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سردبیر روزنامه های استانی «خراسان» با حضور در خبرگزاری رضوی؛

خبرنگاران هیچ مدافعی ندارند

خبرنگاران هیچ مدافعی ندارند ،قشری مظلوم تر از
خبرنگاران ندیده ام ،محروم ترین و مظلوم ترین قشر
همینخبرنگاراناند.
سردبیر سابق استانی روزنــامــه خــراســان ،خبرنگار
پیش کسوت عرصه رسانه و سردبیر روزنــامــه های
استانی «خراسان» با بیان این مطلب افزود :اگر دولت
جایگاه رسانه را قبول کند بزرگ ترین خدمت را به
جامعه رسانه ای کــرده است.به گــزارش خبرگزاری
رضوی ،حجت االسالم «علی ولی زاده» مدرس علوم
ارتباطات در میزگردی که به مناسبت روز خبرنگار در
این خبرگزاری برگزار شد ،ضمن تبریک این روز به
جامعه خبری در توصیه به خبرنگارانی که به تازگی پا
در این عرصه نهادند ،گفت :خبرنگاری در این مسیر
می تواند موفق باشد که دچار روزمرگی و کپی برداری
نشود .وی افزود :رسانه ای می تواند موفق عمل کند
که جریان ساز باشد ،بنده در طول عمر رسانه ای خود
سعی کردم که در هر قسمت از فعالیت رسانه ای سبکی
متفاوت داشته باشم و جریان سازی را به تمام معنا و به
صــورت علمی یاد بگیرم و پیاده کنم ،جریان سازی
خبر هم نیازمند این است که شما یک خبرشناس و
مخاطب شناس خوب باشید ،زیرا اگر مخاطب تان را
نشناسید و خوراک مخاطب خود را ندانید نمی توانید
یک جریان تازه بسازید ،باید بتوانید خودتان سبکی
نو به وجود آورید و با همان سبک جل و بروید.خبرنگار
پیش کسوت روزنامه خراسان با تاکید بر این موضوع
که جریان سازی یک اصل در حرفه خبرنگاری است،
افزود :مشکلی که در بعضی از رسانه ها وجود دارد این
است که خبرنگار به روزمرگی می افتد ،ما اگر منتظر
یک رویداد باشیم تا خبر آن را منعکس کنیم ،رسانه ما
بی پیام می شود و به روزمرگی می افتد ،برای این که
به چنین اتفاقی دچار نشویم و همراه با فرهیختگان
جامعه پیش برویم و سفیران این کار باشیم ،باید به
سمتی برویم که جریان بسازیم ،هر کسی در وادی
خودش چه در زمینه های فکری ،اجتماعی و حتی
سیاسی این کار را می تواند انجام دهــد.وی با تاکید
بر این که خبرنگار باید برای حرفه خودش ارزش قائل
باشد ،افزود :روزگــاری ننگ به حساب می آمد برای
یک خبرنگار که خبر یک خبرگزاری دیگر را کپی کند،
زمانی که می خواستند یک خبرنگار را تحقیر کنند ،می
گفتند تمام صفحه اش «تلکسی» است و این بزرگ ترین

ضعف بود لذا خود خبرنگار به دنبال رویداد و تولید خبر
می رفت ،اما امروزه کار تولید نیست ،شما مطلبی را
تهیه می کنید و من به راحتی آن را بر می دارم بدون
این که به قواعد درست یا نادرست آن توجه کنم و به
همان صورت آن را در رسانه خودم قرار می دهم و در
قبال آن نه مسئولیت شرعی دارم و نه قانونی چرا که
در ادامه آن خبر را نقلی درج می کنم.حجت االسالم
«ولی زاده» با اشاره به کلمه عامیانه شهروند خبرنگار
گفت :ما در گذشته یک خبربیار داشتیم و یک خبرنگار،
ولی امروزه جای خبربیار و خبرنگار عوض شده است،
اگر از شهروند به عنوان خبربیار استفاده کنیم خیلی
هم خوب است به شرطی که آن چه که او می آورد
خبرنگار با اصول خودش آن را تنظیم کند آن وقت
است که جامعه استفاده می کند ،خبرنگار هیچ گاه
شایعه را پخش نمی کند چون اصول خبری را داراست،
اما خبربیار اصول را نمی داند و چون نقش خبرنگار را
بازی می کند رسالتش به هممی خورد.این استاد نام
آشنای رسانه در توصیف جامعه خبری گفت :بنده به
عنوان یک روحانی عرض می کنم ،قشری مظلوم تر از
خبرنگاران ندیده ام ،محروم ترین و مظلوم ترین قشر
همین خبرنگاران اند ،زیرا خبرنگاران برای همه می
نویسندولیهیچکسبرایخبرنگاراننمی نویسد.وی
خاطرنشان کرد :خبرنگاری شغلی است که از بیرون
مردم را کشته و از درون خود خبرنگار را ،زیرا مردم
فکر می کنند خبرنگاری که کنار وزیر و رئیس جمهور
و استاندار دیده می شود جایگاه آن چنانی دارد ،در
حالی که این قشر در شلوغ ترین میدان ها در حالی
که همه به فکر جان خودشان هستند ،قلم و دوربین به
دست در حال انجام وظیفه اند.
وی افــزود :بارها پیش آمــده است که مسئول دروغ
گفته است ولی می گوید خبرنگار ما اشتباه کرده و این
مسئله خیلی مهم است ،همه باید در روز خبرنگار دست
از شعارهای خود بردارند ،این که مراسمی برگزار کنند
و حرفی بزنند مشکلی را حل نمی کند ،باید فکری به
حال مشکالت این قشر کرد.
حجت االسالم« ولی زاده» افزود :تنها کاری که دولت
انجام داد این بود که چند سال پیش مجلس ،شغل
خبرنگاری را از دشوارترین شغل ها دانست اما گام
بعدی را برنداشت ،برای همین است که خبرنگارانی که
واقع ًاخبرنگارباشندنمیتواننددرجامعهرسالتاصلی
خود را به درستی انجام دهند ،بنده معتقدم مجلس
و دولت و کلیت نظام باید به طور جدی کاری انجام
بدهند ،زیرا همان طور که آقا فرمودند سربازان جبهه
نرم خبرنگاران هستند و اگر این قشر از جامعه حمایت
نشوند این سربازان با چه سالحی باید بجنگند و دفاع
کنند .حتی در خیلی از ادارات برخوردهای مناسبی
با خبرنگاران نمی شود ،در حالی که در بسیاری از
کشورها نظارت با کمک رسانه ها انجام می شود.
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غبارروبیمضجعمطهر
(ع)
حضرت امام رضا
با حضور رهبر انقالب

همزمان با ماه ذیالقعده و ایام زیارت مخصوص رضوی ،مراسم غبارروبی مضجع شریف ثامن
الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (علیهماالسالم) ،صبح روز پنج شنبه با حضور رهبر
انقالب اسالمی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در این مراسم معنوی مراجع تقلید
آیات عظام مکارم شیرازی و وحیدخراسانی و آیتا ...مصباح یزدی ،به همراه جمعی از علما،
مسئوالن و خانوادههای شهدا ،جانبازان و ایثارگران استان خراسان رضوی حضور داشتند.

از میان خبرها
واعظی پیام رئیس جمهور ایران را به اردوغان
تسلیم کرد

ائتالف سعودی اتوبوس حامل کودکان را در یمن
هدف قرار داد

محمود واعظی فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران به آنکارا شامگاه پنج
شنبه با رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه دیدار و پیام کتبی
دکتر حسن روحانی را به وی تسلیم کرد .به گزارش ایرنا ،واعظی در
این دیدار دربــاره آخرین تحوالت مربوط به برجام ،آغاز تحریم های
جدید آمریکا و مواضع جمهوری اسالمی ایران در این موارد با اردوغان
گفت و گو کرد و بر عزم ایران به مقاومت تا پشیمان کردن آمریکا از اقدام
خود تاکید کرد .رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه در این دیدار
با اظهار خرسندی از دریافت پیام روحانی ،دوباره بر اراده کشورش
مبنی بر ادامه همکاری با ایران تاکید کرد و در خصوص راهکارهای
مربوط به چگونگی توسعه هر چه بیشتر مناسبات میان دو کشور و رفع
موانع احتمالی موجود تاکید کرد .اردوغان اظهار کرد :امیدوارم در
آینده ای نزدیک با روحانی ،رئیس جمهور ایران دیدار کنم.

به گزارش ایرنا ،یک هفته پس از جنایت ائتالف نظامی سعودی در
حمله به بیمارستانی در الحدیده یمن ،بمباران روز پنج شنبه یک
اتوبوس حامل کودکان در شهر ضحیان استان صعده ده ها کشته
و زخمی بر جا گذاشت.
همچنین به گزارش فارس ،در ادامه واکنشهای بینالمللی به
حمله جنگندههای سعودی به اتوبوس حامل دان ـشآمــوزان در
شهر «ضحیان» یمن که به کشته شدن  ۵۵نفر و زخمی شدن ۷۷
تن دیگر منجر شد ،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل این حمله را
محکوم کرد.
در همین حال ،ائتالف سعودی از حمله به اتوبوس دانش آموزان
یمنی که منجر به کشته و زخمیشدن دهها تن شده ،دفاع کرد و آن
را یک «اقدام نظامی قانونی» خواند.

وزیران سه وزارتخانه ،بسته های تأمین ،توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو را ارائه کردند
در جلسه ستاد اقتصادی دولت که روز پنج شنبه به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد ،وزیران صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی و بهداشت
و درمان ،بسته های تأمین ،توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو را ارائه کردند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،براساس این
بسته ها که در تکمیل«طرح سامان دهی ارز» تهیه شده است ،اقالم بیست گانه کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم که برای تهیه یا تولید
آن ها ،ارز دولتی به نرخ رسمی تأمین می شود ،در کلیه مراحل ،از ثبت سفارش و تأمین ارز تا مراحل ترخیص ،حمل و توزیع ،مورد نظارت قرار می
گیرد و به منظور بهره گیری از نظارت مردمی ،با شفافیت کامل اطالع رسانی عمومی می شود.عالوه بر دستگاه های مسئول تخصصی ،سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تقویت امکانات خود در استان ها ،وظیفه بازرسی و نظارت برای جلوگیری از سوء استفاده و
انحراف منابع را بر عهده خواهد گرفت .واردکنندگان این کاالها باید از پیشینه مثبت عملکرد برخوردار باشند و رعایت کلیه ضوابط قیمت گذاری،
عرضه به موقع و نحوه توزیع را تعهد کنند .وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،قیمت این کاالها را برای مصرف کننده نهایی اعالم می کند و نرخ ارز
برای این دسته از کاالها ،تا اردیبهشت ماه سال  ،1398تغییر نخواهد کرد.

طرح «سامان دهی تعطیالت رسمی» به رئیس جمهور تقدیم شد
ایسنا :بنیاد توسعه گردشگری پایدار طرح «سامان دهی تعطیالت رسمی کشور» را تقدیم رئیسجمهور کرد .غالمحیدر ابراهیمبای سالمی،
رئیس هیئت مدیره این بنیاد و عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با اعالم این خبر درباره علت ارائه این طرح درحالی که هیئت دولت
نیز طرح مشابهی را در دستور کار دارد ،اظهار کرد :این طرح کام ً
ال تخصصی است و پس از بررسی و مطالعه تمام طرحهای موجود در داخل و خارج
از کشور در  ۳۵صفحه تهیه و به دولت تقدیم شده است.
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اخبار

روی خط سیاست
ایران بیانیه  ۱۱ماده ای سازمان همکاری اسالمی را
محکوم کرد
مهر :وزارت امور خارجه با رد مفاد بیانیه  ۱۱ماده ای نشست
نمایندگان دایم سازمان همکاری اسالمی در جده ،اتهامات وارد
شده به کشورمان را شدید ًا محکوم کرد .بهرام قاسمی ،سخنگوی
وزارت امور خارجه اظهارکرد :نمایندگان جمهوری اسالمی ایران
به دلیل عدم صدور ویزا از سوی عربستان سعودی امکان حضور
در نشست های سازمان همکاری اسالمی در جده را ندارند و لذا
این گونه بیانیه ها با اعمال فشار عربستان سعودی و به صورت
غیرمنصفانه و یک جانبه تهیه و منتشر می شود.

وزیر خارجه ترکیه :تحریم علیه ایران را اجرا نخواهیم
کرد
ایرنا« :مولود چــاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه گفت :به
صراحت اعــام کــرده ایــم که تحریم آمریکا علیه ایــران را اجرا
نخواهیم کرد.

اعالم نتایج بازشماری دستی انتخابات عراق
ایسنا :نتایج بازشماری آرای انتخابات پارلمانی عراق که بامداد روز
جمعه اعالم شد ،حاکی از آن است که مقتدی صدر ،صدرنشینی خود
در این انتخابات را حفظ کرده است .به گفته کمیته مستقل انتخابات،
نتایج باز شماری دستی انتخابات در 13استان با نتایج اولیه مطابقت
دارد .بعد از گذشت سه ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی ،احزاب
پیروز همچنان مشغول مذاکره درباره تشکیل ائتالف حاکم هستند
بدون این که به نتیجهای برسند.

از گوشه و کنار
ایران  ۳سال دیگر پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا
میشود
تسنیم :صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد :ایران با کنار
زدن سه کشور اسپانیا ،عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد
بزرگ دنیا در سال  ۲۰۲۱میشود.

دیوان عدالت اداری :اشتغال همزمان وکالت و
سردفتری ازدواج و طالق ممنوع است
تسنیم :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از
آرای صادر شده توسط شعب خود ،اعالم کرد :اشتغال همزمان
افراد به وکالت دادگستری و سردفتری ازدواج و طالق ممنوع
است.

دسته چک های خود را عوض کنید
ایسنا :صاحبان دسته چک فقط تا پایان مرداد ماه فرصت تعویض آن و
تبدیل به چکهای صیادی را دارند در غیر این صورت چک قدیمی در
سایر بانکها پذیرش نخواهد شد .در روزهای گذشته اغلب بانکها با
ارسال پیامک به مشتریان شان تاکید کردهاند که طبق دستورالعمل
بانک مرکزی واگذاری چک سایر بانکها با طرح قدیم فقط تا آخر
مرداد امکانپذیر است ،از این رو برای واگذاری چکهای قدیمی با
هر تاریخی به شعب بانک ها مراجعه کنند.

