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رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی

خبرنگاران ،چالشها
و اقتضائات یک جهان نو
سرعت گرفتن هر چه بیشــتر انتقال اخبار به مدد شبکه های
اجتماعی و فضای مجازی و ورود افراد غیرحرفه ای و شهروند
خبرنــگاران بــه عرصــه اطالعرســانی ایــن دغدغه را شــکل
می دهد که آیا حرفه اهل رســانه ،در آینــده در معرض چالش
قرارمی گیرد؟ این سوال دغدغه قشری مهم از جامعه ماست.
در این که تحوالت کارکردی و حرفه ای در حوزه روزنامه نگاری
اتفاق افتاده ،تردیدی نیست و حرفه روزنامه نگاری تحت تاثیر
فضای مجازی و تکنولوژی های ارتباطی قرار گرفته است ،به
همین دلیل روزنامه نگاران امروز باید به مهارت های الزم برای
استفاده از فضای مجازی مجهز و از مهارت های متعدد و نوینی
برخوردار باشــند و همچنین جنبه های ارزشــی کار روزنامه
نگاری حرفه ای را در خود ارتقا دهنــد .بدین معنا که روزنامه
نگاری حرفــه ای جایــگاه و ارزش هایــی دارد کــه در روزنامه
نگاری شهروندی رعایت نمی شود .همین عناصر و ویژگیها
نقطه تمایز این دو عرصه به شمار می آید.
البته روزنامه نگاری شهروندی مزایای خود را دارد اما معایبی
هــم دارد که خالءهای آن باید توســط روزنامه نــگاران حرفه
ای ُپر شود تا کمبودها جبران شــود .از جمله ارزش هایی که
در روزنامه نگاری حرفه ای بســیار بر آن ها تاکید می شــود و
روزنامه نگارها ملزم هستند که به این ارزش ها پایبند باشند،
تعهدی اســت که باید روزنامه نگاران بــه اصل صحت ،دقت،
امانــت داری و اخــاق حرفه ای داشــته باشــند .ایــن تاکید
متعهدانه باعث می شود تا آن چه منتشــر می شود ،به اتکای
منبعی متقن باشد.
در چارچوب روزنامــه نگاری شــهروندی ،در فضای مجازی با
انبوهی از خبرهای درست و نادرست و شــایعه و واقعیت روبه
رو هســتید که تفکیک آن ها و شــناخت واقعیت از شــایعات و
خبرهای خودساخته ،دشوار اســت .بنابراین روزنامه نگاران
حرفــه ای در واقــع بایــد ارجحیــت ایجاد کننــد بــرای این که
مخاطب بتواند با اطالعاتی که توســط آن ها منتشر می شود،
به نوعی اعتماد دست پیدا کند تا برای به دست آوردن اخبار به
روزنامه نگاران حرفه ای روی آورد .اما شــکل کاغذی روزنامه
نگاری هم به دلیل تغییــرات اصلی و تغییرات ســبک زندگی
جوان های امروز و هم به دلیل مصرف منابع در روزنامه نگاری
کاغذی ،کــم و بیش در حال کم رنگ و تضعیف شــدن اســت.
بدین معنا که برای تولید کاغذ باید درختان زیادی قطع شــود
و این امر به محیط زیست آسیب می رساند ،بنابراین امروز می
بینید که در دنیا هم تیراژ روزنامه ها کم شــده یا حتی برخی از
آن ها انتشار نسخه کاغذی خود را تعطیل کرده اند .البته من
اعتقاد به نابودی روزنامه نــگاری کاغذی ندارم ،بلکه معتقدم
یک حضور حداقلــی را ادامــه خواهد داد .امــا در مجموع یک
ســری اتفاقات اساســی در فضای مجــازی در حــال رخ دادن
اســت .بر این اســاس روزنامه نگاران باید هم بــه مهارت های
حضور و استفاده از فضای مجازی مجهز باشند و هم بکوشند
ارزش های روزنامه نگاری حرفه ای که عمدتا در روزنامه های
کاغذی خود را نشــان می دهد ،وارد فضای مجازی نیز شود و
نسخهالکترونیکروزنامههادرفضایمجازی،آنخالءموجود
کارکردها و ارزش های روزنامه نگاری حرفــه ای را پر کند .به
هر حال به نظر می آید که پابه پای تحوالت زمان و آن چه که در
عرصه بین المللی می گذرد ،جایگاه و کارکرد روزنامه نگاری
نسبت به گذشــته بهتر و بیشتر دگرگون شــده است .این نگاه
تحت تاثیر تحوالت جاری تغییر کرده اما طبیعی اســت که در
همه جای دنیا مسئوالن میانه خوبی با رسانه ها ندارند و به هر
حال اگر رسانه ها نقش خودشان را درست ایفا کنند ،طبیعی
است که مسئوالن همواره باید در معرض نظارت ،دیده بانی و
پاسخ گویی قرار بگیرند.
در عین حال ایــن واقعیــت را نیز مســئوالن بایــد بپذیرند که
روزنامه نگاران و خبرنــگاران ،ظرفیت های مهــم ،موثر و کم
هزینه ای برای دیده بانــی در جامعه به نفع افراد آن هســتند
و آحاد مردم را از واقعیــات اجتماعی آگاه و بــه تصمیم گیری
و تصویرســازی و اصالح روندها کمک می کننــد و فرصتی را
در اختیار مسئوالن می گذارند .اگر مســئوالن به رسانه ها از
این زاویه به چشــم فرصت نــگاه کنند ،می توانند بســیاری از
مشکالت پیش روی خود را حل کنند.
در رسانههای مجازی تولید از ســوی مردم و برای خود مردم
است و مطالب آن بیشتر مورد توجه قرار میگیرد؛ چراکه فکر
میکنند مالحظات سیاسی و فرهنگی کمتری بر آن ها اعمال
و حس میشود که صداقت و حقیقت بیشتری در این رسانهها
به چشــم میخــورد .مســئله دیگر آن اســت که این شــبکهها
قدرت بسیج گری مناسبتهای مردمی را برعهده دارند و به
بیان بهتر چنین به نظر می رســد که از جنــس مردماند .آحاد
جامعه عمدتــا به اظهارات یکدیگر اعتماد بیشــتری میکنند
تا به رسانهای که خود را نماینده مردم میداند .چنین قدرتی
توسط رسانههای مجازی به این معناســت که تیغ حکومت و
دولت در بســیج کردن آحاد ملت کندتر شــده اســت؛ چرا که
وقتی ابزار رسانه از دولت گرفته شود ،هیچ رابطهای بین مردم
و دولت نمیماند .شما در جریان انتخابات ریاست جمهوری
یا مجلس شورای اســامی در دوره اخیر ،شاهد تاثیرگذاری
فضای مجــازی بر رونــد نتایــج انتخابــات بودید .با تمــام این
اوصــاف هنوز هــم مخاطبــان در مواجهه بــا اخبــار در فضای
مجازی ،برای تایید آن به رســانههای سنتی و رسمی مراجعه
میکنند ،از این منظر نمی توان این گونــه تصور کرد که روز و
روزگاری حرفه ای به نام «خبرنگاری» و چشم و گوشی هشیار
به نام «خبرنگار» در جامعه وجود نداشته باشد.

 2روی سکه خبرنگاری
روزخبرنگارهم درتقویــم زمانی بهانه بدی نیســت برای
زدن بعضی از حرف های حداقلی ازجنس روزنامه نگاری،
وقتی فضاهای شبه دموکراسی  ،شبه آزاداندیشی ،شبه
اصولگرایی وشــبه اصالح طلبی درجامعه پررنگ شــده
اســت و ازســوی دیگراشــخاص ،باندها وگروه هایی هم
درسایه کم رنگ شــدن قانون به شــکل غیر طبیعی چاق
شــده اند ونگاه ابزاری دربازارو حاکمیت عقل معیشــتی
شــرایط را برای انــواع و اقســام رانت خواری هــا درحوزه
های اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگی و سیاســی فراهم
کرده اســت .باید قدریــک روز را بــرای همــه خبرنگاران
بزرگ و کوچک به عنوان روزخبرنگاردانست .اما واقعیت
این اســت کــه خبرنــگاران هر روزبا مســائل و مشــکالت
مختلفــی درحــوزه هــای گوناگــون روبــه رو هســتندکه
اگــر آن ها را به درســتی ،روشــنی وبــا صداقــت و آگاهی
بررســی کنند  ،می توانند ازتبدیل شــدن یک مســئله به
آسیب وسپس تهدید و درنهایت بحران جلوگیری کنند.
برای یــک روزنامــه نــگارآگاه ومســئولیت شــناس که به
عنوان چشم ،گوش واحســاس مردم عمل می کند ،همه
روزهــا  ،روز خبرنگاراســت .چراکــه یــک عهدنانوشــته
بین خبرنگار ومــردم به او می گوید بایــد در همه روزهای
ســال واقعیت های موجــود دریــک جامعه را کــه دارای
ارزش های خبری هســتند به درســتی ،دقــت وصراحت
بررســی کند وبه همین دلیل اســت که برای یک روزنامه
نگاربــزرگ ،صاحــب اندیشــه ومســئولیت شــناس
،خبرنگاری یک شــغل محســوب نمی شــود ،چــون اوبه
خوبی می داند که در هرشــغلی ممکن اســت مماشــات
بــرای مانــدن و درنهایت لقمــه نان بــه کــف آوردن برای
خــود واعضــای خانــواده بــه طــور جــدی مطرح باشــد.
روزنامه نگار مسئولیت شناسی که رسالت خطیرتحقیق
وبررســی دربــاره واقعیــت هــای اجتماعــی را بــرای
خودتعریــف کــرده اســت ،همــواره بــی وقفه تــاش می
کند تــا ازدرون واقعیت هــا  ،حقایقی را بــرای مخاطبان
خود آشــکارکند ودر بیشــترمواقع هم این آشکارســازی
هــا درکشــورهای جهــان ســوم ودرحــال توســعه بــرای
یــک خبرنگارپرهزینــه وگاهــی گــران تمــام می شــود.
درواقع دفاع از آزادی ،عدالت اجتماعی ،برابری ومبارزه
بارانت خــواری ،تمامیت خواهی ،آقــازاده و نوچه پروری
کاری اســت که ممکن اســت برای یک روزنامه نگارنیک
اندیــش فرجــام خوشــی را درپی نداشــته باشــد،چراکه
خبرنگاری که زبان وجدان عمومی می شود و با نگاه ملی
و بین المللی وقایع را تحلیل می کند  ،رسالت خویش را به
مراتب فراتر از انجام یک وظیفه ســاده سازمانی درقالب
یک شغل می بیند .چنین روزنامه نگاری با تاکیدبرمحور
عقالنیت ،دانایی ،آگاهی وبصیرت ،همچنان باشجاعت
وشــهامت به دنبــال یافتن پاســخ درســت و جامــع برای
عناصــر « چرایــی »و «چگونگــی »در تحلیــل واقعیــت ها
وپدیده هاســت .ولی در روی دیگر ســکه روزنامه نگاری
 ،اگــر خبرنــگاری بــه رســالت مطبوعاتی خود کــم توجه
باشــد اتفاقــات را بــه شــکل دیگری رقــم خواهــدزد وبه
اشــکال مختلف دربیان وقایع دچارذهنیــت ها ،گرایش
ها و تعصبات گوناگــون خواهد شــد و پدیده هــارا بانگاه
هنجاری تفســیر خواهد کــرد .ایــن گــروه ازخبرنگاران
چه بخواهند چــه نخواهند به مرور زمــان در تله صاحبان
قــدرت و ثــروت گیــر خواهندکــرد وگرفتارخطــوط
قرمزعرفــی وسیاســی خواهندشــدوبا مرعــوب وفریفته
شــدن به قدرت هــای سیاســی و اقتصــادی  ،دیگر نمی
تواننــد ازعملکردناصحیــح یک جریــان انتقاد وشــفاف
ســازی کنند  .بلکه همواره با پیش داوری های ناصواب،
گرفتار خودسانســوری می شــوند وهمچنــان مخاطبان
رســانه خــود را از فهم درســت واقعیت ها دور مــی کنند.
بــاری؛ درعصرانفجاراطالعــات اگرادعــا شــود کــه
جامعــه ای ایمــن در گرو روزنامــه نگاری امن اســت ،این
ادعــا درعصرارتباطــات واقعیــت انــکار ناپذیری اســت .
اما این ســوال اساســی هم مطرح اســت که یــک روزنامه
نگار چگونه می تواند برای خــود و جامعه امنیت به وجود
آورد؟ پاســخ این پرســش درعصردانایی روشــن اســت .
چراکه روزنامــه نگار راســت کــردار و دارای عــزت نفس
 ،با پــاس داشــتن حرمت قلــم و باشــرافت انجــام وظیفه
مــی کنــد و قبــل از تهیــه هرخبــر ،گــزارش ،مصاحبــه و
نوشــتن یادداشــت و مقاله ازخود می پرســد که رســالت
اودربرابرجامعــه چیســت و پاســخش هــم این اســت که
اودربرابرجامعــه دارای مســئولیت خطیرروزنامه نگاری
اســت و بایــد از آزادی ،حقــوق اجتماعــی ،دموکراســی
،برابــری وعدالــت صیانــت کنــد و ایــن پاســداری ها در
جایگاه یــک مطالبه گــر اجتماعــی باعث تامیــن امنیت
فــردی و اجتماعــی درجامعــه خواهــد شــد.البته ایــن
واقعیت را هم باید بپذیریم  ،این که یــک خبرنگار چگونه
بنویســد یا یــک روزنامه نــگار درانعــکاس واقعیــت های
اجتماعــی چگونــه عمــل کنــد  ،تاحدزیادی بســتگی به
درک جامعــه از جایــگاه رکن چهــارم دموکراســی دارد.
به هرحال نقدیک جریان یا قوای سه گانه وحتی حکومت
،کارخبرنگارانــی نیســت کــه دارای بهره هوشــی پایین
تــر ازمتوســط جامعــه هســتند.مردم درعصرحاکمیــت
ماهواره،اینترنت و شبکه های رســانه ای ،دیگر حاضربه
هزینه کردن برای شــنیدن حرف های حداقلی وشعاری
نیســتند بلکــه ازخبرنــگاران مســئولیت شــناس انتظار
دارندکه با روی تدبیرســکه خبرنــگاری ،واقعیت هارا آن
گونه که هستند ،تحلیل کنند وبه اطالع مردم برسانند.

کوچه پسکوچه هایبجنورد 65سال پیش

کاغذ خونینیک روزنامهنگار

مرتضوی -شــهید «ســید رضا امامی» در سال1302
در بجنورد در خانواده ای متولد شد که اجدادش همه
از علمای دین و مجتهد بودند و چنین بود که تولد و رشد
در بیت روحانیت و در محیطــی که مرجع حضور روزانه
مردمبرایکسبفیض،ارشادوتظلمخواهیبود اورابا
نیازها،دردهاومسائلومشکالتیکهگریبانگیراهالی
بود ،آشنا کرد تا جایی که نویسنده و روزنامه نگاری توانا
شــد .او پس از گذراندن دوران تحصیــل در مدارس آن
زمــان و همزمان با حضــور در کالس هــای درس فقهی
پدربزرگوارش ،حجت االســام «حســن امامــی» ،امام
جمعه وقت بجنورد ،آگاهی هــای الزم را در زمینه های
فرهنگی ،اجتماعــی و فقهی کســب و با بهــره گیری از
قلم و ایراد ســخنرانی قاطع به عنوان وکیــل در محاکم
قضایی از حقوق مردم دفاع کرد .فعالیت های سیاسی
او در حدی بــود که در نصــب تابلوی شــرکت ملی نفت
در بجنــورد ،نقش فعالی داشــت تا جایی که عــده ای با
راهنمایی شهید «ســیدرضا امامی» پرچم انگلیس را از
شرکتنفتپایینکشیدندوپرچمایــرانرابرافراشتند.
فعالیت هــای مطبوعاتــی که ایــن خبرنــگار بجنوردی
در زمینــه آزادی خواهــی و اســتکبار ســتیزی انجــام
مــی داد ،کام مــزدوران رژیــم پهلــوی را تلــخ کــرد و
ســرانجام در  27خــرداد  32در منزلــش بــه ضــرب
گلولــه دژخیمــان رژیــم طاغــوت به شــهادت رســید  .
مشروحگزارشیاززندگیاینشهیدواالمقامرادرشماره
امروزروزنامهخراسانشمالیمیتوانیدازنظربگذرانید.

چند عضو مجلس خبرگان :بیانیه
اخیر خبرگان را امضا نکرده ایم
خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشــی نوشت که چند تن
از اعضای مجلس خبــرگان رهبری درخصــوص بیانیه
دوشــنبه شــب این مجلس درباره شــرایط کشــور ابراز
بی اطالعی کرده انــد .بنا بر این گزارش ،آیت ا ...ســید
هاشــم بطحایی نماینده اســتان تهران ،آیتا ...هاشم
هاشمزاده هریسی نماینده اســتان آذربایجان شرقی و
آیتا...مرتضیمقتدایینمایندهاستاناصفهاندرگفت
و گو با ایرنا تأکید کرده اند که اطالعی از چنین بیانیهای
ندارند و آن را امضا نکردهاند .آیتا ...ســید رحیم توکل
نمایندهاستانمازندرانهمتأکیدکردهکهاگردبیرخانه
مجلس خبــرگان رهبــری این بیانیه را منتشــر کــرده ،
مورد تأیید همه اعضای خبرگان است .به گزارش ایرنا،
حجتاالسالموالمسلمینمحسنقمینمایندهاستان
تهرانوحجتاالسالموالمسلمینعباسکعبینماینده
استانخوزستانازپاسخگوییبهاینسؤالکهآیابیانیهرا
امضاکردهاندیانهامتناعکردند.آنگونهکهآیتا...سید
احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان
میگوید،عصردوشنبههیئترئیسهاینمجلسبادستور
کارمطالباتمقاممعظمرهبریازسرانقوابرایبهبود
اوضاع اقتصادی کشور و رفع مشکالت معیشتی مردم
جلسه داشته و از این رو بیانیه منتشرشده صرف ًا حاصل
همفکری اعضای هیئت رئیســه مجلس خبــرگان بوده
استوتماماعضاازچندوچونآناطالعندارند.

رایزنی های استانداردراتاق وزیر نیرو

راه  8مطالبه خراسان جنوبی
در وزارت نیرو روشن شد

فرخ نژاد-دوشنبه گذشته استاندار خراسان جنوبی
بابستهایازخواستههایاستانکهبهحوزههایآبو
برقبرمیگشت،نشستیاختصاصیباوزیرنیروداشت
تابهصورتخاصوویژهنظرمساعددکتر«اردکانیان»را
بگیردوراههشتمطالبهودرخواستاستاندروزارت
نیرو روشن شود.دکتر«محمد مهدی مروج الشریعه»
در گفت و گــوی اختصاصی با «خراســان » دربــاره آن
چه بین او و وزیر نیرو در این جلســه گذشته است گفت
 :در دیدار بــا دکتر«اردکانیان» چند موضوع اساســی
و مورد نیاز اســتان مطرح شــد که مورد توجه و عنایت
وزیر نیز قرار گرفت.به گفته وی یکی از خواســته های
اســتان به هدف گذاری برای ایجاد و نصــب  10هزار
پنلخورشیدیخانگیبافناوریهایانرژیهاینوبر
می گشت که وزیر نیرو ضمن استقبال از این خواسته
قولدادموضوعرادرشورایمعاونانوزارتنیرومطرح
کندتاببینددرشرایطفعلیچطورمیتوانهزینههای
نصب ،راه اندازی و بهــره بــرداری از آن را تامین کرد و
از توجیه اقتصادی الزم برخوردار اســت یا نه؟ آن طور
که عالی ترین مقام اجرایی استان می گوید ،اما اصرار
خراســان جنوبی براین بود که در بخش انرژی های نو
دو کار اساســی انجام شــود؛ یکی این که شــرایط الزم
برای صدور مجوز سرمایه گذاران داخلی و خارجی که
آمادگیتولیدبیشازپنجمگاواتبرقرادارندباسرعت
بهتر و بیشتری عملیاتی شــود که وزیر نیرو این مسئله
را با نامه ای به حوزه مربوط ارجاع داد.مسئله دیگری
که اســتان دراین حوزه بر آن تاکید داشــت ،به احداث
نیروگاه های خورشــیدی با کف ظرفیت پنج مگاوات
به باال برمی گشــت که اگــر این درخواســت عملیاتی
شــود برای 10هزار خانوار روستایی خراسان جنوبی
اشــتغال زایی خواهد شــد .به گفته «مروج الشــریعه»
برایایندرخواستمقررشدبیشتررویمسئلهتوجیه
اقتصادیآنمطالعهشودومدلآنرانیزوزیرنیروبیشتر
بررسیکند.افزونبرایندکتر«اردکانیان»دستورداد
موضوع در شــورای معاونان وزارتخانه مطــرح و موانع
و راهکارهای پیشــنهادی بــرای این کار در خراســان
جنوبی بررسی شود.همچنین قرار است در پایان این
هفتهجلسهایبامتولیانامردراینزمینهبینخراسان
رضوی و جنوبی برگزار شــود و با مدل اجرایی موفقی
که خراســان رضوی و کمیته امداد امــام خمینی (ره)
دارد و با توجه به تعیین نرخ ارز و افزایش قیمت ها چند
و چون ماجرا برای عملیاتی شدن در خراسان جنوبی
مورد بررسی قرار گیرد.اســتاندار این موضوع را نیز به
وزیر نیرو یادآور شــده که خراسان جنوبی حاضر است
درحوزهزیرساختیانرژیهاینوسرمایهگذاریهای
الزم را انجام دهد و قرار شــد با همکاری های مشترک
بین وزارت نیرو و استان راجع به برق مورد نیاز از جمله
پســت های ســنگین و خطــوط توزیع همــکاری های
مشترکیانجامشود.

پیرو حل مشکالت حوزه کاغذ مجوز واردات  20هزار تن کاغذ مطبوعات با ارز دولتی صادر شد.به گزارش خبرگزاری فارس ،وزارت صنعت
اعالم کرد :پیرو برگزاری جلسه فوری صبح دیروز ،با حضور نماینده وزارت ارشاد و نمایندگان وزارت صنعت با مجوز واردات  20هزار تن
کاغذ برای شرکتهای درخواست کننده با ارز دولتی موافقت شد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

••چرا حق عائله مندی بازنشستگان آموزش و پرورش
در سه ماه اول سال جدید پرداخت نشد؟
••خواهش می کنم به وضع تاکسی های فرسوده که
در نوبت اسقاط هستند رسیدگی شود .من یک راننده
تاکسی با پنج سر عائله ،مستاجر و بیکارم .باور کنید
کرایه خانه ام عقب افتاده و شرمنده خانواده شده ام.
خواهش می کنم مسئوالن رسیدگی کنند.
••چرا برق بانک مهر اقتصاد شعبه شهید مفتح واقع در
منطقه طالب بولوار شهید مفتح در ساعت تعطیلی تا
صبح نور چراغ های پرتعدادش روشن است؟
••لطفا موضوع کارت شهروندی بانک شهر را پیگیری
کنید تا ببینیم چه زمانی می توانیم در حمل و نقل
عمومیاستفادهکنیم.اینکاردرتهرانوچندشهردیگر
انجام شده است چرا در شهر مشهد انجام نمی شود؟
••چرا قرارداد و فرانشیز دفترچه های بیمه سالمت با
بیمارستان هاشمی نژاد قطع شده است و متاسفانه به
قیمت آزاد برای بیماران محاسبه می شود؟
••چرا اینترنت ای دی اس ال خراسان و شهر مشهد با
توجه به افزایش فوق العاده قیمت چند برابری آن نسبت
به گذشته باز متاسفانه سرعت آن بسیار پایین و از الک
پشتی هم کمتر است .
••محتکران فعلی کثیف تر از ستون پنجم زمان جنگ
هستند .احتکار یک انبار عدس حیرت آور است!
••امید است همه آحاد مردم و مسئوالن به دور از افراط
و تفریط به فکر رفع مشکالت اقتصادی و اقتدار ایران و
سربلندی و عزتمندی آن باشیم.
••آقایان ادعا می کردند که تورم تک رقمی است ،حال
که قیمت ها روزانه و هر سه چهار روز نجومی افزایش
پیدا می کند تورم چند درصد است؟
••مردم با این وضعیت کم غم و غصه دارند صدا و سیما
هم با پخش سریال پدر اشک مردم را درمی آورد!
••ای خراسان طرفدار دولت!
••این آقا یا خانم معلوم نیست با خــداداد چه مشکلی
دارد که از هیچ بی ادبی دریغ نمی کند! خیلی دوست
داریم خودش را معرفی کند .شاید مثل آن عده ای باشد
که خداداد عزیزی به آن ها باج نداده یا مشکل دیگری
دارد شاید مشکلش حل شود( .جمعی از دوستداران
خداداد)
••جناب رئیس نظام پزشکی حرف های قشنگی می
زنند اما آیا خودشان رعایت می کنند؟ آیا  15دقیقه
برای هر مریض وقت می دهند؟ آیا بیماران را یک به یک
معاینه و ویزیت می کنند؟
•• ریاست محترم جمهوری سالم علیکم در مجلس
حقایق را بیان فرمایید و ملت منتظر استماع این بیانات

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ارزشمند هستند ولی ساده و واضح که برای عموم قابل
درک و فهم باشد که الزم نباشد هر شخص و گروهی
فرمایش های حضرت عالی را تفسیر به رای کند و باعث
بحث و اختالف شود.
••روز خبرنگار را به همه خبرنگاران عزیز و متعهد
رسانه ها و مطبوعات تبریک می گویم .خبرنگاران
عزیز هستند.
••یــک پیشنهاد بـــرای بــاال رفــتــن بــهــره وری کــاری
کارمندان این است که استفاده از گوشی تلفن همراه
در محل کارشان ممنوع شود تا بیشتر به کار ارباب رجوع
رسیدگی کنند.
••مسئول شعبه یکی از بانک ها هستم .از وضعیت نابه
سامان اقتصادی مردم که به من مراجعه می کنند و
حتی توانایی پرداخت قسط اندک خود را ندارند زجر
می کشم و شرمنده می شوم!
•• به عنوان حقوق شهروندی از رئیس جمهور محترم
آقــای روحــانــی که گفتند حقایق را در مجلس بیان
خواهند کرد تقاضا دارم بدون توجه به سیاست ترجیح
«مصلحت بر حقیقت» این بار «حقیقت را بر مصلحت»
ترجیح دهند که خواست ملت است چرا که روش قبلی
به معضالت و سوءاستفاده های بسیار انجامید و پنهان
کاری را رواج داد .مردم همیشه حقیقت را می خواهند.
آقای روحانی به مردم و حقایق متعهد باشید و بدانید در
این صورت حتما مردم پشتیبانتان خواهند بود.
••این روزها اگر مرحوم گل آقا زنده بود کلی سوژه برای
مجله اش داشت .به تازگی وزارت کشاورزی فرمودند:
پیری مرغ های مادر باعث کاهش تولید تخم مرغ شده.
خب چرا ایشان الیحه ممنوعیت استفاده از مرغ های
بازنشسته را تقدیم مجلس نمی کند؟
••آقای نوربخش در سال گذشته  640هزار تومان می
گرفتم امسال ( 720 )97هزار تومان دریافت می کنم
 6درصد افزایش یافته است پس کو  18درصد؟
••چه کسانی مجوز قطع آب را که  15روز از مهلت
پرداخت قبض اولــم گذشته صــادر کــرده انــد؟ لطفا
پیگیری کنید.
••من االن  2.5سال است سیگار کشیدن را ترک کرده
ام ،شما دوست عزیز به فکر سالمتی خودت باش!
••آقای رحیم اردالن در پاسخ مستمری بگیران سازمان
تامین اجتماعی اعــام فرمودند که به دلیل کمبود
منابع مالی و مشکالت اقتصادی مابه التفاوت حقوق
مستمری بگیران پرداخت نشده اســت در صورتی
که در چهارماه اول سال  97در اقدامی بی سابقه به
حــدود 20درصــد از کارکنان اداری و درمانی خود
بیش از  700ساعت اضافه کار ایام تعطیلی پرداخت

نمابر05137009129 :

کرده اند که با احتساب ساعتی  15هزار تومان حدود
1200میلیارد تومان پول پرداخت کرده اند و مدارک
موجود است .لطفا رسیدگی فرمایید.
••سوال از رئیس جمهور ،اتفاق مبارکی است که از آن
نباید تابو ساخت .کاش نمایندگان زبان صادق و گویای
مردم باشند و به دور از سیاسی کاری مطالبه گر حقوق
مردم شوند و رئیس جمهور هم به دور از گله و کینه با
لحنی عذرخواهانه پاسخ گوی مشکالت باشد.
••معلوم نیست برچه مبنایی مابه التفاوت بازنشسته ها
را پرداخت می کنند .برای عده ای یک ماه پرداخت شده
ولی برای ما و شاید عده ای دیگر چیزی واریز نکرده اند.
خواهشمندیم رسیدگی شود.
••با گرانی شدیدی که بر مواد غذایی و خوراکی حاکم
شده دیگر کار تخلیه سطل های زباله هم سبک تر شده
و سطل های زباله دیگر سرریز از زباله نمی شود .در
واقع با افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم هم کاهش
یافته است.
•• طفلکی ایــران خــودرو و سایپا همچین یهویی دو
هــزار تا دو هــزار تا خودروهاشون به علت نبود قطعه
توانبارهاشون خاک می خوره! مدیونین اگه فکر کنین
این کار زبونم الل برای منفعت طلبی و احتکاره!
••چه عجب تصویر یک نفر از مقصران اقتصادی (معاون
ارزی بانک مرکزی) در روزنامه چاپ شد!
••چــرا پروانه داروخــانــه دام پزشکی به ما تــازه فارغ
التحصیالن نمی دهند؟
••وای بر ما اگر همسایه گرسنه باشد! میثم یک بچه ای
که باید بچگی می کرد!
••اینو میگن شفافیت اینو میگن صادق بودن با مردم!
چقدر لذت بخش است بازداشت معاون بانک مرکزی.
دلیلی ندارد از روی ترس و وحشت بگویند م ح دال ذال.
ان شاء ا ...همین طور شفافیت ادامه داشته باشد کشور
ما رو به بهبودی می رود.
••از روزنامه خراسان متشکرم که سه سال است قیمت
آگهی هایش را تغییر نداده و این باعث می شود که به یاد
بود عزیزان درگذشته آگهی بدهیم و یادی از آن ها کنیم
و این کار در مشهد باب شده است .از همه بهتر که وقتی
بعد از چند سال آگهی یادبود می دهیم تخفیف هم می
دهند .واقعا کار زیبایی است.
••آن هایی که طالی ذخایر بانک مرکزی را چنین چوب
حراج زدند باید محاکمه شوند.
••جنابآقایرئیسجمهورشمادرانتخاباتیادتانهست
فرمودید چنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که هیچ کس
رغبت نکند برای دریافت  45هزار تومان یارانه به بانک
مراجعهکند؟





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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جایزهبرایخبرنگاراندردسرسازوکالهبرداریبا«متین»جهانبخش!
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خاطره خرازی از زخمی شدن سردار سلیمانی

ویدئویی در فضای مجازی
منتشر شد که در آن صادق
خــرازی خاطــره جالبی از
زخمی شدن ســردار قاسم
سلیمانیدرجنگوپزشکی
کهقصدکشتنسردارراداشتمیگوید.اوتعریف
می کند« :سردار بعد از زخمی شــدن در جنگ در
بیمارستان امام رضا(ع) مشهد بستری بود و سینه
ایشــان هفته های متمادی باز بــود و عفونت کرده
بــود .بعدها متوجه شــدیم دکتر ســلیمانی منافق
بوده و خدواند خودش نگهدار انسان هاست و او را
نگه داشــت برای امروز کشورمان ...بعدها پزشک
منافقرادرواقعهایگرفتندوخودشاعترافکرده
بود.پرستارهمشهریآقایسلیمانیهمگفتهبود
که این پزشک انســان خوبی نیست و قصد نابودی
رزمندههایمجروحراداشتهاست»....
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آقای شهردار و فروش طالی همسرجان!

شهردار شــهر «ریزه» در ترکیه در پاسخ به فراخوان
رئیس جمهــور این کشــور بــرای فــروش ارز و طال
به منظــور کاهــش قیمــت ارز خارجــی ،طالهای
همســرش را فروخت! انتشــار این خبــر در فضای
مجازیبازتابهایزیادیبهدنبالداشت.بعضی
از کاربران معتقد بودند کار او نمادین اســت و آقای
شــهردار فقط برای ترفیع رتبه طالهای همسرش
را فروخته اســت .مثال کاربری نوشــته بود« :کامال
مشــخصه کارش شــوآفی بیــش نیســت .انــگار با
همســرش رفته خرید!» اما کاربرانی هم از کار این
شهردار دفاع کردند و نوشتند« :کاش مسئوالن ما
هم از ایــن کارها بکنن و بعد از مردم انتظار داشــته
باشن.نهاینکهخانوادهشوناونورآبباشنو»...

946.7 k

خبرنگارانماوخبرنگاراناونا!

گفتوگوییازمعاونرئیسدفترخبرگزاریفرانسه
دررسانههامنتشرشدکهبهتفاوتهایخبرنگاری
درایرانوجهانمیپرداخت.بخشیازصحبتهای
این خبرنگار انگلیسی تبار را که ترند شده بخوانید:
«در انگلیس چیــزی به عنوان روز خبرنــگار نداریم،
اما یک جشــنواره داریم برای این که به خبرنگارانی
که برای حکومت دردســر درســت می کنند جایزه
بدهیم».کاربرانشبکههایاجتماعیبهاینجمله
واکنشهایینشاندادند.نسریندرتوییتینوشت:
«اگهخطقرمزهایسلیقهایفراوان،ماخبرنگارها
رو اذیت نکنه ،خیلی بیشــتر می تونیم از مشکالت
مردمبگیمومسئوالنروبهچالشبکشیم».مصطفی
نیز در این باره نوشت« :از سختی های کار ما همین
بس که روزنامه ها برای انتشــار خیلی از حرف های
سلبریتی ها ،ممکنه دچار مشکل بشــن ،ولی خود
اونسلبریتیدچارمشکلنمیشه!»

کالهبرداری با احساسات مردم!

پسربچهایکهعلیرضاجهانبخشمدتیدنبالشبود
بازهم سر و صدا به پا کرد .ماجرا از این قرار است که
روزنامه صبح نو در گزارشی به دنبال آن پسربچه ای
رفتهکهبهتازگیعلیرضاجهانبخشمالقاتشکرده
بود اما در این گزارش مشخص شده تمام تصاویری
که آن پســربچه را معروف کرد و باعث شــد سیلی از
احساسات و کمک های مالی به طرفش روانه شود
نقشه عده ای سودجو بوده و حتی یک ریال از کمک
هایمردمیبهاینپسربچهورامینینرسیدهاست!
کاربریهمنوشت«:بعضیازکالهبردارهاابتکاراتی
بهخرجمیدنکهاگهجایدیگهاستفادهمیکردیم
حتمایهچیزیمیشدیم!»
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شوخیبایکحادثهکامالجدی!

بر اســاس آمار ماهانه ای کــه مرکز لرزه نــگاری ایران
منتشــر می کنــد ،در تیرماه ،ایــران مجموعــ ًا1080
بار به لرزه در آمــده که قوی ترین زمین لــرزه در تیرماه
با قــدرت 5.9ریشــتر مربــوط به اســتان کرمانشــاه و
حوالی «تازه آباد» اســت .در این میان معلوم نیست که
چرا کاربران شــبکه های مجازی با این مسئله جدی،
مواجههایشوخطبعانهداشتهاند!کاربریعالقهمند
بهسینمانوشت«:یعنیلرزههایجوادعزتیتوهزارپا
جزوبالیایطبیعیبود؟»کاربریبانامراویدرتوییتی
نوشت«:ری َبناشراازرویچشمانشبرمیداردومی
گوید:کوکاباورکنگوشیموروسایلنتنبود».کاربری
همنوشت«:خداروشکرکهکمبودنتلفاتجانینشون
میدهآمادگیمونبرایزمینلرزهبدنیست».

2.7 M

میوه های رنگین در جلسه اقتصاد مقاومتی!

مقایســه تصاویر منتشــر شــده از نشســت ســتاد
راهبردی اقتصاد مقاومتی با حضور مشــاور وزیر
صنعت و استاندار یزد با تصویری از جلسه ساده و
بیآالیشمسئوالنآلمانیجنجالهایزیادیبه
پاکردهاست.تعدادیازکاربراننوشتهاند«:واقعا
چنین میوه ها و شــیرینی هایی تــوی خونه مردم
متوســط وجود داره؟» تعدادی از کاربران نوشته
اند« :کشورهای پیشرفته قبل از این که حرفی رو
بزنن عمل می کنن ولی ما بــه حرفی که می زنیم
هم عمل نمی کنیم!» بعضی از کاربران هم با طنز
تلخی نوشــتند« :امیدوارم آلمانی ها هم یه روزی
مثلماپولداربشن!»
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