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ویژه غرفه نیریزان فارس در نمایشگاه مطبوعات

جهانگیری در افتتاحیه
نمایشگاه مطبوعات:

شمخانی در اختتامیه
نمایشگاه مطبوعات:

صریح و شجاع به سود

رسانهها برای مقابله با

رسانههای مستقل،

همه به تیز شدن تیغ

جامعه و دولت هستند

فساد کمک کنند

همین صفحه

یكشنبه  14آبانماه  16  1396صفر   1439سال چهارم  شماره  20  157صفحه  500 تومان

میهمانان غرفه نیریزان
 /دکتر نوبخت
معاونرئیسجمهورورئیس
سازمانبرنامهوبودجه
 /دکتر اصغر مسعودی

نماینده نیریز و استهبان
در مجلس شورای اسالمی

همین صفحه
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نیریزان فارس

میهمانان غرفه نیریزان

درخشان در نمایشگاه مطبوعات

 /دکتر سید عباس
صالحی امیری

وزیرفرهنگوارشاداسالمی

 /محمدرضا صالحی

استاندار خراسان شمالی

 /محمدجواد جمالی

 /علیاکبر همتایی

نماینده مردم فسا
در مجلس شورای اسالمی

نماینده اسبق مجلس

 /اسماعیل جبارزاده
معاون سیاسی وزارت کشور

 /دکتر بهزاد مریدی

 /رضا رفیع
روزنامهنگار ،طنزپرداز
و مجری قندپهلو

 /صابر سهرابی
مدیر کل روابط عمومی
استانداری فارس

 /محمد عسلی

 /محمد تقوی

مدیر کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی فارس

کارشناس فوتبال و بازیکن
سابق تیم ملی و استقالل

مدیرمسئول روزنامه
عصر مردم

 /علیرضا کتابدار

 /مجید اخشابی

استاد روزنامهنگاری
و ارتباطات

خواننده مطرح پاپ کشور

 /امیر حاج رضایی

 /هادی طباطبایی

دروازهبان اسبق تیم ملی
و استقالل تهران

کارشناس و تحلیلگر
فوتبال

C M
C M

Y K

Y K

معاون اول رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات:

رسانههای مستقل،صریح و شجاع به سود جامعه و دولت هستند

حضور گرم همشهریان نیریزی در غرفه نیریزان فارس

سیامک اشعریون

منوچهر آذری

 /وزیر ارشاد :رسانه جای پرخاشگری و تولید نفرت نیست

حسین چنگی

بازیگر بیش از  200فیلم سینمایی و تلویزیونی

بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون و صداپیشه رادیو

بازیگر سینما و تلویزیون

خانم کیانوش مصباح

امیر زریوند

ارسیا صنعتی و مهیار عبدالهی

از هموطنان تهرانی که در سال  1365پرستار بیمارستان نیریزبوده

بازیگر طناز تلویزیون

مجریان تلویزیون

آیین افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات معاون
اول رئیسجمهور گفت :از رسانه نباید ترسید حتی اگر
زبان نقدش تند باشد .وی جوانمرگی مطبوعات را عالمت
توسعه نیافتگیدانست.
معاون اول رئیس جمهور گفت :آقای رئیسجمهور
همیشه مثل سال گذشته خودشان با عالقه در نمایشگاه
مطبوعات حضور پیدا میکردند ،امسال هم برنامهریزی
کرده بودند اما به دلیل کثرت کار و مسائل واجبتری که
در برنامهها پیش آمد از من خواستند در نمایشگاه حاضر
شوم.
جهانگیری ادامه داد :الزم میدارم مراتب سپاس و تشکر
دولت و رئیسجمهور را از یکایک اصحاب رسانه که
تالش میکنند فضا را برای توسعه و پیشرفت کشور مهیا
میکنند ،تشکر کنم.
جهانگیری تأکید کرد :وظیفهداریم جایگاه و نقش رسانه را
در اندازه واقعی خود بشناسیم .حس همدلی و همنظری با
رسانهها پیدا کنیم ،گاهی اوقات ممکن است رسانه جوری
رفتار کند که ما نمیپسندیم .ما نباید از رسانهدوری کنیم،
یا خدایی نکرده به رسانههراسی روی آوریم.
معاون اول رئیسجمهور خاطر نشان کرد :از رسانه نباید
ترسید با رسانه باید کار کرد حتی اگر زبان نقدش خیلی
تند باشد .رسانه و مطبوعات جای گفتن ،شنیدن ،ارتباط و
آگاهیدادن است.
جهانگیری بیان داشت :مطبوعات محل ترویج اخالق و
انصاف هستند نه میدان بیاخالقی و بیانصافی .روزنامه

مزرعه محبت است نه کشتزار نفرت .رسانه میداندوستی
است نه محل دشمنی ،رسانه محل همگرایی،انسجام و
همبستگی ملی است نه محلی برای واگرایی و جامعه ما
امروز به شدت به این جهات مثبتی که در رسانه گفته
میشود نیاز دارد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد :دولت وجود
رسانههای مستقل ،حساس ،صریح و شجاع را به سود
جامعه و دولت میداند .نقد رسانهها بزرگترین سرمایه
برای اداره کشور است .هر کس نتواند نقد رسانههای
رسمی کشور را تحمل کند ،حتماً به راه اشتباهی خواهد
رفت .این اشتباه منابع کشور را هدر خواهدداد.
وی افزود :هنر مطبوعات و رسانه این است که به موقع
زنگها را به صدا درآورد تا مسیرهای اشتباه اصالح شود.
جهانگیری تصریح کرد :جامعه و نظام نیازمند
خبرگزاریها و مطبوعاتی است که مورد وثوق مردم باشد،
مرجعیت سیاسی و اجتماعیدر جامعهداشته باشد،دیده
و خریده شود .مطبوعاتی که چنین ویژگی داشته باشند
مرجعیتدارند و همه بهدنبال آن حرکت میکنند.
وی بیان داشت :اصحاب مطبوعات نیازمند امنیت روانی
و شغلی هستند ،ما به عنوان دولت مکلف هستیم تالش
کنیم.در این راستادولت ،مجلس و قوه قضاییه نباید سعی
کنند با استفاده از قانون ،مطبوعات را از متن به حاشیه
ببرند.
جهانگیری اضافه کرد :روزنامهنگار شجاع ،آگاه،با اخالق
و متخصص نیاز جامعه امروز ما است .اخالق حرفهای و

مسئولیت اجتماعی باید در مطبوعات جدی گرفته شود.
گاهی اوقات بحث میکنیم که مسئولیت حراست و
پاسداشت اخالق حرفهایدر مطبوعات برعهده کیست.
جهانگیری ادامه داد :ما مسئولین باید از ایجاد محدودیت
برای روزنامهنگاران و تعطیلی هر رسانه و بیکار شدن
شاغلین آن نگران باشیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد :برای مبارزه با فساد
نیاز به مطبوعات شفاف و شجاع داریم .چنین مطبوعاتی
میتوانند جلوی رانتخواری و فساد اقتصادی را بگیرند.
پیش از سخنان جهانگیری ،وزیر ارشاد سخنرانی کرد.
صالحی امیری با تأکید بر اینکهرسانه رابه عنوان رکن
سوم امنیت ملیباید جدی گرفت ،گفت:رسانهها باید به
سمت خصوصی شدن پیش بروند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :برغ م محدودیتهای
اقتصادیدردولت قبلبیمه شدگان حوزه رسانهدر پایان
دولت  ۱۶هزار نفر شدند،در پایان دولت یازدهم تعداد
مدیران مسئول زن از  ۷به ۱۱درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد :توسعهکمی مطبوعات با هدف گشایش
فضای آزادی فکری در جامعهاتفاق افتاد.
صالحی با اشاره به اینکهامروز جشن ملی مطبوعات است،
گفت:رسانهها در یک صف قرار می گیرند تا دردلها و
مشکالت را واگویه کنند؛ درد مردم را بشنوند و با آنها
رودر رو شوند.
وی گفت:رسانه بعد مهم امنیت ملی است ،همانگونه که
جامعه بی سالح در معرض تهدید است جامعه با رسانه
کماعتماد همدر معرض تهدید است جامعهای که خبرهای
دقیقش را از بیرون تأمین کند نا امن است.
صالحی افزود:جامعهای که نتواند به خبرهایشدر سرعت
ودقت تکیه کند نا امن است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :رسانههای حرفهای
میتوانند با منبعیت خبرهای مطمئن برای رسانه
جایگاه تعریف کنند و امروز این تهدید است که مرجعیت
خبرهای حرفهای در معرض رسانههای غیر حرفهای
است.
وی با بیان این که ما رسانه مبلغ میخواهیم نهدالل ،گفت:
رسانه باید تولید کند ،امارسانه جای پرخاشگری و تولید
نفرت نیست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :در جامعه مدنی ادب و
مدارا و منطق معیار حرکت است و رسانه مدنی پرخاش و
نفرت نمیپراکند و نقد منصفانه میکند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در اختتامیه نمایشگاه مطبوعات:

همه به تیز شدن تیغ رسانهها برای مقابله با فساد کمک کنند
آیین اختتامیه نمایشگاه مطبوعات با حضور دبیر

 ۳۳درصد را به خود اختصاص دادند که این رقم در

معتقدم بدون ارائه تعریفی مشخص از مسئولیتهای

شورای عالی امنیت ملی ،رئیس فرهنگستان زبان و

گذشته ۲۳درصد بوده است .همچنیندر حال حاضر

متقابلی که حاکمیت و رسانه نسبت به یکدیگردارند،

ادب فارسی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیران

۳۹درصد از رسانههای کشور تخصصی هستند کهدر

نمیتوان زمینهساز نقش حداکثری رسانهها در حوزه

و فعاالن رسانهای کشور جمعه  ۱۲آبان ماه آغاز شد.

چهار سال گذشته این رقم ۲۵درصد بود و این افزایش

تأمین منافع ملی را فراهم نمود.

به گزارش ایسنا ،معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و

رشد به معنای این رویکرد دولت است که از حضور

او گفت :رسانهها باید نشان دهند که مرادشان از

ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه بیست و سومین

رسانههای تخصصی استقبال کرده است.

آزادی ولنگاری و هرج و مرج نیست .باید بلوغ سیاسی،

نمایشگاه مطبوعات با اشاره به حضور رسانههایی که

در ادامه جلسه ،حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و

رسانهای و تخصصیاشان را بیش از گذشته به منصه

در نمایشگاه مطبوعات امسال شرکت کردند ،گفت:

ادب فارسی با بیان این که رابطه مستقیمی بین اقتدار

ظهور برسانند.

هزار رسانه در قالب  ۶۰۰غرفه در نمایشگاه امسال

ملی و اقتدار زبان و ادبیات هر ملت وجود دارد ،تصریح

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور تصریح کرد :همه

حضورداشتند.

کرد :هر چه انضباط زبانی بیشتر باشد ،انضباط فکری

باید به تیز شدن تیغ رسانهها برای مقابله با فساد کمک

انتظامی همچنین گزارشی از عملکر د دولت در

هم بیشتر میشود و بین این دو یک رابطه دوسویه

کنند و همه ابزارهای قانونی را برای ایفای نقش فعال و

چهار سال گذشته از باب تنوع و تکثر رسانهها ارائه

وجود دارد .عالوه بر این هویت ملی بستگی به حفظ

پیشرو رسانههادر مقابله با فساد به کار گیرند .رسانهها

داد و گفت :در حال حاضر بالغ بر  8هزار عنوان رسانه

زبان و پاسداری از ادبیات ما دارد.

باید بتوانند با اقتدار کامل ضمن برخورداری از امنیت

مجوز دارند ۲۸۰۰ ،عنوان رسانه به سایتها و مابقی

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی سخنران

بیان ،امنیت قلم و امنیت شغلی ،به مسئولیت خوددر

به رسانههای چاپی تعلق دارند و به نوعی  ۲۴درصد

بعدی بود که گفت :شعار بیست و سومین نمایشگاه

چارچوب آن عمل کنند.

رسانهها برخط هستند ،این نسبت در ابتدای دولت
سه درصد بود .یکی از سیاستهای دولت قاعدتاً رشد

مطبوعات در سال جاری «رسانههای آزاد ،انسجام

شمخانی اضافه کرد :به طور قطع عدم رعایت قانوندر

اجتماعی و پیشرفت ملی» مهم است.

مواجهه با رسانهها و برخوردهای سیاسی و سلیقهای،

پایگاههای خبری بود .در این میان نشریات چاپی هم

وی افزود :از جایگاه دبیر نهاد امنیت ملی کشور

جامعه رسانهای رادچار تزلزل میکند.

