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گزارش ویژه روز خبرنگار
رسانه ها درکما؛ احیایشان کنید

پنج شنبه های ملتهب قم

پیشخوان
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احمدنامداری-به گزارش ندای شهرکریمه، 
وضعیتی که قم را در حوزه خبر متمایز 
شد  و  آمد  کند  می  استانها  سایر  از 
مسووالن ارشد دولت ، نهادها و سازمان 
های مختلف در پنج شنبه ها به قم است 
شنبه  پنج  به  رسانه  اهالی  میان  در  که 

های ملتهب معروف شده است.
موازین  رعایت  با  اخبار  تنظیم  و  تهیه 
صحیح  انتقال  در  دقت  کنار  در  فنی 
به  نیاز  روز  این  رویدادهای  و  گفتگوها 
سرعت عمل و در عین حال تسلط حرفه 
ای به اصول خبرنگاری دارد که موجب 

شده قم به سبب تراکم اخبار و رویدادها 
خصوصا در پنجشنبه ها  کامال متمایز از 
سایر نقاط خبر خیز کشور شود.در کنار 
امانت  و  خبرنویسی  اصول  رعایت  لزوم 
دارد  وجود  ای  عمده  مشکالت  داری، 
با چالش ها و  که فعالیت خبرنگاران را 
مشکالت متفاوتی روبرو می کند که در 
این مجال به برخی از آنها اشاره ای می 
کنم تا به مصائب و مشکالت خبرنگاران 

قمی بیشتر پی برده شود.

روایتی از متفاوت ترین روز خبری کشور

ادامه در صفحه 2

مثنوی مصائب خبرنگاران 
ورزشی قم

اسم خبرنگار که می آید تن خیلی ها به لرزه می افتد؛ 
کردن  رو  و  مچ گیری  با  خبرنگار  و  رسانه  کار  کال 
سوتی ها عجین شده است. هرکس که یکبار تجربه اش 
کرده باشد به این راحتی ها نمی تواند رهایش کند به 
همین خاطر است که هرکسی به راحتی این  روزها 
خبرنگار می شود! خبرنگاران در بین مردم از جایگاه 
اجتماعی باالیی برخوردار هستند، به هر مدیر، وزیر، 
وکیل یا مسوولی که بخواهند خیلی راحت دسترسی 
را  جامعه  آسیب های  و  مشکالت  بتوانند  تا  دارند 
اقشار  یکی  خودشان  اینکه  از  فارغ  کنند  پیگیری 

آسیب پذیر و پرمشکل جامعه هستند.
خبرنگاران و رسانه ها همواره به دنبال آسیب شناسی 
هستند و در طول روز مطالب زیادی در موضوعات 
مختلف در باب آسیب های امور و بعضا راه حل رفع 
نوشته  مختلف  نگاه های  و  سالیق  به  بسته  آنها 
می شود اما نکته ای که به نظر می رسد در این سال ها 
باید  که  است  رسانه ها  آسیب شناسی  مانده  مغفول 
قبل از اینکه خطرات کارهای رسانه ای منفی بیش 
از پیش شود نسبت به آن هشیار بود و فکری برای 

آن کرد.
اتصال رسانه ها به جریان قدرت و سود غیرمستقیم 
افراد  نفوذ  و  طرفی  از  قدرتمندان  برای  آنها 
غیرحرفه ای دارای قدرت سیاسی، مالی و یا اجتماعی 
به سبب  رسانه ها  رسانه موجب شده که  به جریان 
و  مسیرسازی  برای  بنایی  دارند  که  اجتماعی  نفوذ 
هدایت افکار عمومی باشند. همین اتصال به جریان 
بابی شده  نیز  بازی قدرت در رسانه  ایجاد  قدرت و 
تا آسیب های مختلفی متوجه رسانه ها شده و جنگ 
بی اخالقی و بازی با افکار عمومی شکل بگیرد. البته 
دور  کشور  در  قدرت  مرکز  و  پایتخت  از  که  هرچه 
می شویم جریان سازی منفی و سوگیری های سیاسی 
اما همواره جریان قدرت  در رسانه ها کمتر می شود 
چه اقتصادی، چه اجتماعی یا سیاسی و فرهنگی با 
در دست گرفتن رسانه ها، آنچنان که خود می خواهد 

مسیر افکار عمومی را هدایت می کنند

محمدرضا آقاباقری
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 مشترک مورد نظر مشغول است ؛
 درباره تلفن همراه و عوارض مخرب آن که شاید از آن بی خبر باشید

 آماده مناظره با هیأت رئیسه 
مجلس هستم 

حجت االسالم ذوالنور نماینده قم:

 آیت اهلل العظمی نوری همدانی:

مردم می گویند، چرا مراجع
 و علما سکوت کرده اند؟

به بهانه روز خبرنگار

کاظم اخوان، خبرنگاری که
  از مرزها گذشت

هدایت ا... خادمی، نماینده مجلس:

۲۰۰ خانواده، سرنوشت
 کشور را به گروگان گرفته اند

ترکیبات سمی در ریزگردهای
 دریاچه قم

عوارض خطر خشک شدن دریاچه نمک

هر که را افزون خبر،جانش فزون
این شماره هفته نامه ندای شهرکریمه تقدیم به مجاهدان عرصه آگاهی

جشن بزرگ گرامیداشت
 روز خبرنگار
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احمدنامداری-به گزارش ندای شهرکریمه، وضعیتی 
استانها  سایر  از  متمایز  خبر  حوزه  در  را  قم  که 
می کند، آمد و شد مسووالن ارشد دولت ، نهادها 
و سازمان های مختلف در پنج شنبه ها به قم است 
که در میان اهالی رسانه به پنج شنبه های ملتهب 

معروف شده است.
تهیه و تنظیم اخبار با رعایت موازین فنی در کنار 
لزوم دقت در انتقال صحیح گفتگوها و رویدادهای 
این روز نیاز به سرعت عمل و در عین حال تسلط 
حرفه ای به اصول خبرنگاری دارد که موجب شده 
در  خصوصا  رویدادها  و  اخبار  تراکم  سبب  به  قم 
پنجشنبه ها  کامال متمایز از سایر نقاط خبر خیز 
کشور شود.در کنار لزوم رعایت اصول خبرنویسی 
دارد  وجود  ای  عمده  مشکالت  داری،  امانت  و 
با چالش ها و مشکالت  را  فعالیت خبرنگاران  که 
این  بهانه و در  .به همین  متفاوتی روبرو می کند 
به  تا  کنیم  می  ای  اشاره  آنها  از  برخی  به  مجال 
مصائب و مشکالت خبرنگاران قمی بیشتر پی برده 

شود.
هماهنگی ورود به جلسات

ورود و خروج خبرنگاران به دفاتر و بیوتات مراجع 
عظام و یا مراکز برگزاری جلسات نیاز به هماهنگی 
ها و احراز هویت دارد که بخش عمده ای از آن به 
سبب کثرت مراجعت تیم های خبری و برنامه ها 
تسهیل شده ولی تهیه خبر و حضور در جلساتی که 
به سبب درخواست وزرا و مسووالن بصورت محدود 
که  دارد  را  مشکالت خاص خود  می شود  برگزار 
مرکزی خبرگزاریها،  دفاتر  رقابت خبری  به سبب 

تبدیل به مشکل برای اصحاب رسانه شده است.

تردد بین محل برگزاری جلسات
لزوم سرعت عمل و مخابره خبرها در کنار ترافیک 
خبرنگاران  شود  می  باعث  ها  شنبه  پنج  سنگین 
مجبور باشند در فصول مختلف و شرایط متفاوت 
مخاطرات  زیاد،قبول  تعجیل  با  قم  در  جّوی 
احتمالی و با استفاده از موتورسیکلت خود را قبل 
برسانند  جلسات  محل  به  خبری  سوژه  حضور  از 
شدید  گرمای  یا  و  باران  بارش  موقع  در  گاه  که 
تجهیزات  از  حفاظت  پای  وقتی  تابستان خصوصا 
هم  تر  سخت  کار  باشد  میان  در  موتورسواری  و 

می شود.
همزمانی حضور چند چهره

تسنیم  خبرگزاری  سرپرست  هاشمی  سعید  سید 
در قم، همزمانی حضور چند چهره و یا چند برنامه 
مختلف در قم را در زمره مشکالت پنج شنبه ها 
عنوان می کند و عدم اجازه ورود همکارانش را با 
وجود دعوت قبلی، یکی دیگر از مصائب تلخ تهیه 

خبر در این روزها عنوان می کند.
 این فعال رسانه ای افزود: آنچه ما می دانیم دفاتر 
ندارند  رسانه  اهالی  ورود  با  مشکلی  عظام  مراجع 
در  را  مشکالتی  ها  همراه شخصیت  مدیران  بلکه 
گیری  وقت  کنند.هاشمی  می  ایجاد  زمینه  این 
ها  برنامه  برخی  در  را  تجهیزات  و  وسائل  چک 
و  دریافت  و  جلسه  در  بهنگام  ورود  عدم  موجب 
استانی  دفاتر  جریمه  داند.وی  می  ناقص  مخابره 
خبرگزاری ها توسط دفتر مرکزی را به سبب عدم 
موفقیت در ارسال خبر به سبب حضور خبرگزاری 
دولتی ایرنا و صداوسیما و خبری که آنها ارسال و 
دفاتر موفق به مخابره نشده اند از دیگر مسائل این 

روزها می داند.

خدمت رایگان و منت گران
در  فارس  خبرگزاری  سرپرست  جواداشرفی  سید 
روابط  که  ملتهب  روزهای  این  در  گوید:  می  قم 
تهیه  توان  دولتی  خبری  های  تیم  و  ها  عمومی 
و مخابره این حجم خبر از مدیران خود را ندارند 
انجام می  را  این کار  تر  ما به سرعت هرچه تمام 
دهیم و جالب اینجاست که بابت هماهنگی حضور 
همکاران ما مّنت هم می گذارند و به جای تسهیل 
مانع  و  کنند  می  نگاه  مزاحم  دید  با  ما  تردد  در 

تراشی می کنند.
نحوه  در  هم  خبرنگاران  از  برخی  البته  افزود  وی 
تعامل به شأن و جایگاه خود آگاه نیستند و اجازه 
همین  در  که  دهند  می  را  نامناسب  برخوردهای 
مجاز  و  کردیم  مذاکره  مرکزی  دفتر  با  ما  زمینه 
شدیم در صورتی که رفتار خارج از عرف و احترامی 

صورت گرفت برنامه را پوشش ندهیم.
به بهانه جای کم مانع ورود ما می شوند

باسابقه قم  از عکاسان خبری  احمد ظهرابی یکی 
که اتفاقا دستی هم برقلم دارد برخی مشکالت پنج 
کم  فاصله  سبب  به  که  را  قم  ملتهب  های  شنبه 
ما  برای  نیز هست  ترافیک  پر  بسیار  تهران  با  قم 

برشمرد.
به  موفق  خبرنگاری  که  مواردی  گفت:در  ظهرابی 

از  استفاده  تواندبا  نشود می  به محل جلسه  ورود 
گزارش همکار خود تا حدودی جبران مافات کند 
ولی یک عکاس خبری به هیچ وجه چنین امکانی 
را ندارد چون هر خبرگزاری و هر عکاس نگاه ویژه 

و شاخصه های مورد نظر خود را دارند.
مثال  طور  به  افزود:  قمی  باسابقه  عکاس  این 
خبرگزاری ایسنا که من با آن کار می کنم بیشتر 
به حاشیه رویدادها در عکاسی توجه دارد تا متن 
باید نکات و زاویه هایی  آن و بر همین اساس ما 
.عکاس  بینند  بقیه کمتر می  را گزارش کنیم که 
خبرگزاری ایسنا در قم با دلی پر می گوید بعضا به 
بهانه جای کم مانع ورود ما می شوند و این نفطه 
خبرنگارعکاس  برای  ای  حرفه  مشکل  یک  شروع 

است.
حکم  به  قوا  محافظان  تیم  کرد  تصریح  ظهرابی 
ساعت  هشت  هفت  حدود  ما  دارند  توقع  وظیفه 
چک  برای  را  تجهیزاتمان  برنامه  شروع  از  قبل 
گاهی  اینکه  به  توجه  با  و  دهیم  تحویل  خنثی  و 
اوقات در یک روز سه الی چهار برنامه آفیش داریم 
التصویر تامین می شود  و روزی ما از طریق حق 
دچار مشکل می شویم و الزم است فکری برای این 

معضل اندیشیده شود.
این عکاس قمی بسیاری از گزارش های تصویری 
را از دیدگاه حرفه ای فاقد ارزش هنری می داند و 
معتقد است عکاسی مستند است که برای  عکاس 
ماندگار است و اسم عکاس با عکس های مستندش 
افزود:  گزارشات.ظهرابی  قبیل  این  نه  و  ماند  می 
پنج شنبه ها زمین  اگر در جابجایی های متعدد 
بخوریم نانی برای امرار معاش نداریم و قرار داد و 
بیمه ای هم نداریم که حمایتمان کند و در یک 
سانحه تجهیزاتی حدود 40 میلیون تومان آسیب 

می بیند که جبران آن ممکن نیست.

به هرجهت و با توجه به موارد اشاره شده، وجود 
برخی مشکالت نباید جایگاه ویژه اهالی رسانه قم 
ارشاد،  مسوولین  است  الزم  و  کند  دار  خدشه  را 
های صنفی ضمن  تشکل  سایر  و  مطبوعات  خانه 
اصحاب  و دغدغه های  رفع مسائل  و  راهکار  ارائه 
با  اندیشی  هم  های  نشست  در  استان،  رسانه 
به دنبال  اندیشه و مدیران استان  صاحبان فکر و 
رفع مشکالت اهالی رسانه قم در پنج شنبه های 

ملتهب قم باشند.

وضعیتی که قم را در 
حوزه خبر متمایز از سایر 
استانها 
می کند آمد و شد 
مسووالن ارشد دولت 
، نهادها و سازمان های 
مختلف در پنج شنبه ها به 
قم است که در میان اهالی 
رسانه به پنج شنبه های 
ملتهب معروف شده است.

پنج شنبه های ملتهب قم
روایتی از متفاوت ترین روز خبری کشور

و  عکاسان  خبرنگاران،  از  تن   80
روز  قم  استان  خبرگزاری  مدیران 
گذشته در مسابقه تیراندازی جام 
شهید  سالن  در  رسانه  شهدای 
سلیمانی مجموعه فرهنگی ورزشی 

نخلستان به رقابت پرداختند.
 معاونت روابط عمومی و تبلیغات 
)ع(  ابی طالب  بن  علی  امام  سپاه 
شهید  شهادت  سالروز  آستانه  در 
خبرنگار  روز  و  صارمی  محمود 
تیراندازی تحت  یک دوره مسابقه 

عنوان جام »شهدای رسانه« با تفنگ بادی بین خواهران و برادران فعال رسانه ای استان قم برگزار 
کرد.

بر اساس این گزارش، 80 نفر از خبرنگاران، عکاسان، مدیران مسئول و سردبیران خبرگزاری ها، 
پایگاه های خبری و روزنامه های استان در یک فضای صمیمی در این رقابت ورزشی شرکت کردند.
به گفته علی تقوایی معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام علی بن ابیطالب )ع(، از نفرات برتر 
این مسابقه در مراسمی که به مناسبت پاسداشت روز خبرنگار، روز پنجشنبه ۱8 مرداد از سوی 

سپاه استان برگزار می شود، تجلیل خواهد شد.

           در آستانه روز خبرنگار صورت گرفت

رقابت ۸۰ فعال رسانه ای استان قم در مسابقه تیراندازی 
جام شهدای رسانه به گزارش روابط عمومی سپاه استان قم، »احمد 

سالروز  مرداد   ۱7 گرامیداشت  با  بیطرفان« 
شهادت غریبانه شهید »محمود صارمی« اظهار 
داشت: نام این شهید بزرگوار در زمره 244 شهید 
خبرنگار دیگر که در طول دوران دفاع مقدس و 
با قدم و دوربین خود  در عرصه های گوناگون، 

حماسه ها آفریدند، می درخشد.
شهیدان  این  های  حماسه  شرح  افزود:  وی 
واالمقام که در صحنه پیکار با دشمنان اسالم و 
انقالب و در میادین مین و انفجار گلوله ها و آتش 
سهمگین نبرد، گزارش و خبر تهیه می کردند و 
زینب)س(،  عاشورا حضرت  رسان  پیام  همچون 
پیام خون سرخ شهیدان را به نسل های بعدی 
منتقل می رساندند، حکایتی یادگار و ماندگار و 
شنیدنی از محبوبیت آنان است که باید در دیوان 
طالیی دوران دفاع مقدس به زیبایی هر چه تمام 

ثبت نمود.
تصریح  قم  استان  کننده سپاه  معاون هماهنگ 
در  متعهد  خبرنگاران  مسئولیت  نیز  امروز  کرد: 
انجام رسالت حرفه ای و حق طلبی و جستجوگری 

انقالب  و  اسالم  های  آرمان  پاسداشت  و  خود 
با  رویارویی  و  عمومی  افکار  تنویر  بخصوص  و 
دشمنان در جنگ نرم، رسالتی انکارناپذیر است 
و در این راستا، خبرنگاران پیشقراوالن و پرچم 

داران این عرصه محسوب می شوند.
همه  در  است  شایسته  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نهادها و دستگاه ها به یاد شهدای خبرنگار، این 
عرصه  این  فعاالن  از  و  شود  داشته  گرامی  روز 
تجلیل گردد، افزود: سپاه استان قم نیز به همین 
های  سال  از  باشکوهتر  را  ای  برنامه  مناسبت 
گذشته تدارک دیده که تجلیل از خانواده معظم 
شهید مدافع حرم، شهید واالمقام ابراهیم رشید 
که با رسانه ملی همکاری داشت، از بخش های 

آن خواهد بود.
روز  مراسم  این  کرد:  خاطرنشان  بیطرفان 
پنجشنبه ۱8 مرداد با سخنرانی سردار ابوالفضل 
شکارچی معاون فرهنگی و سخنگوی ستاد کل 
حضور  با  و  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسالمی، 
مسئوالن استانی و اصحاب رسانه برگزار می شود

          معاون هماهنگ کننده سپاه قم خبر داد

برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران توسط سپاه استان قم
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 
از برگزاری جشن بزرگ روز خبرنگار همزمان با 

۱7 مرداد ماه خبر داد.
فرا  به  اشاره  با  خرسند  عابدی  حمیدرضا 
شهید  شهادت  سالروز  ماه  مرداد   ۱7 رسیدن 
خبرنگار محمود صارمی و نامگذاری این روز به 
همچون  قم  شهرداری  گفت:  خبرنگار  روز  نام 
سالیان گذشته برگزاری مراسمی ویژه را جهت 
گرامی داشت این روز با حضور خبرنگاران و اهالی 

رسانه در دستور کار قرار داده است.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل افزود: برنامه 
هر سال شهرداری قم به مناسبت روز خبرنگار 
با حضور شهردار قم و نشست صمیمانه ایشان 
با خبرنگاران انجام می گرفت که امسال به دلیل 
تشرف دکتر سقائیان نژاد به سرزمین وحی جهت 
برنامه ریزی های  طبق  تمتع،  حج  اعمال  انجام 
انجام شده، این نشست در پایان فصل تابستان 
انجام خواهد شد و در کنار آن از خبرنگاران و 
اهالی رسانه فعال در حوزه مدیریت شهری تقدیر 

به عمل خواهد آمد.

وی با اعالم تغییراتی نسبت به برنامه های سالیان 
گذشته شهرداری قم در روز خبرنگار ادامه داد: 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  دعوت  به  امسال 
اسالمی استان قم و خانه مطبوعات قم، شهرداری 
مطبوعات،  جشنواره  نخستین  برگزاری  در  قم 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری مشارکت ویژه ای 

در مباحث پشتیبانی و اجرائی داشت.
عابدی خرسند با اشاره به پیش بینی بخش ویژه 
مدیریت شهری در نخستین جشنواره مطبوعات، 
در   گفت:  قم  خبری  پایگاه های  و  خبرگزاری ها 
اختتامیه این جشنواره در 2 بخش گزارش خبری 
و گزارش تصویری مرتبط با سیما و منظر شهری 
از نفرات اول از طرف شهرداری قم تقدیر خواهد 

شد.
وی در پایان اضافه کرد: مراسم جشن ویژه ای با 
حضور اکثریت خانواده بزرگ خبر و رسانه استان 
قم تدارک دیده شده که چهارشنبه شب در یکی 
از مجموعه های بزرگ پذیرائی قم برگزار خواهد 

شد.

           شهرداری قم همزمان با 17 مرداد ماه برگزار می کند:
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دکتر سقائیان نژاد با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهید جامعه رسانه ای کشور شهید »محمود 
صارمی«، فرارسیدن روز خبرنگار را به فعاالن این عرصه 

تبریک گفت.
متن پیام شهردار قم به این شرح است:

پلی  امروزی  مدرن  و  پیشرفته  جامعه  در  رسانه 
و  بین مردم و حکومت هاست  ارتباط  برای  مستحکم 
افکار عمومی یک جامعه، فرهنگ و هویت عمومی از 
درگاه آن شکل گرفته و رشد می یابد. رسانه امروزی 
نقشی شگرف و اثربخش در تقویت فرهنگ عمومی و 
جایگاهی واال در آگاهی بخشی به مردم دارد و هرچه 
که حرکت رسانه در مسیر بیان حقایق و تبیین مبانی 
اساسی جامعه باشد، مردم و حکومت بیش از پیش به 

سمت تعالی و پیشرفت گام برمی دارند.
خبرنگاران در این بین رسالت آگاهی بخشی در قالب 
و  و حق گویی  بخشی  آگاهی  دارند؛  عهده  بر  را  رسانه 
جامعه  تا  مردم،  برای  حقیقی  و  درست  مسیر  تبیین 
بتواند با استفاده از آنها راه را از بیراهه تشخیص داده 

و در مسیر درست گام بردارد.
محمود  گرانقدر،  شهید  شهادت  سالروز  مردادماه،   ۱7
صارمی، فرصتی است تا از نقش شگرف آگاهی بخشی 
به جامعه که وظیفه ای سنگین بر دوش خبرنگاران و 
نگارندگان است تقدیر شود. اگر رسانه و خبرنگار در یک 
جامعه نقش آگاهی بخشی و ارتباط صحیح بین مردم 
و مسئوالن را به درستی برقرار کند قطعا حکومت در 
کنار مردم و تکیه بر حمایت اجتماعی مسیر صحیح و 

پرشتابی را به سوی پیشرفت طی خواهد کرد.
شهید  شهادت  سالروز  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
روز  فرارسیدن  تبریک  و  صارمی  محمود  گرانقدر، 
و  بخش  این  فعاالن  رسانه،  اهالی  تمامی  به  خبرنگار 
خبرنگاران پرتالش و زحمتکش، از خداوند متعال توفیق 
روزافزون برای حرکت صحیح در مسیر آگاهی بخشی 
و بیان حقایق برای جامعه رسانه ای استان قم و کشور 

خواهانم.
             سید مرتضی سقائیان نژاد- شهردار قم

روز  فرارسیدن  پیامی  صدور  با  قم  استاندار 
خبرنگار را تبریک گفت.

تالش  همه  به  را  خبرنگار  مهم  روز  فرارسیدن 
عرض  تبریک  خبر  و  رساني  اطالع  عرصه  گران 
مي نمایم. بدون شک نقش کلیدي و تأثیرگذار 
رسانه در دنیاي امروز بر کسي پوشیده نیست و 
بر خورداري از قدرت باالي اثرگذاري در اجتماع 
امروزه رسانه ها  افکار عمومي،  به  و شکل دهي 
را به یکي از ارکان اصلي توسعه یافتگي جوامع 
تبدیل کرده است. در این بین عنصر حیاتي و مهم 
رسانه را، خبرنگاران تشکیل مي دهند. کساني که 
با انتخاب حرفه سخت اما داراي جایگاه و شأنیت 
بیدار،  وجدان  عنوان  به  و  خبرنگاري  ارزشمند 

چشم بینا و زبان حقیقت جوي جامعه، وارد عرصه 
مقدس قلم و روشنگري شده و با تولید و انعکاس 
به موقع اخبار، پیام رساني صادقانه و نقد منصفانه، 
موجبات تعالي فکري و فرهنگي جامعه را فراهم 
مي کنند. در شرایط حساس فعلي کشور، نقش 
خبرنگاران و اصحاب رسانه در امیدآفریني، ایجاد 
فضاي شور و نشاط، تقویت انسجام و همگرایي 
ملي و سوق دادن افکار عمومي به سمت مسائل 
از  »حمایت  موضوع  ویژه  به  قالب،  ارزش های  و 
کاالي ایراني« یک نقش تأثیرگذار و تعیین کننده 
بوده و قلم هاي صادق، دلسوز و مسؤلیت پذیر 
باید در خدمت پیشرفت کشور و حل مشکالت 

مردم قرار گیرد.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداي گرانقدر 
محمود  شهید  خبرنگار  ویژه  به  رسانه  و  خبر 
روز  مرداد  هفدهم  فرارسیدن  مجدداً  صارمي، 
خبرنگار را به عموم فعاالن این عرصه در کشور، 
پرتالش  خبري  جامعه  و  خبرنگاران  خصوصاً 
و  گفته  تهنیت  و  تبریک  صمیمانه  قم،  استان 
توفیقات روز افزون آنان را از درگاه خداوند متعال 

مسألت دارم.
سید مهدي صادقي-استاندار قم

صارمی  محمود  شهید  شهادت  سالروز  ماه  مرداد  رسیدن۱7  فرا  آستانه  ادر 
شهر  اسالمی  شورای  خبرنگار،  روز  و  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  خبرنگار 
قم با صدورپیامی این روز را تبریک گفته و برای فعاالن رسانه ای استان قم 

آرزوی توفیق نمود.
متن پیام بدین شرح است:

هفدهم مردادماه، سالروز تجلیل از پیام آورانی است که در خلق جهانی آباد، 
آزاد و آگاه، همتی واال و تالشی بیاد ماندنی اما دشوار از خود به نمایش گذاشته 
و پرده از ناآگاهی ناآگاهان بر می دارند. درود خداوند بر خبرنگارانی که آبروی 
قلم و دانش را پاس داشته و تمام توان خویش را جز در مسیر حقیقت و عدالت 
به کار نمی گیرند. سالم خداوند بر خبر نگاران شهیدی که قلم را همچون سالح 
و رسانه را همچون سنگری برای دفاع از آزادی و استقالل قرار داده و در این 
مسیر، با افتخار به دیدار حضرت دوست شتافتند. خبرنگار، خوب می داند که 

مسئولیت آگاهی بخشی به ملت و کشور را برعهده دارد.
او در قبال باورها و اعتقادات مردم، منافع ملی، اخالق جامعه و تهاجم فکری و 
اندیشه  ای بیگانگان  به حریم فرهنگی، مسئول است و این مهم، راه رسیدن به 
تعالی را در حرفه مقدس اطالع رسانی برای او هموار می سازد. شورای اسالمی 
شهر قم فرا رسیدن روز خبرنگار را به دلسوزان و فعاالن عرصه ی خبر و اطالع 
رسانی تبریک گفته و از خداوند متعال برای این عزیزان و به ویژه خبرنگاران 

فعال در عرصه مدیریت شهری، آرزوی موفقیت و سربلندی را داریم.

شورای اسالمی شهر مقدس قم

پیام استاندار قم به مناسبت روز خبرنگارپیام شهردار قم به مناسبت روز خبرنگار قم شهر  اسالمی  شورای  تبریک   پیام 
به مناسبت 17 مرداد
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حوزه خبر قم در بردارنده نیروهای مستعد، متعهد و شریف بسیاری است 
که ما به بهانه 17 مرداد یکی از آنان را معرفی می کنیم.

خبری  تیم  یک  تشکیل  به  نیاز  جهت  به  و  پیش  سال  چند  نامداری-  احمد 
قم  بزرگ  های  موکب  از  یکی  رویدادهای  پوشش  و  عراق  کشور  به  اعزام  جهت 
توفیق آشنایی و مجالست حرفه ای با یکی از خبرنگاران و عکاسان خوش اخالق 
خبرگزاری مهر را داشتم که سرمنشاء یک رفاقت دائمی و همکاری های بسیاری 

در برنامه های داخلی و  مراسم پیاده روی اربعین در سال های بعد شد.
به بهانه روز خبرنگار  و بر حسب همان قول امام سجاد علیه السالم که می فرماید: 
حق کسی که به تو نیکی کرده ، این است که از او تشکر کنی و نیکي اش را به 
زبان آوری و از وی به خوبی یاد کنی خواستم از فردی حرفه ای و بی حاشیه در 

خانواده رسانه قم یادی کنم.
مهدی بخشی سورکی در اغلب رویدادهای خبری مهم حضوری پررنگ، ، پرنشاط 
و پرانرژی دارد و در انتقال و گزارش یک واقعه خبری بسیار کم نظیر و منحصر به 

فرد قلم می زند.
مهدی.خبرنگاریست که در عین تسلط به شیوه خبرنویسی حرفه ای ،یک عکاس 
خبری بسیار ماهر و تواناست و دربین فعاالن این رشته آثار و گزارش های تصویری 

خوبی را از دریچه قاب دوربین خود به ثبت رسانده است.
این فعال رسانه ای در کارنامه خود سابقه دریافت جوایز بسیاری را دارد و پس از 
کسب رتبه در جشنواره مطبوعات اصفهان، به منظور همدلی با مردم آسیب دیده 
مناطق زلزله زده شمال غرب کشور، جایزه نقدی خود را به حادثه دیدگان این 

زلزله اهدا کرد.
»مهدی بخشی«  در سال جاری نیز رتبه سوم چهارمین جشنواره تجلیل از فعاالن 

فضای مجازی کشور در حوزه ایثار و شهادت را کسب کرد.
برای آشنایی با سبک قلم خبرنگار خبرگزاری مهر ،خواندن یکی از یادداشت های 
او در صفحه وب نوشته هایش پس از سفر دانشجویی به سرزمین قبله با نام روزی 

که دوبار متولد شدم را توصیه می کنم .
 در قسمتی ازاین یادداشت می خوانیم :

 نگاه ها در دور آخر پرده کعبه را دخیل می کند و در اطراف رکن یمانی دنبال 
نشان موالعلی)ع( را می گیرد همان جایی که کعبه به یمن آمدنش قلب خود را 
شکافت ، همان نماد فخر همیشگی شیعه.طواف که تمام شد خواندن دو رکعت 
نماز پشت مقام ابراهیم واجب است ، پشت همان استوانه ای شیشه ای که جای 
پای ابراهیم خلیل را دورن قالب مسی نشان می دهد جای پای یک مرد کامل.بعد 
از نماز طواف کاروان به سمت سعی صفا و مروه می رود تا بین این دو کوه به یاد 
تشنگی پسر هاجر آنگاه که ترس از تلف شدنش از فرط تشنگی آواره بیابان هایش 

کرد، هفت بار فاصله 380متری صفا تا مروه را قدم بزنیم. 
مهدی بخشی یکی از چهره های فعال در اینستاگرام است و نوشته های صفحات 
خود را همیشه با عبارت جماعت سالم شروع می کند.بخشی سورکی که مسئولیت 

روابط عمومی یکی از سازمان های صنفی بزرگ استان را نیز به عهده دارد متولد 
یکی از شهرهای شمالی کشور به نام سورک از توابع ساری است و اتفاقا به سورک 

تعلق خاطری بسیار دارد و پسوند نام خود را همیشه کامل می نویسد.
 این خبرنگار قمی، متاهل است و همسر وی نیز ازفعاالن رسانه ای با سابقه استان و 

شاغل در یکی از روزنامه های قدیمی قم  است.
هفته نامه ندای شهرکریمه آرزوی موفقیت و بهروزی ایشان و تمام خبرنگاران فعال 
و با اخالق استان قم را از درگاه ایزد مّنان مسألت دارد و تالش می کند به بضاعت 

و هر از چند گاه ،یکی از همکاران محترم را به مردم قم معرفی کند.

ویژه روز خبرنگار -یکی از هزاران

ویژه روز خبرنگار

شعر طنز روز خبرنگار

خبرنگار بی حاشیه و با اخالق استان قم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  دکتر مرتضی نوریان 
جمع  در  مراسم  این  از  پس  قم  استان  خون  انتقال  مدیرکل   ،
خبرنگاران ضمن تشکر از حرکت ارزشمند خبرنگاران قمی که 
در سال های اخیر همزمان با این روز و در آستانه ۱7 مرداد ، روز 

خبرنگار به اهدای خون می پردازند، اظهار داشت:
 نهم مرداد سال ۱353 سازمان انتقال خون ایران تاسیس شد که 
به همین مناسبت این روز به عنوان روز ملی اهدای خون نامیده 

همه  به  روز خبرنگاران  تبریک  پیشاپیش ضمن  است.وی  شده 
فعاالن رسانه ای استان قم گفت: 

حقیقتاً خبرنگاران قمی در همه عرصه های خداپسندانه و حرکت 
های ارزشمند ، الگو هستند و به خصوص در زمینه انتقال خون 
ضمن مشارکت در این طرح به انعکاس مطلوب اخبار و تحوالت 

مرتبط با بحث انتقال خون اهتمام ویژه ای دارند.

همزمان با روز ملی انتقال خون صورت گرفت؛

اهدای خون از سوی جمعی از خبرنگاران قمی 
دلـم خوش است که نـامم خبـرنگار بُـَود
ـَُود! کسی که بـر سر ِ کـاری، خفن سوار ب
دلـم خوش است بـه پُـر طـمطراقی شغلم
کـه حاصلش دو سه تـا لـوح ِ افتـخار بُـَود
میـان مـردم و مسـوول چـون پُلی هستم 
کـه پایـه هاش! به دوش ِ مـن استـوار بَُود
بـگو چـه کـار کنـم بـا اجــاره ی منـزل
بدیـن حقـوق کـه ّقـد ِ سـه تا نهار بَُود؟!
بـه دسـت ِ مـؤجر ِ بَد، بـر سر ِ اجـاره بها
حقـوق بنـده ی بی چـاره لــّت و پـار بَُود
چـه قـول ها کـه نــداده تعـاونی مسـکن
ـَُود کـه خانــه هـای قشنـگی در انتـظار ب
ولی چـه حیف که این خانه جزسرابی نیست
و ایـن تعـاونی در حـال ِ احتـضــار بُــَود
خبرنـگار، خـروسی است جنگی و نا ترس
که سـر بـریده ی جـشن و عـزای یار بَُود!
خبــرنگار ِبسیـجی بـه جز قـلم ، کـاغـذ
همـیشه صاحب یک ضبط و یک نوار بَُود!
خبرنـگار، که سـی سال شغل او این است
دوان دوان پـی ِ مسـوول ِ تــازه کـار بُـَود
همیشـه در پـی ِ سـوژه به هـر کجا ویالن
ـَُود! و کفـش ِ پـاره اش البـتـه سـوگـوار ب
ز دسـت ِ خیـل ِ طلبـکار بـا دوی صد متر
همیـشه یـک تنـه در حـالت ِ فـرار بُـَود!
خبــرنـــگار، نـــگویـد تمــلقی عــمـرا
نگــو کـه مصـرع بـاالیـی ام شعـار بُــَود!
به رغـم این همه اوصاف عاشـق کار است
ـَُود اگـر چـه بر سـر ِ راهـش هـزار خـار ب
وجالب این که به دست »دبیِر« محترمش
ـَُود خبــرنـگار بـه صــد کنتـرل دچـار بـ
اگر چـه کنترل این جا نمی شود سانـسور
دبیـر هم به خـدا تحت ِ صد »فشار« بَُود!
اشارتـی گـذرا کــرده ام بـه ایـن حـرفـه
چـرا کـه درد ِ دل ِ بنـده بـی شـمار بُـَود
اگرچه سخت و زیان آور است شغل ِ حقیر
دوای خستـگی ام، عشـق ِ ایـن دیـار بَُود

محصول مشترک راشد انصاری و محمد جاوید

دلم خوش است که نامم خبرنگار بَُود

مهدی بخشی در کارنامه خود سابقه دریافت جوایز بسیاری را دارد و پس از کسب 
رتبه در جشنواره مطبوعات اصفهان به منظور همدلی با مردم آسیب دیده مناطق 

زلزله زده شمال غرب کشور، جایزه نقدی خود را به حادثه دیدگان
 این زلزله اهدا کرد.

کنجکاوي ، شجاعت ،جسارت و تعهد دست به دست هم داده و همه 
در وجود یک خبرنگار تبلور یافته بود.

کاظم اخوان مرز و محدوده نمي شناخت. هرجا که خبر بود ،آنجا را 
عرصه فعالیت خود مي دانست .لذا همیشه در جبهه ها بود . عکس 

مي انداخت ،گزارش مي نوشت و...
یک روز شنید تیپ 27 محمد رسول اهلل )ص( جهت مبارزه با اسراییل 
قصد دارد عازم لبنان شود.کاظم خودش را به صفت اول اعزامي ها 
رساند. هنگامي که شنید هیات دیپلماتیک ایران جهت حفظ اسناد 
سفارتخانه ایران در بیروت قصد عزیمت به آن شهر را دارد، با اصرار 
این هیأت و تهیه عکس و گزارش شد. آن روز  با  خواستار همراهي 
چهاردهم تیرماه 62 بود.این هیات که شامل :سید محسن موسوي ـ 
کاردار اول سفارتخانه ـ حاج احمد متوسلیان ـ فرمانده تیپ محمد 
رسول اهلل)ص( ـ تقي رستگار و کاظم اخوان بود در بین راه توسط 
ـ  فاالنژ  به  موسوم  ـ  صهیونیستي  رژیم  امر  تحت  هاي  تروریست 
دستگیر و به نقطه نامعلومي انتقال داده شد.تاکنون اطالعات ضد و 
نقیضي در خصوص سرنوشت این چهار اسیر ایراني گزارش شده ،اما 
هیچ منبع موثقي آنهارا تایید نکرده است . بنابراین کاظم اخوان ،این 
مفقوداالثر  اکنون  هم  اسالمي،  جمهوري  خبرگزاري  شجاع  خبرنگار 

است . 

به بهانه روز خبرنگار

کاظم اخوان، خبرنگاری که  از مرزها گذشت

روز ۱7  در  و  هرسال  ندای شهرکریمه  نامه   هفته  گزارش  به 
کمتر  ولی  گیرند  می  قرار  تجلیل  مورد  رسانه  اهالی  مرداد 
کسی به بعضی از اعضای خدوم و زحمتکش این خانواده مانند 
که  کنندگان  توزیع  یا  و  مطبوعاتی  های  کیوسک  مسووالن 

اصطالحأ به آنها موّزع می گویند فکر می کند.
امیرنادری یک از موزعین سخت کوش و پرتالش قم است که از 

ساعت 3 بامداد الی ۱3 مشغول خدمت است.
با ندای شهرکریمه می گوید  این همشهری مهربان در گفتگو 

کسی سراغ ما را نمی گیرد و احوالی از ما نمی پرسد.
امیرنادری 3 فرزند دارد و اهل محله تولید دارو در خیابان امام 
است.این عضو پرکار خانواده مطبوعات می گوید من در شرایط 
مختلف آب و هوایی باید توزیع نشریات را انجام دهم و حتی 
گاهی با کرایه ماشین و با وجود اینکه پولی برایم نمی ماند کارم 

را انچام می دهم..
نادری آخرین بار ۱0 روز پیش تصادف کرده و چون راننده فرار 
کرده نتوانسته خسارتی بابت دست و پای زخمی و موتور صدمه 

دیده اش بگیرد.
موزع قمی می گوید تمام دست و پاهایم زخمی است و چون 
با دست و  خرجی اهل و عیالم در گرو همین کار است حتی 
پای شکسته کار خود را انجام داده ام و چون ما را عضو خانواده 
ندارم  قرارداد  ای  رسانه  با  و  آورند  نمی  حساب  به  مطبوعات 
،درد و غصه هایم را فقط برای خودم زمزمه می کنم و کسی به 

فریادم نمی رسد.
نادری از برخی رسانه ها که حق الزحمه او را هفته ها نمی دهند 
گالیه داشت و گفت در نشریه اتان بنویسید همکارانتان پول ما 

را بدهند که سخت گرفتارم.
اعضای تحریریه هفته نامه ندای شهرکریمه این روز را به نادری 
و سایر همکارانش تبریک می گویند و قول می دهند هر از چند 

گاهی جویای احوالشان شوند.

عضو دست و پا شکسته خانواده رسانه

بخشی همه ساله  یکی از خبرنگاران فعال درمراسم پیاده روی اربعین است
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اسم خبرنگار که می آید تن خیلی ها به لرزه می افتد؛ کال کار 
رسانه و خبرنگار با مچ گیری و رو کردن سوتی ها عجین شده 
است. هرکس که یکبار تجربه اش کرده باشد به این راحتی ها 
به  هرکسی  که  است  خاطر  همین  به  کند  رهایش  نمی تواند 

راحتی این  روزها خبرنگار می شود!

برخوردار  باالیی  اجتماعی  جایگاه  از  مردم  بین  در  خبرنگاران   
خیلی  بخواهند  که  مسوولی  یا  وکیل  وزیر،  مدیر،  هر  به  هستند، 
جامعه  آسیب های  و  مشکالت  بتوانند  تا  دارند  دسترسی  راحت 
و  آسیب پذیر  اقشار  یکی  خودشان  اینکه  از  فارغ  کنند  پیگیری  را 

پرمشکل جامعه هستند.
خبرنگاران و رسانه ها همواره به دنبال آسیب شناسی هستند و در 
باب آسیب های  در  زیادی در موضوعات مختلف  روز مطالب  طول 
مختلف  نگاه های  و  سالیق  به  بسته  آنها  رفع  راه حل  بعضا  و  امور 
نوشته می شود اما نکته ای که به نظر می رسد در این سال ها مغفول 
خطرات  اینکه  از  قبل  باید  که  است  رسانه ها  آسیب شناسی  مانده 
کارهای رسانه ای منفی بیش از پیش شود نسبت به آن هشیار بود 

و فکری برای آن کرد.
برای  آنها  غیرمستقیم  سود  و  قدرت  جریان  به  رسانه ها  اتصال 
قدرتمندان از طرفی و نفوذ افراد غیرحرفه ای دارای قدرت سیاسی، 

موجب  رسانه  جریان  به  اجتماعی  یا  و  مالی 
شده که رسانه ها به سبب نفوذ اجتماعی که 
دارند بنایی برای مسیرسازی و هدایت افکار 
عمومی باشند. همین اتصال به جریان قدرت 
و ایجاد بازی قدرت در رسانه نیز بابی شده 
رسانه ها شده  متوجه  مختلفی  آسیب های  تا 
عمومی  افکار  با  بازی  و  بی اخالقی  جنگ  و 

شکل بگیرد.
قدرت  مرکز  و  پایتخت  از  که  هرچه  البته 
منفی  جریان سازی  می شویم  دور  کشور  در 
کمتر  رسانه ها  در  سیاسی  سوگیری های  و 
چه  قدرت  جریان  همواره  اما  می شود 
اقتصادی، چه اجتماعی یا سیاسی و فرهنگی 
با در دست گرفتن رسانه ها، آنچنان که خود 
هدایت  را  عمومی  افکار  مسیر  می خواهد 
اساسی ترین  می توان  وجود  این  با  می کنند. 
چون  شهرهایی  رسانه های  در  را  مشکل 
رفتار  حرفه ای،  فضای  از  شدن  خارج  قم 

اجتماعی و خواسته های عمومی  از فضای  کاسب مآبانه و دورشدن 
مردم دانست؛ مساله ای که به اقتصاد رسانه گره خورده و عدم تامین 
مالی و مشکالت اقتصادی، اکثر رسانه ها را مجبور به خروج از فضای 
مردم محور و حرفه ای کرده  است. شاید همین باشد که امروز مردم 
با  و  دارند  اعتماد  برخط کمتر  یا  مکتوب  رسانه های  به مطبوعات، 
و  اخبار  قرار دادن  با در کنار هم  و گذار در فضای مجازی  گشت 
نظر خود دست  اطالعات مد  به  گمانه زنی های رسانه های مختلف، 

پیدا می کنند.
دنیای  در  جدیدی  اتفاقات  تا  است  فرصتی  سال  هر  خبرنگار  روز 
آنها  از  مدیران  بشناسند!  را  یکدیگر  رخ دهد؛ خبرنگاران  رسانه ای 
منتهی  ایام  شود؛  مطرح  تکراری  صنفی  مطالبات  یا  کنند  تقدیر 
و  می زنند  و خبرنگاران  رسانه  به  احترام  از  دم  همه  مرداد  به ۱7 
مشکالت صنفی آنها را پیگیری می کنند اما تکراری بودن مطالبات 
این  از  نظر جدا  به  این بار  اما  دارد.  وعده ها  بودن  از شعاری  نشان 
مطالبات تکراری بهتر است فرصتی برای نگاه به درون پیدا کرد و 
رسانه ها و خبرنگاران در کنار هم، آسیب های خود را مرور کرده و 
به دنبال رفع آنها برآیند. به همین بهانه و برای بررسی آسیب های 
طرح شده در حوزه رسانه و به دست آوردن راهکاری برای رفع آنها 
با سه تن از پیشکسوتان رسانه ای قم از دو نسل متفاوت به گفت وگو 

نشسته ایم. 

مرتضی داستانی مدیرمسوول روزنامه ۱9 دی، رئیس هیات مدیره 
و مدیر خانه مطبوعات قم که انقالب و سال های قبل از آن را تجربه 
کرده ، حسین محمد رضایی سرپرست نمایندگی روزنامه قدس در 
قم و رئیس قشر بسیج رسانه که از رزمندگان با سابقه دفاع مقدس 
بوده و سیدجواد اشرفی مدیر خبرگزاری فارس در قم و کارشناس 
ارشد رسانه با بیش از ۱7 سال سابقه کار مطبوعات در این استان 
سواالت ما در خصوص آسیب های رسانه های قمی و راهکار رفع آن 

را پاسخ داده اند.
مرتضی داستانی با بیان اینکه وضعیت خبر از باب رویداد و... در قم 
نگران کننده است اظهار کرد: خبرنگاران به دلیل مشکالت مالی ای 
بسیار  قم  در  ما  رویدادمحور  اخبار  و  راحت طلبند  بسیار  دارند  که 

کم است و اخبار بیشتر انعکاس دهنده نقطه نظرات و عملکرد افراد 
است.

وی با تاکید بر اینکه اخبار ما گفتمان محور است تا رویداد محور 
و این موجب شده که سال ها کسی از قم در جشنواره ها در بخش 
خبر نتواند رتبه بیاورد خاطرنشان کرد: در بسیاری از جشنواره ها به 
از داوری کنار گذاشته  اینکه اخبار پارامترهای الزم را ندارد  دلیل 
شده است. خبرنگار ما وقت نمی گذارد و کار میدانی نمی کند و کمتر 

به رویدادها می پردازند.
مدیر خانه مطبوعات قم فضای خبرنگاری در قم را آفت زده خواند و 
افزود: ضعیف بودن اقتصاد رسانه ها و عدم استفاده از نیروهای ماهر 
و آموزش دیده موجب شده خبرنگارهایی در جامعه رشد پیدا کنند 
که بیشتر دنبال این باشند که ببیند مسووالن چه می گویند و عمال 
خاطر  همین  به  و  شوند  تبدیل  مردم  و  مسووالن  ارتباطی  پل  به 
آثاری که منتقل کننده نظرات مردم به مسووالن باشد کم می بینیم.

وی با بیان اینکه حوزه خبر در قم جاده یکسویه شده است تصریح 
کرد: اگر امروز اعتماد مردم به رسانه ها کم شده و مخاطب خوبی 
ندارند به خاطر این است که مردم احساس می کنند رسانه ها بازتاب 
نظر مسووالن  نقطه  نیستند؛ 99 درصد سهم رسانه ها  آنها  نظرات 

است و یک درصد سهم مردم.
خبرنگارانی  آزاده  خبرنگاران  بین  باید  اینکه  بر  تاکید  با  داستانی 

بیان  شد  قائل  تفاوت  باید  هستند  کارمند  و  خبرنویس  بیشتر  که 
کرد: اگر تفاوت بین این دو قشر قائل نشویم و خبرنگاران آزاد را 
حوزه  در  ماهر  و  آزاد  نیروهای  کاهش  شاهد  قطعا  نکنیم  تشویق 

رسانه  خواهیم بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه کار خبرنگار آسیب شناسی و تخریب 
رویداد  اگر  کرد:  اذعان  است  رویداد  گزارش  آن  وظیفه  و  نیست 
درست گزارش شود جامعه رسانه ای به رسالت اصلی خود برخواهد 
گشت؛ اینکه خبرنگار رنگ و لعاب و رسالت غیرخبری بگیرد جایگاه 
رسانه در کشور را از بین می برد و نخستین جایی که از این وضعیت 

ضربه می خورد رسانه  است.
این پیشکسوت رسانه ای قم با اذعان به اینکه مدیران رسانه ها باید 
از جایگاه رسانه دفاع کنند افزود: سیاست های وزارت ارشاد در ارائه 
مجوز هم بدون در نظر گرفتن صالحیت الزم، جایگاه رسانه را هر 
روز بیشتر تنزل می دهد و این آسیب ها جامعه رسانه ای را در معرض 

خطر قرار داده است.

حسین محمدرضایی از دیگر پیشکسوتان رسانه ای قم نیز در این 
خصوص گفت: با اینکه جایگاه حساسی برای رسانه ها به عنوان حلقه 
اسالمی  نظام  در  اما  است  شده  تعریف  حکومت  و  مردم  ارتباطی 
به  درستی  به  رسانه ها  نشده چراکه  تبیین  درستی  به  جایگاه  این 
جایگاه خود واقف نیستند و به نوعی یکدیگر را نمی پذیرند. در حوزه 
عناد  و  تقابل  از  مملو  فضایی  نیز  اسالمی  جمهوری  کلی  سیاست 
ایجاد شده و همین مساله موجب شده فضای ملتهبی در رسانه ها 

ایجاد شود و به نوعی حرمت در حوزه رسانه  بی معنا شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت و رسانه های دولتی به رقیب رسانه های 
در  فراوان  تصدی گری های  ایجاد  با  و  شده  تبدیل  جامعه  عمومی 
قالب نشریه، خبرگزاری و... کاری کرده اند که خبرنگار و رسانه قابل 
قیمت گذاری شده اند تصریح کرد: مشکلی که در کشور به همه این 
مسائل دامن می زند این است که وزارت ارشاد به عنوان یک فرزند 
ناتنی به رسانه نگاه می کند؛ هرچند که ارگان ها و نهادهای صنفی 
شده  موجب  ارشاد  وزارت  نگاه  اما  آمده  وجود  به  رسانه ای  جامعه 

مطبوعات پا نگیرند.

این پیشکسوت رسانه ای بیان کرد: اعتقادی به صنف در حوزه رسانه 
رسانه  اگر  آمده که شما  به وجود  در کشور  فضا  این  ندارد.  وجود 
داشته باشید و به نوعی با رسانه البی کنی می توانید قدرت بگیرید. 
به  و کسی  بماند  پنهان  جامعه  در  حقایق  که  موجب شده  همین 
جامعه  قدرتمند  افراد  و  مدیران  مشکالت  و  آسیب ها  بیان  دنبال 

نباشد.
وی تصریح کرد: اگر خبرنگار امنیت شغلی نداشته باشد ناچار است 
که به هرشکلی خود را تامین کند و از این درگاه مدیران و مسووالن 
به خود اجازه دهند با اندک هزینه ای رسانه  و خبرنگار را در اختیار 

خود بگیرند.
اینکه جریان رسانه ای در شهر قم  بیان  با  سیدجواد اشرفی هم 
وجود ندارد که منفی یا مثبت باشد اظهار کرد: هرازگاهی به دلیل 
اتفاقاتی که در کشور می افتد همچون برگزاری انتخابات و... جریان 
رسانه ای به تبعیت از کشور در قم شکل می گیرد اما این جریانات 
اینقدر اثرگذار نیست و بیشتر حرکاتی مقطعی و کم اثر اتفاق می افتد.

وی یکی از مشکالت رسانه ها در استان قم را حرفه ای نبودن فعاالن 
حوزه رسانه دانست و تصریح کرد: اکثر خبرنگاران در قم نه تخصص 
این کار را دارند و نه از نظر حرفه ای و تجربی آموزش های الزم را 

در این بخش دیده اند.
مدیر خبرگزاری فارس در قم با تاکید بر اینکه به دلیل همین عدم 
جلسات  در  خبرنگاران  حضور  تخصص  وجود 
مختلف یا نشست ها باری به هر جهت است 
است  این  امر  این  نمونه های  از  یکی  گفت: 
پایان  وقتی نشست خبری یک مسوولی  که 
پیدا می کند اکثر خبرنگاران سوالی ندارند که 
چالشی  یا  داشته  مدیر  از  مطالبه ای  بتوانند 

برای کار وی ایجاد کنند.
وی با اذعان به اینکه به دلیل حرفه ای نبودن، 
اکثر خبرنگاران تنها به کار رسانه ای به عنوان 
شغلی برای امرار معاش نگاه می کنند اظهار 
کرد: همین امر موجب می شود که در حوزه 
حرفه ای اکثرا کاری قابل عرضه در رسانه های 

قمی وجود نداشته باشد.
این  به  که  کسانی  البته  کرد:  اضافه  اشرفی 
حرفه به عنوان منبعی برای امرار معاش نگاه 
می کنند و حوزه حرفه ای را دنبال نمی کنند 
اصلی  به خواسته  نمی توانند  مجموع  در  هم 

خود دست پیدا کنند.
گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  خبر  و  رسانه  کار  اهمیت  وی 
خبرنگاری اگر به صورت حرفه ای دنبال شود در جامعه اثرات قابل 
قابل  اثرات  و  اتفاقات  و کار خبرنگار می تواند منشا  توجهی داشته 

توجهی در جامعه شود.

به ضعف  اشاره  با  قم  استان  در  رسانه  و  خبر  کار  پیشکسوت  این 
بسیاری  که  می شود  موجب  امر  همین  کرد:  بیان  رسانه  اقتصاد 
خدمت  در  و  بوده  میرزابنویس  نوعی  به  خبرنگاران  یا  رسانه ها  از 
ارگان ها یا نهادهایی خاص فعالیت کنند؛ به طوری کلی چیزی به 
تعریف نشده و جز یکی دو رسانه که  قم  اقتصاد رسانه در  عنوان 
کنند  باز  برای خود  اقتصادی  فضایی  قدمت،  در سایت  توانسته اند 
باقی رسانه ها در صورتی که به نهاد یا گروه سیاسی خاصی مرتبط 

نشوند توانی برای فعالیت نخواهند داشت.
در  کمتر  حرفه ای  نیروهای  که  هم  دالیلی  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
رسانه ها فعالیت می کنند همین ضعف اقتصاد رسانه  است که نیروی 
در  شدن  جذب  یا  دیگر  حوزه  در  فعالیت  به  مجبور  را  حرفه ای 

ارگان ها می کند.
اشرفی با بیان اینکه خبرنگاران قمی در رویدادهای مهم نقش قابل 
به  یا رویداد مهمی  اتفاق خاص  اگر در شهر  ندارند گفت:  توجهی 
وقوع بپیوندد شاید خبرنگاران دغدغه مند برای پوشش این رویدادها 
ایام خاصی  در  که  در صورتی  باشند  یک دست  انگشتان  از  کمتر 
چون روز خبرنگار شاهد نام بردن از رسانه های متعدد فعال و بیش 

از ۱00 خبرنگار در شهر هستیم.
با تاکید بر اینکه همه این موارد موجب شده که حال جامعه  وی 
رسانه ای قم خیلی مساعد نباشد تصریح کرد: با همه احترامی که 
برای همکارانم قائلم اما این آسیب ها مشمول حال خود ما نیز هست.

تکریم ها،  و  تشویق  تمجید ها،  و  تعریف  همه  از  فارغ  خبرنگار  روز 
احترام  به یکدیگر  این است که تمرین کنیم  یادآوری  برای  روزی 
بگذاریم و در سایه همین احترام درون سازمانی است که دیگران هم 
به رسانه و خبرنگاران که منادیان مشکالت اجتماعی و حلقه اتصال 
مردم و مسووالن هستند، احترام می گذارند. بیشتر به فکر جایگاه 

تضعیف شده رسانه و خبرنگار باشیم. روز خبرنگار مبارک....

رسانـه ها در کما؛
کنیـد احیایشان 

محمدرضا آقاباقری

اتصال رسانه ها به 
جریان قدرت و 
سود غیرمستقیم 
آنها برای 
قدرتمندان از 
طرفی و نفوذ افراد 
غیرحرفه ای دارای 
قدرت سیاسی، 
مالی و یا اجتماعی 
به جریان رسانه 
موجب شده که 
رسانه ها به سبب 
نفوذ اجتماعی 
که دارند بنایی 
برای مسیرسازی 
و هدایت افکار 
عمومی باشند. 
همین اتصال به 
جریان قدرت و 
ایجاد بازی قدرت 
در رسانه نیز بابی 
شده تا آسیب های 
مختلفی متوجه 
رسانه ها شده و 
جنگ بی اخالقی 
و بازی با افکار 
عمومی شکل 
بگیرد.

سید موسی حسینی کاشانی، درباره وضعیت زیرساخت های فرهنگی 
قم، سرعت رشد  استان  به مهاجرپذیری  توجه  با  اظهار داشت:  قم 
ندارد،  همخوانی  استان  این  در  زیرساخت ها  تقویت  با  جمعیت 
زمینه  در  استانداردهای الزم  تطابق، سبب شده  عدم  این  بنابراین 

ساخت های فرهنگی پایین بیاید.

وی افزود: با توجه به این عدم تطابق، استانداردهای الزم در زمینه 
مثل  مختلفی  مقوله های  در  و  آمده  پایین  فرهنگی  زیرساخت های 
مسجد، سینما، سالن ورزشی و مجموعه های فرهنگی نیازمند عزم 
تا مشکالت زیرساختی حوزه فرهنگ رفع  جدی مسئوالن هستیم 

شود.

حسینی کاشانی توجه به سه بخش تقویت ساختار اداره کل فرهنگ 
سرانه  ارتقای  و  فرهنگی  زیرساخت های  تقویت  اسالمی،  ارشاد  و 
قرار  موردتوجه  را  استان  زیرساختی  مشکالت  حل  برای  فرهنگی 
داد و گفت: بر اساس این اولویت ها، شروع به انجام اقداماتی کرده و 
ساختار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به درجه دو ارتقاء پیدا کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با تأکید بر عزم جدی مسئوالن 
در حل مشکالت زیرساختی حوزه فرهنگی استان ابراز کرد: افتتاح 
امام  خیابان  کتابخانه  ربانی،  شهید  هنری  و  فرهنگی  مجتمع 

تاالر مرکزی شهر  آزمایشی فیلم در مجموعه  اکران  خمینی)ره( و 
ازجمله اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در جهت تقویت 

بخش زیرساختی فرهنگ قم بوده است.
حسینی کاشانی وی از بهره برداری کتابخانه خیابان امام خمینی)ره( 
درصد   60 کتابخانه  این  افزود:  و  داد  خبر  جاری  سال  پایان  تا 
پیشرفته فیزیکی داشته و امیدواریم کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری 
امام خمینی)ره( تا بهمن ماه به بهره برداری رسیده و در اختیار نهاد 

کتابخانه ها قرار گیرد.
را  فرهنگ  حوزه  خصوصی  بخش  زیرساخت های  تقویت  وی 
موردتوجه قرار داد و گفت: هم اکنون سه سینما با 950 صندلی در 
استان داریم درحالی که با توجه به استقبال هنرمندان و عالقه مندان 
عرصه سینما تعداد صندلی های سینماهای استان باید حداقل به دو 

برابر افزایش یابد.

تئاتر دینی،  آیینی،  نشر کتاب، شعر  و  حسینی کاشانی حوزه چاپ 
قم  فرهنگی  اولویت  شش  را  مجازی  فضای  و  قرآن  خوشنویسی، 
دانست و گفت: باید سعی کرد برنامه ریزی ها به صورت متوازن دنبال 
شود و از انجام برنامه های ضربتی و مقطعی پرهیز شود. برای آنکه 
فرهنگ  حوزه  در  استان  بودجه ای  و  زیرساختی  عقب ماندگی های 
جبران شود حداقل یک برنامه 5 ساله نیاز است تا این امر محقق 

شود.

مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قم 
گفت: برای آنکه 
عقب ماندگی های 
زیرساختی و 
بودجه ای استان 
در حوزه فرهنگ 
جبران شود حداقل 
یک برنامه 5 ساله 
نیاز است تا این امر 
محقق شود.

و  زیرساختی  عقب ماندگی های  دچار  قم  استان 
بودجه ای در حوزه فرهنگ است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم
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مطرح  ورزشکاری  یا  فوتبالیست  اگر  -ندای شهرکریمه:  محمد چهرقانی 
می شود، به صدر اخبار رسانه ها و فضای مجازی می رسد، فالوورهای زیادی در 
اینستاگرام می گیرد، هواداران اختصاصی به خود را پیدا می کند و ... ، بدون 
تردید ابتدا حاصل زحمات شبانه روزی او و پشتکاری که داشته بوده ولی با این 
حال نمی توان کار خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی که در راه شهرت 

پیدا کردن آنها نقش داشتند را نادیده گرفت.

می نشینند،  صندلی ها  و  سکوها  روی  سرما  و  گرما  در  ورزشی  خبرنگاران 
بدترین  در  گزارشگران  و  می کنند  ثبت  تصویر  باران  و  برف  زیر  عکاسان 
شرایط کارشان را انجام می دهند تا نه تنها به وظیفه خود عمل کنند و کسب 
قهرمانان  و  استعدادها  معرفی  به  بلکه  باشند،  داشته  اندک(  درآمد)هرچند 

ورزشی و فوتبالیست ها بپردازند و آنها را به مردم معرفی کنند.
روند  و  شرایط  ورزشی  تهران، خبرنگاران  در  ویژه تر  و  در سطح کشور  شاید 
و  نشده  تعریف  قم  استان  در  جایگاه  این  ولی  باشند  داشته  مشخصی  کاری 
مشاهده  استان،  نامه های  هفته  و  روزنامه ها  خبرگزاری ها،  معدود  از  غیر  به 
نمی شود که رسانه ها، سایت ها و مطبوعات محلی از خبرنگار یا عکاس تخصصی 

ورزشی بهره مند باشند.

جمعیت خبرنگاران ورزشی که به طور تخصصی در قم کار می کنند، به پنج نفر 
هم نمی رسد ولی همین تعداد کم نیز درآمد بسیار پایین تری از سایر اصحاب 
رسانه استانی دارند و مهم تر از آن ،توجه مناسبی به آنها نشده که این معضل 

در مورد فعاالن رسانه ای ورزشی صدا و سیما و عکاسان هم صادق است.
همین  به  که  است  زیاد  قم  در  ورزشی  رسانه ای  فعاالن  مشکالت  از  صحبت 
بهانه و به مناسبت فرا رسیدن روز گرامی داشت خبرنگار)هفدهم مردادماه(، 
گفت وگویی با تعدادی از خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان قم داشتیم که 

مشروح آن را در زیر می خوانید:

عابدی: خبرنگاران ورزشی را نادیده نگیرید

که  زمانی  است،  ورزشی  عرصه خبرنگاری  پیشکسوتان  ازجمله  عابدی  جعفر 
مثل حاال نه اینترنتی بود و نه فضای مجازی و او به سختی با جمع آوری اخبار 
لیگ های فوتبال قم و انتشار آن در روزنامه، صدای رسانه ورزشی ها محسوب 

می شد.
عابدی که اکنون نیز در عرصه خبرنگاری ورزشی فعالیت دارد و مدیر رسانه ای 
تیم فوتسال لیگ برتری محمدسیمای قم است، راجع به مشکالتی که اصحاب 
که  مسئله ای  نخستین  می گوید:  هستند،  مواجه  آن  با  استان  ورزشی  رسانه 
خبرنگاران قمی با آن روبرو هستند، عدم نقدپذیری هیأت های ورزشی است و 

آنها انتظار ندارند یک خبرنگار ورزشی به کارهای اشتباه ایشان بپردازد.

وی ادامه داد: اگر اصحاب رسانه ورزشی از هیأت ها یا اداره کل ورزش نقدی 
می کنند، مطمئنا موجب پیشرفت آنها می شود و راهی را مشخص می کند تا 
موانع سریع تر رفع شده و همچنین مسؤوالن را متوجه مشکالتی بنمایاند که 

شاید تاکنون متوجه آن نبودند.
عابدی تصریح کرد: اسم ما جزو خبرنگاران ورزشی است ولی به طور تخصصی 
در یک رشته ورزشی فعالیتی نداریم و الزم است هیأت ها برای انعکاس گزارش 
آن  از  مهم تر  و  باشند  داشته  بیشتری  تعامل  رسانه  اصحاب  با  خود  اخبار  و 
به خبرنگاران توجه کنند؛ برای مثال چند وقت پیش شخصی جلوی من را 
گرفت و گفت چرا اخبار هیأت ما را نمی زنید که من گفتم اصال شما چه کسی 
هستید؟ منظور این است که هنوز خبرنگاران و هیأت ها به طور کامل با هم 

در ارتباط نیستند.
عمومی  روابط  از  خیلی  شد:  یادآور  قم  ورزش  خبرنگاری  پیشکسوت  این 
نمی توانند  و  هستند  عاجز  اخبار  و  گزارش  دادن  از  قم  ورزشی  هیأت های 
این  در  می توانند  هیأت ها  روسای  ولی  باشند  داشته  درستی  رسانی  اطالع 
راستا از پتانسیل خبرنگاران ورزشی استان بهره ببرند تا در کنار انتشار صحیح 
اخبارشان، موجب باال رفتن درآمد این افراد که با حداقل دستمزد کار می کنند، 

شوند.

کیهان: هیچ امکاناتی برای ورزشی نویسان قم فراهم نیست

مسعود کیهان، دبیر تحریریه روزنامه ۱9 دی و یکی از فعاالن رسانه ای ورزشی 
در قم با بیان اینکه مشکالت خبرنگاران این حوزه به دو دسته تقسیم می شود 
باید  خبری  کار  کلی  طور  به  گفت:  است،  داخلی  مشکالت  آنها  از  یکی  که 
تخصصی باشد ولی متاسفانه به دلیل مشکالت اقتصادی و دستمزدهای پایین 
در این حرفه، خبرنگاران قمی به ندرت به طور حرفه ای در این حوزه فعالیت 

می کنند.
به صورت تخصصی در رشته های  باید  داد: حتی خبرنگاران ورزشی  ادامه  او 
ورزشی فعالیت داشته باشند؛ و این امر در تهران بیشتر دیده می شود ولی در 

شهرستان ها به ویژه قم این موضوع را شاهد نیستیم.
کیهان تصریح کرد: بیشتر خبرنگاران ورزشی قم در حوزه فوتبال و فوتسال 
فعالیت دارند ولی در کنار آن ورزش های دیگر را هم پوشش می دهند؛ مثال 
االن خبرنگاری در قم نیست که به طور تخصصی اخبار ورزش کشتی را پوشش 
دهد یا به ورزش های مهم قم مثل کاراته و دو و میدانی بپردازد که این مسئله 

به دلیل عدم تامین مالی خبرنگاران در قم امکان پذیر نیست.
او یادآور شد: یک موضوع مهم، این است که در نظام ورزش کشور پول الزم 
موجود نیست و می بینیم هیأت های ورزشی و باشگاه ها با مشکالت مالی مواجه 
امر موجب می شود رسانه تخصصی در حوزه ورزشی خیلی  هستند و همین 
کم باشد و خبرنگاران و رسانه های ورزشی نتوانند درآمدزایی خوبی از بخش 

تبلیغات و رپورتاژ داشته باشند.
در  گفت:  ورزشی  خبرنگاران  به  استانی  مدیران  بی توجهی  درباره  کیهان 
بخش  معموال  مطبوعات،  جشنواره های  یا  خبرنگاران  از  تجلیل  مراسم های 
مجزایی را برای خبرنگاران ورزشی قائل نیستند، در حالی که می دانیم ورزش، 

سهم مهمی از اخبار روزانه را به خود اختصاص می دهد.
کیهان اظهار کرد: نبودن مکان مشخصی برای عکاسان و خبرنگاران ورزشی و 
مشکالتی نظیر اینترنت که آنها را با ارسال مطالب و گزارش ها با مشکل مواجه 

می کند، جزو اصلی ترین دغدغه اصحاب رسانه در این حوزه است.
این خبرنگار ورزشی قم عنوان کرد: در ورزشگاهی مثل سالن 2 هزار نفری 
برتری در آن برگزار می شود،  شهید حیدریان قم که مسابقات فوتسال لیگ 
هر  در  ورزشی،  دوستان خبرنگاران  و  نداریم  برای خبرنگاران  جایگاه خاصی 
 ... نقطه ای از سالن بتوانند می نشینند و هیچ گونه امکاناتی از نظر اینترنت و 
برای آنها فراهم نیست؛ به همین خاطر مجبور هستند وسط تماشاگران عادی 

نشسته و مسابقات را پوشش دهند.
صورت  ورزشی  خبرنگاران  با  نامناسب  برخوردهای  گاها  اینکه  بیان  با  او 
می گیرد که معموال از عوامل اجرایی است، اذعان کرد: متاسفانه شاهد هستیم 
نظر  در  اتومبیل  پارکینگ  ورزشی  برای خبرنگاران  قم  مهم  ورزشگاه های  در 
نگرفته اند و اصحاب رسانه مجبور هستند در فاصله خیلی دوری یا حتی در 
خیابان ها ماشین های خود را پارک کنند و لپ تاب و دوربین های گران قیمت 
و سنگین را در مسیر زیادی تا محل مسابقات با خود حمل کنند که این کار 
وقتشان را می گیرد و ممکن است از پوشش مسابقات عقب بمانند، در حالی 
که االن خبرنگاران ورزشی تهران به راحتی ماشین های خود را تا نزدیک ترین 

نقطه ممکن به محل بازی ها می برند و از این نظر مشکلی ندارند.

عبادی پور: تحمل انتقاد وجود ندارد

محسن عبادی پور، یکی از خبرنگاران جوان ورزشی قم به ارتباط ضعیف اداره 
کل ورزش و جوانان استان با اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: روابط عمومی 
این اداره پاسخگویی و برخورد مناسبی با خبرنگاران ندارد می خواهند برخی 

خبرنگاران انتقاد نکنند یا حرفی نزنند و در مقابل هر انتقادی، حتی اگر درست 
باشد، پاسخگویی سریع و معموال نادرستی دارند .

او ادامه داد: اخیرا بنده دو مطلب ورزشی زدم که سریعا از اداره کل ورزش و 
جوانان استان با من تماس گرفتند و گفتند این افراد ذکر شده در خبر همیشه 
دروغ می گویند، باج گرفتند و ...                                                        

اسمی: مسؤوالن ورزشی نقدپذیر باشند
به  قم مشغول  استان  و سیمای  در صدا  که  ورزشی  اسمی، خبرنگار  محسن 
اخباری  و گفت:  پرداخت  اخبار  به  واکنش سریع مسؤوالن  به  است،  فعالیت 
که خبرنگاران ورزشی منتشر می کنند، در بیشتر مواقع با سند و مدرک است 
مدیران  حال  این  با  ولی  می دهند  انتشار  را  زنی  گمانه  و  ندرت حدس  به  و 
مربوطه انتقادپذیر نیستند و نمی خواهند اشتباهی که داشتند را قبول کنند 

ولی امیدوار هستم از این به بعد بیشتر شاهد نقدپذیری مسؤوالن باشیم.
او اضافه کرد: ، گاهی اوقات متنی در فضای مجازی انتشار می دهیم یا از طریق 
سیما و بخش های خبری به صورت گزارش تصویری موضوعی مطرح می کنیم، 
اما به جای اینکه مسؤول مربوطه، نهاد یا اداره به مردم و جامعه ورزش پاسخگو 
باشند و در جهت رفع مشکل و ضعف خود تصمیم بگیرند و اقدام کنند، تماس 

می گیرند و از مطالب مطرح شده ابراز گالیه می کنند.
اسمی تصریح کرد: فکر می کنم اگر مسؤوالن ورزشی ظرفیت نقدپذیری خود را 
باالتر ببرند، ما نیز بتوانیم راحت تر کار کنیم و در کنار هم برای رفع مشکالت 

قدم برداریم.

علیزاده: ورزشی نویس ها سخت ترین شرایط را دارند

حسین علیزاده، خبرنگار ورزشی صدا و سیمای مرکز قم نیز به مشکالتی که 
با آن مواجه هستند اشاره کرد و افزود: بزرگ ترین مشکل و دغدغه خبرنگاران 
این  هستند،  استراحت  در  دیگران  وقتی  مواقع  بیشتر  که  است  این  ورزشی 
عزیزان در برنامه ها حضور دارند تا گزارش تهیه کنند؛ گزارشی که شاید مزایای 

آن خیلی کم باشد.
او ادامه داد: کار خبرنگاری ورزشی نسبت به سایر حوزه های رسانه ای، بسیار 
این مسائل،  وقت گیرتر است و مطالب به سختی به دست می آید و در کنار 
بیمه و مزایای مناسبی هم برای بچه هایی که در این عرصه فعالیت دارند، در 
نظر گرفته نشده است و اگر هم نقدی به جایی شود، به درب خروج نزدیک 

می شوند!
این عرصه عشق، عالقه و وظیفه ما  تاکید کرد: کار در  این خبرنگار ورزشی 
است ولی برای امرار معاش باید شغل دیگری هم کنار آن داشته باشیم چون 
صرف اینکه کار خبرنگاری ورزشی، آن هم در قم انجام دهی از نظر مالی فایده 

چندانی ندارد.
او یادآور شد: ما همه این مشکالت را در کار رسانه ای ورزشی تحمل می کنیم 
چون به حرفه ای که داریم، عالقه مند هستیم ولی متاسفانه همین عالقه ما، 

موجب سوء استفاده خیلی ها شده است.

 ظهیری: دستمزد کم گزارشگران یک معضل جدی است

علی ظهیری، گزارشگر مسابقات ورزشی قم که در سطح کشوری هم بازی های 
حرفه  این  مشکالت  به  خبرنگار  روز  تبریک  ضمن  کرده،  گزارش  را  فوتبال 
اشاره کرد و افزود: نبود جایگاه اختصاصی مناسب برای گزارشگران برای اینکه 
بتوانند در کمال آرامش کارشان را انجام دهند، یک مشکل جدی است که این 
امر حتی در برخی از استادیوم های فوتبال نیز مشاهده می شود و دیده شده 
را  تماشاگران گزارش می کنند که کیفیت کارشان  بین  گزارشگران حتی در 

پایین می آورد.
او ادامه داد: گزارشگران ورزشی دستمزد مشخصی ندارند و از سوی دیگر، در 

شهرستان های مختلف، میزان دستمزدها متفاوت است.
ظهیری تصریح کرد: پایین بودن دستمزد گزارشگران که معموال ۱20 دقیقه 
به طور مداوم گزارش می کنند و حرف می زنند و از سوی دیگر حداقل چهار 

ساعت اطالعات جمع آوری می کنند، یک معضل جدی است.
او راجع به میزان دستمزد گزارشگران ورزشی قم گفت: 30 الی 50 هزار تومان 
دستمزد یک گزارشگر برای هر مسابقه است ولی دریافتی گزارشگران تهران 

به مراتب بیشتر است.

سیدابراهیمی: انتقاد نکنیم، بهترین خبرنگار جهان می شویم!

سید محمد سیدابراهیمی، خبرنگار ورزشی صدا و سیمای مرکز قم راجع به 
فعالیت در این حوزه رسانه ای گفت: خبرنگاری و به ویژه خبرنگاری ورزشی 
از  زیادی  بسیار  و عالقه خیلی خاص می خواهد چراکه مشکالت  واقعا عشق 
برای   ... و  ورزشگاه ها  تا  طوالنی  مسیرهای  مسؤوالن،  بی توجهی  کم،  درآمد 
انجام  شکل  بهترین  به  را  کارشان  بچه ها  اما  دارد  وجود  حوزه  این  فعاالن 

می دهند.
او تاکید کرد: ما نمی خواهیم در روز خبرنگار از ما تقدیر و تشکر داشته باشند، 
و  ببرند  باال  را  انتقادپذیری خود  آقایان لطف کنند کمی ظرفیت  اینکه  فقط 
را داشته  به وجود آمده  آنها  مدیران جنبه عنوان شدن مشکالتی که توسط 

باشند.
تا وقتی نقدی به کار مدیران و مسؤوالن ورزشی  سیدابراهیمی تصریح کرد: 
قم می کنید، سریع علیه خبرنگاران حرف می زنند ولی اگر از آن مسؤول خوب 

حرف بزنید، بهترین خبرنگار جهان هستید.

 ظهرابی: خبرنگاران و عکاسان ورزشی پشت هم باشند

احمد ظهرابی ازجمله عکاسان قمی است که در بیشتر مسابقات ورزشی هم 
حضور فعال دارد و تصاویر جالبی هم از او به ثبت رسیده است.

ظهرابی با بیان اینکه یکی از معضالت رسانه های ورزشی این است که آی دی 
کارت خبرنگاری و عکاسی حضور در مسابقات را ماه ها بعد از شروع مسابقات 
صادر می  کنند و یا اصال این کار تا پایان بازی ها صورت نمی گیرد، اظهار 
کرد: سال گذشته در مسابقات لیگ برتری فوتسال اصال کارتی صادر نشد و 
به همین دلیل یگان امداد، اجازه عکاسی به ما نمی داد، مگر آنکه در مواردی 
شناخت قبلی از ما داشتند و در چند هفته ابتدایی بازی ها همیشه این مشکل 

را داشتیم که اثبات کنیم عکاس ورزشی هستیم.
برای عکاسان قم در سالن های  از مشکالت اصلی  اینکه یکی  بر  تاکید  با  او 
ابراز کرد: سالن 2 هزار نفری ورزشگاه  اماکن است،  این  نور ضعیف  ورزشی، 
و  دارد  نور ضعیفی  است،  مسابقات کشوری  اصلی  که محل  شهید حیدریان 

مجبور هستیم برای گرفتن عکس، کیفیت کارمان را پایین بیاوریم.
مسابقات  یک سری  برای  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا  خبرگزاری  ورزشی  عکاس 
که در قم برگزار می شود، اطالع رسانی ضعیفی صورت می گیرد، اظهار کرد: 
چندی پیش مسابقات تکواندو نونهاالن، رقابت های دوچرخه سواری و همچنین 
کاراته کشوری در قم بود ولی ما که عکاس ورزشی هستیم، نمی دانستیم چنین 

مسابقاتی برگزار می شود، چه رسد به مردم.
ظهرابی یادآور شد: یکی از مسائلی که االن مطرح است، این است که در این 
وضعیت اقتصادی بد جامعه و ... ، مسؤوالن باید شادی و امید را بین مردم باور 
و زنده کنند؛ برای مثال همین مسابقات مهم در سطح کشوری که در قم برگزار 
می شود، می تواند مردم استان را برای تشویق و شور و هیجان و تغییر روحیه 
به سالن ها و محل بازی ها بکشاند ولی هیچ اطالع رسانی ای صورت نمی گیرد.

در  قم  ورزشی  عکاس  محسن زاده،  محمد  برای  که  تلخی  اتفاق  به  ظهرابی 
موجب  و  داد  رخ  امام  یادگار  ورزشگاه  پیست  در  موتورسنگین  مسابقات 
مصدومیت شدید او شد، اشاره کرد و افزود: یک سال و نیم قبل در مسابقات 
از  زاده برخورد کرد ولی هیچ پشتیبانی ای  به محسن  رسمی، موتور سنگین 
بقیه همکاران برای او صورت نگرفت و فقط همان موقع که عکاسان قم متوجه 
این موضوع شدند، به بیمارستان رفتند و از نظر خبری هم حمایت درستی از 

او نشد، طوری که انگار نه انگار که چنین اتفاقی افتاده است.

 حسامی نژاد: ورزشکاران توقع دارند رایگان کار کنیم!

انجام  ورزشی  فعالیت رسانه ای  است  به دو دهه  نزدیک  امیر حسامی نژاد که 
می دهد و در سطح کشور نیز فعالیت دارد، راجع به سوابق خود به خبرنگار 
ما گفت: حدود ۱8-۱7 سال است در قم کار عکاسی ورزشی انجام می دهم و 
اصال شغل رسانه ای را با کار عکاسی ورزشی شروع کردم؛ دورانی که مثل االن 
نبود و مسابقات در زمین های خاکی برگزار می شد؛ اوج کارمان نیز فعالیت در 

زمین های ورزشگاه های تختی و شهید حیدریان بود که عکاسی می کردیم.
او ادامه داد: ازجمله مشکالتی که از قدیم داشتیم، این بوده که ورزشکاران و 
به ویژه فوتبالیست ها این تصور را داشته و دارند که وقتی ما به عنوان عکاس 
ورزشی در کنار زمین هستیم، وظیفه داریم عکس را رایگان در اختیارشان قرار 
دهیم و هیچ موقع این تفکر را نداشتند که ما یک فرصت هستیم و می توانند 

از آن استفاده کنند.
به محل مسابقات  آمد  و  حسامی نژاد تصریح کرد: در گذشته مشکالت رفت 

ورزشی، به ویژه برای ما که در پایین شهر زندگی می کردیم، خیلی زیاد بود.
این عکاس ورزشی عنوان کرد: در سال 87 با آمدن باشگاه صبا به قم، متاسفانه 
با  نداشتند،  ورزشی  عکاسی  بحث  در  سررشته ای  هیچ  که  افرادی  از  خیلی 
توجه به موقعیت خیلی خوبی که به دست آمده بود، وارد این حوزه شدند و 
هیچ مرکزی هم نبود که این افراد را غربال کند تا با عبور از آن وارد عکاسی 

ورزشی شوند.
اداره کل ورزش  او یادآور شد: در چند سال اخیر که در قم بودیم، حراست 
به قم،  از ورود صبا  بعد  با بچه ها داشتند ولی  ارتباط خیلی خوبی  و جوانان 
مجموعه استان ازجمله تربیت بدنی، هیأت فوتبال و خود باشگاه صبا تازه کار 
بودند، ولی ارتباط خوب بچه ها با این بخش موجب شد تا حاشیه خاصی به 

وجود نیاید.
حسامی نژاد با بیان اینکه بزرگترین مشکل عکاسان ورزشی قم، بحث امکانات 
تومان  میلیون   30 حداقل  با  باید  عکاس  مِن  کرد:  عنوان  است،  تجهیزات  و 
بعد  و  کنم  کار  دو ساعت  یکی،  و  بنشنیم  ورزشی  زمین های  کنار  تجهیزات 
از آن مسیر طوالنی ورزشگاه ها تا منزل یا محل کارم برگردم؛ بعد از آن دو، 
سه ساعت باید عکس ها را برای رسانه ای که در آن فعالیت دارم، آماده کنم و 
حداکثر مبلغی هم که بگیرم)برای بازی های صبا( 40 الی 50 هزار تومان باشد 

که واقعا ناچیز است.
لیگ  مسابقات  در  اکنون  که  هم  معضالتی  از  یکی  کرد:  عنوان  حسامی نژاد 
برتری فوتسال در ورزشگاه شهید حیدریان وجود دارد، این است که ناظران 
مسابقات به صورت سلیقه ای برخورد می کنند؛ برای مثال یک ناظر می گوید 
باید عکاس به سکوهای تماشاگران برود که اصال چنین چیزی امکان ندارد و 

نمی شود.
او اذعان کرد: متاسفانه رسانه تخصصی ورزشی در قم نداریم و اگر سایتی مثل 
ورزشی  عکاس  نمی توانند  مالی،  مباحث  بخاطر  می کند،  فعالیت  اسپورت  قم 
استخدام کنند و اگر هم کاری انجام دهند، عکس آنها در رسانه های کشوری 

دیده نمی شود که این موضوع هم معضل بزرگی است.

 اسماعیلی: ورزشی نویس های قم را کسی نمی شناسند!

است  قم  استان  ورزشی  خبرنگاران  فعال ترین  ازجمله  اسماعیلی  حامد 
قم  سایت  سردبیر  و  دارد  اخبارشان  و  رشته ها  تمام  به  کامل  آشنایی  که 
اسپورت)تنها رسانه تخصصی ورزش استان قم( است؛ او درباره معضالتی که 
در این حرفه وجود دارد، گفت: مشکلی که وجود دارد و همه در آن مشترک 
هستیم، تفاوت عمده خبرنگاران ورزشی با غیر ورزشی هاست و این دو بخش 

تفاوت خیلی زیادی دارند.
اصحاب  دیگر  معموال  ولی  است  تخصصی  ورزش  حوزه  در  کار  داد:  ادامه  او 
رسانه قم، خبرنگاران چند وجهی هستند و در حوزه های مختلفی مثل حوادث، 
شهری، سیاسی، حوزوی و ... فعالیت می کنند؛ به همین خاطر آنها با انبوهی 
اظهار  مختلف  مسائل  مورد  در  و  هستند  ارتباط  در  نهادها  و  سازمان ها  از 
می کنند  فعالیت  حوزه  این  در  صرفا  ورزشی،  خبرنگاران  ولی  می کنند  نظر 
داشته  این حوزه  از  تحلیل درستی  نمی توانند  نیز  و همچنین غیر ورزشی ها 
باشند؛ بنابر این، نیاز است به عنوان یک خبرنگار تخصصی و ویژه به اصحاب 

رسانه ورزشی در قم نگاه شود.
اسماعیلی در مورد حمایت از خبرنگاران ورزشی قم گفت: مراسم های مختلفی 
در طول سال مثل روز خبرنگار، نشست های خبری همراه با اهدای هدیه و ... 
برگزار می شود که تمام آنها به کام خبرنگاران عمومی است چون این افراد همه 

جا هستند ولی چنین اتفاقی برای خبرنگاران ورزشی نمی افتد.
امکاناتشان  تامین  و  حمایت  برای  اداره  یک  فقط  ورزشی ها  کرد:  تصریح  او 
دارند ولی سایر خبرنگاران قم، از ۱00 فضا برای دیده شدن و تجلیل برخوردار 

هستند.
اسماعیلی یادآور شد: یکی از موضوعات مهم این است که برخی ارگان ها یی 
نیز که فعالیت ورزشی دارند ، ارتباط آنها با خبرنگاران ورزشی کم  است که 

مثال بارز آن شهرداری است.
او ابراز کرد: شهرداری قم در حوزه ورزش همگانی کار می کند، پس بخشی از 
کارایشان به حوزه ورزش مرتبط می شود و نیاز است با خبرنگاران ورزشی هم 
برای انعکاس اخبار ورزش های همگانی یا سازمانی خود، ارتباط داشته باشند 

که در حال حاضر این ارتباط وجود ندارد.
با  قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  که  اینجاست  سوال  کرد:  عنوان  او 
انبوهی از فعالیت های ورزشی در سطح مدارس و آموزشگاه های کشور چرا از 

ظرفیت خبرنگاران ورزشی استفاده نمی کند؟
این خبرنگار ورزشی قم عنوان کرد: اداره آموزش و پرورش قم می گوید در طول 
سال بیش از 40 تیم به مسابقات و المپیادهای ورزشی کشور اعزام می کنیم 
ولی در این میان جایگاه خبرنگاران ورزشی کجاست؟ آنها حتی یک نشست 

خبری که برگزار می کنند به خبرنگار ورزشی اطالع نمی دهند.
بخش های  بین  ارتباطی  است  نیاز  هم  دیگر  سازمان های  در  کرد:  اظهار  او 
ورزشی ارگان ها با خبرنگاران ورزشی ایجاد شود که به نظرم اوج آن شهرداری 
برگزاری  با  و  بگیرد  صورت  تعامل  این  باید  و  است  پرورش  و  آموزش  و 
انجام داد که به بحث ورزش  اقداماتی  نشست های تخصصی ورزشی می توان 

قم پرداخته شود.
اسماعیلی ابراز کرد: در حال حاضر به غیر از صدا و سیما، در رسانه های استان 
قم، واقعا چند خبرنگار ورزشی داریم؟ به طور تخصصی شاید دو الی سه نفر 
باشند ولی سایر نفرات عالوه بر فعالیت در حوزه ورزشی، در دیگر بخش ها نیز 

به تولید اخبار می پردازند.
قم  در  حتی  که  کشوری  معتبر  خبرگزاری های  گفت:  ورزشی  خبرنگار  این 
نیز نمایندگی دارند، سال ها اصال خبر ورزشی نمی زدند و حاال هم که انتشار 
واقعا عجیب  این موضوع  و  رسانه ها کپی می کنند  دیگر  از  معموال  می دهند، 
است که برای این حوزه خبری که مخاطب بسیار زیادی هم دارد، چرا به طور 

اختصاصی تولید محتوا نمی کنند. 
برخی  ولی  نداریم  ندارند،  مالی  منابع  که  رسانه هایی  به  کاری  داد:  ادامه  او 
امکان  این  از  و  دارند  مالی مشخص  منابع  که   ... و  ها  روزنامه  خبرگزاری ها، 
برخوردار هستند که خبرنگار تخصصی ورزشی جذب کنند، چرا چنین کاری 

انجام نمی دهند؟ 
البته به نظرم این موضوع نشان می دهد که از طرف خود رسانه ها نیز ورزش در 
اولویت های پایین قرار دارد؛ یعنی رسانه ای که به سه، چهار نفر حقوق می دهد، 
در بخش ورزشی برنامه ای ندارد و از خبرگزاری ها مطالب را کپی می کند و این 

کار جایگاه آن رسانه را پایین می آورد.
به  کنیم،  تولید  محتوا  قم  ورزش  در حوزه  اندازه  هر  کرد:  تصریح  اسماعیلی 
رشد ورزش و موضوع رسانه ای آن کمک کرده ایم و کاری است که مسؤوالن 

رسانه ای نیز باید به آن توجه داشته باشند و انجام دهند.

گالیه خبرنگاران ورزشی از بی توجهی مسئوالن استان

مثنوی مصائب 
خبـرنـگاران 
ورزشی قــم

صحبت از مشکالت 
فعاالن رسانه ای 
ورزشی در قم زیاد 
است که به همین 
بهانه و به مناسبت 
فرا رسیدن روز 
گرامی داشت 
خبرنگار)هفدهم 
مردادماه(، 
گفت وگویی 
با تعدادی از 
خبرنگاران و 
عکاسان ورزشی 
استان قم داشتیم 
که مشروح آن را  
می خوانید:
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کارگاه ادبیات داستانی دفاع مقدس 
در قم برگزار می شود

کارگاه ادبیات داستانی و نقد و بررسی داستان کوتاه دفاع مقدس با محوریت 
جشنواره ادبی »یوسف«، روزهای یکشنبه در محل اداره کل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس قم برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان قم، کارگاه ادبیات داستانی و نقد و بررسی داستان کوتاه دفاع مقدس 
با محوریت جشنواره ادبی »یوسف«، با حضور »علی اصغر کاویانی« از اساتید 
حوزه شعر و ادب در محل کتابخانه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان قم برگزار و ضمن آن، مولفه های داستان کوتاه با ارائه 

آثار عالقمندان به داستان نویسی بررسی می شود.

مقدس  دفاع  کوتاه  داستان  در جشنواره  مایلند  که  افرادی  و  آثار  صاحبان 
»یوسف« شرکت نمایند، جهت نقد آثار خود و آشنایی با جشنواره، روزهای 
یکشنبه هر هفته از ۱4 مرداد لغایت ۱۱ شهریور، از ساعت ۱7 تا 20 در 
محل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قم واقع در 

خیابان شهیدان فاطمی)دورشهر(، بین کوچه ۱3 و ۱5 حضور یابند.

آخرین مهلت ارسال داستان کوتاه دفاع مقدس به مرحله استانی جشنواره 
ادبی یوسف، 20 شهریور می باشد.

 علل بیش فعالي 
کودکان و درمان آن 

سروان علی جوکار؛ کارشناس معاونت اجتماعی 
نیروی انتظامی قم

بیش فعالي در بین بچه ها از شیوع باالیي برخوردار است و 5 تا 10 درصد بچه ها در سن 
مدرسه از این اختالل رنج مي برند.

بیش فعالي و کم توجهي اختاللي است که خیلي خوب به درمان پاسخ مي دهد و چنانچه نسبت 
به درمان کودک اقدامي صورت نگیرد، ممکن است در بزرگسالي از نظر تحصیلی، شغلی و روابط 
اجتماعي دچار مشکالت زیادی شود و حتي احتمال رفتارهاي ضد اجتماعي نیز افزایش پیدا کند.
بي شک در این شرایط خانواده هم با مشکالت و آسیب هاي فراواني مواجه خواهد بود و معموال 

به دنبال شناخت راه هاي شناسایي آن هستند.

این بیماري 3 عالمت دارد:

پر تحرکي
از نظر حرکت، کودکان بیش فعال بسیار پرجنب و جوش هستند، دویدن آنها زیاد است، لحظه 

اي آرام و قرار ندارند و انگار خسته نمي شوند. به خصوص در مهماني ها و فروشگاه ها

این عالمت در سن پیش از دبستان به وضوح مشاهده مي شود، یعني قبل از رفتن به مدرسه، 
ناآرامي کودک دیده مي شود و حتي در سن مدرسه هم معلم گزارش مي دهد که بچه روي 
نیمکت خود مدام حرکت مي کند یا در کالس راه مي رود و نمي تواند روي نیمکت بند شود. 

البته مشکل پر تحرکي کودک با افزایش سن کاهش مي یابد.

رفتارهاي تکانشي
یعني کودک بدون تامل در مورد نتیجه کار، آن را انجام مي دهد. مثال یک لحظه عصباني مي 
شود و چیزي را پرت مي کند و متوجه نیست که ممکن است به چشم شما بخورد و آسیب زننده 
باشد، یا از بلندي مي پرد بدون اینکه در مورد خطرات احتمالي آن فکر کند که مثال ممکن است 

آسیب ببیند یا یک بچه سه ساله بدون ترس از ماشین هاي عبوري ناگهان به وسط خیابان مي 
پرد.

هر چه سن کودک کمتر باشد، فرآیند رفتارهاي تکانشي در آنها با خطرات بیشتري همراه است.

مشکل توجه و تمرکز
یکي دیگر از مشکالت کودکان بیش فعال این است که نمي توانند توجه خود را روي یک موضوع 
متمرکز کنند که این مسئله در تحصیل آنها اختالل ایجاد مي کند. اشتباهات این کودکان ناشي 
از بي دقتي است و معلمان آنها از حواس پرتي و بي توجهي آن ها شکایت مي کنند، در امال 

نوشتن غلط زیاد دارند و وسایلشان را دائم در مدرسه جا مي گذارند.
نکته حائز اهمیت این است که براي تشخیص این بیماري لزومي ندارد که یک کودک تمامي 
عالئم یاد شده را با هم داشته باشد و حتي اگر بعضي از این عالئم را هم داشته باشد، باید به 

پزشک مراجعه شود.

درمان
آغاز مي شود. این دارو به  و "دگزامین"  معموال مرحله اول درمان با داروهایي مانند "ریتالین" 
شکل قرص در بازار موجود است، ریتالین با اثر بر قشر مغز و تاالموس از بازجذب مجدد دوپامین 
انتقال  در سلول هاي عصبي جلوگیري مي کند. )دوپامین یکي از مواد شیمیایي است که در 

عصبي نقش دارد(.
این دسته از داروها توجه و تمرکز را بیشتر مي کنند، جنب و جوش بچه را کاهش مي دهند و 
اعتماد به نفس را باال مي برند. در نهایت، تغییر رفتار فرزند براي خانواده نیز آرامش به ارمغان 

مي آورد.
یکي از مواردي که متخصصان براي درمان و کاهش عالئم بیش فعالي توصیه مي کنند، انجام 
فعالیت هاي ورزشي و تفریحي براي این کودکان است. متخصصان مي گویند ورزش تمرکز را 

بهبود مي بخشد و جریان انتقال دهنده هاي عصبي را افزایش مي دهد.

هیـچ می دانی که هستم؟  ! بنده آقـازاده امبندهآقازادهام!
یعنـی از خرطـوم فیـل و آسمـان افتاده ام
نقطـه چیـن شد حضرت بابا برای مملکت!
مملـکت حاال اگـر جبـران کنـد، آمــاده ام
چون که بابا می برد با خود مرا جاهای خوب
هست تنها دست ایشان، روز و شب قالده ام
کار و بار هر کسی گیر من است و در عوض
بنـده بنـد هیچ چیـزی نیستم... آزادم رهـا!
نّیتـم مشکل گشـایی بوده است و کـار خیـر
گـاه اگـر سهـواً به شخصی زیرمیـزی داده ام
حزب بـادم، هر طـرف مقـدور بـاشد می روم
می رود هـر ور کـه راهـی باز بـاشد جـاده ام
جمـع اضدادم، مخـاطب های من گسترده اند
گــاه در میـخانـه ام گـاهـی سر سـجـاده ام
موضعـم اصـاًل، اصـوالً، واقـعاً معـلوم نیست
گـاه نـرم و مخمـلی، گاهـی ولی سنبـاده ام
درک مـن کار شماها نیـست هرگز، بیخیال
خلقتـی پیـچیده دارم گرچه شایـد ساده ام
در توانـایی مـن این بس که شیطان رجیم
مانـده در ظـرفیـت مافـوق فـوق الـعاده ام

رضا احسان پور

تماس  تلفنش  روی  چه  هر  نیست  وقتی  تا  است.  اعصاب  روی  بدجوری   | یزدی  ابراهیمی  ملیحه 
می گیرید که اپراتور می گوید: »مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. لطفا بعدا شماره گیری کنید.« 
بعد هم که به خانه می رسد سرش را باال نمی کند حتی جواب سالمت را بدهد.کار هر روزش شده است 
که موشکافانه ابعاد مختلف گوشی اش را از ریز مکالمات، پیامک ها، تلگرام، اینستاگرام و... را چک کند. 
دست آخر هم که واکاوی اش تمام می شود سری به فهرست تنظیمات گوشی می زند. تا خدای ناکرده 
یک لحظه بی گوشی نباشد.این روزها گوشی همراه جزو جدایی ناپذیر زندگی برخی افراد شده است به 
گونه ای که  با هر یک درصد کاهش شارژ باتری ، یک سال از عمرش کم می شود. اعتیاد به گوشی همراه 
باعث شده است تا شاهد فروپاشی برخی زندگی های مشترک، باال رفتن آمار تصادفات جرحی و فوتی ، 
بروز بیماری های متعدد ناشی از امواج گوشی همراه و ... شویم. اگر جزو این افراد هستید برای چند 
دقیقه این ماسماسک را کنار بگذارید و با توصیه های موبایلی زیر همراهمان باشید. در غیر این صورت 

اعتیاد شما روز به روز بیشتر می شود و بهبودی  و بازگشت به دوره سالمتتان غیر ممکن می شود.
..........................................

فوری فوتی
بیایید به خاطر سالمت جسم و روحتان که شده با خودتان عهد ببندید که از این لحظه به بعد قرار 
و  بچینید  مدون  برنامه  یک  است  دهید.کافی  کاهش  را  تلفن همراهتان  در دست  داشتن  ساعت  است 

نکته به نکته آن عمل کنید.

کاهش مکالمات
این است که مدت زمان  از مدت زمان در دست داشتن گوشی تان کم شود  اینکه  برای  اولین مرحله 

مکالماتتان را کم کنید.
حذف کودکان

قبول کنید آینه تمام نمای فرزندانتان هستید. این را هم بدانید که گوشی همراهتان را به فرزندتان 
دادن به هیچ وجه لطف در حق او نیست بلکه دستی دستی به او ضرر می رسانید.

اول برقراری ارتباط
تا شماره گیری می کنید فورا گوشی را روی گوشتان نگذارید ، اجازه دهید اول ارتباط با طرف مقابل 

برقرار شود. در این صورت تحت اشعه مضر کمتری قرار می گیرید.
ممنوعیت استفاده

تجهیزات  یا  و  بیماران  تخت  کنار  در  نمونه  عنوان  به  نیست  مجاز  هر جا  در  تلفن همراه  از  استفاده 
پزشکی خطرناک است. همچنین موارد بسیار زیادی از انفجار خودروهای در حال سوخت گیری، به 

دلیل استفاده از تلفن همراه   در جایگاه سوخت بوده است.
خرید اصولی

هنگام خرید تلفن همراه به میزان اِس.اِی.آر آن توجه کنید. هر چه این عدد در یک گوشی تلفن همراه 
پایین تر باشد، آن گوشی از لحاظ امواج جذب بدن ایمن تر است.

دوری و دوستی
برای اینکه امواج تلفن همراه مغز شما را نشانه نروند، باید آن را از سرتان دور کنید.  بهترین کار این 

است که از یک »هندزفری« یا »هدست« سیم دار یا از اسپیکر یا پخش صدا استفاده کنید.
خوراکی درمانی

بسیار  بدن  برای سالمت  و  می کنند  پیشگیری  پیری  از  که  بدن هستند  در  موادی  آنتی اکسیدان ها 

ضروری هستند. خوب است روزانه از موادغذایی حاوی آنتی اکسیدان بیشتری استفاده کنید.
خداحافظ تلفن همراه

بهتر است تلفن همراه را هنگام خواب و در حالت آنتن دهی باال از خودتان دور کنید.
جانمایی صحیح

بهتر است تلفن همراه با اعضای اصلی بدن مانند قلب، سر و اندام پایین تنه فاصله داشته باشد .همچنین 
زنگ خوردن تلفن همراه در نزدیکی کارت های اعتباری مغناطیسی نیز می تواند باعث اختالل در کارایی 

آن ها گردد.
وقت اضافه خاموش

از  لزوم  مواقع  در  است  بهتر  دهید .  قرار  خاموش  حالت  در  حتما  گوشی  اینترنت  از  استفاده  از  بعد 
وای فای تلفن همراه به جای اینترنت سیم کارت استفاده کنید. اتصال به اینترنت تلفن همراه ، امواج 

الکترومغناطیسی را چندین برابر می کند.
تلفن همراه در وسیله نقلیه

تلفن همراه در حال حرکت به میزان چند برابر آلودگی موجی تولید می نماید. همچنین به دلیل وجود 
دیواره های فلزی در خودرو، امواج در داخل خودرو محبوس شده است. همچنین استفاده طوالنی مدت 
از تلفن همراه هنگام رانندگی باعث بروز سردرد، سرگیجه، اختالل در هوشیاری و واکنش سریع راننده 

می گردد.
جایگزین کنید

بیشتر از تلفن ثابت و یا ارسال پیامک استفاده نمایید.
عالئم مصرف بیش از حد

 ، چشم  سوزش  کابوس،  یا  بی خوابی  مثل  خوب  خواب  بی کیفیتی  اضطراب،  گوش،  وزوز  سردرد، 
فشار خون باال و یا حالت ُگر گرفتگی، اضطراب و دلهره، تپش نامنظم قلب، استرس و پرخاشگری

..........................................

آثار مخرب
برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  ۱000 هرتز  ۱0 تا  گستره  در  انسان  بدن  سلول های  بدن:  در  اختالل  ایجاد 
می کنند ، اکثر تلفن همراه  ها نیز در گستره 270 تاهزارو 800هرتز ارتباط برقرار می کنند. در نتیجه 

امواج الکترومغناطیس تلفن همراه با سیستم ارتباط بین سلولی انسان هم پوشانی دارد.
امواج تلفن همراه سرطان زاست

احتمال ابتال به بیماری های آلزایمر و پارکینسون را افزایش می دهد ودر ازای حتی دودقیقه صحبت با 
تلفن همراه  ، ساختار مولکولی بزاق دهان تغییر می کند.

میدان های الکترومغناطیسی باعث تغییر عملکرد جذب مواد معدنی در بدن می شوند و سرعت گسترش 
جنین  بدن  در  مولکولی  عکس العمل  کاهش  به  منجر  تلفن همراه  می دهد.امواج  افزایش  را  تومورها 
می شود .فاصله یک آنتن مخابراتی )BTS( با انسان باید حداقل 50 تا 60 متر باشد ، تا ضرر امواج کمتر 

به انسان آسیب برساند.
امواج  باشید  داشته  فاصله  همراه  تلفن  با  30 سانتی متر  اگر  حتی  دارد.  ضرر  تلفن همراه  حمل کردن 
الکترومغناطیس حدود 400 هزار 2M/Pw در هر لحظه با بدن اصابت می کند.مغز کودکان در حال 

رشد بوده و اثر امواج تلفن همراه بر آن  ها پنج برابر بیشتر است.
مردانی که تلفن همراه را در جیب شلوارشان قرار می دهند، تعداد اسپرم هایشان 30 درصد کاهش پیدا 
می کند و دچار عقیمی موقت می گردند.پوشش های فلزی مانند یک گیرنده عمل کرده و اثر امواج تلفن 

همراه را که به سمت بدن شما می آیند، تشدید و منعکس می کنند
بر اساس تحقیق سازمان ملل، افرادی که طی ۱0سال روزانه نیم ساعت به طور مداوم با تلفن همراه 

صحبت کرده اند، دچار تومور مغزی از نوع گلیوما )تومور بدخیم سیستم عصبی مرکزی( می شوند.
استفاده پیوسته از تلفن همراه از حدود 20 دقیقه به باال می تواند با افزایش تدریجی حرارت بافت های 
مغز، سبب ایجاد تغییرات بیولوژیک در بافت مغز و در نتیجه کاهش شنوایی شود.امواج الکترومغناطیس 
طوالنی شدن  و  بیماری  پیشرفت  در  می تواند  و  گذاشته  ضعیف  سلول های  روی  بر  مخربی  تأثیرات 
درمان آن تأثیر بگذارد. بنابراین بهتر است افراد با بیماری های خاص خصوصا تومور، ام اس، لوسمی، 
اختالالت خونی و قلبی و کلیوی یا افرادی که پروتز یا قطعه فلزی در بدن دارند، از تلفن همراه و امواج 
الکترو مغناطیس دوری نمایند.امواج مغناطیسی تلفن همراه روی جریان خون مغز و DNA سلول ها 
تأثیر می گذارد و باعث ابتال به تومور مغزی می شوند و همچنین بروز دردهایی در ناحیه آرواره، گردن، 

بازو و شانه ها.
..........................................

صرفا جهت اطالع
از 5 میلیارد دستگاه تلفن همراه در تمام دنیا  بازار شدند.بیش  اواخر دهه80 وارد  از  تلفن های همراه 
استفاده می شود.52 درصد ترافیک اینترنت دنیا توسط تلفن های همراه مصرف می شود.میانگین  تعداد 
سیم کارت ها در جهان به ازای یک نفر۱/65 است.درصد سیم کارت های موجود نسبت به جمعیت جهان 
۱۱2 درصد است.کل سیم کارت های موجود در جهان 8/485 میلیارد است.درصد تعداد تلفن همراه  ها 

به نسبت جمعیت جهان68 درصد است.
..........................................

جریمه استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی ۱00 هزار تومان است.
استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت باالی60 کیلومتر سه نمره 

منفی برای وسایل نقلیه شخصی.
است)4ماهه سال  بوده  اند ۱5379نفر  کرده  تلفن صحبت  با  رانندگی  در حین  که  متخلفانی  تعداد 
گذشته(استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت باالی 60کیلومتر 
تلفن  با  رانندگی  حین  در  که  متخلفانی  سنگین.تعداد  و  عمومی  نقلیه  وسایل  برای  منفی  پنج نمره 

صحبت کرده اند ۱9853  نفر بوده است)4ماهه امسال (

 مشترک مورد نظر مشغول است ؛
 درباره تلفن همراه و عوارض مخرب آن که شاید از آن بی خبر باشید
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 تکرار دو قطبی ساختگی
 انقالب یا معیشت! 

تحلیل محتوایی گزارشات اندیشکده های غربی از محیط داخلی ایران 

تردید نکنید که غربگرایان در همه جهان 
ستون پنجم هستند 

پیتر کوئینگ، کارمند سابق بانک جهانی

تمام  سیاسی  و  اقتصادی  جنگ  دشمن 
راه  به  عزیزمان  کشور  علیه  را  عیاری 
کلمه  گفتن  از  ابایی  هیچ  و  انداخته 
بین  این  در  ندارد.  هم  »براندازی« 
تلخ  تجربه  رغم  به  وطنی  لیبرال های 
و  ترامپ  با  مذاکره  از  همچنان  گذشته، 
اعتقاد  به  زنند.  به غرب دم می  نزدیکی 
که  آنجایی  از  کارشناسان،  از  بسیاری 
ایران،  اسالمی  با جمهوری  غرب  مشکل 
فراتر از مسائلی مثل هسته ای و منطقه ای 
کشور  این  ماهیت  با  اصوال  آنها  و  است 
چنین  سر  بر  مذاکره  دارند،  مشکل 
مگر  رسید  نخواهد  جایی  به  موضوعاتی 
عقب  خود  ارمان های  و  اصول  از  ایران، 
از کارشناسان در مقابل  این عده  بکشد. 
چرخش به سمت کشورهایی غیر از چند 
کشور قلدر اروپایی و آمریکایی را پیشنهاد 
می کنند. »پیتر کوئینگ«، کارمند سابق 
بانک جهاني و کارشناس حوزه اقتصادي 
اینکه  اعالم  ضمن  سوئیس  کشور  از 
معموال  ایران  در  غربگرا  »جریان های 
راه  را می کنند«  پنجم  کار همان ستون 
برون رفت از مشکالت اقتصادی را برخی 
اصالحات داخلی اقتصادی و چرخش به 
معرفی  شانگهای  عضو  کشورهای  سمت 
کارشناس  این  با  گفتگو  متن  می کند. 

سوئیسی را در ادامه می بینید:
اولین  به  آمریکا  تحریم های  چگونه   )۱
با  مقابله  برای  آمریکا  جنگی  ابزار 

کشورهای مخالف تبدیل شده است؟
آمریکا  بسیار واضح است که تحریم های 
کامال  ابزاری  بلکه  غیرقانونی اند  تنها  نه 
اقتصاد  دارند  قصد  که  هستند  جنگی 
کشورهایی را که در برابر امیال واشنگتن 
مطیع نیستند را کور کنند. درباره ایران 
این شرایط در حالی موفق خواهد شد که 
تهران همچنان به تجارت با غرب امیدوار 
باشد و به آن تکیه کند، تنها در صورتی 
تحریم های واشنگتن از تاثیر خواهد افتاد 
که ایران تجارت با غرب را قطع کند و از 
همه مهم تر به تجارت هایی که بر اساس 
تبادل واحد ارزی دالر انجام می شود تن 

ندهد.

چالش  از  می تواند  چگونه  2(ایران 
تحریم های غرب رها شود؟

این  تاکنون  اسالمی  جمهوری  سیاست 
بوده که دالر را از مناسبات تجاری خود 
گسترده  باید  ایران  سیاست  کند.  خارج 
کشورهای  با  تجاری  مناسبات  کردن 
عضو  کشورهای  باشد.  شانگهای  عضو 
شانگهای 50 درصد از جمعیت جهان را 

به خود اختصاص داده و حدود یک سوم 
همین  از  جهان  ملی  ناخالص  تولید  از 
در  جهان  اقتصادی  آینده  کشورهاست. 
حال  در  غرب  خورد.  خواهد  رقم  شرق 
به  که  خودکشی ای  است،  خودکشی 
تمام  و  داده  رخ  جنگ  و  حرص  واسطه 
نابودی  این  به  آنها  غیرانسانی  رفتارهای 
نیست  فرضیه  یک  این  است.  زده  دامن 
اتفاق قطعی ای است که رخ خواهد داد، 
نابودی اقتصادی غرب اتفاق حتمی است. 
واقعیت  این  ایران  زودتر  هرچه  بنابراین 
را  تهران  منافع  متوجه شود که غرب  را 
انتظار  در  بهتری  آینده  نمی کند،  تامین 
ایران خواهد بود و آن یعنی خارج شدن 
از مدار غرب. فراموش نکرده ام، هنگامی 
که پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران 
انقالب دیدار کرد خطاب  با رهبر  و  آمد 
بهترین  »تحریم ها«  که  گفت  ایشان  به 
از  پس  روسیه  برای  که  بود  اتفاقی 
چراکه  است.  داده  رخ  شوروی  فروپاشی 
را  غربی  اجناس  به  روسیه  کامل  اتکای 
گذشته  از  مستقل تر  را  مسکو  و  کمتر 
که  کرد  مجبور  را  روسیه  تحریم ها  کرد. 
بازنگری  کشاورزی  و  صنعت  حوزه  در 
امروز  آنها  نماید.  مستقل  را  و خود  کند 
به خاطر آنکه فهمیدند تحریم های غرب 
اقتصاد روسیه مضر  چقدر می تواند برای 
باشد در حوزه های مختلفی همچون مواد 
غذایی استقالل یافتند. آنها در این مدت 
از شر ذخایر دالری خود خالص شدند تا 
تحریم ها دیگر به اقتصاد آنها آسیب نزند. 
مبارزه  زمینه  در  می تواند  ایران  معتقدم 
کند،  عمل  روسیه  همچون  تحریم ها  با 
در  و  می داند  را  این  اسالمی  جمهوری 
همین مسیر گام بر می دارد. این بهترین 

راه مبارزه با تحریم های آمریکاست.

گذشته  هفته های  در  ایران  اقتصاد   )3
دچار نوساناتی شد، علت شوک های اخیر 

اقتصادی در ایران را چه می دانید ؟
همچنان گروه هایی در ایران حضور دارند 
که این امر مهم را در نیافته و همچنان 
اصرار  غرب  با  اقتصادی  مناسبات  بر 
ستون  همان  تردید  بدون  این ها  دارند. 
کشورها  همه  در  که  هستند  پنجم هایی 
کشورهای  با  مقابله  از  و  دارند  حضور 
مقابله  به  حاضر  و  دارند  بیم  استکباری 
این  حرف  که  وقتی  تا  نیستند.  آنها  با 
افراد در جامعه خریدار داشته باشد ایران 
شکننده  تحریم ها  این  برابر  در  همچنان 
برای  موجود  کار  راه  تنها  بنابراین  است. 
خروج از این برون رفت و معمای سیاسی، 
عزم جدی سیاسی داخلی در کشور است. 

ایران  به خصوص در مذاکرات  با  تجربه  یک دهه اخیر مواجهه  غرب 
هسته ای نشان می دهد که نظام سلطه تقابل راهبردی خود را در مقابل 
بر  نرم«  »اثرگذاری  به  خشن  و  سخت  رفتارهای  از  اسالمی  انقالب 
ایران تغییر داده است. تحلیل رهبران سیاسی در غرب  افکار عمومی 
و نخبگان آنها بر این گزاره متمرکز شده است که تا زمانی که نتوانند 
یک اعتراض سازمان یافته و سیستماتیک در ایران از سوی مردم ایجاد 
ایران  در  رفتار  تغییر  برای  حاکمّیت  بر  فشار  هرگونه  امکان  نمایند، 
منتفی است. دشمنی آمریکا با انقالب اسالمی در چهار سطح طراحی 

شده و صورت می گیرد:
های  اندیشکده  از  یکی  عنوان  به  کارنگی«  »مؤسسه  اقتصادِی   –  
تیر  شماره  در  مجلّه  این  می شود.  شناخته  جهان  در  نرم  انقالب های 
ماه خود طّی یادداشتی به تحلیل راهبرد تیم سیاست خارجی ترامپ 
مخالفت  تنها یک  است  معتقد  و  پرداخته  اسالمی  قبال جمهوری  در 
رهبری  یک  کنار  در   )organized opposition( یافته  سازمان 

ایران  در  انقالب  شبیه  به چیزی  می تواند  نیرومند 
منجر شود.پس از یأس طرف مقابل از ایجاد تغییر 
در  امنّیتی،  شیوه های  و  سخت  جنگ  واسطه   به 
محاسبه ی  »تغییر  برای  فشار  گزینه ی  نهایت 

عمومی« به کار گرفته شده است.

بر این اساس تنها امکان موجود برای طرف مقابل 
در راه بی ثباتی جمهوری اسالمی گزینه   »تحریم ها 
به شرط ایجاد نارضایتی عمومی« است. این جنگ 
می توان  صورتی  در  تنها  پیچیده  سالح  و  جدید 
اثرات مورد انتظار غرب را حاصل کند که در یک 

زمین مناسب به کار گرفته شود.

 امید و دلبستگی رهبران ایاالت متحده به اثربخش 
بودن این سالح برای ایجاد نارضایتی عمومی آنقدر 
هست که پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از آشوبگران 
در ایران درخواست »زمانبندی برای تغییر رهبری« 
 decide the timeline” of a"( ایران   در 

leadership change(را بنماید.
در همین زمینه »بنیاد دفاع از دموکراسی«

 Foundation for Defense of(
در  را  ایران  با  برخورد  حّل  راه  ماه  همین  در  نیز   )Democracies

بازگرداندن تحریم ها و تشدید آن ها می داند.
متحده،  ایاالت  نخبگانی  جامعه   از  بخشی  برآورد  اّما  میان  این  در    
می داند.  ایران  در  نظام  تغییر  برای  الزم  کارآمدی  فاقد  را  تحریم ها 
گزارش فارن پالیسی با اشاره به درخواست »پمپئو« برای ایجاد آشوب 
ایران معتقد است که چنین برنامه هایی نمی تواند موجب از  بلوا در  و 

دست رفتن ثبات سیاسی در ایران بشود.
این یادداشت دو دلیل را نمایانگر ثبات و تداوم رهبری فعلی در ایران 
می داند: ۱( نمایش قدرت رو به رشد نظام در برابر افزایش تحریم ها؛ 
همچون  ایران  تحریم  مورد  در  الملل  بین  جامعه    اتّحاد  عدم   )2 و 
تازه  با کشف راه حل های  ایران می تواند  بنابراین حاکمّیت در  گذشته. 
برای دور زدن تحریم ها و همچنین افزایش انعطاف )مقاومت( مردم در 
برابر تحریم ها بر طرف مقابل فائق آیند. این تحلیل معتقد است طیف 
آوری هرگونه حمایت  از جمع  ایران هم  نظام سیاسی در  به  معترض 

ناتوان بوده و هم طرف های خارجی  ایران  همگانی و سیستماتیک در 
نتوانسته اند گزینه ای برای جایگزینی نظام سیاسی در ایران به مخالفان 
»مجاهدین  سازمان  »پمپئو«،  پنداشت  خالف  بر  زیرا  نمایند؛  معرفی 
ایران و حّتی طیف معترض  نزد مردم  از منفورترین سازمان ها  خلق« 

سکوالر به حساب می آید.

بنابراین به نظر می رسد که طراحی ایاالت متحده برای بی ثباتی 
کاخ سفید(  مّلی  امنّیت  )مشاور  بولتون  جان  که  آنچنان  ایران 
معتقد است یک راه بیشتر ندارد و آن اعمال تحریم های سخت و 
شکننده است به شرطی که موجب یک تشّنج و آشوب گسترده 
که  دانست  باید  صورت  این  غیر  در  شود.  اسالمی  نظام  علیه 

شرایط بدتر از این را نیز ایران تجربه کرده است.
در این میان طراحی طرف مقابل برای »اعتبار بخشی« به تحریم ها بر 
اساس همان متدی است که در قضیه ی هسته ای به کار گرفته شد و 

ثمر نیز داد. این نقشه در واقع قرار دادن معیشت و زندگی مردم در برابر 
حاکمّیت است. یعنی آمریکا و متحدانش قصد دارند با فشار اقتصادی 
ناشی از جنگ گسترده   اقتصادی به رهبری وزارت خزانه داری آمریکا، 
را  سیاسی  حاکمّیت  آن  ذیل  در  و  برده  باال  را  جامعه  بر  روانی  فشار 
و...  بشر  منطقه ای، حقوق  راهبردهایی چون موشکی، حضور  دلیل  به 
مقّصر جلوه داده تا بتوانند با استفاده از نیروهای داخلی خود، آشوب و 

اغتشاش را در سطح کشور همه گیر نمایند.

آزمایش شد،  موضوع هسته ای  در  بار  یک  که  آنچنان  شرایط  این  در 
معیشتی  و  اقتصادی  تنگناهای  باعث  آنچه  کرد  خواهند  تصّور  مردم 
بنابراین  است؛  هسته ای  به حفظ صنعت  حاکمّیت  اهتمام  است  شده 
به  را  ثباتی کف جامعه  تکرار تجربه  مذاکرات هسته ای می توان بی  با 
عرصه  تصمیم سازان و تصمیم گیران جامعه منتقل نمود و همان تجربه   
مذاکراتی را در موضوعاتی چون موشکی، حمایت از مقاومت و... تکرار 

کرد. به بیان دیگر »شرطی شدن« غرب )اعتیاد به تحریم( برای سایر 
موضوعات اختالفی کاماًل روشن و بدیهی است.

بر این اساس غرب از تمام امکانات هوشمند خود از قبیل گزینه های 
تهدید نظامی )سایه جنگ(، دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، رسانه های 
تبلیغی، روزنامه های زنجیره ای داخلی و شبکه های مجازی و ماهواره ای؛ 
با  می کنند  تالش  و...  ایران  داخل  ناخودآگاه  و  خودآگاه  تریبون های 
انحراف اذهان عمومی از جنگ واقعی در میدان اقتصاد همان تاکتیک 
چند سال اخیر را در موضوع هسته ای تعقیب نمایند و اینگونه به مردم 
القاء کنند که میان حمایت از انقالب اسالمی و فشار شدید معیشتی با 
فشار به حاکمّیت برای تغییر رفتار و ساختار آن یکی را انتخاب نمایند.

 البته رفتارهای سیاسی چند روز اخیر رئیس جمهور نشان می دهد که 
وحدت خوبی در کشور برای تقابل با جنگ اقتصادی دشمن به وجود 
آمده است. در این میان فارغ از وظیفه   تبیین برای 
از  متشّکل  اقتصادی  ستاد جنگ  باید  مردم  عموم 
و  تشکیل  انقالب  رهبر  توّسط  که   گانه  قوای سه 
اختیارات فراقوه ای به آن داده شده است، اقدامات 
جّدی و راهبردی در مقابله   با اتاق جنگ دشمن در 
که  آنچنان  دهد.  انجام  آمریکا  داری  خزانه  وزارت 

رهبر معظم انقالب می فرمایند:
وزارت  در  است  برده  را  جنگ  اتاق  ما  دشمن   «
وزارت  جای  به  ما  علیه  جنگ  ]اتاق[  خزانه داری؛ 
فّعال  به شکل  است،  آنها  وزارت خزانه داری  دفاع، 
بود؛ سال 90 و  قباًل هم همین جور  هم مشغولند. 
به   - کردند  شروع  را  تحریم ها  آن  که  ]هم[   9۱
خیال خودشان تحریم های فلج کننده که به کوری 
فلج  را  اسالمی  جمهوری  نتوانست  آنها  چشم 
می رفت  آمریکایی  وزیر  حّتی  بودند؛  فّعال  کند- 
کشورهای  در  مختلف  بانک های  رؤسای  یکایِک  با 
مختلف تماس می گرفت؛ یعنی این جور فّعال بودند؛ 
شب و روز مشغول بودند. من عرض می کنم اینجا 
در  دشمن  این  شرارِت  با  مقابله    ستاد  بایست  هم 
مجموعه   اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید 
پشتیبانی کند، باید به صورت همراه کمک کند لکن 
بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را 

دنبال کنند...« )۱397/3/2(

رهبر معظم انقالب با درک درست از شرایط جنگ اقتصادی در پیام 
خود به رئیس جمهور بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبه ای 
در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها 

را سریع تر آغاز کنند.

از  از این رو طبیعی است که سبک زندگی در شرایط جنگ متفاوت 
دوران صلح خواهد بود و الزامات و اقدامات روانی و ماّدی خاص خود 

را می طلبد.               
 منبع: برهان 

 افزایش قیمت ارز طی هفته های اخیر مشکالت زیادی را برای مردم در بخش های 
دولتی  مدیران  پاسخگویی  عدم  با  که  مشکالتی  آورد،  وجود  به  اقتصادی  مختلف 
تشدید شد و مردم این روزها با افزایش قیمت کاالهای مختلف در بازار مواجه هستند.

کرد:  اظهار  کشور  مشکالت  به  اشاره  با  ذوالنور  مجتبی  المسلمین  و  حجت االسالم 
ریشه عمده این مشکالت اقتصادی است، در طول چهار دهه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی با تحریم مواجه بودیم، نسخه درمان برای مشکالت اقتصادی براساس بیان 
مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی است و اگر به این مساله توجه می شد، مشکالت 

کشور کمتر بود.
وی ادامه داد: هنوز اتفاق خاصی در زمینه صادرات نفت کشور و ورود ارز به ایران 
به دلیل بحث های روانی است، مدیران کشور  ارز  بازار  اتفاقات در  نیفتاده و بیشتر 
باید تدبیری برای این مساله می اندیشیدند و نقدهای زیادی به عملکرد آن ها در این 

زمینه وجود دارد.

 نقشه دشمن برای خارج کردن طال از ایران
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی افزود: دشمن به دنبال بستن راه ورود ارز 
و طال به کشور است، در چنین شرایطی باید در این زمینه تدبیر می شد تا مصرف ارز 

و طال در کشور مدیریت شود، اما برعکس این اتفاق افتاد.
ذوالنور حجم نقدینگی در کشور را سنگین دانست و تصریح کرد: این نقدینگی به 
سمت هر بازاری برود، آن بازار را با مشکل مواجه می کند، همچنین بستن صرافی ها 

توسط دولت یک سیاست غلط است.
وی ادامه داد: دشمن به دنبال جمع آوری ارز و طال از کشور و خارج کردن آن از 
ایران است، اخیرا یک شبکه شناسایی شد که 3.5 میلیون سکه بهار آزادی را از کشور 

به اقلیم کردستان عراق انتقال داده بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی افزود: نباید ارز مسافرتی برای سفر به 

مناطقی تفریحی تخصیص داده شود تا افرادی به خوش گذرانی بپردازند.

 ضعیف بودن کنترل دولت بر بازار
باید به کاالهای  ارز  بازار را ضعیف دانست و تصریح کرد:  ذوالنور، کنترل دولت بر 

اساسی و دارو اختصاص پیدا کند تا قیمت این کاالها در بازار افزایش پیدا نکند.
وی ادامه داد: به عملکرد هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی طی ماه های اخیر در 

زمینه حل مشکالت اقتصادی نقد دارم و آماده مناظره با آن ها هستم.
کنونی  وضعیت  در  وزرا  تغییر  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 

تفاوتی ایجاد نمی کند.
 توان دفاعی کشور پشتوانه توان اقتصادی است

با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور اظهار کرد: سوال نمایندگان از رئیس  ذوالنور 
جمهور در مجلس شورای اسالمی وصول شده است و  رئیس جمهور باید در عرض 

یک ماه در مجلس شورای اسالمی حضور پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر توان دفاعی کشورمان ضعیف شود، همه چیز را از دست خواهیم 
داد، توان نظامی ایران دفاع محور است و کدام منطق می گوید در حالی که تهدید 
می شویم، توان نظامی خودمان را تقویت نکنیم؟ توان دفاعی ما عامل افتخار ما است 

و این توان، پشتوانه توان سیاسی و اقتصادی کشور است.
شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
اسالمی باید شیوه کار مجلس را تقویت کند، همچنین قوه قضائیه طی دو سال اخیر 
الیحه ویژه ای را برای حل مشکالت ارائه نداده است، اگر مشکل قانونی ندارد، پس 
به  از دالیل طوالنی شدن رسیدگی  این گونه است؟ یکی  چرا عملکرد قوه قضائیه 

پرونده ها در دادگاه ها، قوانین دادرسی است.
 عالقه آمریکا به مذاکره با ایران

ذوالنور با اشاره به عالقه آمریکا برای مذاکره با ایران اظهار کرد: این کشور به مذاکره 
با کشورمان عالقه دارد، اما اگر هدف شکستن ابهت کشورمان باشد نفعی برای ما 
و  آزمایی  راستی  جای  بگذارد،  کنار  را  خود  استکباری  خوی  آمریکای  اگر  ندارد، 

پیگیری را دارد، البته اساس رفتار آمریکا بر فریب کاری است.
دنبال  به  آن ها  است،  آمریکا  دولتمردان  استبدادی  ما خوی  مشکل  داد:  ادامه  وی 

محدود کردن توان منطقه ای ایران و تضعیف قدرت موشکی کشورمان هستند.

  آماده مناظره با هیأت رئیسه مجلس هستم.

به عملکرد هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی طی ماه های اخیر 
در زمینه حل مشکالت اقتصادی نقد دارم

 هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی باید شیوه کار مجلس را تقویت 
کند، همچنین قوه قضائیه طی دو سال اخیر الیحه ویژه ای را برای حل 

مشکالت ارائه نداده است
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پیامبر اکرم )ص(
زمانی که بنده ای  نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او 
حیاء می کند، و هنگامی  که از او طلب حاجت کرد، منصرف 

نشود، مگراین که حاجتش را برآورد.

بحار االنوار، ج 88 ص 4 

آسمانی ها

هدایت اهلل خادمی، نماینده مردم ایذه و 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  ملک  باغ 
و  دولت  این  با  مردم  این  که  این  بیان 
و  توسعه  هرگز  ساخته اید  که  مجالسی 
در  کرد:  ادعا  دید  نخواهید  را  پیشرفت 
چهل سال گذشته حدود 200 خانواده 
گروگان  به  را  کشور  این  سرنوشت 
آن  به  وزارتخانه  این  از  و  گرفتند 
برای  افزود:  خادمی  می روند.  وزارتخانه 
برون رفت فوری و حل معضالت کشور 
باید از فسادهای اقتصادی و اختالس ها 
پرده برداری شود. 50 نفر از اختالسگران 
اشد  به  و  محاکمه  را  دولتی  دزدان  و 
ظرف  که  دولتمردانی  برسانیم.  مجازات 

سی سال گذشته این کشور را به این روز 
انداخته اند برکنار شوند و اموال آنها که 
از کشور برداشته اند به خزانه بازگردانده 
انقالب  معظم  رهبر  های  فرمایش  شود. 
گیرد.  قرار  مسئولین  همه  توجه  مورد 
شناخت  منطقه  و  کشور  خودمان،  از 
که  شویم  متوجه  و  کنیم  پیدا  واقعی 
آگاه تر،  و  باهوش تر  دنیا  مردم  همه  از 
شجاع تر نیستیم. از توهم و جوگیر شدن 
کشور  سرنوشت  می تواند  که  بپرهیزیم 
تأکید کرد:  پایان  تغییر دهد. وی در  را 
وطن پرست باشیم، دروغ نگوییم، سخت 

کار کنیم و دزدی نکنیم.

یک نماینده مجلس:

۲۰۰ خانواده، سرنوشت کشور را به گروگان گرفته اند

شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  زائرین  امور  و 
به  عدیده ای  مشکالت  گفت:  قم 
دلیل تجاوز بعضی از کسبه از حریم 
شده  ایجاد  کهنه  میدان  در  قانونی 
بود که این مهم طی اقدامات قانونی 
توسط شهرداری منطقه یک و اداره 

تخلفات شهرداری رفع شد
به  اشاره  با  سبحانی  مجتبی  سید 
میدان  کسبه  مکرر  درخواست های 
و  مسائل  خصوص  در  قم  کهنه 

مشکالت این بازار، اظهار کرد: 
پس از دریافت نامه های مکرر کسبه 
میدان کهنه قم و اهالی این منطقه 
طی  بازدیدهایی که از محل داشتیم، 
متأسفانه مشکالت عدیده ای به دلیل 
تجاوز بعضی از کسبه از حریم قانونی 
باعث  مهم  این  که  بود  شده  ایجاد 
و  بهداشتی  ترافیکی،  مشکالت  بروز 

اقتصادی در محیط شده بود.

اقدامات  اینکه طی  بر  تاکید  با  وی 
قانونی توسط  شهرداری منطقه یک 
و اداره تخلفات شهرداری نسبت به 
پاک سازی معابر و رفع سد معبر در 
کرد:  تصریح  شد  اقدام  محل  این 
این اقدام خوشبختانه رضایت مندی 
اهالی و سایر کسبه میدان کهنه قم 

را به دنبال داشته است.
و  رئیس کمیسیون خدمات شهری 
امور زائرین شورای اسالمی شهر قم 
شهر  اسالمی  شورای  اینکه  بیان  با 
قم آمادگی دارد در صورت دریافت 
خصوص  در  مردمی  گزارش های 
این  شهری  تخلفات  و  مشکالت 
حل  مسیر  در  جدیت  با  را  موارد 
عزم  گفت:  کند  پیگیری  آن  رفع  و 
به  رسیدگی  برای  شهر  در  ویژه ای 
مردمی  درخواست های  و  مشکالت 

وجود دارد.

نمک  دریاچه  برای  اتفاق  هرگونه 
سلطان  حوض  دریاچه  یا  قم 
را  کشور  زیستی  محیط   مشکالت 
تشدید می کند، چون خشک شدن 
به  نخست  گام  در  نمک  دریاچه 
استان های  کشاورزی  بخش  زیان 
اطراف این حوضه آبریز از جمله قم 
کشاورزی  زمین های  چراکه  است، 
شور و غیرقابل کشت می شوند. از 
سوی دیگر ریزگردهای ناشی از آن 
متصاعد  اطراف  و  تهران  سمت  به 

می شود.
در  تقریبا  دریاچه  این  همچنین   
مشکالت  و  دارد  قرار  ایران  وسط 
نقاط  تمامی  به  را  زیستی  محیط 
گزارش  می کند.به  منتقل  کشور 
اثر  در  بارندگی  کاهش  آرمان، 
حفر  پی،  در  پی  خشکسالی های 
چاه های عمیق برای بهره برداران از 
منابع زیرزمینی و برداشت بی رویه 
مهمترین  جمله  از  آبی  منابع  از 
عواملی است که خطر خشک شدن 
دریاچه نمک را تشدید می کند. بر 
وضعیت  پایش  و  مطالعات  اساس 
که  کرد  تاکید  باید  نمک  دریاچه 
دریاچه  آبی  منابع  سطح  کاهش 
آب های  پیشروی  موجب  نمک 
نیز  این پدیده  شور شده است که 
آسیب های فراوان به محیط  زیست 

وارد می کند.

مصیبت  گودال  سلطان  حوض 
شده است

یک کارشناس محیط زیست درباره 
وضعیت دریاچه نمک قم می گوید: 
در  نمک  دریاچه  تبخیر  میزان 
افزایشی  روند  دوران  تمامی 
پساب های  هم اکنون  است.  داشته 
همچون  اطراف  شهرهای  صنعتی 
این دریاچه ریخته  به  تهران  و  قم 
می شود. اسماعیل کهرم می افزاید: 
شده  خشک  دریاچه  این  حاشیه 

مواد،  آن  خشکی  به دلیل  و  است 
دفع  مسموم  و  سنگین  فلزات 
صنعتی  پساب های  و  نباتی  آفات 
و  دندانپزشکی  چرم،  کارخانه های 
فلزات سنگین را با خود به دریاچه 
خشکی  چنانچه  می کند.  منتقل 
به  قالب  باد  و  کند  پیدا  افزایش 
همچون  شهرها  از  یک  هر  طرف 
انواع  ریزگردها  بیاید  تهران  و  قم 
شهرهای  به  را  سمی  ترکیبات 
اطراف منتقل می کنند. به گفته او 
دریاچه  در  قبل  در 50 سال  بنده 
پرنده  سلطان(  قم)حوض  نمک 
به  اکنون  هم  اما  کرده ام،  مشاهده 
است.  شده  تبدیل  مصیبت  گودال 
به  زیستی  محیط  نارسایی  این 
سمت شهرها، اراضی زراعی و مردم 
ریزگردهای مسموم پرتاب می کند. 
این کارشناس محیط  زیست تاکید 
به  سلطان  دریاچه حوض  می کند: 
است.  شده  تبدیل  سموم  مخزن 
کارشناس  یک  عنوان  به  بنده 
محیط زیست راه چاره ای برای این 
مصیبت محیط زیستی ندارم، چون 
حوض سلطان تقریبا در مرکز ایران 
قرار گرفته و میزان تبخیرش فراوان 
میزان  به  نمک ها  همچنین  است. 
ورود  از  باید  هستند.  اشباع  فوق 
سنگین  فلزات  که  آب هایی  هرز 
حوض  داخل  به  را  سمی  مواد  و 
جلوگیری  کرده  منتقل  سلطان 
کرد. همچنین با نصب فیلتر برای 
از  صنعتی  تاسیسات  و  کارخانه ها 
دریاچه  به  آلوده  ترکیبات  انتقال 
او  کرد.  جلوگیری  سلطان  حوض 
حفاظت  سازمان  تمهیدات  درباره 
این  مهار  برای  زیست  محیط 
می گوید:  زیستی  محیط  نارسایی 
بنده  همکاری  سال  چند  تجربه  با 
تاکید کرد که  باید  این سازمان  با 
برنامه  سازمان  این  دوره  هیچ  در 
ویژه ای برای مهار مسائل مربوط به 

دریاچه نمک قم نداشته و ندارد.

ترکیبات سمی در ریزگردهای دریاچه قم

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم خبر داد
پاک سازی معابر و رفع سد معبر کسبه میدان کهنه

محیط زیست

خبرنگاران شهید محسن خزائی و شهید محمود صارمی

در روز هفدهم مرداد ماه سال ۱377 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری 
جمهوری اسالمی به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار 
شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. 
به مناسبت شهادت این خبرنگار وظیفه شناس، شورای فرهنگ عمومی، 
۱7 مرداد ماه را به عنوان "روز خبرنگار" نام گذاری کرد و همه ساله برنامه 
برگزار می شود.  در سرتاسر کشور  گرامیداشت خبرنگاران  ویژه  هایی 
صداقت و شیوایی بیان، احساس مسئولیت و وجدان باالی کاری همراه 
شهید  ویژگی  مهمترین  بودن  زیست  ساده  و  کاری  واخالق  تعهد  با 
صارمی بود. دومین شهیدی که به همین مناسبت از او یاد می کنیم 
خبرنگارشهید مدافع حرم محسن خزائی است.این شهید واالمقام پس 
اهل  مداحی  مقاومت  رزمندگان  بین  در  خود،  خبری  گزارش  هر  از 
بیت می کرد. وی دارای سه فزرند، دو پسر و یک دختر است. محسن 
خزایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سوریه حین تهیه گزارش 
رسید. شهادت  به  حلب  عملیاتی  منطقه  ماه  22/8/95آبان  درتاریخ 
دیگری  و  انقالب  حریم  از  دفاع  در  یکی  خبر  عرصه  دوشهید  این 
در  و  رسیدند  شهادت  به  بیت)ع(  اهل  نورانی  حرم  از  دفاع  در 
زنده  راه  در  و  کردند  عمل  خود  وظیفه  به  خوبی  به  مسیر  این 
با  و  دادند  نشان  ایثار  خود  از  اسالمی  ارزش های  نگه داشتن 
کردند. فدا  راه  این  در  را  خود  جان  یعنی  دارایی  ارزش ترین 

درباره  ای  بیانیه  در  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت 
مسائل جاری کشور عنوان کرده است: مردم 
با  و  قاطعیت  با  شجاع،  می خواهند  قضاتی 
سرعت که به این وضع شرم آور مفسدان پایان 

دهند.
ه گزارش ایسنا منطقه قم، متن بیانیه آیت اهلل 

ناصر مکارم شیرازی به این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

ما  با  مختلف  طرق  از  مردم  از  بسیاری 
مشکالت  چرا  گویند  می  و  می گیرند  تماس 
داده  تذکر  مسئولین  به  مراجع،  طریق  از  ما 
و  خصوصی  جلسات  در  بارها  نمی شود؟ما 
باز  را گوشزد کرده ایم،  این مشکالت  عمومی 
به  موضوع  چند  از  مردم  می کنیم  عرض  هم 

شدت از مسئولین شکایت دارند:
تورم شدید  با  اقتصادی  اینکه در مسائل  اول 
نیازهای  تهّیه  قیمت ها  جهشی  رفتن  باال  و 
شده،  مشکل  بسیار  آن ها  برای  زندگی  اولیه 
فشار  خارجی  تحریم های  گرچه  می گویند 
نیست  چنان  اّما  می کند،  وارد  ما  اقتصاد  بر 
آن ها  همچنین  باشد.  نداشته  راه حلی  که 
است.  ضعیف  دولت  اقتصادی  تیم  معتقدند، 
دست  به  مشکالت  که  دارند  اصراری  چه 
را  ضعیف  تیم  این  چرا  شود؟  حل  آن ها 
باتجربه  صاحب نظران  چرا  نمی کنند؟  عوض 
اقتصادی را فرا نمی خوانند؟ چرا به جای اینکه 
کارخانه ها را فعال کنند و جوانان ما را به کار 
گردش  از  را  مردم  ثروت های  نمایند،  دعوت 
اقتصادی خارج کرده و به صورت سکه و دالر 
نقدینگی  چرا  می کنند؟  محبوس  خانه ها  در 
از  اقتصادی  راهکارهای  نظر گرفتن  در  بدون 

طریق استقراض از بانک مرکزی، بی حساب و 
کتاب افزوده می شود؟

مردم از دستگاه قضایی نیز به شدت شکایت 
دارند. می گویند اگر آن ها با قاطعیت، شجاعت 
کنند  برخورد  اقتصادی  مفسدان  با  و سرعت 
برچیده  سرعت  به  فساد  جرثومه های  این 
می شوند. اگر ده، بیست نفر از آن ها با محاکمه 
سریع، یعنی حداکثر در یکی دو ماه، نه چند 
سال، محاکمه کنند و اموالشان مصادره و به 
عوض  اوضاع  شوند،  مجازات  مجازات،  اشد 
نفوذی  صاحب  افراد  به  آن ها  اگر  و  می شود 
مربوطند ـ که حتماً مربوطند ـ آن صاحبان 
نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشند و 
با محاکمه سریع، حکم آن ها را اجرا کنند و 
به  کنند،  مجازات  مجازات شدید،  با  را  آن ها 
سرمایه های  که  نمی کند  جرأت  کسی  یقین 

عظیم مردم را به حساب خود بریزد.

اگر در مسأله چهار، پنج هزار خودروی قاچاق 
چند  در  است،  در دست  کاماًل  آن  اسناد  که 
هفته حکم صادر و اجرا شود، دیگران جرأت 

آن سوء استفاده های کالن را نخواهند کرد.
تکرار می کنم، مردم قضاتی می خواهند شجاع، 
با قاطعیت و با سرعت که به این وضع شرم آور 

مفسدان پایان دهند.
در ضمن به مردم عزیزمان این توصیه را دارم 
که آن ها حق مطالبه حل مشکالتشان را دارند 
ولی بدانند بدون انسجام داخلی و اتحاد همه 
که  آن ها  نمی شود.  حل  مشکالت  گروه ها، 
می کنند،  دعوت  آشوب  به  را  مردم  خارج  از 
تشنه  و  ایرانند  ملت  خورده  قسم  دشمنان 
خون ما می باشند، هرگز نباید به شیطنت های 
آن ها توجه کرد.خداوندا! به مسئولین بیداری، 
هوشیاری، اراده و تصمیم برای حل مشکالت 

مردم خوبمان عنایت فرما.«

بیانیه شدیداللحن آیت اهلل مکارم شیرازی خطاب به دولت و دستگاه قضایی؛

مردم قضاتی شجاع و قاطع برای پایان دادن به 
این وضع شرم آور می خواهند

به  اشاره  با  ذاکریان  عباس   
پارک  و  توقف  نامناسب  وضعیت 
موتورسیکلت ها در خیابان انقالب 
حدفاصل خیابان آیت اهلل مرعشی 
عماریاسر  بلوار  تا  )ارم(  نجفی 
اظهار کرد: برای ساماندهی پارک 
موتورسیکلت در خیابان انقالب با 
نیروی  و  راهور  پلیس  هماهنگی 
به  جانمایی  نقطه   6 انتظامی 
عنوان پارکینگ صورت گرفته که 
قانونی واگذاری به  طی تشریفات 
پیمانکار انجام شده و به زودی این پارکینگ ها راه اندازی خواهد شد و در 

اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
راکبین  پارکینگ،  عنوان  به  نقطه   6 این  راه اندازی  با  اینکه  بیان  با  وی 
پارک  این مکان ها  را در  تا وسیله خود  تنها مجاز هستند  موتورسیکلت 
و  شده  قانون  اعمال  راکبین  اینصورت  غیر  در  کرد:  خاطرنشان  کنند 

موتورسیکلت ها به پارکینگ منتقل می شوند.
انتهای  گفت:  پارکینگ ها  این  موقعیت  به  اشاره  با  قم  شهردار  معاون 
آب انبار سیدعرب،  کوچه  فاطمی،  ورودی صحن  مقابل  پارکینگ شرقی 
کوچه وحدت، پشت مسجد امام حسن عسکری)ع(، تقاطع خیابان انقالب 
و بلوار عماریاسر و حاشیه خیابان انقالب از گذرخان تا تقاطع عماریاسر 

برای این کار در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه از ۱6 مرداد ماه این طرح در محدوده خیابان انقالب 
اجرایی می شود تصریح کرد: همچنین تردد در خیابان انقالب از ساعت 
6 تا 8 صبح برای خودروها و همچنین به منظور تخلیه بار مجاز خواهد 
بود و خارج از این ساعت صرفاً برای خودروهای امدادی و خدماتی اجازه 

تردد صادر خواهد شد.
ذاکریان با اشاره به مشکالتی که برای تردد زائرین در خیابان انقالب به 
وجود آمده است گفت: زائرین زیادی در این خیابان تردد دارند و کسبه 
هم از وضعیت فعلی ناراضی بودند و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح با 

همکاری شهروندان نظم مطلوبی در این محور برقرار شود

ذاکریان خبر داد:
جانمایی 6 نقطه برای توقف موتورسیکلت ها 

در محدوده خیابان انقالب

حضرت آیت اهلل نوری همدانی در دیدار عده 
ای از طالب و دانشجویان تهران، با تاکید بر 
علما  و  مراجع  چرا  می گویند،  مردم  که  این 
از  بنده مکرر  اند، در حالی که  سکوت کرده 
چه  خصوصی  چه  اجرایی  محترم  مسئوالن 
کردیم  بلکه خواهش  تذکر،  تنها  نه  عمومی، 
به وضع مردم رسیدگی کنید، مردم در رنج 
هستند، خیلی از مشکالت معیشتی ربطی به 
بر  نظارت  و  صحیح  مدیریت  ندارد،  تحریم 

بازار و قیمت ها حل می شود
ایشان تصریح کردند: مبارزه با مفاسد جدی 
وقتی   هستند،  ناراحت  مردم  شود،  گرفته 
می شنوند فالن آقا چند هزار میلیارد اختالس 

می کند، ولی عده ای در رنج هستند، دستگاه 
قضایی باید هرچه سریعتر به پرونده مفسدان 
گزارش  مردم  به  و  کند  رسیدگی  اقتصادی 
صادقانه  مردم  با  اقتصادی  دهد.مسئوالن 
صحبت کنند.معظم له بیان داشتند: مردم اگر 
بدانند تبعیض نیست، بی عدالتی نمی شود و 
بدانند که مسئوالن در تالش هستند، مطمئناً 
تحریم را تحمل می کنند و مثل همیشه از 

نظام و انقالب حمایت می کنند.
ایران  مردم  کردند:  بیان  تقلید  مرجع  این 
را  انقالب  و  هستند  برایمان  متکی  چون 
هیچ  و دشمن شناس هستند،  دارند  دوست 
ایادی  و  آمریکا  جوالن  برای  را  زمینه  گاه 

این  از  نخواهند کرد؛ عده ای هم  فراهم  آنان 
هر  هستند،  سوءاستفاده  حال  در  وضعیت 
و  کند  ایجاد  اخالل  کشور  اقتصاد  در  کسی 
موجب افزایش مشکالت مردم شود، به عنوان 

یک خائن باید برخورد شود.
محکوم  را  آمریکا  با  مذاکره  گونه  هر  ایشان 
کرده و گفتند: چطور عده ای این همه ظلم 
و جنایت را از آمریکا علیه مردم ایران را می 

بنند و باز از آمریکا دم میزنند
نظام  حفظ  همدانی  نوری  اهلل  آیت  حضرت 
کردند:  تصریح  و  دانسته  واجب  را  اسالمی 
مسئوالن محترم هرچه صریح تر به مشکالت 

اقتصادی مردم رسیدگی کنند.

 آیت اهلل العظمی نوری همدانی:

مردم می گویند، چرا مراجع و 
علما سکوت کرده اند؟
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