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صفحه2

منطقه آزاد تجاری اينچه برون،

امنيت شغلى دغدغه ى خبرنگاران
صحرا - ياشار نيازى: در جهان امروزى؛ اشتغال تحوالت بسيار سريعى را طى مى كند، اكثر سازمان ها رفته رفته 

كوچكتر شده و به دنياى مجازى روى مى آورند و در مقابل ارتباطات بين آنها سريعتر، بيشتر و پيچيده تر مى شود. 
به خود  از كاركنان سازمان ها و شاغلين را  انرژى بسيارى  افكار و  از عمده مسائلى است كه  امنيت شغلى يكى 
اختصاص مى دهد و از لحاظ روانى و فكرى به خود مشغول مى كند. هرچه آسايش و امنيت شاغلين باالتر باشد توان و 
انرژى فكرى و جسمى باالترى براى انجام وظايف خود خواهند داشت. بهترين شكل امنيت شغلى به اين ترتيب است 
كه به جاى وابستگى شاغلين به محل كار و سازمان مربوطه حالت بلعكس داشته و سازمان ها وابسته به افراد باشند و 
سازمان ها رفاه شغلى و اجتماعى كاركنان را تأمين كنند تا شاغلين در عين آسودگى و بالندگى  فارغ از دغدغه ى فكرى 

تمام انرژى خود را در جهت بهبود و ارائه كار با كيفيت به سازمان مربوطه ارائه نمايند.
به فرموده رهبر انقالب: خبرنگاران لحظات نابودشدنى و زوال يافتنى را تثبيت و ابدى مى كنند.

خبرنگارى واژه جديدى نيست و رسالتى تاريخى را آفريده و عهده دار بوده اند. خبرنگاران مى توانند عنصرى مفيد 
براى جامعه باشند كه قدرتمندان دوران و زورگويان را عاصى كرده و كجى ها و گمراهى هايشان را برمال سازند و چه 

بسا بسيارى از آنان را به صراط مستقيم رهنمون كرده اند.
هر ثانيه يك خبرنگار در فضاى مجازى و سايبرى به جرگه پرافتخار خبرنگاران وارد مى شود. اينترنت همانا دهكده 
جهانى و به نوعى انفجار اطالعات نام گرفته است. اطالع رسانى در آن كمتر از يك لحظه صورت مى گيرد و بى وقفه 
ميان عالميان تبادل مى شود. خبرنگارى يكى از مشاغل سخت محسوب مى گردد، چرا كه از لحاظ روانى استرس فراوانى 

را متحمل مى شوند و اكثر خبرنگاران بعد از چند سال فعاليت دچار آسيب هاى فيزيكى دست و گردن مى شوند.
تمامى مشاغل داراى سازمان و ارگانى براى رسيدگى به امور كاركنان و شاغلين خود دارند غير از خبرنگاران...

به گفته معاون فرهنگى دانشگاه آزاد (طه هاشمى) از وزير ارشاد خواستار شد كه يك سازمان رسانه اى ايجاد شود تا 
امنيت شغلى خبرنگاران فراهم گردد.   هاشمى اذعان داشت: جايگاه يك سازمان رسانه اى در نظام رسانه اى كشور خالى 
است ودر حوزه مطبوعات توقع داريم تا با ايجاد يك سازمان رسانه اى امنيت شغلى خبرنگاران فراهم شود. در حال 

حاضر برخى سايت ها بنيان هاى اخالقى را تخريب مى كنند.                           ادامه از همين صفحه

مكان ثبت نام آموزش زبان 
تركمنى در تهران مشخص 

شد
زبان  نشر  خارجه  زبانهاى  آموزشگاه  مدير 
به  مندان  عالقه  كليه  كرد:  اعالم  گنبدكاووس 
توانند  مى  تهران  در  تركمنى  زبان  يادگيرى 
عمومى  آموزشهاى  مركز  به  نام  ثبت  جهت 
تهران  دانشگاه  خارجه  زبانهاى  وتخصصى 

مراجعه كنند.

طوى محمد مخت گفت كه براى تدريس 
استاد يوسف قوجق را  اين دوره ها در تهران 
كه با سابقه ديرينه فرهنگى درخشان در كارنامه 

خود دارد به تهران اعزام خواهد شد.
تهران:  در  نام  ثبت  مكان  كرد  اعالم  وى 
ميدان انقالب خيابان كارگر شمالى-نبش كوچه 
عروجى پالك 1505 مركز آموزشهاى عمومى 
وتخصصى زبانهاى خارجه دانشگاه تهران مى 
باشد. جهت اطالع بيشتر با تلفن اين آموزشگاه 

تماس بگيريد.
66495630-66495545 كد021

اين يك درخواست مهم از دولت است تا با تشكيل اين سازمان 
حقوق رسانه ها،  مردم و خبرنگاران تامين شود. 

يكى از اساتيد رشته ارتباطات (على گرانمايه پور) در اين خصوص 
گفت: سازمان تأمين اجتماعى بدون داشتن شناخت مشخص، بخاطر 
اينكه زير بار تعهدات مالى و صنفى اقشار، نرود خبرنگارى را جزو 
است  كسى  روزنامه نگار  گفت:  وى  مى كند.  تعريف  مشاغل سخت 
كه مطالب را تهيه مى كند، اما بيمه نيست!!! ولى نويسنده روزنامه در 

مجموعه ى مطبوعات فعاليت و حق بيمه پرداخت مى كند.
وى اظهار داشت: هيچ نهادى براى رسيدگى به مشكالت خبرنگاران 
وجود ندارد و تا كنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و انجمن صنفى 
روزنامه نكاران نتوانسته اند حقوق روزنامه نگاران را به درستى پيگيرى 
كنند. اين يك آسيب است و هيچ نهاد حقوقى اى وجود ندارد كه از 

آسيب ديدگى خبرنگار از او و خانواده اش در بلند مدت حمايت كند 
در قانون نيز هيچ اشاره اى به اينكه چه كسى يا نهادى به اين موضوع 

رسيدگى كند نشده است.
گرانمايه پور افزود: دغدغه خبرنگاران داشتن لپ تاپ و آى پد نيست 
بلكه بزرگترين دغدغه آنان كار در يك جاى ثابت، تأمين آينده، داشتن 
مسكن و امنيت شغلى است، زمانى كه امنيت شغلى براى يك خبرنگار 

وجود ندارد، نمى توان از او توقع عملكرد حرفه يى داشت.
بسيارى از مسئولين و متوليان تعريف درستى از شغل خبرنگارى 
ندارند و در برخى موارد خبرنگار را به چشم روابط عمومى ادارات 
نگاه مى كنند. در چنين شرايطى بايد ببينيم دولت (تدبير و اميد) كه 
شعار اعتدال داده است، چه رويكردى در قبال حقوق خبرنگاران اتخاذ 
مى كند. متأسفانه برخى از مديران و رئوساى دستگاه ها تمايلى براى 

ارتباط و نشست خبرى نشان نمى دهند و بعضا به گفته خودشان چندين 
سال است كه با هيچ خبرنگارى مصاحبه نداشته اند و دوست دارند در 

حاشيه باشند.
براى اكثر خبرنگاران؛ خداحافظ شما...! جمله اى آشناست از طرف 
مسئوالن. چه خوب بود تدبيرى انديشيده مى شد تا فرهنگ ارتباط با 
روزنامه نگاران و خبرنگاران براى مسئوالن كامال آشنا باشند و امنيت 

شغلى خبرنگاران تأمين گردد.
در پايان از شوراى اسالمى شهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
و  تا خبرنگاران جرايد  نمايند  اتخاذ  تدبيرى  تعامل  با  تا  خواستاريم 
درخصوص  نداشته،  شغلى  امنيت  نگرانى هاى  مجازى  رسانه هاى 
شناخت شغل خبرنگارى، فرهنگ سازى گردد و در شهر گنبد نهاد يا 

سازمانى متولى دغدغه هاى خبرنگاران ايجاد گردد. 

    امنيت شغلى دغدغه ى ...
ادامه از همين صفحه


