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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید
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معاون دادستان سیرجان:

جامعه خالی از جرم نداریم
بیژن ادبی:

 انتظار ما از رسانه ها بیشتر است

| تیم فوتبال گلگهر |

حضور تیم فوتبال گل گهر سیرجان در
جمع  8تیم پایانی (یک چهارم نهایی
)جام حذفی کشور یک اتفاق خوب
برای عالقمندان فوتبال در این شهر
است .این تیم عصر پنجشنبه
با شکست سه بر صفر تیم پارس
جنوبی جم به این مرحله رسید .قبل
از آن تیم فوتبال آرمان گهر پس از
غلبه بر ملوان انزلی ،روز دوشنبه با
شکست استقالل خوزستان از تیم های
صدرجدول لیگ یک کشور به دومین
پیروزی ارزشمند خود در هفته های
اخیر دست یافت تا هفتهی خوبی برای
فوتبال سیرجان رقم خورده باشد.

| تیم فوتبال آرمانگهر |

در جریان جلســه هماندیشی نمایندگان رسانهها با مســئوالن برگزاری انتخابات
که با صحبتهای معاون سیاســی امنیتی فرماندار پیرامون انجام مراحل مختلف
انتخابات شــوراها همراه بود ،بخشی از جلسه به انتقادات رسانهای پیرامون آنچه
«تخلفات انتخاباتی» میگفتند ســپری شد .در این جلســه قاضی قدیمی معاون
دادســتان عمومی و انقالب سیرجان که به نمایندگی از دستگاه قضایی در جلسه
حضور یافته بود به برخی ســؤاالت رســانهها پاســخ داد .وی با اشاره به ضرورت
برگزاری چنین جلســاتی با حضور اهالی رســانه ضمن استقبال از جلسات مشابه
گفت :بیشک چنین تعاملی ازسوی ما و رسانهها باید در چنین محیطهایی برگزار
و شــرایط جامعه رصد شــود .برگزاری چنین جلساتی این ُحســن را دارد که از
نزدیک با دغدغههای اهالی رسانه در موضوعات مهم اجتماعی مثل انتخابات آشنا
میشــویم .وی افزود :همانگونه که ما و هر مجموعه ســازمانی دیگری قوانین و
رســالتهای مشــخص در این خصوص داریم ،مطبوعات نیز از قوانین مشخصی
مقدس است .قاضی قدیمی گفت:
برخوردار هســتند و رسالت رسانه بســیار واال و ّ
البته من مســئله عدم شفافیت را که از سوی شما مطرح شد نمیپذیرم که آن را
بدون مستند مطرح کنید و افکار عمومی هم دچار مشکل شود .در مورد انتخابات
گذشــته شوراها باید بگویم که بسیاری ادعاها و گزارشهای تأیید نشده را شخصاً
خودم با حضور در محل بررســی کردم اما حقیقتاً مستندات کفایت نمیکرد .مث ً
ال
میگفتند در فالنجا کیف گذاشتهاند و سبد سبد پول میدهند.
ما با مجوز مســئوالن دستگاه قضا و دادستانی رفتیم و از نزدیک مسئله را بررسی
کردیم اما وقتی از نزدیک بررســی کردیم ،مدرک مســتندی بــرای احراز جرم و
برخورد قضایی نبود .وی در ادامه با اشــاره به طرح تحول قضایی که اخیرا ً توسط
رییس قوه قضاییه مطرح شده است ،افزود :قاعدتاً ما هم به عنوان دستگاه قضایی،
ضعفهایی داریم ،به هر حال وقتی میگویند تحول در قوه قضاییه ،یعنی ایراداتی
بــوده که در رأس قوه به دنبال مرتفع کردن آن موارد هســتند .ما این موضوع را
میپذیریم اما آنســوی قضیه یعنی اشتباهات رسانهها را هم باید دستاندرکاران
رســانهها و مطبوعات محلی ببینند و بررســی کنند .نشــریهای که اخالق و ادب
را زیرســؤال میبرد و به دنبال انتقام شــخصی اســت ،کجــای کارش مطابق با
قانون یا رســالت مطبوعاتیاش اســت؟ اگر مسئولی در شــورا یا هرجای دیگری
ماننــد ریاســت جمهوری نقطه ضعفــی دارد و نقدی به او داریــم ،باید این نکته
را هــم در نظر بگیریم که مــا خودمان او را انتخاب کردیــم .مقام معظم رهبری
نظرگرفتن همه جوانــب ،انتخاب اصلح
همواره میگویند ســعی کنید که بــا در
ِ
داشــته باشید .ایشــان اینهمه تأکید میفرمایند که نقد کنید اما تخریب نکنید.
در حقیقــت ،مطبوعــات میتوانند تواناییها و ظرفیتهــای کاندیداها را بگویند،
حتــی میتوانند به نقاط ضعف آن کاندیدا اشــاره کنند امــا نباید تخریب کنند.
وی گفت :در همین جلسه برخی مدعی شدند که مجریان انتخابات شفافیت ندارند،
اص ً
ال اینگونه نیست .ما مجری قانون هستیم و طبق بخشنامهها و دستورالعملها
با رعایت اصل شــفافیت عمل میکنیم .حال من سؤالی از شما رسانهها داریم ،آیا
ما جامعه عاری از جرم داریم؟ اگر باشد که مدینه فاضله است! اینطور نیست و ما
هستیم که باید به اتفاق هم نواقص را شناسایی و جامعه را بسازیم.

هفتهای خوب
برای فوتبال
سیرجان

| عکسها :سیّد حسین موسوی |

چه کسی فایل صوتی ظریف را منتشر کرد !

انتشــار فایل صوتی وزیر خارجه و رساندن آن
به شــبکههای بیگانــه جنجالیترین خبر حال
حاضرکشــور اســت .پروندهای که تاکنون 15
ممنوع الخروجی داشته است.
اما بر ســر اینکه چه کســی یا کســانی فایل
مصاحبه وزیر خارجه را منتشــر کــرده و یا در
مســئولیت خود کوتاهــی کردهانــد خبرهای
متناقضی منتشــر شده اســت .اولین متهم این
رویداد حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رییس
جمهــور و رییس مرکز اســتراتژیک ریاســت
جمهوری اســت که گفته میشــود از اســناد
محرمانه دولــت در این مرکز به خوبی حفاظت
نکرده اســت .او روز پنجشنبه از سمتش برکنار

شــد تا اولین قربانی این پرونده جنجالی باشد.
برخیها بــه مخالفان ظریف در صدا و ســیما
نیز اشــاره میکنند و میگویند آنها با علم به
گفتههای این فایل صوتی تصمیم به تعجیل در
پخش مجموعه جدید تلویزیونی گاندو و مستند
داســتان اتم نمودند( .شــنیده شده مصاحبهی
محمدجواد ظریف با حضور ســه تن از نزدیکان
دولت و اجرای آنها روز ششــم اسفندماه سال
 ،۱۳۹۹در اســتودیو برنامه «سالم صبح بخیر»
شــبکه سه سیما در باغ کتاب تهران ضبط شده
و صدا و سیماییها توانســتهاند به محتوای آن
دست یابند) اما دیگر متهم این جریان نزدیکان
احمدینژاد هستند که گفته میشود فایل را به

جناب آقای دکتر شکوهی

انتصاب شایسته و به جای جنابعالی را به عنوان رئیس سازمان انتقال خون استان کرمان
تبریک و تهنیت عرض نموده ،از خداوند منان توفیقات روز افزون و خدمت سرشار از شور
و نشاط در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی برای شما آرزومندم.
جواد جهانشاهی ،نماینده شورای بخش بلورد در شورای سیرجان

شبکههای خارجی فرستادهاند .روزنامه اعتماد روز
چهارشنبه در همین رابطه نوشت :سعید آگنجی،
روزنامهنگار ساکن فنالند مدعی شد این فایل از
طریق نزدیکان محمود احمدینژاد به دســتش
رسیده اســت( .عالوه بر ادعای این روزنامهنگار
ایرانی مقیم خارج ،استناد برخیها در این رابطه
این اســت که پیش از این کانالهای نزدیک به
محمود احمدینژاد خبر دادهبودند مخاطبان تا
قبل از انتخابات منتظر یک بمب خبری باشند).
در هر حال بایــد پذیرفت صرفنظر از محتوای
قابل نقد این مصاحبه ،انتشار آن در شبکههای
خارجی از ســوی هر کس باشــد با مصالح ملّی
همخوانی ندارد.

نگاه آخر

ّ
برای حفظ منافع ملی

شهرام نیکویان

هفته گذشــته و بنا به دعوت فرمانداری ســیرجان بــه عنوان مجری
انتخابات ،اصحاب رسانه شهرستان در محل سالن کنفرانس فرمانداری
گرد هم آمدند .نشســتی به میزبانی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری
و بــا حضور برخی مســئوالن فرهنگی ،اجرایی و قضایــی .نگارنده این
گردهمایی را بهانهای قرار داد تا در یادداشــتی به نقش مهم رســانهها
در بحــث انتخابات بپــردازد اما از آنجایی که احتمــال کاهش میزان
جدیترین دغدغه این روزها در
مشــارکت مردم به عنوان مهمترین و ّ
محافل سیاسی مطرح میشود ،اهمیت واکاوی و پرداختن به علل و ارائه
راهکارهایی برای برون رفت از شرایط فعلی دو چندان خواهد بود .واقع
بینانه به زعم بســیاری از تحلیلگران با بحران اعتماد آسیبدیده مواجه
هســتیم و اگر امروز با نگاهی آسیبشــناختی توسط دلسوزان انقالب
اســامی برای حل این فاجعه اجتماعی و سیاســی چارهاندیشی نشود
ممکن است فردا فرصتی برای جبران خسارات وارده باقی نماند.
در این میان هر چند میزان مشــارکت عمومی در پای صندوق رأی به
عوامل متکثری بســتگی دارد اما بدون تردید با عواملی چون کارآمدی
سیســتم مدیریت کشــور ،عملکرد مدیریتی مســئوالن تصمیمگیر،
پاسخگویی مســئوالن در مقابل مردم و وعدههای داده شده و برآورده
شــدن مطالبات عمومــی رابطه مســتقیمی دارد و از قضا در این بین
رســانهها که نقش قابل توجه و بیبدیلی در این راســتا برعهده دارند
همانگونه که در یک سو تریبون و حلقه واسطی برای انعکاس مواضع،
دســتاوردها ،برنامهها و اهداف و بستری برای پاسخگویی مسئوالن به
شــمار میروند به عنــوان رکن چهارم دموکراســی و نمایندگان افکار
عمومی قلمداد شــده تا صدای مردم را به گوش مســئوالنی برسانند
که باید در مقام عمل خود را پاســخگوی مشکالت مردم بدانند .در این
بین هر چند معضالتی چون فقر ،بیکاری ،تورم افسارگسیخته در کنار
شرایط سخت تحریمهای خارجی ،زنگ خطر را برای کشور به صدا در
آورده اســت اما نمیتوان از نظر دور داشت که امروز در شرایط ویژه و
حساســی قرار داریم که به خصوص در عرصه بینالملل بیش از پیش
نیازمند اقتدار ،تقویت انســجام و همگرایی ملّی میباشیم و الزم است
رســانهها به عنــوان یکی از ابزارهای مهم و تعیین کننده در تشــویق
مردم به حضور در پای صندوق رأی و سهیم شدن در تعیین سرنوشت
خود نقشآفرینی کنند و در این راســتا منویات دلسوزانه و راهگشای
مقام معظم رهبری در خصوص نقش رسانهها در نقد و نظارت ،آگاهی
بخشی،تشــویق مردم به انتخاب اصلح و پاسداری از انتخابات به عنوان
یــک نعمت الهی به عنوان نقشــه راهی پیش روســت تا با بهرهمندی
از این رهنمودها و آگاهی بخشــی به مــردم برای یک انتخاب صحیح
و سرنوشتســاز در ایجاد شــور انتخاباتی که الزمه افزایش مشارکت
میباشد سهیم شوند.
ناگفته نماند نگاهی گذرا به فضای حاکم بر رســانههای خارج از کشور به
خصوص رسانههای معاند فارسی زبان که از مدتها قبل با فرصتطلبی و
تولید محتوای خاص جهت دهی ،تفرفه افکنی و مأیوس کردن مردم ایران
از حضور در پای صندوق رأی را در دستور کار دارند میتواند اهمیت بیشتر
این انتخابات را نمایان سازد ،انتخاباتی برای تعیین سرنوشت و حفظ میراث
ارزشمند و گرانمایهای چون ایرانی آزاد و مقتدر با رویکرد حفظ منافع ملّی
در برابر بیگانگانی که جز تضعیف کشور به چیزی نمیاندیشند.

مفقودی کارت هوشمند

کارت هوشــمند راننده به نام شهریارسجادیان
فرزند اکبر به شماره ملی  ۳۰۷۰۵۸۷۷۷۱مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

