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یادداشت
آیا درانتشارخبرهای بد باید نگران آوازهی شهربود؟

جغد شوم بهتراست یاکبک سردربرف؟
 پاسارگاد
تگزاس نام دیگرسیرجان میشود هرزمان که اخبارمنفی و
حتا ترسناک ازآن مخابره میشود .قتل ،خودکشی ،مرگ براثر
خطای پزشکی ،آد مربایی ،و ...خبرهایی که طی روزها و ماههای
گذشته بارها سوژهی رسانههای داخلی و خارجی شده و از این
جهت افکارعمومیراتحتتاثیرقرارداده است.بارهاشنیدهایم
که مردم درمکانهای عمومی ،تاکسیها و هرجا که دورهم
جمع بودهاند ،گفتهاند این شهرخیلی نا امن شده یا وقتی فالن
خبررا ازیکرسانهشنیدهاندخجالت کشیدهاند ازاینکهشهروند
اینجاهستند .اماعدهیدیگریمعتقدندباید ازخبرهاباخبرشد
و دیگران را هم خبردارکرد تا ازتکراراین وقایع جلوگیری گردد.
اما حق با کیست؟ کدام گروه درست می گویند؟
ازچند نفرپرسیدم که انعکاس اخبارمنفی یک شهرباعث
تنویرافکارعمومیو کاهشجرایممیشودیانه؟
اساسا اینکهپرداختنبه اخبارمنفیباعث ازبینرفتن آبروی
یک شهرمیشود ،چقدردرست است؟
این سوا ل را با دکتر محمدمهدی فرقانی عضو هیئت
علمی دانشگاه عالمه و دو فعال رسانهای درسیرجان درمیان
گذاشتیم.
 دکترمحمدمهدیفرقانی:رعایتجانب احتیاطدر
خبر
ازدیدگاهعلم ارتباطات اصل انتشارخبریک ضرورت است.
رسانهها نیزهم به فراخوروظیفهشان و هم به خاطررقابتی که
با هم دارند ،دست به انتشار ابعاد گوناگون خبر م یزنند .اما
چگونگی انتشارش میتواند محل بحث باشد .دقت باالتر و
مسئولیتبیشتریمیخواهد.اینگونهخبرهابهگونهایتنظیم
بشوند کهعبرتآموزباشندونه اینکه آموزشبدهندشیوههای
جرم و جنایت را .صحنههای فجیع و جزییات دلخراش و
شیوههایشکلگیری آنجنایتبایدبا احتیاطپرداختهبشوند
که جنبهی آموزش دادن آن کاررا نداشته باشد .ولی اصل خبر
باید منتشربشود .درچند و چونش تامل شود .همهی رسانهها
پروتکلهاییدارندبرای انتشاراینخبرها.مثالصحنههایقتل
یا کشتارحیوانات را نشان نمیدهند .چه درصوت و چه تصویر
و چه درمتن صحنههایی را که موجب آسیب عاطفی جامعه
میشوندوفجیعبهحسابمیآیند،منتشرنمیکنند که کمک
به شیوع جرم نشود .تعادل و توازن را در این باره رسانهها باید
رعایت کنند.بتوانند کمک کنندبه کنترلومهارجرموجنایت.
رسانه باید به حفظ آبروی افراد و خانوادهها و کرامت انسانی و
اجتماعیتوجهداشتهباشند .مثال احتیاط کننددرانتشارنام.
 ابوذرخواجویینسب :خبررسانی همراه با تحلیلو
بدونجوسازی
درمورد انتشاراخبارحوادثهمیشهدودیدگاهوجودداشته

است .عدهای درجایگاه مخالف معتقدند اساسا انتشاربرخی
خبرهایناگوارباذکرجزییات،باعثایجادحسناامنیدرجامعه
میشود و عدهای دیگردرجایگاه موافق براین باورند که انتشار
اخبار حوادث در نهایت آگاه ی را به جامعه تزریق میکند .از
سوییدرشهرهاییمثلسیرجانکهب هلحاظمقیاسجمعیتی
درردیف شهرهای کوچک و متوسط قرارمیگیرند ،خبرنگاران
درانتشارچنینخبرهاییباچالشهایبیشتریمواجههستند
و بارها دیده شده که خبرنگاران متهم شدهاند که باعث بدنامی
سیرجان شدهاند و در سطح ملی و حتا بینالمللی ،تصویری
وارونه ازاین شهرارایه کردهاند.
نظربنده این است که وقتی پای زندگی انسانها و سالمت
یک جامعه در میان است و با گسترش معضالتی همچون
قتل ،خودکشی و مسائلی از این دست روبرو هستیم ،نباید با
فکراینکه انتشارخبرهای حوادث باعث بدنامی محل سکونت
و زادگاه ما میشود ،از نشر آن خبر صرفنظر کنیم .در چنین
وضعیتی ما با حذف خبرهای حوادث کمک میکنیم که
معضالتی همچون خودکشی ،بیش از پیش در زیر پوست
شهرپنهان شوند و چندی بعد به شکلی فاجعهآمیزدرجامعه
بروزکنند .البته مشکل اصلی درزمانهی فعلی این است که به
دلیل سلطهی شبکههای اجتماعی و مرگ تدریجی روزنامهها،
عمال نحوه پوشش خبرهای حوادث به انتشار خبر منتهی
شده و ما شاهد تحلیل این حوادث نیستیم .درواقع خبربه
صورت متناقض پوشش داده میشود ولی اثری ازارایه راهکار
و گفتوگو با کارشناسانی که دراین حوزه صاحبنظرهستند،
نیست .سوای این ،معتقدم که یک خبرنگار حق ندارد برای
جذابترشدن خبرخود و یا جذب مخاطب بیشتربه نحوی
عمل کند که احساسات مردم را جریحهدار کند .ما مجاز به
استفاده اغراقآمیز از تیترها و عکسهای دلخراش نیستیم.
فراموش نکنیم که سالمتروان جامعه ،موضوع مهمی است
و باید درنحوه پوشش خبرها به آن توجه جدی داشته باشیم.
 امیدمحمودزاده ابراهیمی :واقعیت انکار شدنی
نیست
اینحرفدرستینیست کهفکرکنیمنبایدخبربدرامنتشر
کرد چون شهرمان بدنام میشود یا جامعه دلش ریش میشود.
این باور به شدت چرند است .این یعنی خودت را به کری و
کوریبزنی که انگارهمچینمعضلیوجودنداشتهومثل کبک
سرخودت و جامعهات را زیربرف کنی که واقعیت را نبینی و
تالش بیهوده کنی که واقعیت را زیرگل دفن کنی .گرایش به
این انکارواقعیت ازیک سانتیمانتالیسم کورشاید سرچشمه
میگیرد .اینچشمبستنبهرویواقعیت استوبعددرنهایت
این معضل و مشکلی که وجود داشته اما انکارشده یک جای
دیگریقهیجامعهرامیگیرد.

 پاسارگاد
برای اولین باردرتاریخ آموزشوپرورش
استان کرمان  ۹طرح از دانشآموزان استان
معادل۳۰درصد طرحهای برگزیده کشور به
عنوان برگزیده نهایی در بیست سومین دوره
جشنوارهخوارزمی انتخابو آموزشوپرورش
استان کرمان برای پنجمین باردرهشت سال
اخیر رتبه اول کشوری جشنواره خوارزمی
را کسب کرد .در این جشنواره طرح
«مائدهدهنویپاریزی» دانشآموز سیرجانی با
عنوان «دکمهنجاتصنعتی» رتبه دوم را به
دست آورد.
مائده دهنوی سال دوم دبیرستان و در
رشته انسانی تحصیل میکند و دوست دارد
دردانشگاه دررشته حقوق درس بخواند.
مائده دهنوی میگوید :موفق شدم
توسومین دوره جشنواره جوان
در بیس 
خوارزمی در زمینهی مکاترونیک رتبه دوم را
به دست بیاورم .رشته مکاترونیک شامل برق
و مکانیک است.
او در جواب این سوال که این رشته
چه ربطی به رشته انسانی و حقوق دارد،
گفت :ربطی به رشته انسانی ندارد من به دلیل
عالقهای که به تحقیق و پژوهش دارم درکنار
رشته انسانی ،این کاررا انجام میدهم.
ایدههای زیادی به ذهنم میرسید ولی
زمانی شروع کردم رویشان تحقیق کردن
این ایده را بیشتر پروبال دادم و وقتی دیدم
توی شهر خودمان یکسری مشکالت در
معادن وجود دارد مانند خطاهای ایمنی که
باعث مشکالت برای کارکنان و گاهی اوقات
باعث مرگشان میشود مثل افتادن داخل
دستگاهسنگشکن و جان خودشان را از
دست میدهند ،تصمیم گرفتم برای کمک
کردن به افراد شاغل در معادن این ایده را
اجرا کنم.
او ادامه داد :طرح «دکمه نجات
صنعتی» یک سیستم کنترل ازراه دور است
که روی کاله ایمنی کارگران نصب میشود
و باعث میشود که در هنگام خطر کارگران
بتوانند خودشان ازحادثه نجات دهند.
وی افزود :من چون به رشتهی حقوق
در دانشگاه بسیار عالقه دارم مسلما اگر
میخواستم رشته حقوق را بخوانم باید
میرفتم رشتهی انسانی .درسهای انسانی را
واقعا دوست دارم و اینکه در کنار درس و
رشتهی مورد عالقهام به استعدادم هم پروبال

ایدهی خالقانه یک دانشآموز سیرجانی برای ایمنی بیشتر در صنعت و معدن

ه نجات صنعتی
دکم 
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دادم و همین باعث شد به سمت پژوهش و
تحقیق هم بروم.
دهنوی با بیان اینکه نزدیک یکسال
است وارد کارهای پژوهشی شدهام ،گفت:
اوایل خودم به تنهایی در خانه شروع کردم
و بعد برای اینکه حمایت شوم و یا جواب
سواالتی که دارم را پیدا کنم از پژوهشسرای
نواندیشان کمک گرفتم و آنجا مشغول
به پژوهش شدم .او در ادامه گفت:
پژوهشسراها خیلی در کشف استعدادها
موثر هستند .چون وقتی که پژوهشسرا
میروی و ایدهات را مطرح میکنی ،واقعا از
آدم حمایت میکنند.
این دانشآموز سیرجانی تاکید کرد :به
جزایده دکمه نجات صنعتی ایدههای دیگری
هم دارم که در پژوهسرا مطرح کردم اما
برای جشنواره خوارزمی این ایده را ترجیح
دادم .زمانی تصمیم به اجرای این ایده گرفتم
حدود سه چهارماه تا جشنواره زمان داشتم و

با جدیت شروع به کار کردم و سریع کارها
را جلو بردم و خدارا شکر ایدهام به جشنواره
هم رسید.
او با بیان اینکه در جشنواره جوان
خوارزمی امسال  2370نفر شرکت کرده
بودند ،گفت :پس از شرکت در هر مرحله
یک تعداد از شرکتکنندگان کم میشد
و در مرحلهی آخر نزدیک به  70طرح به
جشنواره ارسال شد که از بینشان  31طرح
درزمینههای مختلف علمی انتخاب شدند و
طرح من یکی از این  31طرح انتخابی بود
که در زمینه مکاترونیک دوم شد .او ادامه
داد :افرادی که در جشنواره خوارزمی رتبه
برتر کسب میکنند ،عضو بنیاد ملی نخبگان
میشوند .همچنین سهمیه کنکور سراسری
هممیگیرند.
دهنوی در مورد بنیاد ملی نخبگان هم
گفت :بعد از عضویت در بنیاد ملی نخبگان
میتوانیم پژوهشها را بیشتر و گستردهتر

انجام دهیم وسپس به پارکهای ملی
فناوری کشور معرفی میشویم و میتوانیم
تحقیقاتمان را آنجا ادامه دهیم و زیر نظر
بنیاد تحقیق و پژوهش میکنیم.
او در مورد هدف بعدیاش هم گفت:
هدف بعدیام قبول شدن در کنکورسراسری
و تحصیل در رشته حقوق است و اگر وقت
کنم دوست دارم روی طرحهای دیگر هم
کارکنم.
وی افزود :من به جزو جشنواره
خوارزمی در جشنوارهای دیگر شرکت نکرده
بودم فقط در دوران دبستان در جشنواره
جابربنحیان شرکت کردم که در آن فقط یک
مقاله علمی تحقیقاتی در مورد الکترونیک
دادم و موفق شدم تا مرحلهی استانی
جلو بروم و درواقع این عالقه به تحقیق و
پژوهش ریشه دردوران کودکیام دارد.
ح و
دهنوی با تاکید بر اینکه طر 
ایدههای زیادی دارم ،گفت :باید تحقیق کنم

ببینم تا حاال این طرحها اختراع شدند اصال
جایی ثبت شدند و بعد از آن به آنها پروبال
بدهیم .آزمون و خطا داشته باشیم و ببینیم
اصال میشود آن کار را انجام داد.
او اظهار امیدواری کرد :امیدوارم این
طرحم که در جشنواره موفق به کسب رتبه
شد به زودی بتوان در معادن کشور به ویژه
معادن شهرخودمان به اجرا دربیاید یکسری
صحبتها شده اما چون چند روز بیشتر از
کسب رتبهام نگذشته هنوز اقدام خاصی
صورت نگرفته است.
او ادامه داد :به بچههای هم سن و سال
خودم نیزتوصیه میکنم دنبال عالیقشان را
بگیرند و هربار که شکست میخورند ناامید
نشوند و بازهم بلند شوند و به کارشان ادامه
دهند و اگر مصممتر از قبل باشند قطعا
نتیجه میگیرند .من خودم در این مسیر با
مشکالت زیادی مواجه شدم و باالخره در
این مسیریکسری مشکالت به وجود میآید
منتهی مساله این است که چطوری بتوانی
مدیریت کنی و دوباره قویترو باانرژیترادامه
دهی.
دهنوی با اشاره به نقش خانوادهاش در
موفقیتاش گفت :گاهی بچهها میخواهند
وارد یک اموری شوند خانواده ترس دارد که
بشود نشود هزینه بکند یا نه .او با بیان اینکه
پدرم کارمندیکی ازشرکتهایمعدن گلگهر
است ،گفت :برای همین به کار معدن و
خطراتش آشنایی داشتم مثال چندوقت
پیش کارگری در دستگاه سنگشکن افتاد و
همین برای من تبدیل به یک دغدغه شد.
به هرحال مهم برایم نجات جان یک کارگر
است چون آن کارگرخانواده دارد و سرپرست
خانواده است و زن وبچه دارد و اگر اتفاقی
برای طرف بیفتد زندگیاش را دگرگون میکند.
این طرح من روی همه دستگاهها قابلیت
اجرا دارد و فقط مختص دستگاه سنگشکن
یا نوار نقاله نیست .البته این حوادث فقط
مخصوص سیرجان نیست و در کل کشور
وجود دارد.
او تاکید کرد :در این مدت زمان کمی
که از کسب رتبهام درجشنواره گذشته است
هنوزاتفاقی ازسوی مسئوالن صورت نگرفته
و تنها واکنش موجود از سوی مدیرعامل
گلگهر آقای عتیقی بوده است ایشان گفتند
یک گزارش از طرحام تهیه شود و مورد
بررسی قرارگیرد.

به مناسبت روزپرستارو با حضورشهردار ،رئیس ،اعضای شورای شهرو معاون شهردار

از پرستاران بیمارستان امامرضا(ع) تجلیل شد
بـه مناسـبت والدت حضـرت زینـب(س) و روز پرسـتار ،دکتـر
کریمیپـور؛ شـهردار سـیرجان بـه همـراه امیـر عسـکری؛ معاون
شـهردار ،حسـن خدامی؛ رئیس و سـایر اعضای شـورا از پرستاران
بیمارسـتان امـام رضـا(ع) تجلیـل به عمـل آوردند.

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

بـه گـزارش روابطعمومـی شـهرداري و شـورای اسلامی شـهر
سـیرجان ،در این بازدید که به صورت سـرزده انجام شـد ،مسئوالن
شـهرداری و اعضـای شـورا به همراه دکتـر محمدی؛ رئیـس و دکتر
نصراهللپـور؛ معـاون منابـع انسـانی دانشـکده علومپزشـکی و

به یک خیر جهت تامین
وسایل منزل نیازمندیم
09162742680

دکتـر قاسـمزاده؛ رئیس بیمارسـتان امام رضـا(ع) ضمـن بازدید از
بخشهای مختلف بیمارسـتان از زحمات پرسـتاران تقدیر و تشـکر
کردند.
شـایان ذکـر اسـت از  ۳پرسـتار شـاغل در سـازمان شـهرداری

آگهی دعوت از مالکین مشاعی و مجاورین
احترامــا نظــر بــه اینکــه بنیــاد مســتضعفان اســتان کرمــان مالکیــن مشــاعی اراضــی
معــروف بــه کریکوئیــه از توابــع گــدار ســیرجان بخــش  38کرمــان بــه شــماره
 1665اصلــی خواســتار تثبیــت حــدود ایــن اراضــی و اخــذ ســند مالکیــت مشــاعی
و تکبــرگ کاداســتری بــه نــام خــود گردیــده اســت و دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی
و مجاوریــن بــرای ایــن مالــک مشــاعی مقــدور نیســت و بــا توجــه بــه درخواسـتهای
ایــن اداره کل معاینــه محــل و بازدیــد از اراضــی پــاک مزبــور در روز سهشــنبه
مــورخ  1400/09/30ســاعت  10صبــح توســط نماینــده و نقش ـهبردار اداره ثبــت

نیـز با حضـور دکتر کریمیپور؛ شـهردار ،حسـن خدامـی ،مصطفی
اسـفندیارپور و حجـت کاظمـی ،رئیـس و اعضـای شـورای شـهر،
امیـر عسـکری؛ معـاون و مهـدی بهرهمنـد؛ رئیـس روابطعمومـی
شـهرداری تقدیـر و تجلیل شـد.

اســناد و امــاک ســیرجان در محــل بــه عمــل میآیــد .فلــذا بــه موجــب ایــن آگهــی و
عــدم دسترســی از کلیــه مجاوریــن و مالکیــن مشــاعی دعــوت میگــردد در تاریــخ ذکــر
شــده بــا اســناد مالکیــت بــا مســتندات خــود در محــل حضــور یافتــه تــا معاینــه محــل
بــا حضــور دیگــر مالکیــن و مجاوریــن در محــل صــورت پذیــرد .در غیــر ایــن صــورت
و عــدم مراجعــه یــا عــدم حضــور ادعایــی پذیرفتــه نیســت و عــدم حضــور مانــع از
رســیدگی نمیگــردد 1329 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/09/22 :
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