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219 داد ١٤٠٠ ر-  رن ه روز  داد ١٤٠٠و ر-  رن ه روز  و

روابط عمومی رشکت بتون صنعت بریس

نهاوند نگين  روغن   - خرائى 
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183 داد ١٤٠٠ ر-  رن ه روز  داد ١٤٠٠و ر-  رن ه روز  و

در هفدهم مرداد ماه ســال 1377، محمود 
صارمى خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسالمى، به 
همراه 8 نفر از اعضاى كنسولگرى در افغانستان 
به دســت گروهك تروريستى طالبان به شهادت 
مى رســد، روزى كه قشر خبرنگاران و اصحاب رسانه خود در صدر اخبار قرار 
مى گيرند، قشــرى كه با ذوق، استعداد، سرعت عمل باال و روحيه حق طلبى 
خود در محل وقوع رويدادها، هم بايد چشــم و گوش رســانه و هم چشــم 
وگوش مردم باشــند و براى رساندن صداى مردم به گوش مسئوالن از هيچ 

كوششى فروگذار نباشند. 
به همين مناسبت، شوراى فرهنگ عمومى، هفدهم مرداد ماه هر سال را به 

عنوان « روز خبرنگار » نام گذارى كرد. 
17 مرداد تنها روزى در تقويم ملى ماســت كه به همه يادآور مى شود هيچ 
جامعه اى بدون آگاهى، به رشــد و تعالى نمى رســد و بخشى از اين آگاهى 
مرهون كار خبرنگارى اســت و هيچ چيز باعث نمى شــود تا اهالى رسانه از 

انجام رسالت خود غفلت بكنند.
شــايد به جرأت بتوان شــغل خبرنگارى را جزو مشاغل ســخت قرار داد و 
ســختى كار خبرنگاران در بحران ها بيشــتر خود را نشان مى دهد و بى شك 
يكى از بزرگترين بحران هاى قرن اخير شــيوع پاندمى كرونا بود كه سرتاسر 
جهان را زير ســايه سياه و شوم خود گرفت و باز هم تالشگران عرصه خبر و 
رســانه با گزارش هاى لحظه به لحظه اين بحران، حاضران هميشه در صحنه 

بودند.
سالى كه گذشــت به سبب شــيوع كرونا بسيارى از ســمينارها، جلسات، 
نشســت ها و كنفرانس ها حذف شدند و بســيارى از مشاغل نيز به تعطيلى 
اجبارى تــن دادند اما كار خبرنگاران نه تنها كاهــش نيافت بلكه پركارتر از 

هميشه در صحنه اطالع رسانى حاضر بودند.
 روز خبرنگار روز تجليل از كســانى اســت كه هميشه در حال جست وجو و 
كشف حقيقت هســتند و در هيچ برهه اى تا تحقق رسالت خود كم نياورده  

و از پاى ننشسته اند.

اين روز فرصت خوبى است تا قدردان كسانى باشيم كه بخش قابل توجهى از 
آگاهى، اصالح و پيشرفت جامعه مرهون از خودگذشتگى آنان است.

اين ســربازان گمنام عرصه اطالع رســانى در تمام ايام سال بى چشم داشت 
هميشه به دنبال تحقق وظيفه و رسالت خطيرشان هستند و در سرما، گرما، 
ســيل و زلزله و بســيارى بحران هاى ديگر خدمت كرده و زندگى و خانواده 

خود را وقف رسالت خود مى كنند.
هرچند پيشــرفت هاى دنياى مجازى باعث تبادل اخبار و اطالعات در زمان 
كم و با ســرعت باال شده است اما هنوز هم در دنياى امروز تخصص و تبحر 
خبرنــگار حرف اول را مى زند و ســرعت، دقت و خالقيــت يك خبرنگار در 

انعكاس يك خبراهميت بااليى دارد. 
ســخن در باب روز خبرنگار و حرفه ى خبرنگارى بسيار است و در اين چند 
ســطر نمى گنجد، اما در يك جمله مى توان گفت تنها عشق، صبر، عالقه و 
پشتكار است كه مى تواند باعث ماندگارى يك خبرنگار در اين وادى پرخطر 

و پر از دغدغه و تشويش باشد.

17 مرداد ماه سالروز شهادت شهيد محمود 
صارمــى يادآور مجاهدت خالصانه براى رســالت 

خطير آگاهى بخشى است.
خبرنگاران ســال ها در جبهه اقتصادى، سياسى، 
فرهنگــى و اجتماعــى، صــداى مردم شــريف 
جمهورى اســالمى ايران بوده اند و هم اكنون در 
جبهه كرونــا به عنوان مدافعــان آگاهى، تمام قد 
ايســتاده اند و با اطالع رســانى صحيح و مداوم و  
رعايت نهايت امانتدارى، صداقت، دلسوزى و تعهد 
از هيچ تالشى در حفظ و صيانت از امنيت روانى 

جامعه فروگذار نمى كنند.
هفدهم مردادماه فرصتى است تا از تالش فعاالن 
اين عرصه و شرافت قلم اين عزيزان تقدير به عمل 

آيد.
اينجانب ضمن گراميداشــت ياد شــهيد محمود 
صارمى، شــهداى اين عرصــه و خبرنگاران فقيد 
كشور و استان كه جان خود را بر اثر ابتال به كرونا 
از دست دادند، هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار را 
به تمام تالشگران رسانه تبريك عرض كرده و از 
خداوند منان، تداوم خالصانه و صادقانه تالش هاى 

ارزشمند اين عزيزان را خواستارم.
احمدرضا احسانى، مدير اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان همدان

نقش خبرنگاران در توسعه همه جانبه ارزشمند وبى بديل است 
17 مرداد ســالروز شهادت مظلومانه شهيد محمود صارمى ظرفيتى منحصربه فرد جهت قدردانى و تقدير از زحمات 
فرهيختگانى اســت كه دانســتن را حق مردم مى دانند و مجاهدانه براى بازگويى و انعكاس حقيقت، پرچم رسالت بزرگ 
اطالع رسانى را بر دوش گرفته و در جهت نهادينه شدن حقوق شهروندى و تنوير افكار عمومى، چراغ راه جامعه خويش 

گشته اند. 
خبرنگاران با هدف اعتماد آفرينى در جامعه در چالش ها و بحران ها به مدد سيستم مديريتى آمده  و با انعكاس مشكالت 
مردم استان در شهرها و روستاها نقشى ارزشمند و بى بديل ايفا مى نمايند و زمينه خدمت رسانى بيشتر به مردم را فراهم 

مى سازند. 
 امروز نقش خبرنگاران در انعكاس ظرفيت ها و توانمندى هاى استان همدان به عنوان يكى  از استان هاى توسعه يافته، حائز 

اهميت است. 
اينجانب ضمن گرامى داشــت ياد و خاطر شهيد محمود صارمى، روز 17 مرداد روز خبرنگار را به اصحاب رسانه باالخص 
مديران، خبرنگاران و عكاســان كه در همه ايام سال با تالش بى وقفه و فداكارى  ها باالخص در ايام شيوع كرونا، همگام با 
كادر بهداشــت و درمان در عرصه مبارزه با ويروس كرونا حضور داشتند، همچنين تالش و همكارى خوب خبرنگاران در 
پوشــش خبرى گســترده انتخابات 28 خرداد 1400 براى جلب مشاركت حداكثرى مردم را ارج مى نهيم و اميدواريم در 

سايه وحدت، همدلى و همراهى همه مجموعه ها و تالش اصحاب رسانه شاهد خدمت رسانى بيشتر به مردم كشور عزيزمان ايران و استان همدان باشيم.
سيد سعيد شاهرخى، استاندار همدان

«خبرنگار» واژه اى آشنا براى همه
هر ساله 17 مردادماه به عنوان روز "خبرنگار" در تقويم خودنمايى مى كند اما اگر شهادت عزيزانى همچون شهيد محمود صارمى 

نبود، آيا روزى براى خبرنگاران و اهالى رسانه نام گذارى مى شد؟! و كسى براى گفتن و نوشتن از آنها بهانه اى مى يافت؟!

خبرنگارانى كه مشكالت و درد جامعه را با مرارت و دشوارى  بسيار احصا و بيان مى كنند اما بسيارى از مردم هيچ گاه متوجه مخاطرات 
شغل آنها نمى شوند. 

خبرنگارانى كه چشم بينا، گوش شنوا و زبان گوياى آحاد مردم به شمار مى روند و با وجود مشكالت و گرفتارى هاى بسيار همواره در 

پى اميدآفرينى در جامعه  هستند، اما وقتى به مشكالت خود مى رسند، محجوب و مظلوم هستند و سكوت مى كنند. 

خبرنگارانى كه با تعهد خود براى نشر حقيقت، معارف الهى و ارزش هاى انسانى قلم مى زنند، سخن مى گويند، فرياد مى كشند، تهديد 

مى شوند، حتى مظلومانه در ديار غربت به شهادت مى رسند و در راه كمال انسان و اعتالى فرهنگ جامعه  ى بشرى جان فدا مى كنند. 

خبرنگاران و عكاسان خبرى كه همواره در بطن حوادث و رخدادها حضور دارند و گاه جان خود را در مسير ارزشمند اطالع رسانى و 

آگاهى بخشى به خطر انداخته، با خون پاك خود درخت ايمان و فرهنگ را آبيارى مى كنند. 

قشــرى كه با گذشت و ايثار وصف ناشدنى، رويدادهاى دوران ساز را در قلب تاريخ جاودانه مى كنند تا وجدان انسان در هيچ مكان و 
زمانى از قافله ى دانستن و فهميدن جا نماند. 

آرى! از خبرنگار مى گوييم. 
واژه اى آشنا براى همه . . . 

از كســانى مى گوييم كه با وجود اينكه زبان گوياى جامعه اند، اما مشــقت ها، حساسيت ها و مصائب شغل آنها كمتر بيان شده، كمتر به چشم مى آيد و در اين 

وانفساى همه گيرى بيمارى كرونا نيز فراموش شدگان نبرد سهمگين ويروسى مرموز و ناشناخته با جسم و روح و روان جهانيان هستند. 

خبرنگارانى كه در استان همدان دو تن از عزيزانشان را در اين نبرد نابرابر از دست دادند و هنوز داغ مرحوم مهدى كاشى نهنجى التيام نيافته، در عزاى مرحوم 
سيدصدرالدين موسوى به سوگ نشستند. 

همه گيرى بيمارى كرونا نه تنها عزيزانى را از جامعه ى خبرى گرفت؛ بلكه همه ى مشاغل مرتبط با حرفه ى خبرنگارى و مطبوعات را هم دچار خسارات مادى و 

معنوى بسيارى كرد اما با اين وجود و با شيوع اين بيمارى خطرناك، خبرنگاران پا به پاى كادر درمان به عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با ويروس منحوس 

كوويد 19، پاى كار آمدند و جان بر كف، لحظه به لحظه اطالعات مهم و ضرورى را به مردم رساندند و البته در كنار شهداى سالمت تعدادى از آنان هم شهيد 
راه خدمت به نوع بشر شدند. 

آرى! هر ســال هفدهم مردادماه را به ياد آن روز در ســال 1377، كه محمود صارمى خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسالمى با شجاعت تمام به همراه 8 نفر از 

اعضاى كنسولگرى ايران در مزار شريف افغانستان به دست گروهك تروريستى طالبان به شهادت رسيد، گرامى مى داريم تا به همگان اثبات كنيم؛

خبرنگار واقعى هيچ گاه رسالت واالى خود را در صيانت از حق، انسانيت، عدالت خواهى، تعالى و همچنين زندگى و آسايش مردم به فراموشى نمى سپارد و تا 
پاى جان بر آن عهد كه بسته است مى ماند. 

روز خبرنگار مبارك. . . 

محمدرضا خوش گفتار، مديرعامل و عضو هيأت مديره خانه مطبوعات استان همدان

نمى رسد تعالى  و  رشــد  به  گاهى،  آ بدون  جامعه اى  هيچ 
معصومه معظمى
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417 داد ١٤٠٠ ر-  رن ه روز  داد ١٤٠٠و ر-  رن ه روز  و

مرداد   17
خبرنگار روز 
باد گرامى   

خبرنگاران بنا به وظيفه و رسالت خود با قلم 
مبارزه مى كنند آنها به عنوان چشمان بيدار جامعه 
در سنگر اطالع رسانى همواره در ثبت رخدادها و 
توليد مطالب تالش چشــمگير و قابل ستايشى 
دارند و شايد اگر خبرنگاران نبودند آنچه به عنوان 

خبر در رسانه ها به وجود مى آيد حاصل نميشد. 
يكــى از اعضاى انجمن پيشكســوتان مطبوعات 
كشــور با لبخندى تلخ اين حرف ها را زد و ادامه 
داد: خبرنگاران سربازان خط مقدم جبهه آگاهى 
در مقابل جهل و ناآگاهــى و زبان گوياى جامعه 
در رفع مشكالت و معضالت هستند كه به مردم 
بينش سياســى و قدرت تامــل هديه مى كنند و 
هميشه در اين نبرد سخت و طاقت فرسا پيروزى 

از آن خبرنگاران نيست. 
على اكبر يارى بيان كرد: خبرنگاران استان همدان 
همانند تمامى خبرنگاران با تمامى مشــكالت و 
حداقل توقع مادى، بزرگترين رويدادها و تحوالت 
را در ســال هاى اخير ايجاد كردند، به گونه اى كه 
اگــر اين خبرنــگاران نبودند فريادرســاى مردم 
محــروم اين منطقه به گــوش تصميم گيرندگان 
نمى رســيد و مردم همچنان در گرداب مشكالت 

خود دست و پنجه نرم مى كردند. 
وى نقش رسانه ها در عرصه اطالع رسانى و افزايش 
ســطح آگاهى مردم را با اهميــت خواند و افزود: 
جامعه جهانى به ســمت رسانه ســاالرى پيش 
مى رود كســانى در اين جامعه پيشرفت مى كنند 
كه بــا ظرفيتهاى كار با رســانه و مديريت افكار 

عمومى آشنا باشند. 
اين پيشكســوت مطبوعــات اســتان ادامه داد: 
درحالى كــه غرب بيشــترين بودجه خــود را به 
مديريــت افــكار عمومى از طريــق فعاليت هاى 
رسانه اى اختصاص مى دهد متاسفانه در كشور و 

به طبع اســتان ما در يك ســو بعضى از مديران 
در نحــوه تعامــل با رســانه و درك شــرايط در 
محور ارتباطات مشــكل دارند و از ســوى ديگر 
رســانه ها هنوز به آخرين شيوه هاى اطالع رسانى 
دســت نيافته اند و آموزش تخصصى نياز اساسى 

خبرنگاران است.
وى ارائه آموزش هاى حرفــه اى خبرنگاران را در 
اعتالى فرهنگى و نوشتارى خبرنگاران تاثيرگذار 
دانســت و برگزارى دوره هاى آموزشــى را براى 

خبرنگاران نوپا ضرورى خواند. 
يارى درباره مهمترين مشكل شغلى خبرنگاران هم 
اينگونه توضيح داد: به نظر من مهمترين مشكل 
شــغلى خبرنگاران اين است كه از اطالعات فنى 
و تخصصى در ارتباط با عامــل خبرى برخوردار 
نيستند؛ به جرات مى توان گفت بيش از 95 درصد 
خبرنگاران كه در استان همدان مشغول به فعاليت 
هستند تحصيالت مرتبط با شغل خود را ندارند و 
بسيارى از آنها تا قبل از ورود به اين كار حتى يك 

خط خبر هم ننوشته اند.
 وى آموزش را يكى از مسائل اساسى در فعاليتهاى 
خبرى ذكر كرد و افزود: اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان بايد پايه گذار آموزش هاى مداوم و 

مستمر براى اصحاب رسانه باشد. 
اين فعال عرصه مطبوعات اســتان، نبود قانون 
مدون و جامع در حمايت از خبرنگاران را يكى 
ديگر از مشــكالت پيش روى اين قشر از جامعه 
برشمرد و اظهار كرد: استرس و اضطراب ناشى 
از اين حرفه، نبود امنيت شغلى، عدم همكارى 
دستگاه ها در اطالع رسانى شفاف و خأل انجمنى 
به معنى واقعى صنفى از جمله مشــكالت است 
كــه جامعه خبرنگاران با آن دســت به گريبان 

است.

هر ســال بــا فرارســيدن روز 17 مرداد يــاد و خاطره شــهيد راه 
اطالع رســاني كه در هفدهمين روز از مرداد ماه سال 1377 در شهر مزار 
شريف افغانســتان به دست گروه طالبان شربت شهادت نوشيد، در اذهان 

زنده مي شود. 
شهيد محمود صارمي، خبرنگار خبرگزارى جمهوري اسالمي ايران (ايرنا) 
كه از خانه و خانواده و جان شــيرينش گذشــت و براي اطالع رســاني در 
كشــورى بيگانه حضور يافت تا اذهان عمومي را نســبت به عملكرد فرقه 
طالبان به اطالع جهانيان برساند، اما در 17 مرداد ماه سال 1377 به دست 
اين گروه در محل كارش به شهادت رسيد و نام و يادش هر سال سرلوحه 

كار روزنامه نگاران و خبرنگاران است. 
محمود صارمي با شــهادتش نام پرافتخار خبرنگار را زنده كرد تا دنيا بداند 
اين قشــر بي توقع و قانع و از جان گذشــته در راه رسالت اطالع رساني و 
روشــنگري از هيچ چيز دريــغ نمي كند و در كشــورهاي دورافتاده و در 
جبهه هاي مختلف براي پاســداري از رســالت قلم تالش كــرده و پايدار 

و ســازش ناپذير راه ظلم ســتيزي را، راه خود قــرار مى دهند. تنها روز 17
مرداد روز خبرنگار نيســت بلكه هر دقيقه و ثانيه و ساعت و روز را بايد به 
خبرنگاران تعلق داد چرا كه اين نام آوران گمنام و هم سنگران سنگرنشينان 
بي سنگرند و پرچم عشق را به چوب قلم آويزان كرده و بر دوش مي كشند 

تا آگاهي و شفاف سازي را به دنياي اطراف خود ارزاني بدارند. 
در 8سال دفاع مقدس بسيارى از قلم به دستان دوربين بردوش بودند و تا 
خط مقدم پيش رفتند بدون اينكه سالحي غير از قلم و سپري غير از خامه 
به همراه داشــته باشند. خبرنگاران آگاه ترين قشر جامعه خويشند و و هم 
آنانند كه معتمد مردم و چشم بيدار اجتماعند. خبرنگاران پيشتازان عرصه 

عشق و نگهبانان پاكي ها و پاك كننده جامعه از ناپاكانند. 
اين قلم به دســتان بي مدعا كساني هستند كه حرمت قلم را به ثروت عالم 
نمي فروشند و در رسالتي كه به دوش دارند كوتاهي نكرده و با اطالع رساني 
شفاف و بي پيرايه و بي غرض مفسدان را رسوا و خادمان را به مردم معرفي 
مي كنند. چه اگر اين قشــر بي مدعا نبود هر كس بر هر مســندى بر مردم 

ظلم روا مي داشت 
افشــاي ماجراي واتركيت، افشــاي كشت و كشــتارهاي آمريكا در ويتنام 
و سايگون، افشــاگري ظلم هاي برخاســته از حكومت هاي غاصى بيانگري 
شكنجه هاي زندان ابوقريب و اطالع رساني انقالب هاي مردمي و همه و همه 
دستاورد قلم خبرنگاراني است كه حرمت قلم را به دنياي زر و زور نفروختند 
و دنيا را از ظلم بيدادگران و چپاولگران آگاه كردند. اگر به زندگي خبرنگاران 
آزاده كمي دقيق شويم مي بينيم غير از حريم عشق از همه لذت هاي هستي 
دســت شســته اند و از دارايي دنيا فقط صداقت دارند و بس و اين صداقت و 
آزادگي را با ثروت دنيا عوض نمي كنند. روز 17 مرداد گرچه روز به روز و سال 
به سال كم رنگ تر از گذشته برگزار مي شود و حرمت خبرنگار در هيچ مجمعي 
نگه داشته نمي شود اما جامعه از لوس وجود مكاران و قاصبان و هنجارشكنان 
و معترضان به بيت المال به واسطه خبرنگاران پاك مي گردد و كساني كه به 
دنبال مال اندوزي و هيف و ميل هاي ريز و درشــت هســتند و دست بر مال 

صغير و كبير مي آاليند هميشه از اين قشر در هراسند. 

جامعه  ر  بيدا چشمان  خبرنگاران 
هستند اطالع رسانى  سنگر  در 

نى اطالع رســا تبلور  ر  خبرنگا وز  ر
 على فاضل همدانى
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روزنامه نگارها پل ارتباطى مسئوالن و مردم هستند و اصلى ترين وظيفه انها اطالع رسانى درست و پاسخ دادن به نياز مخاطبانشان است، از همين حيث بايد ذائقه، نياز و مصلحت مخاطب خود را در نظر بگيرند تا بتوانند رضايت 
آنها را نسبت به خود جلب كنند. 

روزنامه نگار بايد چشم و گوشش به مردم باشد تا بتواند نياز آنها را تأمين كند و به اين نكته توجه داشته باشد كه بقاء حرفه او بستگى تام و تمام به اقبال مخاطب دارد. 
از همين رو با چند تن از مخاطب هاى روزنامه گفت و گوى كوتاهى ترتيب داديم تا خواسته هاى آنها از جامعه رسانه را بدانيم و تالش كنيم تا در مسيرى كه مخاطب ما مى خواهد قدم برداريم.

همراه با همراهان همدان پيام

است نه  رســا ر  كا مبناى  مخاطب  به  توجه 

عباس جبارى
 بازنشسته راهنمايى و رانندگى

17 ســال اســت كه روزنامه همدان پيام ميهمان خانه من است، از جوانى به 
كتــاب و روزنامه عالقه مند بــودم چون با خواندن آن از وضــع و اوضاع جامعه مطلع 

مى شوم. متاسفانه اين روزها عالقه مردم به روزنامه و كتاب كمتر 
از گذشته شده و بيشــتر به سمت فضاى مجازى رفتند، اما 

خواندن روزنامه و كتاب براى من جذابيت ديگرى دارد. 
جايگاه رسانه هاى استان همدان و قلم زنى خبرنگاران 

آن را مى پسندم. 
روزنامــه همدان پيام به عنوان يك روزنامه اســتانى 
و محلى در اين چند ســال پيشرفت خوبى داشته و 
تغييرات آن نسبت به 17 سال گذشته كامال مشهود 
است، خوشحالم كه رســانه ها صداى مردم را به 

گوش مسئوالن مى رسانند. 

محمدرضا بداغى
 مدير دبيرستان شريعتى

اين روزها خبرگزارى ها و روزنامه ها كمتر انتقاد ميكنند. . . كاش زمينه اى 
براى انها فراهم شود تا راحت تر انتقاد كنند و به نحوى حرف دل مردم را به گوش 

مســئوالن برسانند. انتظار من از جامعه ى رسانه اين است كه در اين روزها بيشتر هواى 
مردم را داشــته باشــند و به دنبال پيگيرى مواردى باشند كه مردم 

ميخواهند. 
5 سالى است كه روزنامه همدان پيام را دنبال ميكنم، با توجه 
به اينكه اين روزنامه محلى است در حد مطلوب كار مى كند 
اما به نظر من يك رسانه هميشه جاى پيشرفت دارد و بايد 
تالش كند تا پويايى خودش را حفظ كند. جاى خالى ستون 
فرهنگ در روزنامه همدان پيام خالى اســت، انشــاا. . . در 

روزهاى آينده جايى براى فرهنگ دوستان استان در نظر 
گرفته شود. 

مجتبى سهرابى
 قاضى بازنشسته و وكيل دادگسترى

رسانه بنابر تعريف پذيرفته شده در علوم ارتباطات، بايد زبان گوياى مردم 
و آيينه تمام نماى جامعه باشد، يعنى واقعيت هاى جامعه و حقايق را آنگونه كه هست 

بازتاب دهد. بنابراين اگر اينگونه باشد مى توان گفت يك رسانه به رسالت خود عمل كرده و 
موفق است، در غير اينصورت قطعا كاركرد خود را از دست مى دهد. 

«همدان پيام» يك نشريه استانى است و در مقايسه با ساير نشريات 
منتشر شده در استان همدان، مى توان گفت موفق و پيشرو بوده 
اســت، اما قطعا در راستاى رسالت تعريف شده براى نشريات 
و در ارتباط با انعكاس مسائل استان، بايد تالش هاى بيشترى 
صورت بگيرد و به عنوان تريبون مردم، جايگاه شايسته ترى را 
از آن خود كند. به نظر من در قياس با ســاير نشريات استان 

موفق تر عمل كرده است. 
مهمترين پيشــنهاد من براى روزنامه همدان پيام اين است 

كه مشــكالت مردم را بازتــاب داده و تا جايى كه ممكن 
اســت براى رفع مشكالت، مســئوالن مربوطه را مورد 

بازخواست قرار دهند. 

مجيد عبداللهى
 مدير روابط عمومى شهردارى و شوراى 

اسالمى قروه درگزين
رســانه ها براى بقاى خود، به رعايت حقوق مخاطب نيازمند بــوده و رعايت نكردن حقوق 

مخاطبان نه تنها به خود رسانه، بلكه به جامعه اى كه رسانه در آن فعاليت مى كند نيز لطمه وارد كرده 
و در برخى موارد اين لطمات به خاطر ابعاد وسيع پوشش رسانه ها بسيار سنگين مى باشد. در جامعه كنونى 

لزوم تدوين يك نظام نامه قانونى در مورد حقوق مخاطبان، براى همه رسانه هاى چاپى، ديجيتال، ديدارى و 
شــنيدارى، به همراه فراهم نمودن ضمانت اجرايى آن ها از جمله راهكار مهمى اســت كه در جهت ملزم كردن 

رسانه ها به رعايت حقوق مخاطبانشان ضرورى مى باشد. 
هرچه ميزان سواد رسانه اى مخاطب باالتر باشد امكان تاثير پذيرى اش كاهش مى يابد زيرا 

كه با تكنيك ها آشناست. بنابراين مى توان گفت كه آكاهى مخاطب نسبت به رسانه بر 
ميزان تاثيرپذيرى اش از رسانه موثر مى باشد. 

انتظارى كه ما مى توانيم از اصحاب رسانه داشته باشيم بيان واقعيت ها و انكاس 
رويدادهاى حقيقى جامعه ما بوده كه خوشبختانه اصحاب رسانه اين شهرستان 
از اين قاعده مثتثنى نبوده و در بيان واقعيت هاى اجتماعى نقش ويژه اى را 

ايفا كرده اند كه اين نيز به نوبه خود قابل تقدير مى باشد. 
روزنامه وزين همدان پيام از پرتيراژترين و پرمخاطب ترين نشريه استان 
بوده، دوشــنبه هاى هرهفته كه به صفحه بلديه و شهردارى هاى 

استان اختصاص دارد، براى ما جذابيت بيشترى دارد.

همدان استان  مدارس  نوسازى  كل   ادره 
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همدان  4 منطقه  شهردارى  عمومى  روابط 

واژه خبرنــگار زمانى معنا پيدا مى كند كه دو واژه ديگر در كنار آن قرار 
گيرد، در واقع مفهوم خبرنگار با دو واژه رســانه و خبر معنا مى يابد. رســانه 
وســيله و ابزارى است كه صاحبان آن با هدف حفظ كليت جامعه از آن بهره 
مى برند. رسانه از جهات گوناگون بر نحوه تفكر و طرز زندگى مردم تاثيرگذار 
اســت و مى توانند تركيب و سرشــت زندگى اجتماعــى را تغيير دهند. پى 
آمدهاى تغييرات چنان گسترده است كه بر بسيارى از جنبه هاى زندگى بشر 
از عمومى ترين جنبه ها گرفته تا خصوصى ترين آن ها تأثيرگذار اســت. براى 
رسانه نقش هاى مختلفى پيش بينى شده كه مهمترين آن نقش خبرى است؛ 
در اين نقش با انتشــار اخبار رويدادهاى مختلــف، مخاطبان از آنچه كه در 
محيط زندگى آن ها مى گذرد مطلع مى  شــوند. خبر در صدر محتواهاى انواع 
رســانه ها از راديو، تلويزيون، خبرگزارى ها و مطبوعات گرفته تا رســانه هاى 

 از دهه 90 ميــالدى كه تكنولوژى هاى نوين ارتباطى وارد جوامع شــدند، فعاليت هاى 
رسانه هاى خبرى نيز دنيا را متحول كرد و تكنولوژى ها سبب شد كه سرعت و كيفيت در انتقال 
اخبار تغيير پيدا كند، ســاختار ســازمان هاى رســانه اى متحول شود و شــغل خبرنگارى و 

اطالع رسانى از اهميت ويژه اى برخوردار شود. 
رســانه ها بايد وارد عرصه رقابت در جهت جلب اعتماد مخاطب شوند. در فرآيندى كه امروزه 
خبرگزارى هاى بين المللى ايجاد كرده اند و در اين بين رســانه هاى فارســى زبان متناسب با 
سياســت هاى خودشان گزارشگرى مى كنند، رسانه هاى ما بايد بتوانند در اين جريان نابرابرى 

كه امروز در حال رخ دادن است وظيفه خودشان را انجام بدهند. 
در همين خصوص يكى از اســاتيد دانشگاه عالمه طباطبايى در گفت وگو با همدان پيام بيان 
كرد: توســعه تكنولوژى هاى ارتباطى باعث ايجاد تغييرات ســاختارى و اساســى در عملكرد 
رســانه ها شده است و رسانه ها را ناگزير كرد كه همگام با توسعه تكنولوژى  خودشان را تغيير 
دهند و بنابراين هم نيروى انســانى كارآمدتر و هم فنــاورى قوى تر نياز دارند تا در اين حوزه 

رقابت كنند. 
على اصغر كيا با بيان اينكه رقابت در عرصه رسانه نسبت به گذشته سخت تر شده است، گفت: با 
تربيت نيروى انسانى توانمند مى توان به رقابت در اين دنياى نابرابر از لحاظ فناورى و تبليغات 
گسترده پرداخت؛ بنابراين رسانه ها با تربيت نيروى انسانى كارآمد بايد بتوانند افكار عمومى را 

تحت تأثير قرار دهند و در اين عرصه موفق باشند. 
وى به اهميت روزافزون مشاغل حوزه اطالع رسانى و خبر به ويژه خبرنگارى تأكيد كرد و ادامه 
داد: خبرنــگاران به عنوان مهمترين عامل كه در اين حوزه نقــش دارند بايد بتوانند خودرا با 

ساختارهايى كه با آن سر و كار دارند و در اين حوزه وجود دارد هماهنگ كنند. 
كيا خبرنگارى را جزو مشاغل پرخطر دانست و اظهار كرد: متأسفانه در ايران هنوز انجمن هاى 
صنفى نتوانســتند انچنان خدمات ويژه اى را به خبرنگاران و گزارشگران ارائه كرده و از حقوق 

آن ها حمايت كنند. 
وى درباره مديريت هاى رســانه اى نيز اينگونه اظهار كرد: مديريت رسانه هاى ما بايد به سمتى 
حركت كند كه به تأمين نيازهاى اوليه خبرنگاران توجه شود، چون اين مهم مى تواند در كار 

خبرى  نقش  تحقق 
عهده  بر  رسانه ها 
است خبرنگار 

داود نعمتى اناركى 
عضو هيأت علمى و دانشيار دانشگاه 

صداوسيما

جديد قرار دارد و در بين آنها به ميدان رقابت در زمينه اطالع رســانى تبديل 
شده است. 

بدون شــك تحقق نقش خبرى رســانه ها بر عهده خبرنگاران اســت، آن ها 
هســتند كه با دريافت و پيگيرى خبرها وظيفه اطالع رسانى به مردم را در 
زمينه هــاى مختلف برعهده دارند. آن ها براى دســتيابى به حقايق رويدادها 
از منابع معتبر اســتفاده مى كنند و از ســويى با عواملى كه در مسير تغيير 
و دســتكارى خبرهاســت، مقابله مى كنند تا واقعيت ها را به مخاطبان خود 

انعكاس دهند. 
شــايد به همين دليل اســت كه شغل خبرنگارى از حســاس ترين مشاغل 
محسوب مى شــود. با اين وجود حرفه خبرنگارى در تمام رسانه ها و جوامع 
مختلف از جايگاهى يكســان برخوردار نيســت و اين تا حدود زيادى از نگاه 

مديران رسانه ها به نظام خبررسانى نشأت مى گيرد. 
نظــام خبررســانى بيان كننده مجموعــه اى از اهداف، برنامه هــا، ابزار و 
شــيوه هاى اجرايى اســت كه در چارچوب آن ها فرآينــد توليد و تنظيم 
اخبار توســط خبرنگاران و نشر اخبار توسط رسانه ها مشخص مى شود. در 
هر رســانه اى خبرها ممكن است با ســاخت هاى گوناگون و اهداف معين 
توليد شوند، ســپس خبرهاى توليد شده وارد محيط پيرامون مى گردد و 
وضعيت نظام خبررســانى شــكل مى گيرد. بنابراين ميان محيط پيرامون 
و عملكرد خبرى رســانه چرخه اى از تاثيرات متقابل به وجود مى آيد كه 
خبرنــگاران در اين چرخه نقش كليدى ايفــا مى كنند. خبرنگاران در اين 
چرخــه نكته مهمى را بايد توجه كنند؛ اهداف تهيه و تنظيم خبر بايد در 
مســير تأمين نيازهاى خبرى جامعه باشــد. به همين دليل بايد پاسخ به 

چند پرسش را مد نظر قرار دهند؛
1- چه خبرى مورد نياز جامعه است و مخاطبان آن چه كسانى هستند؟

2- در چه مقطع زمانى قرار داريم و ويژگى هاى 
آن چيست؟

3- چــه اهدافى را در فرايند توليد و نشــر خبر 
بايد دنبال كنيم؟

4- آثار و پيامدهاى هر خبر چيست؟

خبرنــگاران رســانه ها با پاســخگويى به چنين 
مخاطبان  ســؤال هايى مى توانند پازل اطالعاتى 
را به نحوى صحيح شــكل دهنــد و زمينه هاى 

مشــاركت همگانى را در عرصه هاى مختلف فراهم كرد. در واقع برخوردارى 
اخبار از مولفه هاى صحيح انتشــار، سطح اعتماد مخاطب را به اخبار افزايش 
داده و در نهايت رســانه را در مســيرى قرار مى دهد كه به عنوان اصلى ترين 

منبع كسب خبر از سوى مخاطبان مورد توجه قرار گيرد. 
در مجموع موفقيت يك رســانه در حوزه خبــرى به عوامل متعددى مرتبط 
اســت كه يكى از مهمترين اين عوامل بهره گيــرى از خبرنگاران حرفه اى و 
عالقه مند به حرفه خبرنگارى است و اين تحقق نمى يابد تا زمانى كه نگاه به 
اين حرفه، نگاهى واقع بينانه و حمايتى باشــد. خبرنگاران در برخى كشورها 
از حقــوق و مزايايى برخوردارند كه بــه كارى جز اين حرفه نمى پردازند، اما 
در برخى كشورها چنين نيست و خبرنگاران مجبورند كارهاى ديگرى را نيز 
بــراى گذران زندگى انجام دهند. آنچه كه اهميت دارد نگاه حمايتى مديران 
و همچنين قانونى به اين حرفه اســت، صرف تعيين روز يا هفته اى به اســم 
خبرنــگار كفايت نمى كند و بايد سياســت حمايت را مــورد توجه قرار داد، 
نكته اى كه در جامعه ما و در دوره هاى مختلف با فراز و نشــيب هايى روبه رو 

بود و اين حرفه را آسيب پذير كرده است. 

استاد دانشگاه عالمه طباطبايى:

عامــل  خبرنگاران 
عناصر  هماهنگ كننده 

هستند جامعه 

حرفه اى رسانه اثرگذار باشد. 
اين استاد دانشگاه خبرنگاران را عامل هماهنگ كننده در جامعه عنوان كرد و گفت: خبرنگاران در جلوگيرى از سواستفاده افراد 
از مسئوليت خودشان مؤثر هستند و مى توانند زمينه فساد را در جامعه از بين ببرند، اين مسائل زمانى تحقق پيدا مى كند كه 

خبرنگاران بر كار خود از لحاظ حرفه اى مسلط باشند و دغدغه فكرى از لحاظ مسائل اقتصادى نداشته باشند. 
وى با تأكيد بر اينكه سياســت هاى خبرى رســانه ها كه در كشورهاى مختلف انجام مى شود بايد با توجه به منافع ملى آن ها 
متفاوت باشد، تصريح كرد: متأسفانه در كشور ما در اين عرصه عملكرد خوبى نداشتيم؛ اميدواريم با توجه به تغييرات عمده اى 

كه امروزه تكنولوژى هاى ارتباطى در كاركردهاى رسانه ها ايجاد كرده اند، بتوانيم در اين حوزه خوب عمل بكنيم. 
كيا در پايان صحبت هاى خود 17 مردادماه را به خبرنگاران، گزارشگران و اصحاب رسانه تبريك گفت و اظهار اميدوارى كرد 
كه انجمن هاى صنفى بتوانند هر روز تقويت شــوند و عضو پذيرى بيشــتر داشته باشند و با توجه بيشتر مديران و مسئوالن 

رسانه اى كشور بتوانند مطالبات اوليه خبرنگاران را فراهم بكنند. 
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147 داد ١٤٠٠ ر-  رن ه روز  داد ١٤٠٠و ر-  رن ه روز  و

همدان مركزى  بافت  شهردارى   پيگيرى  مدير     

نه رسا حوزه  درگذشتگان  ز  ا يادى 
به ياد كسانى كه از ميان ما رفتند، اما از خاطره ما نخواهند رفت...

در چند سال اخير متاسفانه دوستان رسانه اى و خبرنگار زيادى از ميان 
ما پر كشيدند و آسمانى شدند... روحشان شاد و يادشان گرامى باد.

سيد صدرالدين موسوى

محمدرضا رستمى

على نايينى

محمد دهقانى آرانى

ژيال اتابكى

پرويز ترتيبيان

على وزينى

وحيد سهرابى

هادى غرابى

مصطفى صفى زاده
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813 داد ١٤٠٠ ر-  رن ه روز  داد ١٤٠٠و ر-  رن ه روز  و

همدان  3 منطقه  شهردارى  عمومى  روابط 

بارها بارها واژه روابط عمومى را در جامعه شنيده ايم يا در ادارات با 
اين نام برخورد كرده ايم. شايد از نظر بسيارى از افراد يك علم و از نظر 
برخى ديگر يك هنر باشــد اما مهم اين است كه روابط عمومى از نظر 

يك مدير توانا چه تعريفى دارد؟ 
روابــط عمومى يك حوزه فعال درون و برون ســازمانى با كاركرد 
مديريتى است كه ارتباطات مختلف بين سازمان و افراد كه در آن 
كار مى كنند و يا از بيرون با آن ســرو كار دارند را ايجاد، حفظ و 

منسجم مى كند. 
با ســيد اميرحسين شــبيرى كه 13 سال ســابقه فعاليت در 
بخش هاى مختلف سازمان به خصوص در حوزه روابط عمومى 
و بخش هاى ديگرى مانند باشــگاه خبرنگاران جوان داشته 
اســت و اكنون نيز به عنوان يكى از اعضاى هيأت رئيســه 
شوراى سياست گذارى روابط عمومى هاى استان همدان 
مشغول فعاليت است، در اين خصوص گفت و گو كرديم 

كه با هم مى خوانيم.
مديــر روابط عمومى صــدا و ســيما در گفت وگو با 
خبرنــگار همدان پيام با اشــاره بــه اهميت جايگاه 
روابط عمومى در عصر ارتباطات بيان كرد: اهميت 
و جايــگاه روابط عمومى در عصــر ارتباطات و در 
دورانــى كه اطالع  رســانى در همــه ى عرصه ها 
پيشــتاز است، دوچندان شــده است به گونه اي 
كه يكى از پايه هاى اصلى موفقيت سازمان ها، 
ادارات و شــركت ها و دوامشــان در عرصه ها 
و فعاليت هــاي تخصصى به عملكرد روابط 

عمومى هاي آن ها وابسته است. 
شــبيرى افزود: روابــط عمومى به عنــوان اصلى ترين حلقــه ارتباط بين 
مديران و كاركنان اســت كه مســئوليت مهمى را در نحوه اطالع رســانى 
اخبار و رويدادهاى يك سازمان برعهده دارد، بنابراين توجه ويژه به روابط 
عمومى، به عنوان نهادى كه مى تواند به صورت نظام مند، برنامه ريزى شده 
و سنجيده در راســتاى ايجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مديران با 

كاركنان اقدام كند، بسيار حائز اهميت است. 
 وى خاطر نشــان كرد: به جرأت مى توان گفت كــه جايگاه اين حوزه 
به عنــوان معاون مدير مجموعه در يك ســازمان و يا يك اداره  اســت، 
اما متأســفانه از گذشــته بنا و اســاس وظايف روابــط عمومى ضعيف 
پايه گذارى شــده و اكنون هم در بســيارى از نهادها به صورت علمى و 

تعريف نشده است.  حرفه اى 
عضو هيأت رئيسه شــوراى روابط عمومى هاى استان با بيان اينكه روابط 
عمومى در درجه اول مشــاور اصلى مدير يك مجموعه به حساب مى آيد، 
گفت: به همين دليل اســت كه بايد با دنياى بيرون و مردم نوعى ارتباط 
صميمى برقرار كند و در همين زمينه داراى تجربه كافى و سواد رسانه اى 
بااليى باشــد تا بتواند در راستاى اهداف سازمانى مشاوره خوبى ارائه كند 
و از همه مهمتر در كنار تمام اين موارد دلسوز مردم و همكاران هم باشد. 
مدير روابط عمومى صدا و سيما به عمده وظايف روابط عمومى اشاره كرد 
و گفــت: مطلع كردن و خبر دادن ترغيب، تشــويق، ترويج و تبليغ انجام 
تحقيقات اجتماعى و افكارســنجى و پيوند آن به منابع ســازمان و عموم 
مردم و همچنين هماهنگى بســيارى از كارهاى درون ســازمانى همچون 

جشن ها، اعياد، مناسبت ها، بر عهده روابط عمومى است.
شــبيرى در ادامــه اظهــار كرد: در جلســات شــورا همچنيــن مصوب 

كرديم بســيارى از كالس هاى آموزشــى كوتاه مدت، دوره هاى 
اعتمادبه نفس و فن بيان، دوره هاى خبرنويســى، دوره آشنايى 
با ســايت و فضاى مجــازى و دوره مديريت روابط عمومى ها را 
به صورت خالصه و كوتاه مدت در سراسر استان براى اعضاى 

روابط عمومى ها برگزار كنيم.
وى با ااره به اينكه متاســفانه اكنون نزديك 2 سال است 
كه درگير ويروس كرونا شــده ايم و بسيارى از برنامه ها و 
عملكرد ما را تحت الشــعاع قرار داده است، گفت: كه در 
اين مجال روابط عمومى دســتگاه ها در نحوه مديريت 
اين بحران نقش ويژه اى داشته اند تا آرامش به جامعه 
برگردد و در اين وانفســا تنهــا وجود مجموعه اى از 
افراد متخصص و كاردان هســت كه مى تواند روابط 

عمومى را به سر منزل مقصود برساند. 
شــبيرى افزود: البته ناگفته نماند كه رســانه ها 
نيز همــگام با كادر درمان صــف اول مبارزه با 
ويروس كرونا بوده انــد و در اين عرصه خوش 
درخشيدند كه جا دارد قدردان تك تك  همه 

عزيزان كادر درمان باشيم.
وى در پايــان روز خبرنــگار رو بــه اهالى 
رســانه و قلم، اين اســتادان و دوســتان 
بســياررفهميم، ارزشــمند و بزرگوار از 
صميم قلب تبريك و شاد باش تبريك 
گفت و براى آن ها آرزوى سرافرازى و 

سربلندى كرد.

عمومى  روابط 
سخنگوى  قامت  در 

سازمان  هر 
پاسخگوى

عمومى  افكار   
است

نيلوفر بهرمندنژاد
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129 داد ١٤٠٠ ر-  رن ه روز  داد ١٤٠٠و ر-  رن ه روز  و

همدان  2 منطقه  شهردارى  عمومى  روابط 

روز خبرنگار امسال شايد ديگر شوقى نمى انگيزد 
كه مردم گرفتار و محاصره شده در انبوهى از خبرهاى 
ناگوار و يأس آور، از حرفه مندان مطبوعات و رسانه هاى 

مجازى ستايش كنند.
كاهش تيراژ نشــريات در كنــار گرفتارى بيش از حد 
شــهروندان در درماندگى هاى اقتصادى و اجتماعى، 
فضايى به وجود آورده كه ديگر نه در اهل قلم و نه در 
مخاطبان، شوقى و شورى براى كار دل نمانده است. 

ســؤال اصلى اين است كه اگر كارى هم انجام گيرد و 
در نشريه اى فرصت چاپ يابد، چه كسى آن را خواهد 
خوانــد و دولت مردانى كه در كار خــود وامانده اند و 
صورتشــان را با سيلى سرخ نگه مى دارند؛ ِكى فرصت 
خواهند يافت كه بــه توصيه هاى يك خبرنگار واقعى 
بگذارند و به روند ُكند گذر از نابه ســامانى به ســمت 

سامان شتابى بدهند. 
با همه اين ها خبرنگاران درد آشنا و مسئوليت شناس 
كــه خود نيــز در همين گــردآب گرفتــار آمده اند؛ 
مى كوشند به رسالت حرفه اى و وجدانى خويش پايبند 
باشند؛ اما در ميانه اين اوضاع بحرانى كه افزون بر همه 
مصائب روزمره، كرونا براى ايرانيان بســان ديگر مردم 
دنيا مقدر كرده اســت و در شرايطى كه در راهروها و 
پاركينگ هاى بيمارستان هاى مملو از بيماران بدحال، 
خانواده هاى منتظر و دســت به آسمان و كودكانى كه 
كرونا يكى از والدين يا هر دوى آن ها را از دستشــان 
گرفته؛ از دست خبرنگار چه برمى آيد كه با گزارش يا 
نوشــته اى اين وضعيت را دگرگون ســازد و جامعه را 
در مقابله با اپيدمى نوظهور در كنار ســختى معيشت، 

بيكارى، تورم و نگرانى از آينده مدد كند؟
بى ترديد خدمات و فداكارى هاى گســترده و بى شائبه 
هرروزه خبرنــگاران براى كاســتن از دامنه تلفات و 
مصائب حاصل از كرونــا و رنجورى و اندوه هموطنان 
بر اهل انصاف پوشــيده نيست، اما در روزى كه هم ه 
بايد روزنامه نگاران را قدر بدانند و در صدر بنشــانند، 
بايد يك پرســش مهم را البته در درون خانواده بزرگ 
و شريف رسانه اى و مطبوعاتى كشور مطرح كرد و آن 
اينكه آيا بخشى از ضعف كنونى رسانه ها در پيام رسانى 
و قهــر جامعه با مطبوعــات به دليــل كم توجهى و 
بى اعتنايى خودمــان به پروتكل هــاى روزنامه نگارى 
حرفه اى اتفاق نيفتاده اســت؟ در روز خبرنگار، مردم 
يعنــى همان مخاطبــان فرضى، بايد قــدردان كدام 
خدمت حرفه ى روزنامه نگارى و كار ما باشــند؟ ما كه 
مثل همه نهادهاى ديگر نمى توانيم تقصير استيصال و 
ناتوانى خودمان را به دوش ديگران، يا حتى دولت هاى 

خوب يا بد دهه هاى اخير بيندازيم. 

مگــر به ما ياد نداده اند كه هميشــه در صحنه بمانيم 
و حرفمــان را بزنيم و نــور بيندازيم به همه فضاهاى 
تاريك پيش رو تا مردم آســوده تر برونــد و بيايند و 
زندگى كنند؟ مگر از ابتدا قرار براين نبوده است كه ما 
در هر كشمكشى راوى و بى طرف بمانيم و فقط دنبال 
راهكارهاى درست بگرديم، بى اعتنا به اينكه چه كسى 

مى زند و چه كسى مى خورد!
از همان زمانى كه اين دســتگاه هاى جيبى روانه بازار 
شــدند و شعار «هر شهروند يك خبرنگار» به دهان ها 
افتاد مگر ما نمى بايستى متوجه شده باشيم كه ديگر 
با همان روش هاى قبلى نمى توانيم موقعيت خودمان 

را حفظ كنيم!
وســايلى كه غالبا خبر نمى آورد بلكه خبر مى سازد و 
به خورد مردم مى دهد و مهمتر اينكه براساس دلخواه 
مردم خبر مى دهد و جايى براى انديشــيدن در زمينه 
ريشــه و منبع خبر باقى نمى گــذارد. اگر ما از همان 
ابتدا متوجه مى شــديم كه فضاى مجــازى مى تواند 
فاتحه روزنامه نــگارى اصولى متعهدانه را بخواند، البد 
مى توانســتيم پادزهــرى تدبير كنيم كــه مخاطبان، 
عطــاى مطبوعات را به لقايش نبخشــند و چشــم از 
دكه هاى روزنامه فروشى ها نشويند. توى الك خودشان 
نروند و در ســيل خبرهايى كه شــهروند خبرنگاران 

مى سازند، غرق نشوند. 
در روز خبرنــگار امســال فرصتى كنيــم و به صورت 
مســأله نگاه دقيق ترى بيندازيم. متوجه شويم كه در 
هر وضعيتى "چه مطابق ميل ما، چه مخالف ميل ما"
مهم ترين مسأله روز، خوِد زندگى است، كه اگر نباشد؛ 
ديگر ضرورتى هم باقى نمى ماند كه مسائل ديگرى را 
رديف كنيم و براى رفع و حل آن ها چاره بينديشيم. 

اكنون ديگر غــم و نگرانى اصلى مــردم، نه نان و نه 
رفاه اجتماعى و نه حتى سياست و آزادى، كه نگرانى 
از دســت رفتن نهاد زندگى اســت. اگر در بر همين 
پاشنه بچرخد كه از ابتداى ظهور اين اپيدمى منحوس 
چرخيده است، ضايعات انسانى چنان باال خواهد رفت 
كــه ديگر دل و دماغ زندگــى در آنانى هم كه از دام 

اپيدمى رسته اند؛ باقى نخواهد ماند. 
روشن اســت اكنون و در شــرايطى كه دولتى تازه ، 
چند روزى بيش نيست كه سكان كشتى صدمه ديده 
و آســيب پذير كشــور را در دريايى متالطم در دست 
گرفته؛ زمان مناسب مجادله نيست، وقتش نيست كه 
نهادى يا كســى را زير سؤال ببريم كه از بى تدبيرى و 
بى اخالقى خود بيش از كرونا و تهديدها و تحريم هاى 

جهانى صدمه ديده و به كشور صدمه زده است. 
از همــان زمانى كــه بروز اپيدمى را سســت گرفتيم 

و اطالعات غلط مســئوالن را بدون نقد و بررســى به 
جامعــه منتقل كرديم؛ از همان روزى كه مســئوالن 
بلندپايه اى حتى در راديــو و تلويزيون بر بى اهميتى 
اين بيمارى تاكيد كردند و كســان ديگرى با تعصب 
ايدئولوژيك، پرچم مبلّغان طب ســنتى را در دســت 
گرفتند و ما در روزنامه هايمان هيچ ننوشتيم؛ از همان 
زمان كه پروازهاى شــركت هاى هوايى خودمان را به 
مراكز شيوع اپيدمى پابرجا نگاه داشتند و به ما هشدار 
نداديم كه بــا متوقف كردن پروازهاى چين، مســير 
ورود بيمــارى را ببندند و با تمام دنيا در جهت يافتن 
نسخه هاى قابل اجرا براى مقابله با كرونا، به همكارى 
و معاضدت برخيزند، از همان روزها ديوار بى اعتمادى 

مردم به رسانه هاى داخلى را آجر به آجر باال برديم. 
امــا امروز نمــى توانيم بــه بهانه پايين بــودن تيراژ 
مطبوعات و اينكه حرفمــان به گوش جمع بزرگترى 
از مردم نمى رسد؛ از ايفاى نقش اصلى خودمان سر باز 
زنيم و اجازه دهيم كه منافع مادى بنگاه ها و محافظه 
كارى و بى اخالقى مزمن پشــت ميز نشين ها موجب 
شــود كه چشــم بر بحرانى بزرگ " حتى در مقياس 
قرون و اعصار گذشــته " بربنديم و اين همه انســان 
بى دفاع را به دهان گرگى بسپاريم كه هر روز گرسنه تر 

مى شود و دركمين هموطنان مى نشيند. 
در روز خبرنــگار بهتر اســت بــه اين شــعار اصلى 
روزنامه نــگارى حرفــه اى پاى بنــد بمانيــم كه كار 
خبرنــگارى در هيچ مرحله و هيچ زمانى تعطيل بردار 
نيست، اين حرفه با تغيير دولت ها و حكومت ها متحول 
نمى شــود و بهترين اصل مانــدگارى اش در بى طرفى 
اســت. بنابرايــن در اين اپيدمى هم اگر مســئوليتى 
بردوش خبرنگاران باشد، در مرحله اول ترغيب مردم 
به رعايت پروتكل هاى بهداشتى در همان حدى است 
كه در همه جاى جهان تبليغ مى شود. يك مسئوليت 
ديگر متقاعد كــردن مردم به نقش شــان در كاهش 
دامنه اپيدمــى و كند كردن حركت آن بين توده هاى 
اجتماعى اســت. اين كه مقام هاى سياسى و بهداشتى 
كشورمان درست عمل كرده يا نكرده اند به جاى خود؛ 
اما اعتراض نبايد تا آن جا پيش برود كه براى ســخن 
گفتن ناچار بشــويم ماسك از صورت برداريم يا ساير 

تمهيدات احتياطى را از چشم بيندازيم. 
 به نظــر مى رســد در اين زمينه همــكاران ما گاه در 
بحث هــاى نفس گير و رنجور كننــده " كى بود كى 
بــود من نبودم " گرفتار شــدند و مصلحت هاى مردم 
در بيشــتر مواقع از سوى همه طرف هاى مسئله " كل 
نظام، دولت، مردم و روزنامه نگاران " به سايه كشيده 

شده است؛ اما هنوز فرصت براى جبران باقى است. 

ناصر شهال 
روزنامه نگار

خبر اهل  كوتاهى هاى  و  خدمات  در 
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حاال كه در هفته خبرنگار قرار گرفتيم و نام خبرنگار با رســانه و 
مردم گره خورده اســت، كنجكاو شــدم تا نظر مردم شــهرم راجع به 
رسانه ها را بدانم، اينكه چقدر از رسانه ها استفاده مى كنند؟ رسانه هاى 
مكتوب براى آنها جذاب تر است يا رسانه هاى مجازى؟ اصال انتظار آنها 
از رســانه هاى استان همدان چيست؟ بخشى از پاسخ هاى شهروندان 

همدانى را در ادامه با هم مى خوانيم.

على- 36 ساله- مهندس الكترونيك:
«از رســانه هاى مجازى مثل اينستاگرام استفاده مى كنم و شبكه هاى 
فارســى زبان را دنبال مى كنم و اگر فرصت داشته باشم اخبار 20:30 و 

مشروح اخبار ساعت 22 را نگاه مى كنم.
رسانه هاى مكتوب كمتر دنبال ميكنم چون هزينه بر هستند، ترجيح 
مى دهم اخبار را از طريق فضاى مجازى دنبال كنم. به نظر من رسانه ها 
به دنبال سياسى كارى نباشند و تالش كنند مشكالت مردم را منعكس 

كنند.

محسن- 22 ساله-  ليسانس كامپيوتر- كارشناس فروش:
روزنامه نمى خوانم ولى از رســانه هاى ديجيتال بــراى پيگيرى اخبار 

استفاده مى كنم، رسانه ها بايد شفاف بگويند و بنويسند.

مريم - فوق ليسانس زبان - معلم:
عالقه اى به دنبال كردن رسانه هاى داخلى ندارم چون همه ى رسانه ها 
يك خبر را چندين بار تكرار مى كنند و خالقيت در ارائه اخبار ندارند.

حسين- 40 ساله - ديپلم - فروشنده:
فضاى مجازى را فيلتر كنند در كســب و كارمان به مشكل مى خوريم، 

نصف بيشتر مشترى ها، ما را از اين راه دنبال مى كنند.

محمد - 38 ساله - ليسانس - فعال در صنعت مبل:
اخبار را از اينســتاگرام، واتســاپ و تلگرام دنبال مى كنم و طرفدار دو 
آتيشه اخبار ورزشــى هستم، عالقه اى به دنبال كردن اخبار اقتصادى 

و سياسى ندارم.

ساناز - 24 ساله- دستيار دندانپزشك - دانشجوى ترم 7 روانشناسى:
مــن اخبــار را از فضاى مجازى دنبال مى كنم، خــودم را هرجايى جا 
بگذارم گوشى ام رو جا نمى گذارم، گوشى ام هميشه در دسترس است. 

مصطفى- 27 ساله- كارمند:
در گذشــته روزنامه مطالعه مى كردم ولى درحال حاضر فقط از فضاى 
مجازى استفاده مى كنم آخرين بارى كه روزنامه خواندم قيمت روزنامه 

100تومان بود. 

از روزنامه هاى استان انتظار دارم كه در جهت رشد استان گام بردارند و 
به حواشى نپردازند،  شفافيت به خرج دهند و صداقت در كارشان باشد.

درحال حاضر روزنامه كاغذى نمى خوانم و فقط كانال هاى همدان پيام 
و هگمتانه را دنبال مى كنم.

پروين- 50ساله- مدير آموزشگاه:
مــن نه اخبار داخلى و نه خارجى را پيگيرى نمى كنم، دوســت ندارم 
راجع به هيچ برنامه اى اطالعات بگيرم. در گذشــته روزنامه خواندن را 
دوست داشتم اما چون روزنامه ها اخبار منفى را نشر مى دهند ديگر آنها 

را پيگيرى نمى كنم.

زهرا - 30 ساله - ليسانس حسابدارى -آرايشگر:
دنبال كننده ى اخبار هستم، اما روزنامه نمى خوانم. بيشتر فضاى مجازى 

را دنبال مى كنم.
نشر اخبار در فضاى مجازى سريع تر است، انتظار داريم رسانه ها با مردم 

صداقت داشته باشند.

رضا - 24 ساله -ليسانس - فعال در بخش پوشاك:
در گذشته، كتاب و روزنامه زياد مى خواندم، اما در حال حاضر اخبار را 

بيشتر از فضاى مجازى پيگيرى مى كنم. 
روزنامه ها بايد حقيقت را بنويسند چون مردم از اتفاقات جامعه مطلع 

هستند.

اكبر- 50 ساله - دبير بازنشسته:
االن كه درگير مشكالت اقتصادى هستيم كمتر برايم اخبار جامعه مهم 

است و دنبال نمى كنم.

ثريا - 65 ساله - دبير بازنشسته:
روزنامه خواندن را دوســت دارم و هر روز اخبار آن را دنبال ميكنم اما 
اهل فضاى مجازى نيستم، كاش روزنامه هاى استان كمى پربارتر شوند.

محمد- 32 ساله - ليسانس برق-مدير داخلى:
از تمامى رسانه ها اخبار را دنبال مى كنم، اگر روزنامه ها كيفيت خود را 

ارتقا ندهند مخاطبين خود را هر روز بيشتر از دست مى دهند.

حسن -40ساله - ديپلمه -مكانيك:
گرفتارى اين روزها به من اجازه دنبال كردن اخبار را نمى دهد.

آرش - 36 ساله- ليسانس - فعال در بخش صنعت:
اخبار را بيشتر از كانال هاى تلگرامى دنبال مى كنم، روزنامه ها جذابيت 
خاصــى براى من ندارند چون چند ســاعتى عقب تر از فضاى مجازى 

هستند. رسانه هاى مكتوب بايد در پخش اخبار سرعت عمل بيشترى 
داشته باشند.

زهرا - 45 ساله - فوق ليسانس- خانه دار: 
در گذشته اخبار را از طريق تلويزيون دنبال ميكردم، اما االن شبكه هاى 
مجازى خيلى زودتر از تلويزيون و روزنامه اخبار بخش مى كنند. قدرت 
روزنامه ها و حتى در برخى مواقع تلويزيون در انتشــار ســريع اخبار 
ضعيف شده است. من اخبار رسانه هاى كشورى را دنبال نمى كنم چه 

برسد به رسانه هاى استانى كه عملكرد خيلى ضعيف ترى دارند.

افشين - 35 ساله - كارشناس مديريت بازرگانى- فعال در بخش خريد 
و فروش:

دائم در فضاى مجازى هســتم و بيشتر از اين فضا براى اطالع از اخبار 
استفاده مى كنم، از رسانه ها به ويژه رسانه هاى استانى انتظار دارم كه در 

حوزه فضاى مجازى فعال باشند و مطالب پرمحتواترى را ارائه دهند.

على اصغر - 40 ساله - كارشناسى ارشد- آشپز:
از رسانه هاى جمعى استفاده نمى كنم، كيفيت ندارند و بيشتر در فضاى 
مجازى هســتم. امروزه در بين مردم دنبال كردن اخبار را از كانال هاى 

مجازى مرسوم شده است.

غالمرضا - 54 ساله - سوم راهنمايى - مشاور امالك:
از تلگرام زياد استفاده مى كنم و موضوعات و مسائل اقتصادى را دنبال 
مى كنم، روزنامه نمى خوانم چون اطالعاتش به روز نيســت، روزنامه ها 
بايد واقع بينانه تر بنويســند و واقعيت ها را منعكس بكنند چون مردم 

دنبال صداقت و واقعيت هستند.

كامران - 47 ساله - ليسانس - شغل آزاد:
همه چيز در رسانه ها غيرواقعى است، بسيارى از واقعيت ها در زندگى 

ما وجود دارد كه در سريال ها و فيلم ها به درستى منعكس نمى شود.
به نظر مى رســد با توجه به پيشــرفت هاى تكنولوژيك و گســترش 
روزافزون رسانه هاى مجازى و با نظر به اينكه در دنياى امروز هر تلفن 
همراه خود رســانه چند كاره محسوب مى شــود، و با توجه به سرعت 
باالى انتقال اطالعات و اخبار در دنياى امروز، اصحاب رســانه و افراد 
فعال در اين عرصه بايد هوشمندانه تر عمل بكنند و خالقيت بيشترى 

به كار گيرند تا مخاطبان خود را راضى نگاه دارند.
با توجه به مصاحبه و نظر سنجى باال بيشتر شهروندان همدانى 
كه در اين برنامه شركت كرده بودند اعتقاد داشتند كه رسانه هاى 
مكتوب، صوتى و تصويرى بايد كيفيت توليــدات خود را ارتقا 
بدهند؛ پس الزم است اصحاب رسانه در ارتقاى كيفيت توليدات 

خود و انتشار مطالب پرمحتواتر دقت نظر بيشترى داشته باشند. 

خبر و  رسانه  به  ها  همدانى  نگاه 
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