پاسارگاد :به گزارش روابط عمومی فرمانداری سیرجان ،سهراب بهاالدینی؛
فرماندارویژه شهرستان دراین دیدارگفت :با توجه به استقبال مردم الزم است سهمیه
مسافران سیرجانی در استفاده از مسافرت ریلی افزایش یابد .او افزود :ارائه خدمات
مستقل به همت راهآهن سیرجان و پیوستن به راهآهن استان کرمان ،یکی ازمواردی
است که باید مورد بررسی و پیگیری نتیجهبخش قرار گیرد .فرماندارویژه شهرستان
سیرجان تصریح کرد :خطآهن سیرجان به کرمان طبق قرارداد ،دو ساله است که
امیدواریم هرچه سریعتر این مسیرریلی که کاهش تردد و ترافیک جادهای ،کاهش
هزینه و افزایش اشتغال را به همراه دارد ،به بهرهبرداری برسد.

خط آهن
سیرجان-کرمان،
یک مسیر
استراتژیک است

یادداشت

کلیشهزدایی ازروابط عمومیها
 محمدجواد شهبا :*حرفه روابطعمومی از
جمله فعالیتهایی است که فرد را وادارمیکند درحوزه
مسئولیت خودش دربسیاری مواقع دست به اقدامات
فیالبداهه بزند و تصمی م آنی اتخاذ نماید .اگر با زبان
موسیقیبخواهیمروابطعمومیراتوصیفنماییم؛مثل
نوازندهای است که بدون طرح و ملودی خاصی دست
به بداههنوازی م یزند و گوشنوازمیشود.
با این نگاه ،شاغلین حوزه روابطعمومی خیلی از
مواقع باید تصمیماتی بسیارمهم را در کوتاهترین زمان
ممکن بگیرند .اگر در مسیر قالبها و چارچوبهای
روزمره شغلی و کاری بخواهیم روابطعمومی را مورد
تحلیل قراردهیم ،به بنبست میخوریم .ماهیت شغلی
این حوزه به گونهای است که ورای بسیاری بسترها و
چارچوبها سیرمیکند .گاهی؛ «روابط عمومی بیشتراز
همه چیزهنرتصمیمگیری است درکوتاهترین زمان».
هنری که محصول خالقیت ،تجربه ،تالش و حتی برهم
زدناستانداردهاست.
ذوق هنری و نگاه خالقانه در روابطعمومی میتواند
پویایی را به یک سیستم و مجموعه مدیریتی تزریق
کند و با در نظر گرفتن شرایط محیطی ،محدودیتها،
اجزا و عناصر سازمانی راهکارها و راهبردهای مهمی را
به مدیریت ارایه کند و بسیاری تنگناها را از پیش روی
سازمان بردارد.
ظرفیتهای روابطعمومی میتواند در فضایی
هماهنگبافضایاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیوسیاسی
بزرگترتولید محتوا انجام دهد و بسیاری استانداردها را
شناسایی ،بازتعریف و تفسیرکند .براین اساس؛ توجه به
ذائقه فرهنگی  -اجتماعی سازمان مربوطه و جامعهای که
سازمان در آن نفس میکشد به نوعی میتواند در تولید
محتوا تحول آفرین و موثرواقع شود.
شهرستان سیرجان به عنوان شهری که دارای تحرک،
پویایی و پتانسیل توسعه اقتصادی بیپایانی است
میتواند وظیفه روابطعمومیها را در انجام کار تطبیق
یافته با محیط و فرهنگ سیرجان صدچندان میکند.
سیرجان دارای شاخصهای جغرافیایی ،فرهنگی-
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی منحصربهفردی است .به
لحاظ جغرافیایی این شهرستان دارای موقعیتی بینظیر
توآمدهای گوناگون مردمان سایرنقاط ایران
و مرکزرف 
است که دربسیاری مواقع بافت جمعیتی و فرهنگی آن
را دستخوش تغییرمیکند و منظومه فرهنگی خاصی را

به وجود میآورد.
 سیرجان شهرچهلتکه
فارغ از دغدغههای سیاسی و اقتصادی شهرستان
سیرجان دارای ترکیبی از قومیتهای مختلف مثل
لرها ،ترکها ،عربها ،فارسها و غیره است که
یک «چهلتکه فرهنگی» را خلق کرده و با توجه به
ظرفیتهای اقتصادی مختلف روزبهروز بر این ترکیب
به دلیل مهاجرت اضافه میگردد و افقی ازرنگینکمان
اقوام مختلف را به نمایش میگذارد .وقتی از این منظر
وظایف روابطعمومیها برشمرده میشود ،پیچیدگی
گوبویی چندالیه به خود میگیرد و خلق
موضوع رن 
کلیشههای روزمره در این حوزه رسوایی به بارمیآورد.
روابطعمومیهای شهرستان با تمام رسالتی که در
قبال سازمان متبوع خود دارند ،باید به شناختی عمیقتر
ازفرهنگ ،هنرو اجتماع سیرجان دست یابند تا به «مسیر
کلیشهزدایی» بازگردند و ازبسترهای متنوع ،گوناگون و
جذاب شهرستان در جهت تولید محتوا ،چه در حوزه
سمعی و بصری و خلق هویت بصری ،چه در حوزه
نگارش ،چه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی ،برگزاری
همایشها ،نمایشگاهها و بسیاری کارهای دیگربهرهمند
گردند و با نگاهی جهانی رسالتی محلی را به انجام رسانند.
 ظرفیتهایفرهنگیسیرجان
شهرستان سیرجان دارای ظرفیتهایی فرهنگی و
هنری است که در گذرتاریخ هویتی نامتقارن و درعین
حال یکدست را شکل داده که در بطن خود عناصر
زیباشناسی بسیاری را پنهان کرده و نیاز به رونمایی از
آنها از طریق روابطعمومیها و با تمسک به خالقیت
احساسمیشود.
گلیم شیرکیپیچ سیرجان نمونهای زنده از این
منظومه فرهنگی گسترده بود که سر از یونسکو
درآورد و نام این شهر را بر سر زبانها انداخت و
بیشک روابطعمومیها در این میان نقشی حیاتی ایفا
میکنند .هم به لحاظ کشف هنرهای شهرستان ،برگزاری
نمایشگاهها و هم به لحاظ اطالعرسانی و جهانیسازی و
بسیاریمسایلدیگر.
بهیقین ،نمونههای هنری فراوان دیگری در الیههای
فرهنگی اقوام و طوایف ساکن در سیرجان وجود دارد
که نیاز به توجه و کشف دارد و وظیفه روابطعمومیها
در این راه بسیارکارگشاست.
*دکترای جامعهشناسی فرهنگی

دوشنبه  27اردیبهشت  | 1400شماره 653
 5شوال  17 | 1442می 2021

@PasargadNews

جامعه 5

@PasargadNews
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 گروه جامعه
روابطعمومی ،همانطور که از نامش پیداست یک
واحد ارتباطی است که دایره ارتباطاتش با عموم شکل
میگیرد .این جمع میتواند عامه مردم ،رسانهها یا هر
جمع دیگری باشد .در ادارات شهرستان دیده شده که
این ارتباط از دایره عموم خارج شده و در بعضی موارد
یا به صورت انحصاری در میآید و یا به طور کامل
قطع میشود .چه دالیل و عواملی باعث میشود تا
روابطعمومیها از رسانهها که نماینده افکار عمومی
هستندفاصلهبگیرندیا آنطورکهباید،با آنها ارتباطبرقرار
نکنند؟ به بهانه روزملی ارتباطات و روابطعمومی با برخی
ازمدیران روابطعمومیهای ادارات شهرستان درهمین
رابطهگفتوگوکردهایم
 اطالعرسانی اخبار دادسرا با سایر
ادارات متفاوت است
دادسرا مرکزبروزبسیاری ازاخبارو اتفاقات است اما
این اخبار و اتفاقات به گفته رسانهها به دست همه به
صورتیکساننمیرسد.میثمدریابیگیدرخصوصنحوه
تعامل واحد روابطعمومی دادسرا با رسانهها میگوید:
روابطعمومیدادسراباروابطعمومیبقیه اداراتمتفاوت
است .اخباری که ازسویقوهقضاییهمنتشرمیشودباید
ابتدا تاییدیه مرکز رسانه قوه قضاییه را بگیرد و قابلیت
انتشارپیدا کند .اخباردادسرارا حتیمدیرانروابطعمومی
هم اجازه انتشار ندارند و اجازه مصاحبه با قضات و
سایر مسئوالن داده نشده و فقط شخص دادستان
تاییدیه مصاحبه دارد .درمورد اخبارفوری برخی رسانهها
با تعامالتی که دارند زودتر به اخبار اولیه دسترسی پیدا
میکنند .او دلیل این که چرا واحد روابطعمومی دادسرا
نمیتواند اخبار منتشر شده را در یک زمان مشخص به
دست همه رسانهها برساند ،میگوید :بسیاری ازوقایع و
حوادث درزمانهای مختلف اتفاق میافتد که نمیتوان
همه آنها را به سرعت دردسترس رسانهها قرارداد اما
برخی رسانهها خودشان پیگیرهستند و خبررا زودتربه
دست آوردهومنتشرمیکنند .اگراتفاقیدرساعات اداری
بیفتد میتوانیم آن را سریعترمنتشر کنیم اما اتفاقاتی
که در عصر ،شب و یا خارج از ساعت اداری به وقوع
میپیوندند ،انتشار آنها در اسرعوقت و به طوریکسان
ممکننیست.
 روابطعمومی که شفاف باشد،
نگران پاسخگویی نیست
معصومه خواجویی؛ مدیر روابطعمومی بهزیستی
به جایگاه رسمی رسانهها در انتشار اخبار اشاره کرده و
میگوید :رسانهها در حوزه اطالعرسانی ،شفافسازی و
حقیقتگویی یک جایگاه رسمی دارند .روابطعمومیها
ممکن است ابزار اطالعرسانی مناسبی نداشته باشند،
بنابراین باید ازفرصت ارتباط با رسانه استفاده کنند تا هم
جایگاه واقعی خود را به مردم بشناسانند و هم اخبارخود
را به دست آنها برسانند و الزم است شفاف و بدون پرده
اخبار را به رسانهها اعالم کنند .خواجویی عدم تعامل
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روابطعمومیها و رسانهها

مناسب یک روابطعمومی با رسانهها را به دلیل ضعف
عملکرد خود روابطعمومی میداند و اضافه میکند:
روابطعمومیهایی که با رسانهها ارتباطی ندارند شاید در
عملکردخودضعفیمیبینند،چونفکرمیکنندمسایلی
وجود دارد که نباید گفته میشود .مدیر روابطعمومی
بهزیستی ازنقد استقبال کرده و خاطرنشان میکند :حتی
باید ازنقدرسانهها استقبال کنند.من اگریکتیترانتقادی
ازبهزیستیدررسانههاببینمتشکرمیکنمچونای ننقدها
باعث میشود اگردرسیستم ضعفی وجود دارد ،برطرف
شود .وی درخصوص این مسئله که چه میشود بعضی
روابطعمومیها اخبارخود را ً
صرفا برای رسانههای خاصی
ارسال میکنند؟ میگوید :این افراد سراغ خبرنگارانی
میروند که برای آنها چالش ایجاد نکنند و آنها را به بوته
نقد نکشند .درحالی که خبرنگاران دنبال پاسخ سواالت
خودهستندواگرروابطعمومیهاصادقباشندنبایدترسی
از پاسخگویی داشته باشند .در این صورت است که با
همهرسانههابهصورتیکسانارتباطخواهندگرفت.البته
رسانههاهمبایدپیگیرباشندتاروابطعمومیهامجبوربه
پاسخگوییبشوند.
اصالپستیبهنامروابطعمومینداریم
یک دلیل جالب و تاسف برانگیز برای نبود تعامل
مناسب یک اداره با رسانهها این است که در آن
سازمان ً
اصال روابطعمومی تعریف نشده است.مسئول
اطالعرسانی جهاد کشاورزی میگوید :متأسفانه ارتباط ما
با رسانهها خیلی کم است .چون در اداره جهاد کشاورزی
پستی به نام روابطعمومی نداریم .سمت من مسئول
ساختمان و کارهای فنی است و کار روابطعمومی را

خارج ازپست انجام میدهم .ضمن اینکه اگرخبری هم
قرار باشد منتشر شود باید با اداره کل کرمان در ارتباط
باشیم.روابطعمومیکرمان اخبارراتاییدومنتشرمیکند.
درسطح شهرهم اگرنشریات خودشان دنبال تهیه خبر
و گزارش باشند ،ما زمینه را فراهم میکنیم .وی اضافه
میکندً :
قبالدرچارتجهادسازندگیپستروابطعمومی
تعریفشدهبودولیدرچارتجهاد کشاورزیچنینپستی
وجود ندارد و نمیتوانیم آن طورکه باید با رسانهها ارتباط
بگیریم.درواقع ارتباط اصلیمابارسانهها ازطریق اداره کل
کرمان برقرارمیگردد که آن هم محدود است.
حقدسترسی آزادبه اطالعاترافراموشنکنیم
هدی رضوانیپور؛ مدیر روابطعمومی اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی حق همه رسانهها میداند که به اخبار
و اطالعات به صورت یکسان دسترسی داشته باشند و
میگوید:درروزنامهنگاری،قانوندسترسیآزادبهاطالعات
را داریم که بر اساس آن همه رسانهها و همه آحاد مردم
این حق را دارند اما متاسفانه برخی ازاین اخبارو اطالعات
ممکن است به اطالع قشری ازجامعه برسد و به دست
دیگران نرسد .وی اضافه میکندً :
بعضا گالیههایی را از
سوی رسانهها شاهد هستیم که برخی ادارات و نهادها
اخبارو اطالعات مهم و اصلی خود را ً
صرفا به دست برخی
ازرسانهها میرسانند و با آنها ارتباط خوبی دارند درحالی
کهبرخیدیگرازرسانهها ازاینچرخهجدامیمانندو اخبار
و اطالعات را دیرتردریافت میکنند که این ازنظراخالقی
درست نیست و باید همه رسانهها دردریافت اطالعات
به یک چشم دیده شوند .رضوانیپورامکانات یا بودجه را
یکی ازعواملیمیداند کهممکن استدرنوع ارتباطگیری

روابطعمومیها با رسانهها تاثیرداشته باشد و خاطرنشان
میکند :این تأثیرات درحوزه اخباری خود را نشان میدهد
که به صورت رپرتاژ آگهی قرار است منتشر شوند .اگر
روابطعمومیایسعیکندتعاملخودراباهمهرسانههابه
صورتیکسانبرقرارنمایددرواقعپلهایارتباطیبیشتری
ایجاد میکند برای اینکه عملکرد سازمان خود را به نحو
بهتری به اطالع مردم برساند .انحصاری کردن این ارتباط،
شاید درکوتاهمدت بتواند موجب دیدهشدن آن سازمان
گردد اما دردرازمدت ً
قطعا لطمههایی را هم به سازمان
و هم به رسانههایی که به صورت انحصاری این اخبار را
منتشرمیکنندواردخواهدکرد.
 بعضی سازمانها توانایی حمایت
ازرسانهها را دارند
حمایت مالی یا معنوی برخی ازسازمانها ازرسانهها
و خبرنگاران باعث میشود اخبار آنها بیشترمنعکس
شده و تعامل آنها با رسانهها بهتر شود .محمدرضا
آراسته؛ مدیر روابطعمومی اداره آموزشوپرورش که
چند روزی است سمت خود را به دیگری واگذار کرده
به این مورد مهم اشاره کرده و میگوید :ارتباط ما با
رسانهها بیشترازطریق فضای مجازی بود .خودشان هم
بهصورتموضوعیبرایتهیهخبرو گزارشبهمامراجعه
میکردند .تمام تالش روابطعمومی آموزشوپرورش بر
این اساس بود که با همه رسانهها تعامل داشته باشیم
و اخبار را برای همه به صورت یکسان بفرستیم .حاال
هر کس میخواست آن را پوشش میداد و اگر هم
نمیخواست پوشش نمیداد .وی دلیل این که برخی از
روابطعمومیها با برخی ازرسانهها ارتباط بهتری دارند و

اخبارخود را سریعتربه دست آنها میرسانند ،میگوید:
بعضی نهادها میتوانند ازنظرمالی و معنوی خبرنگاران را
بیشترحمایتکنندوبه آنهاخدماتبدهند .اخبارآنها
هم بهتر پوشش داده میشود .ولی ادارات دولتی مثل
آموزشوپرورش که نمیتوانند حمایتی داشته باشند،
کمتردیده میشوند و تعامل کمتری هم برقرارمیکنند.
در چارت بودجهای ما چیزی با این عنوان وجود ندارد.
با این حال سعی کردیم همواره همه رسانهها را به یک
چشمببینیموباهمهتعاملیکسانداشتهباشیم.
 درارتباطبارسانههابایدتوازنرارعایت کرد
میالد عزتآبادی؛ مدیرروابطعمومی فرمانداری در
خصوص نوع تعامل با رسانهها میگوید :روابطعمومی
فرمانداری بر اساس تعاریف علمی و عملی با توجه به
رعایت اصول اخالقی و حرفهای در تعامل با مردم و
رسانهها سعی کرده توازن را رعایت کند و طبق خطمشی
وسیاستهایکلیخودعملکند.عزتآبادیخاطرنشان
میکند :توجه به افکارعمومی ،تعامل و همکاری فعال
و مستمربا رسانهها ،تهیه و تدوین برنامههای نظاممند
و اطالعرسانی شفاف میتواند بر اثرگذاری روابطعمومی
بیافزاید.روابطعمومیهنرمردمداریوبرقراریرابطهخوب
بادیگران است.
 با رسانه خاصی درارتباط نیستیم
مهری هنری؛ مدیرروابطعمومی بنیاد شهید تعامل
خود با رسانهها را بیشتر از طریق فرمانداری و اداره کل
ً
معموال
استان میداند و میگوید :ازطریق این دو کانال
اخباررا به دست رسانهها میرسانیم .با هیچ رسانه خاصی
هم به طورمستقیم در ارتباط نیستیم ،چرا که پوشش
ً
معموال هزینهبراست و برای ما مقدور
خبری دررسانهها
نیست .بودجه کمی داریم و حمایت از خانوادههای
تحتپوشش در اولویت ما قرار دارد .اگر رسانههایی به
طورموردی به ما مراجعه کنند برای تهیه خبریا گزارش
با آنها همکاری میکنیم ولی خودمان به طورمستقیم
ارتباطی نداریم .وی درخصوص نحوه تعامل ازطریق اداره
ً
معموال اخبارتولیدی ما کم است
کل کرمان میگوید:
که آن هم به کرمان ارسال و پس ازتایید اداره کل منتشر
میشود .گاهی اوقات هم اخباررا ازطریق فرمانداری و در
فضایمجازیبرایهمهرسانههامنتشرمیکنیم.درحالت
کلی فعالیت ما باید زیرنظراداره کل کرمان باشد.
همه رسانهها خواهان تعامل با روابطعمومیهای
ادارات و نهادهای مختلف هستند و انتظار دارند تا در
دریافت اخبار و اطالعات به یک چشم به آنها نگاه
شود .مدیران روابطعمومی ارگانهای مختلف هم اگر
بتوانندرسالت اصلیخودرابدوندرنظرگرفتن ارتباطات،
تعامالت یا برخی دالیل دیگربا همه رسانهها به صورت
یکسانعملیکنند،میتواندهمبهرضایترسانههامنجر
شود ۲۷.اردیبهشت ،روزروابطعمومیها میتواند بستر
مناسبی برای شروع تعامالتی دوسویه بین رسانهها و
روابطعمومیهاو انتشاراخبارصحیح و شفاف درجامعه
باشد.

