنجش شکوفایی
یا رکــود مطبوعات رشــد کمی میزان انتشارات آن ها
نیست ،زیرا در بسیاری از موارد برخی از روزنامه ها ممکن
است تیراژ کمی داشته باشند اما عمق وجــودی زیادی
دارد ،به عالوه مطبوعات با وجود گسترش فضای مجازی
همچنان پر قدرت و با نفوذ حضور دارند و صف اول عوامل
شکل دهنده افکار مردم هستند.وی ادامه داد :خبرنگار
باید نقاد باشد نه ناقل ،ناقل بودن کار بسیاری از مردم
است و نیاز به تخصص ندارد ،در حالی که خبرنگاری یک
حرفه است و باید نقادی کند و یک خبر را بسازد و به جامعه
خودش انتقال دهد .خبرنگار را یک واژه نمی دانیم ،در
واقع خبرنگار یک راه و مسیر است و باید واقع بین باشد
تا بتواند روایتگر تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
باشد و آن ها را به تصویر بکشد تا از تک سونگری حذر
شود .وی اظهار کرد :خبرنگار باید به درستی خبرهای
جامعه را منعکس کند و اسیر دغدغه معیشتی خود
نباشد ،از این حیث می توان گفت خبرنگار یک آشنای

ناآشناست ،اگر چه بسیاری از افراد او را می شناسند اما
با دغدغه ها ،مشکالت و موضوع های شخصی این افراد
آشنایی چندانی ندارند.وی درباره روزنامه های خراسان و
سیستان و بلوچستان اظهار کرد :مطالب این روزنامه ها به
حقایق نزدیک است و ویژگی هایی مانند حق طلبی ،حق
گویی و حق محوری که در یک خبرنگار باید وجود داشته
باشد در خبرنگاران این مجموعه دیده می شود.

رقم زدن اتفاقات مثبت در استان

مدیرکل تعزیرات حکومتی که به
همراه مسئول روابــط عمومی این
اداره کل در دفتر روزنامه سیستان و
بلوچستان حضور یافت ضمن تبریک
این روز به خبرنگاران مجموعه گفت:
خبرنگاری شغل مقدسی است که در توان همه نیست.
کسانی که در این سنگر خدمت می کنند باید تخصص،
تسلط و صداقت الزم را در تهیه خبر داشته باشند« .حیدر
میرزایی» با بیان این که خبرنگاران این روزنامه با همت و
تالش اتفاق های مثبت را در استان رقم می زنند افزود:
بسیاری از موضوع ها اگر به خوبی انعکاس داده نشود
مسئله و مفسده ایجاد می کند .امانت داری بسیاری از
رسانه ها و خبرنگاران در انعکاس اخبار به گونه ای است
که مشکلی برای دستگاه ها ایجاد نمی کند و حرمت ها و
شخصیت ها حفظ می شود .وی تصریح کرد :پیشنهاد می
شود اقدام های انجام شده بیشتر منعکس شود ،مشکالت
زیادی به دلیل نوسانات اخیر در بازار به وجود آمده است
که همکاران ما شبانه روز در حال رسیدگی به تخلفات
هستند تا ضرری به مصرف کننده وارد نشود.
«میری» مسئول روابط عمومی این
اداره کل هم گفت :انتقاد صحیح
رســانــه هــا از دستگاه هــا و نهادها
می تواند سازنده باشد .جریمه ها
و محکومیت های باال نشان دهنده
عملکرد ایــن اداره کل در برخورد
با متخلفان است .برخی از رسانه ها ممکن است تقدس
قلم خبرنگاری را زیر سوال ببرند .به گفته وی ،روزنامه
سیستان و بلوچستان مورد وثوق و اعتماد کامل است و
اخبار را به صورت عینی و با رعایت صداقت انعکاس می
دهد.

همگام و صمیمی

نماینده اداره کل بنادر و دریانوردی
کــه بــه هــمــراه کــارشــنــاس روابـــط
عمومی این اداره کل کیلومترها راه
را از چابهار پیموده بودند تا در جمع
ما باشند گفت :همکاری این روزنامه
و خبرنگاران آن با اداره کل بنادر و دریانوردی صمیمانه

و صادقانه اســت .همکاران رسانه ای ما در «سیستان
و بلوچستان» همیشه همگام ما بــوده انــد ،بنابراین بر
خود واجب دانستیم حامل پیام تبریک مدیرکل بنادر و
دریانوردی به خبرنگاران این رسانه مردمی باشیم«.مهدی
زاده» افزود :اقدام هایی برای توسعه بندر چابهار در حال
انجام است و سرمایه گذارانی از کشورهای خارجی در این
بندر عالقه به سرمایه گذاری دارند.

ویژگی های «سیستان و بلوچستان»

معاون مطبوعاتی و فرهنگی مدیر
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز که
به همراه مدیر روابــط عمومی این
اداره کل و رئیس هیئت مدیره خانه
مطبوعات استان روز گذشته مهمان
«سیستان و بلوچستان» بود ،ضمن تبریک این مناسبت
به خبرنگاران روزنامه گفت :خبرنگاران پل ارتباطی
حاکمیت و مردم و چشم بیدار مردم هستند و عملکرد
مسئوالن را در بوته نقد و آزمایش قرار می دهند و دغدغه
مردم را دارند که این نوع نگاه قابل تقدیر است ،آن هایی
که بدون توجه به دغدغه مردم در وادی خبر ورود می کنند
موفق نخواهند بود .نگاه خبرنگاران باید فرهنگی باشد،
اگر با دید مالی وارد این مقوله شوند راه را اشتباه رفته
اند« .مرتضی سلطان نژاد» افزود« :سیستان و بلوچستان»
از نظر محتوایی تالش زیادی می کند و مطالب آن کپی
پیست نیست ،خبرنگاران این روزنامه خودشان تولید
مطلب می کنند و برخی از رسانه ها بدون ذکر منبع از
اخبار و گزارش های آن ها اقتباس می کنند .توزیع فراگیر
روزنامه ،تعامل خوب با دستگاه های مختلف و پوشش
مناسب رویدادهای مختلف از دیگر ویژگی های این رسانه
پر مخاطب است« ،سیستان و بلوچستان» با خبرنگاران
فعالش و برجسته اش اخبار و گزارش های تأثیرگذار و
مفیدی را تهیه و منتشر می کند که جای تقدیر دارد.

عشق به خبر و خبرنگاری

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات
استان نیز گفت :خبرنگاران طالیه
داران جبهه آگاهی بخش جامعه
هستند و با تالش خستگی ناپذیر
و صادقانه با اطالع رسانی شفاف
و بهنگام برای بیان واقعیت ها از هیچ کوششی دریغ
نمی کنند و عشق به خبر و خبرنگاری سبب می شود
که گاهی خود و مشکالتشان را فراموش کنند«.محمد
شــکــوهــی ف ــر» افــــزود :بــا تــوجــه بــه موقعیت اســتــان
«سیستان و بلوچستان» یکی از تاثیر گذار ترین روزنامه
های استان است و با قدرت و به صورت موفق عمل می
کند که برای این رسانه و خبرنگاران آن آرزوی موفقیت
می کنم.

پیام های تبریک روز خبرنگار
روز گذشته جمعی از مسئوالن به مناسبت روز خبرنگار با
حضور در دفتر روزنامه سیستان و بلوچستان خبرنگاران
و دست اندرکاران این روزنامه را شرمنده الطاف خود
کردند .در این میان برخی مدیران نیز با ارسال پیام های
تبریک از خبرنگاران این مجموعه تقدیر کردند.
* مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی که در زاهدان حضور
نداشت به صــورت تلفنی و همچنین با ارســال پیامی
این روز را به خبرنگاران ما تبریک گفت .در متن این
پیام آمده است :واالیی قلم و نوشتن آن ارزشی جاودان
دارد ،که پروردگار متعال به آن قسم خورده است .عشق،
امید و آرمــان های تعالی بخش یک ملت ،سرخط های
خبری روزانه خبرنگاران و راویان حقیقتی است که برای
پیشرفت و تعالی ایران عزیز ،پویا و با نشاط از هیچ تالشی
فروگذار نمی کنند .سالروز بزرگداشت مقام خبرنگار را
به این وارستگان بی ادعا صمیمانه تبریك و تهنیت عرض
می کنم و برای همه دست اندركاران عرصه خبر و اطالع
رسانی در سایه سار الطاف الهی و ظل توفیقات حضرت
ولی عصر (عج) آرزوی بهروزی ،توفیق و سالمت دارم.
* «علیرضا جالل زایی» مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری نیز با صدور پیامی فرا رسیدن 17
مرداد ماه روز خبرنگار را به همه فعاالن عرصه خبر و اطالع

رسانی تبریک گفت .در متن این پیام آمده است :حضور در
عرصه اطالع رسانی و نگاه بلندی که همواره جویای حق
و حقیقت است ،به طور قطع پیشرفت و توسعه جامعه را به
دنبال خواهد داشت .خبرنگار گوهر راستی را به ارمغان
آورده و رشد اندیشه و روشنایی نگاه ها را بشارت می دهد.
با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای واال مقام عرصه خبر
و اطالع رسانی به ویژه شهیدان ارجمند شهید محمود
صارمی ،شهید محسن خزایی ،شهید برخوردار و شهید
ذوالفقاری این ایام شکوهمند را به همه فعاالن عرصه
خبر و اطالع رسانی تبریک عرض می کنم ،همت واالی
خبرنگاران را ارج نهاده و از زحمات و تالش های بی شائبه
اصحاب محترم رسانه در عرصه های مختلف قدردانی
می کنم.هفدهم مرداد ماه روز بزرگداشت مقام خبرنگار؛
فرصت مغتنمی است برای بزرگداشت تالش ها ،نگاه ها و
اندیشه هایی كه در قامت قلم و در مسیر حق گویی و حق
جویی متبلور می شوند تا با برافروختن چراغ صداقت و
آگاهی بخشی ،پرده از ناآگاهی ها بردارند.
* «داووی» فرماندار ایرانشهر هم طی پیامی روز خبرنگار
را تبریک گفت ،در متن این پیام آمده است :با گرامی
داشت یاد و خاطره شهدای بزرگوار عرصه خبر و اطالع
رسانی ،به ویژه شهید محمود صارمی و با نکوداشت یاد

و خاطره خبرنگاران شهید استان ،شهیدان برخوردار،
ذوالفقاری و شهید خبرنگار مدافع حرم ،شهید محسن
خزایی ،این روز بزرگ را به همه فعاالن عرصه خبر و اطالع
رسانی تبریک عرض می کنم ،از تالش و اهتمام ویژه
اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و اطالع رسانی فعالیتها
ی ایران قدردانی
و خدمات نظام مقدس جمهوری اسالم 
و موفقیت و سالمتی همه خبرنگاران متعهد و كوشای
منطقه را از درگاه خدای عزوجل مسئلت می کنم.
* «جواد ساالرزهی» ،مدیرکل روابط عمومی استانداری نیز
طی پیامی ضمن تبریک این روز به خبرنگاران نوشت17 :
مردادماه ،مغتنم فرصتی است برای نكوداشت سنگربانانی
كه سالحشان قلم است و رزمشان آگاهی بخشی آنانی كه
بی قرار بر مدار حوادث می كاوند تا روحی دوباره ببخشند بر
كالبد تشنه دانستن .فرارسیدن روز خبرنگار را با پاسداشت
یاد و خاطره شهید محمود صارمی و دیگر شهدای خبرنگار و
ادای احترام به جایگاه پیشكسوتان این عرصه خطیر ،تبریك
و تهنیت عرض می کنم و از اهتمام واال و زحمات شبانه روزی
همه ساعیان و همكاران ارجمند حوزه خبر و اطالع رسانی،
تقدیر و تشكر می کنم.
* دکتر «محمد مهران امینی فرد» ،رئیس دانشکده علوم
پزشکی ایرانشهر نیز به مناسبت فرارسیدن  ۱۷مرداد ،روز

خبرنگار را به اصحاب رسانه ،جراید و خبرنگاران تبریک
گفت .در متن پیام وی آمــده اســت :گرامی باد یاد و نام
شهید محمود صارمی و شهدای خبرنگار که در راه انجام
وظیفه ،بقای حقیقت را به بقای خود ترجیح داده و با ایثار
جان به شرافت این حرفه مقدس اعتباری فزونتر بخشیده
و به سوگندشان به قلم و قداست آن تا انتها وفادار ماندند.
خبرنگاران عزیز؛ از این که در عرصه سالمت و در راه رسالت
خطیر و سترگ آگاهی بخشی به مردم از طریق اطالعات
دقیق و وثیق به تصویر عینی از واقعیت به ویژه افزایش آگاهی
های سالمت محور و اجــرای موفق برنامه تحول سالمت
تالش کردید و در راه دست یابی به اطالعات حقیقی و
موثق همسو با وجدان اخالقی و شرافت حرفه ای اهتمام
می ورزیــد ،تشکر و تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت
۱۷مــرداد روز خبرنگار ،تقدیم شما تالشگران عرصه خبر
می کنم .از جهاندار جهان آفرین عزت ،سالمتی ،توفیق و
سربلندی را برای همه دستاندرکاران خبر و رسانه به ویژه
خبرنگاران محترم حوزه سالمت مسئلت دارم.
* «عبدالصمد محمدپرست » ،رئیس هـیئت بدنسازی و
پرورش اندام اسـتان نیز با صدور پیامی روز خبرنگار را به
خبرنگاران «سیستان و بلوچستان» تبریک گفت ،در متن
این پیام آمده است :خبرنگاران و اصحاب رسانه در جامعه

به عنوان چشمانی بینا ،زبانی گویا و با قلمی توانا و وجدانی
بیدار گام در عرصه روشنگری و خبر رسانی گذاشته و با ابزار
مقدس قلم در پیشبرد برنامه ها و تعالی کشور و سربلندی
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایــران در جهان معاصر با
نقدهای خیرخواهانه خود نقش مهم و ارزنده ای را ایفا می
کنند .بی تردید نقش حیاتی و غیر قابل انکار رسانه ها در
راهنمایی جامعه به سمت سعادت و توسعه هر چه بیشتر
کشور بسیار مهم و ستودنی است .رسالت این قشر فرهیخته
و پرتالش به عنوان طالیه داران و پــرچــمــداران عرصه
روشنگری افکار عمومی و اطالع رسانی مایه مباهات است .
همانا دموکراسی واقعی هر دولتی را در سیستم خبر رسانی
و روشنگری صنف پرتالش اصحاب رسانه ،روزنامه ها و صدا
و سیمای این جامعه می توان دید ،بدون شک این روشنگری
ها سر آغاز بالندگی و رشد فرهنگی تمدن هاست .به منظور
بهبود وضع جامعه و کمک به توسعه همه جانبه و پایدار کشور
چه در زمینه ورزشی ،اقتصادی سیاسی یا دیگر موضوع ها
مربوط به اداره کشور ،برای این تالش ها به انصاف هر جامعه
ای مدیون اطالع رسانی این صنف زحمت کش و پرتالش
است که همواره در همه فراز و نشیب ها و روزهــای تلخ و
شیرین منادی حقوق ملت و یار و یاور کارگزاران نظام مقدس
جمهوری اسالمی بوده اند.

معاونمطبوعاتی
و فرهنگی مدیر
کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی:
«سیستان و
بلوچستان»از
نظرمحتوایی
تالش زیادی
می کند و
مطالب آن کپی
پیستنیست،
خبرنگاراناین
روزنامه خودشان
تولید مطلب می
کنند و برخی از
رسانه ها بدون
ذکر منبع از اخبار
و گزارش های
آن ها اقتباس
می کنند

