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رسانه ها و مطالبات مردم

این روزها مناسبت سالروز شهادت شهید محمود
صارمی را بهانه و انگیزه ای مناسب یافتم برای
بــررســی هــر چند اجمالی نقش خبرنگاران و
رسانه ها در تبیین و پیگیری مطالبات مردم از
مجموعه مسئوالن و حاکمیت .تحقق این مهم
قطعا ملزوماتی دارد که به اختصار اشاره می شود.
▪ویژگی های الزم برای یک خبرنگار

یک خبرنگار حتما و باید از دانش ،مهارت و هنر
خبرنگاری برخوردار باشد ،عشق و عالقه به این
حرفه الزمه موفقیت در این عرصه است ،تعهد،
امانتداری و صداقت مهم ترین ضرورت برای یک
خبرنگار است ،عشق به دین و میهن و سرافرازی
کشور و تالش مستمر و پیگیری مطالبات مردم
از لــوازم اصلی فعالیت موفق در رسانه است،
شناخت و تشخیص «خبر» از غیر خبر و داشتن
«شم خبری» و توانایی «تولید خبر» نیز از جمله مهم
ّ
ترین توانمندی های الزم برای یک خبرنگار موفق
است ،زندگی با مردم و حضور مستمر در میان
اقشار گوناگون جامعه و جست وجوی پیگیرانه
در میان اخبار و گزارش های منتشر شده ،یکی از
شروط اساسی خبرنگار شدن است ،برخورداری
از روحیه آزادگی ،شجاعت ،استقالل شخصیت،
آزادمنشی ،ایثار و فداکاری و عزم جزم و همت
واال برای خدمت به مردم از دیگر صفات الزم برای
یک خبرنگار است .داشتن هوش الاقل در حد
متوسط جامعه ،برخورداری از حافظه مناسب،
داشتن اطالعات گسترده ،آشنایی قابل قبول
با زبان و ادبیات و قندپارسی ،برخورداری از قلم
روان ،قدرت تحلیل مسائل ،شناخت حساسیت
های ملی ،دینی و مذهبی و قومیتی و  ...از جمله
دیگر ضرورت های موفقیت در عرصه خبرنگاری
و رسانه است ،آموزش مدام و «به روز» ،تسلط به
فضای مجازی و ارتقای سواد رسانه ای نیز برای هر
خبرنگار خواهان پیشرفت در رسانه و خدمت جزو
اصلی ترین ضروریات محسوب می شود .داشتن
دقت،سرعتوتوجهجدیبهصحتمطالبازمهم
ترین نکاتی است که باید خبرنگار به آن ها توجه
جدی داشته باشد.
وارد شدن به دو یا سه حوزه تخصصی عرصه خبر
اعم از فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
هنر و  ...به تناسب رشته تحصیلی ،عالقه ،توان
و تجربه نیز کمک شایانی به موفقیت و پیشرفت
یک خبرنگار می کند ،مرور و تسلط «سابقه اخبار»
و دسترسی و ارتباط با منابع موثق خبری ،الزمه
دیگر حرفه خبرنگاری است و البته موارد دیگری
در این زمینه قابل برشماری است که برای اختصار
به همین مقدار بسنده می کنم .یک نکته اساسی
را نباید نادیده گرفت و آن ضرورت حمایت جدی
مدیران عامل خبرگزار یها ،مدیران مسئول
نشریاتومسئوالنوزارتفرهنگوارشادازرسانه
ها و خبرنگاران است ،حمایت از خبرنگاران که
علی رغم سال ها تالش ،بسیاری از آنان هنوز حتی
از «امنیت شغلی» برخوردار نیستند.
▪خطرهایی که «قلم» و خبرنگار را تهدید می
کند

«قلم فــروشــی» ،قلم مــزدی ،اجیر شــدن ،تخلیه
اطالعاتی ،در زمین دشمن بازی کردن« ،تحریف»،
بی توجهی به وحدت و انسجام ملی ،نادیده گرفتن
ارزش های دینی و ملی ،توهین ،تهمت ،دروغ
پــردازی« ،خبرسازی» ،افتادن در دام صاحبان

ثروت و قدرت ،دوری از مردم و بیگانگی با مشکالت
و مطالبات جامعه و  ...از جمله خطرهایی است که
جد ًا در کمین خبرنگاران است که البته تعهد و
بصیرت ،امانتداری ،وفاداری به دین و میهن ،سد
و سپر محکمی در مقابله با این خطرهاست .گرچه
مطمئنم جامعه خبرنگاران و دست اندرکاران
رسانه هــای کشور ما جــزو بهترین و پــاک ترین
خبرنگاران دنیا هستند اما در عین حال همه افراد
در همه مشاغل باید مراقب تهدیدها باشند.
▪فضای مجازی ،تهدید یا فرصت

امروز با پیشرفت علم ارتباطات و گسترش وسایل
ارتباط جمعی خصوصا فضای مجازی و ضریب
نفوذ اینترنت ،بیشتر رخدادها ،حوادث ،اتفاقات
و آن چه در کشور ،منطقه و جهان می گذرد به
سرعت امواج ماهواره ای در اختیار مردم قرار می
گیرد و اگرچه بزرگ ترین تهدید فضای مجازی
بعضا دادن اطالعات غلط و بی مبنا ،دروغ پردازی
و ترویج شایعه ،دامن زدن به شبهات و تحریف
واقعیت هاست اما در عین حال این فضا ،می
تواند زمینه را برای هر چه بیشتر مورد اطمینان
قرار گرفتن خبرنگاران و «رسانه های شناسنامه
دار» و موثق و حرفه ای فراهم تر کند به شرط
آن که خبرنگاران و رسانه ها بیش از پیش حرفه
ای ،به هنگام ،سریع و با دقت به رویدادها و وقایع
بپردازند و مسئوالن ،حرمت جامعه و افکار عمومی
را با اطالع رسانی دقیق ،به موقع ،صحیح و اقناع
کننده نگاه دارند و رسانه ها نیز به وظایف اطالع
رســانــی ،آم ــوزش ،اقــنــاع ،پیگیری مشکالت و
مطالبات مردم ،دیده بانی اجتماعی و نظارت بر
حاکمیت به درستی عمل کنند .دقت و سرعت
در اطالع رسانی یکی از مهم ترین و حساس ترین
وظایف رسانه هاست ،شواهد و مثال های فراوانی
داریم که رسانه های داخلی کشورمان به خاطر
سهل انگاری و قصور برخی مسئوالن نتوانستند
و گاه به دالیلی از جمله «خــود سانسوری» بی
مورد نخواستند خبر برخی اتفاقات و رخدادها
را در اسرع وقت به اطالع مردم برسانند و حاصل
این دیرهنگامی ،متاسفانه «جلوداری» و «میان
داری» رسانه های بیگانه و معاند ،گسترش گمانه
زنی های غلط ،ترویج شایعه و دروغ پردازی و از
همه مهم تر تاثیرگذاری و مدیریت الاقل بخشی
از افکار عمومی جامعه توسط آن رسانه ها شده
است.
بنابراین الزم است مسئوالن یک بار برای همیشه
عزم خود را جزم کنند و بیش از پیش به سرعت و
دقت گزارش اطالعات ،رخدادها و واقعیتها را
در اختیار رسانه ها به عنوان پل ارتباطی مردم با
حاکمیت قرار دهند و باور کنند که دادن اطالعات
دیرهنگام جز ضرر بــرای کشور و ضربه زدن به
اعتماد و اطمینان عمومی ،از دست دادن «سرمایه
اجتماعی» و میدان داری رسانه های بیگانه و
شبکه های ماهواره ای حاصلی ندارد.
▪رسانه ها و پیگیری مشکالت و مطالبات
مردم

یکی از مهم ترین وظایف رسانه ها شناخت
مشکالت و مطالبات مــردم و پیگیری آن
هاست .خبرنگاران و رسانه ها برای انجام این
وظیفه و رسالت مهم ،نکاتی اساسی را باید
مطمح نظر و وجهه همت خود قرار دهند که از
جمله عبارت است از:
 – 1زندگی با آحاد مردم و ارتباط چهره به
چهرهبااقشارمختلفجامعهوشنیدنمسائل
و مشکالت از زبان مردم
 – 2آگــاهــی مناسب از شــرایــط فرهنگی،
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور ،منطقه
و جهان
 – 3دوری از سیاست زدگی ،سیاسی کاری
و باندبازی

اعالم دستورالعمل های ستاد کرونا برای محرم و صفر
دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا دربــاره
برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر امسال
اعــام شد .مهم ترین نکاتی که در دستورالعمل
و ضوابط دبیرخانه کمیته امنیتی ،اجتماعی و
انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا برای برگزاری
مراسمماهمحرموصفرآمدهاست،بهاینشرحاست:
*زمانبرگزاریمراسمحداکثربایددوساعتباشد.
* برگزاری مراسم سینه زنی و زنجیرزنی فقط با
زنجیر شخصی در محل مراسم و بدون جا بهجایی
مجاز است.
* برگزاری برخی مراسم خاص مانند یوم العباس

در زنجان ،نخل گردانی در یزد ،تشت گذاری
اردبیل ،شیرخواران ،قالی شوران اصفهان
و  ...به دلیل تجمع ،تراکم و جا به جایی و
ضرورت پیشگیری از شیوع و سرایت بیماری
ممنوع است.
* هر گونه پذیرایی هنگام برگزاری مراسم
عزاداری ،ممنوع است و نذورات صرفا باید در
قالب مواد غذایی خشک یا خام توزیع شود.
* برپایی هر نوع ایستگاه صلواتی نذورات
و چــای در همه استان ها و شهرستا نها
ممنوع است.

تشکیل کنسرسیوم زرشک
پس از سال ها بیتوجهی به یاقوت سرخ و پس
از گزارش های پیگیرانه «خراسان» ،نوشداروی
تشکیل کنسرسیوم برای زرشک تجویز شد تا هر
گونه اقدام در حوزه زرشک زیر ذره بین قرار گیرد
و این محصول  700ساله دارای متولی شود .هر
چند هنوز هم از اقدامات دولتی خبری نیست اما
خبرتشکیلکنسرسیومبرایزرشکتوسطبخش
خصوصی گرچه درمان درد زرشک کاران نیست
اما میتواند بر رنج و زخمهایشان مرهم باشد.
رئیس اتحادیه باغداران خراسان جنوبی و عضو
اتحادیه باغداران کشوربا اشاره به ضعف فراوری

اینمحصولازتشکیلکنسرسیومیخبرداد
کهطیروزهایگذشتهدرجلسهایباحضور
مدیران و فعاالن این حوزه در استان مصوب
شد .به گفته او هدف از تشکیل کنسرسیوم
برای زرشک نظارت بر تولید ،بازار فروش،
فــراوری و صــادرات است .این کنسرسیوم
متشکل از پنج تولید کننده برتر استان ،چهار
فعالحوزهفراوریوسهصادرکنندهاستکه
نظارت بر حوزه زرشک از تولید تا صادرات را
به عهده خواهند داشت و هر گونه اقدام باید
زیر نظر این کنسرسیوم انجام شود.
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 – 4ترجیح قطعی منافع ملی و منافع مردم بر هر
امری از جمله منافع جناحی
 – 5باورمندی به این که نظام هر چه کارآمدتر
شود امید مردم به آینده افزایش می یابد بنابراین
در کنار جست وجو و دیدن واقعیت ها و کاستیها
و پیگیری حل آن ها از مسئوالن ،دیدن و تبیین
واقعی و باورپذیر پیشرفت ها و دستاوردها در زمینه
های گوناگون علمی ،پژوهشی ،دفاعی ،امنیتی،
اقتصادی ،سازندگی و  ...نیز از جمله وظایف
رسانه هاست.
 – 6اطـــاع رســانــی دربــــاره عــوامــل پیشرفت
کشورهای موفق در عرصه تولید ،اشتغال و رشد
اقتصادی البته با در نظر گرفتن شرایط خاص
هر کشور
 – 7پیگیری دالیل کاهش تولید و تعطیلی برخی
کارخانه ها و تولیدی ها
 – 8باورمندی به این که رونــق و جهش تولید و
مقاوم سازی اقتصاد از لوازم اصلی رشد اقتصادی،
ایجاد اشتغال و کمک به رفع مشکالت معیشتی
مردم است بنابراین رسانه ها می بایست برای
بیشترپاسخگوکردنمسئوالنوتالشآناننسبت
به پیگیری و حل مشکالت تولید ،همت جدی
گمارند .تهیه گزارش های میدانی از تولیدی ها،
کارگاه ها ،کارخانه ها و مزارع راهکاری موثر برای
نیل به این مقصود است.
 – 9حضور در مراکز خدماتی ،درمانی ،ادارات و
سازمان های دولتی و بانک ها و  ...و بررسی نحوه
برخورد و راه انــدازی کار مردم توسط کارکنان
و مسئوالن در سازمان ها و ادارات می تواند به
شناخت مشکالت و مطالبات مردم و پیگیری آن
ها از مسئوالن کمک موثر کند .در این باب نکات
متعدد دیگری قابل بررسی است که بیان آن ها
مجالی مبسوط می طلبد.
نکته آخر این که همه مسئوالن در رده های مختلف
باید باور کنند که شأن خدمت به مردم و کشور
باالترین شأن و افتخار است و پاسخگویی به مردم
و خبرنگاران رسانه ها به عنوان پل ارتباطی و
چشم بینای جامعه در نظارت بر عملکرد مسئوالن
وظیفه ایشان است.
اکثر قریب به اتفاق خبرنگاران و رسانه های
کشورمان به روشنی نشان داده اند که با حضور
در میان مردم و شناخت مشکالت و معضالت
و پیگیری های الزم توانسته اند گام های بسیار
موثری بــرای حل مشکالت مــردم و پاسخ گو
کــردن مسئوالن بردارند و در پیشبرد اهداف
و رشد و پیشرفت کشور سهم و نقش به سزایی
داشــتــه باشند.بنابراین حمایت هــای جدی
قانونی از خبرنگاران خدوم و رسانه های کشور،
رسانه هایی که در جهان امروز رکن چهارم مردم
ســاالری محسوب می شوند ،وظیفه مسئوالن
اســت ،وظیفه ای کــه بــی منت باید بــرای این
«چشمبینا»« ،صدای گویا» و عامل مهم نظارتی
و دیده بانی اجتماعی انجام شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••گــــشــــایــــش اقـــــتـــــصـــــادی دوشـــنـــبـــه
چیست؟ احتماال یــارانــه ها از ۴۵۵۰۰
میشه۴۶تومان.
•• به عنوان یک بــازاری با سابقه  50سال،
دوستانه به ریاست جمهور ،نمایندگان و
کسانی که تصمیم گیر هستند اعــام می
کنم که ام الفساد تمام گرانی های داخلی،
بازار خودرو است و بس .تمام جوانان و مردم
شدند بخر و بفروش خودرو! بازار خودروتان
را سرو سامان بدهید .به مقدسات سوگند
 50درصد گرانی های کشور حل می شود.
••اتوبوسرانی اعــام کــرده به علت ویروس
کرونا روزهــای تعطیل و جمعهها اتوبوس
تعطیل است.یکی نیست بگه اگه به خاطر
کروناست ،روزهــای غیر تعطیل هم کرونا
هست ،تازه احتمال گرفتن کرونا در روز های
تعطیل کمتره ،چون اتوبوس خلوت تره.
••این همه توی بوق و کرنا کردند که همسان
سازی حقوق بازنشسته ها در مرداد اعمال
می شه .فیش مرداد ماه اما با هیچ تغییری
روی سایت دیده می شه.
••روز جمعه برای این که به سرکار بروم هشت
هزار تومان دادم و برای برگشت هم همین
مبلغ رو پرداخت کــردم .یعنی در مــاه اگر
فقط پنج روز اتوبوس هارا تعطیل کنند ،می
شود۸۰هزارتومان .این مبلغ هنگفت ضربه
شدید به اقتصاد خانواده ما کارگران می زند
چرا شرکت واحد به بهانه کرونا اتوبوس ها
را جمعه ها تعطیل می کند درحالی که روز
جمعه جمعیت اندکی سوار اتوبوس می شوند
و برعکس طول هفته هیچ گونه باعث افزایش
بیماری کرونا نمی شود.
•• بانک کشاورزی که به تازگی ته مانده کارت
های اعتباری رو  20هزار تومان کرده برای
کدامین خدمات این کار را کردند؟ شما حساب
کنید چند میلیون کارت دست مردم دادند!
•• نمی دون ــم چــرا مــخــابــرات اگــه از مدت
پرداخت تلفن بگذره در اسرع وقت تلفن رو
قطع می کنه ،اما اگه تلفن بنا به دلیلی خراب
و قطع بشه برای رفع آن تلفن این قدر دیر
دست به کار می شه؟
•• بانک سپه از7خـــرداد تــااالن16مــرداد
بــرای 30درصــدســهــام عدالت فقط 100
هــزارتــومــان داده اســـت! کــســی نــظــارت
میکند؟
•• دولـــت و مجلس بــه فکر بازنشستگان

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

بیمههای روستایی باشند .حقوق ماهانه این
قشر محروم ومسن حدود  300هزار تومان
اســت .اکثر ایــن افــراد سن بــاالی 80ســال
دارند و دارای نوه هستند.
••چــرا با گذشت هشت مــاه همچنان بیمه
بیکاری کــارگــران خوشه خدماتی یحیی
گستر  ،سامانه سابق دوچرخه عمومی درست
نشده؟ به خدا بیکاریم و دستمان از همه جا
کوتاه است .چگونه با دست خالی زندگی را
اداره کنیم؟
•• تامین اجتماعی با وعــده این که این ماه
تفاوت همسان سازی را واریز می کند اما باز
هم به وعده اش عمل نکرد .واقعا جای تاسف
دارد با این حقوق پایین خلف وعده می کنند.
••خاضعانه از فرهنگیان عزیز حاللیت می
طلبم ،وقتی حقوق ومزایای نقدی وغیرنقدی
دیگر ادارات رو دیدم.
••چــرا وزارت آمــوزش و پــرورش آیین نامه
معلمان حق التدریس را تبدیل به بخشنامه
نمی کند؟
••محض اطالع بیشترین بهره را از انفجار
بیروت آن هایی می برند که بیشتر دنبال
مظلوم نمایی هستند .حاال تحقیق کن چه
کسانی دنبال مظلوم نمایی هستند!
•• بدین وسیله از کرونا به خاطر تأثیرات
شایسته اخالقی در بشر سپاسگزاریم .
•• درباره پرونده «زندگی خانوادگی با مارها»
باید بگم تصور زندگی با مارها ترسناکه و دلم
رو آشوب میکنه ،چه برسه به این که واقعا،
یک روز شوهرم چند تا مار بیاره خونه و بده به
بچهها و بگه باهاشون بازی کنین!
••تحریم ها یکی از علل گرانی وفشارهای
معیشتی اســت.امــا بــه طــور قطع و یقین
مــشــکــات دیــگــر بــه امـــور داخــلــی مرتبط
مـــیشـــود .از جــمــلــه فــســادهــای مــالــی،
بانکی،قاچاق کاال ،واسطه بازی نامتعارف و
نبود بازرسی که همه این ها در افزایش تورم
دخیل و مانعی در مسیر توسعه است.
••خبرنگاران صدا و سیما روز پنج شنبه آن
چنان اطــراف رئیس مجلس تجمع کرده
بــودنــد کــه نــشــان داد بــه رغــم توصیه ها،
خودشان اصال به فاصله گذاری اجتماعی
اعتقادی ندارند!
••برای من خیلی جالب است که شما مواضع
صادق زیبا کالم رو به کرات چاپ می کنید
ولی مواضع بــرادر ایشون رو یک بار چاپ

سروش9033337010:

نکرده اید .در حالی که تفاوت میان این دو
زمین تا آسمان است و البته حرف های سعید
زیبا کالم حرف مردم است.
•• چند پیام درباره بلوکه شدن سپرده هایمان
در بانک قوامین ارســال کــردم .چــرا چاپ
نشده؟
•• از این محلول های تقلبی که در گزارش
تون اشاره کردین ممکنه نمونه های دیگری
هــم تــوزیــع شــده بــاشــه ،بهتره مـــردم این
فراورد ههای سالمت محور رو از داروخانه
ها تهیه کنند که سالمت شون به خطر نیفته.
••یک مقام ایرانی به بیروت نرفت.آیا باید
مکرون فرانسوی برود اما کسی از ما آن جا
نرود؟
••خواستم تقدیر و تشکری کنم از یک مسئول
دلسوز در شهرمان که در شب عید غدیر تعداد
زیادی اقالم موادغذایی در بسته بندی های
قشنگ در مناطق فقیرنشین حاشیه شهر
توزیع کرده اند.
••آقای کاردار در صفحه ورزشی روز پنج شنبه
یک تنه به قاضی رفته! برانکو تیمی ساخت
که استقالل نتوانست یک بــار شکستش
دهد.حریف را باید در زمین شکست داد نه با
حرف! وقتی تیم های ته جدولی استقالل رو
می برند تقصیر پرسپولیسه؟
••بــه نــظــر مــی رســـد بــا تــوجــه بــه عملکرد
اقتصادی دولت کار اصالح گری و تغییرات
دولــت آیــنــده  1400بــه بعد کمی سخت
خواهد شد.
••لطفا مسئوالن تعزیرات به بــازار روز مجد
سرکشی کنند .قیمت ها دلخواه خودشان
است و اصال تطابقی با نرخ مصوب نــدارد.
تکلیف مردم چیست؟ چرا نظارت نمی کنند؟
••اقدام استانداری برای شروع کار ادارات و
بانک ها از شش ونیم صبح کمکی به کاهش
مصرف برق نمی کنه ،لطفا رسیدگی کنید.
••خواستم از برنامه ریزی دقیق و متفکرانه
دوستانی که ساعت کار کارمندان دولت را
تغییر دادند تشکر و قدردانی کنم!
••با توجه به ایــن که اکثریت مــردم امکان
خوابیدن قبل از ساعت  12شب را ندارند
مطمئن باشید هم سیستم ایمنی بدن کاهش
و بیماری افزایش می یابد و بازدهی کاری
کارمندی که ساعت شش و نیم صبح شروع
به کار می کنه کاهش پیدا می کنه .لطف ًا
مسئوالن بررسی کارشناسانه فرمایند.

