رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﺧﺒﺮﻧﺎر در
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی دوﻟﺘ ﻫﻤﺎری ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دارد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ و
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﺪ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﮐﻨﺎر دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎﯾ ﮐﻪ روز ﺧﺒﺮﻧﺎر از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات
و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮﻧﺎران ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎران و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸ و ﻋﻤﻠﺮدﺷﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺧﻮد ﺑﺮرﺳ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺮدی اﻓﺰود :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔ زﯾﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤﺎم روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧ دارﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﺟﻮﯾ ﺑﺮﺧ اﻓﺮاد در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﺮدﻫﺎی دوﻟﺖ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ در روﺷﻨﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ
اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ اﯾﻨ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘ دارد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان از
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در ﺗﺎرﯾ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از اﯾﺮان اﺳﻼﻣ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﮐﺮدی اﻓﺰود :ﺗﻮﺟﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺤﻮر ﺷﺮق ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧ از اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺰﺑ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﻓﺮاواﻧ دارﻧﺪ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺮدی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ دوره آﻣﻮزﺷ ﺧﺒﺮﻧﻮﯾﺴ وﯾﮋه اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد و
ﻣﻬﺎرت رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  78روز  17ﻣﺮداد ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ »ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎرﻣ «ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ در
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻪ در ﺳﺎل  1377ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻨﺴﻮﻟﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوﻫ ﻣﺘﺤﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان روز ﺧﺒﺮﻧﺎر ﻧﺎﻣﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.

