 صاحب امتیاز و مدیر مسوول :ذبیح اله بلوردی

حاشیه  -خبر

 وب سایتwww.negarestannews.com :

حاشیهای که در رسانهها بازتاب زیادی داشت

چرا تلویزیون
سخنان روحانی را تحریف کرد؟

ل در رسانههای خصوصی
ل قو 
تأکید و بزرگنمایی بخشی از یک رویداد یا نق 
یا حزبی با توجه به خط مشیهای تعیینشده ،شاید امری طبیعی بهنظر
برس��د؛ هرچند در این نوع رسانهها هم مغایر با اصول حرفهای مینماید
اما حذف پوشش بخشی از یک خبر یا نقل قول و تأکید بر سایر بخشها،
ن هم در رس��انه
بهگون��های که محت��وای رویداد را متفاوت جلوه دهد ،آ 
عمومی که داعیهی ملی بودن دارد ،قطعاً برخالف اخالق حرفهای قلمداد
میشود .این اتفاقی است که دو سه روز قبل در تلویزیون ملی و اسالمی
ایران رخ داد .دکتر حس��ن روحانی روز سهشنبه  ۱۴-فرودین -در دیدار
نوروزی جمعی از وزیران ،استانداران و مدیران دستگاههای اجرایی کشور،
در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه «خواست مردم از دولتی که به آن
رأی دادهاند ،تالش بیشتر برای تقویت رفاه و امنیت است» ،گام برداشتن
در مسیر گسترش بیشتر دسترسی به فضای ارتباطی ،اطالعات و قدرت
انتخاب مردم را ضروری دانس��ت و اظهار کرد که داشتن پیامرسانهای
ایران��ی ،توانمند ،امن و ارزان که بتوانند مش��کل و نیازهای مردم را حل
کنند ،بیتردید باعث افتخار همگان خواهد بود.
روحانی با تأکید بر اینکه بنای نظام بر رفع انحصار از فضای پیامرسانها
بوده اس��ت نه فیلتر و بس��تن فضای مجازی ،ادامه داد که «کام مردم را
با اینگونه حرفها تلخ نکنید ،در فضای بحران بیکاری تیش��ه به ریشه
اشتغال نزنید» اما این در حالی است که اخبار شبانگاهی سیما در همان
روز ،تنها به پوشش این بخش از سخنان روحانی پرداخت که با تقویت
پیامرسانهای داخلی ،انحصار پیامرسانهای خارجی را میتوان کاهش
داد ،و از انعکاس سایر بخشهای سخنان رئیسجمهوری خودداری کرد.
تلویزی��ون ک��ه در چند هفتهی گذش��ته ب��ه تولی��د گزارشهایی از
پیش طراحیش��ده با پیشفرضهای مش��خص در توجیه فیلترینگ
پیامرس��انهای خارجی و مش��خصاً تلگرام پرداخته است ،در واقع در
گزارش آن ش��ب خود ،چینشه��ا را به گونهای ق��رار داد که رویداد،
اینگون��ه به مخاطب منتقل ش��ود که رئیس جمهوری کش��ور نیز با
فیلترینگ موافق شده است(!)
نگارستان
خبرهای منابع رس��می حکایت از افزایش چش��مگیر
مسافرتهای نوروزی در س��ال جاری است .در همین
اس��تان کرم��ان فرمانده پلیس راه ش��مال اس��تان از
افزای��ش  60درص��دی مس��افرتها در س��ال ج��اری
به نس��بت س��الهای قبل خبر داد ک��ه چنانچه آن را
به کل کش��ور تعمی��م بدهی��م صرفنظ��ر از افزایش
جمعی��ت و تعداد خودروه��ا ،در مییابیم ایرانیها در
س��ال جاری مس��افرتهای بسیار بیش��تری به نسبت
س��ال قب��ل و س��الهای قبلت��ر از آن داش��تهاند .اما
جدای از تفریح و س��یاحت در ابتدای فصل بهار که از
ویژگیهای ایرانیان اس��ت و باعث نشاط و تنوع روحی
و روانی میش��ود و از س��ویی دین هم به س��فر و سیر
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 سامانه پیام کوتاه  30007258 :همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

پیامبر گرامی اسالم :هر كه راهى رود كه در آن دانشى
جويد ،خداوند او را به راهى كه به سوى بهشت است ببرد،
و برترى عال ِم بر عابد ،مانند برترى ماه در شب چهارده،
بر ديگر ستارگان است.

چه کسی فرماندارسیرجان میشود؟

 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :

 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)

 تلفن ها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

سال بیست و یکم  شماره   1121شنبه  18فروردین 1397

 چاپخانه :سازمان چاپ و

انتشارات دانشگاه آزاد

با خاتمه مأموریت محمدحس��ین کرانی فرماندار سیرجان در وزارت کشور و
بازگشت وی بهمحل کار قبلی خود مجتمع معدنی گلگهر ،موضوع فرماندار
جدید س��یرجان و اینکه چه کس��ی در این سمت مشغول به کار خواهد شد
به موضوع روز تبدیل ش��ده و در این میان ش��ایعات زیادی مطرح شده است.
شایعات مذکور که بیش��تر جنبه حدس و گمان دارد پیرامون افراد مختلفی
برای تصدی فرمانداری سیرجان بر سر زبانها افتاد .در این میان از دکتر اکبری
رئیس دانشگاه آزاد و دکتر بلوردی رئیس سازمان نظام پزشکی و بیمارستان
غرضی قبل از دیگران نام برده شد که هردو تکذیب کردند .در همین حال از
کربالیی فرماندار رفسنجان ،علوی فرماندار بافت و حاتمی رئیس دفتر استاندار
نیز سخن بهمیان آمد که با رد این شایعات توسط برخی نامبردگان و بهدنبال
سید شجاعالدین
تماس با بعضی از منابع در اس��تان متوجه ش��دیم موضوع ّ
گلس��رخی مدیرکل اجتماعی استانداری ،شهباز حسنپور مشاور استاندار در
امور ایثارگران و عباس دعاگویی مدیرکل دفتر سیاس��ی استانداری بهصورت
جدیتری مطرح اس��ت .حال ک��دام یک از این افراد و ی��ا احیاناً فرد دیگری
تصدی فرمانداری س��یرجان را بر عهده میگیرد باید به انتظار روزهای آینده
ّ
نشست .البته آنچه مهم است اینکه در ابتدای سال جدید باید درتعیین تکلیف
فرمانداری از سوی محمودی استاندار کرمان تسریع شود تا شهر ،هرچه زودتر
مدیر اجرایی و سیاسی خود را بشناسد.

بخشدار سرپرست فرمانداری  شد

تا تعیین فرماندار بعدی ،بخش��دار مرکزی سیرجان سرپرست فرمانداری
شد .بر پایه این خبر مهندس امید علیرضازاده طی حکمی از سوی استاندار
کرمان تا انتخاب فرماندار جدید بصورت موقت سرپرست فرمانداری شد تا
امور جاری شهر دچار اختالل نشود.

حوادث نوروزی  12کشته داشت

حضور کم سابقه مسافران نوروزی در سواحل بندرعباس

یک و نیم میلیارد لیتر بنزین در نوروز امسال دود شد

خوب و بد سفرهای نوروزی
و س��یاحت البته با رعایت آداب صحیح آن س��فارش
کرده ،روی دیگر س��فرها مشکالت و حواشی بسیاری
اس��ت که بهدلیل عدم رعایت هم��ان آداب و اصول در
س��فرها پیش میآید .حوادث ناخوشایند جادهای یکی
از همینهاست .آمار وحش��تناک تلفات جان باختگان
س��فرهای ن��وروزی ،مصدومی��ن بیش��مار تصادفات
جادهای ،غرقش��دگان در دریا ،در راهماندگان وس��ایر
حوادث و حواشی ناراحتکننده از جمله مصایبی است
که در مسافرتهای ما ایرانیها به دلیل عجول بودن و

رعای��ت نکردن قوانین و توصیههای مکرر پیش میآید
و هیچگاه عبرتمان هم نمیش��ود .از اینها گذش��ته
ضرره��ای اقتصادی که بهدلی��ل هزینههای زائد و غیر
ضروری در س��فرها میش��ود غصه دیگری اس��ت که
پس از سفرها و س��رد شدن بدن گرم مسافران پس از
بازگشت به خانه کم کم احساس میشود.
ی��ک آم��ار اقتص��ادی میگوی��د :ایرانیها ب��ا نیمی از
هزینههای غیرضروری خود و دوری از اسراف میتوانند
همین س��فرها را با همین کیفیت بهخوبی انجام دهند

در تعطیالت نوروز امسال در اثر سوانح رانندگی در جاده ها و خیابان های
س��یرجان  12نفر کش��ته و  12نفر مصدوم شدند 8 .نفر از کشته شدگان
مربوط به حوادث جاده های خروجی س��یرجان به س��مت کرمان و بندر
عباس اس��ت و  4نفر نیز موتورسوارانی هستند که در خیابان های کافی،
کمربندی و جاده فرعی حسین آباد در اثر برخورد موتور سیکلت حامل
آنها با خودروهای سواری جان باختند / .نگارستان ،فروردین1379

اما زمان��ی متوجه این ضررها و بیتدبیریها در مخارج
خود میشوند که در بازگشت از سفر با جیبهای خالی
خود مواج��ه میگردند .همه اینها یک طرف و لطمهای
که اینگونه سفرها به اقتصاد و سرمایههای کشور میزند
یک طرف .درس��ت یک روز پس از تعطیالت نوروز بود
که از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور
اعالم شد ایرانیها در س��یزده روز تعطیل یک میلیارد
و دویست و شصت میلیون لیتر بنزین مصرف کردهاند.
با این آمار واقعاً دود از س��ر آدم بیرون میزند .این آمار
را اضافه کنید بهمی��زان مصرف بنزین چند روز قبل از
تعطیالت که خیلیها در دو س��ه روز قبل از آن ،س��فر
خود را شروع کردند و دو سه روز بعد از  13که برخیها
تا جمعه در سفر بودند ،که با این حساب قطعاً این آمار
به باالتر از  1/5میلیارد لیتر میرسد.

حال برخی میپرس��ند چارهای مگر هس��ت و ناچار از
س��وخت بنزین هستیم .این درس��ت اما باور کنید اگر
موتور و سیس��تم مصرف بنزین در بسیاری خودروهای
دس��ت دوم تا چندم که تعدادش��ان نیز الی ماشاا ...در
کشور ما کم نیست تنظیم باشد ،و اگر به جای استفاده
وسیع از خوردروهای شخصی به فکر استفاده از ناوگان
حم��ل و نقل عمومی باش��یم ب��ا یک تیر چند نش��ان
زدهای��م .اول اینکه از ترافی��ک جادهای و حوادث ناگوار
آن کم کردهایم ،دوم اینکه به سالمسازی محیطزیست
کمک میش��ود و س��وم اینکه ،هم به جیب خود و هم
به س��رمایههای سوختی کشور لطمه اقتصادی کمتری
وارد ساختهایم وگرنه کسی مخالف سفر و گشت و گذار
نیست که اتفاقاً نیاز روحی و جسمی همه است و بدون
تردید انجام آن کمی تا قسمتی ضروری.

