
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

لغو طرح ترافیک در هفته آینده
معــاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران 
از لغو طرح ترافیک تهران 
در هفته آینده بر اســاس 
تصمیم اتخاذشــده در 

کمیته امنیتــی اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا خبر داد. به گزارش ایسنا، سید 
مناف هاشمی گفت: لغو طرح ترافیک تأثیر چندانی 
در کاهش مســافرین مترو و اتوبوس نداشته و این 
کاهش در حد 3 یا 4 درصد بوده است. معاون شهردار 
تهران ادامه داد: استفاده شهروندان از ماسک در مترو 
و بی آر تی حدود 98 درصد است و در سایر اتوبوس ها 
این آمار کمتر اســت که در تالش هستیم افزایش 
استفاده از ماســک در اتوبوس های عادی را نیز در 
میان شهروندان افزایش دهیم. او تأکید کرد: به دلیل 
قرمز بودن وضعیت تهران و اثرگذاری روانی موضوع 
لغو طرح ترافیک شهرداری تهران با تصمیم  جلسه 
کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا یک هفته 
دیگر برای هفته آینده نیز طرح ترافیک لغو می شود. 
امیدواریم با بررسی های دوباره و حاصل شدن این 
نتیجه که لغو طرح ترافیک در کاهش مســافرین 
اثر چندانی نداشــته همراهی را برای اجرای طرح 
داشته باشیم. در حقیقت اگر تراکم حجم خودروها 
و سفرهای غیرضروری کاهش پیدا نکند، انضباط 
شهری به هم می ریزد و امیدواریم بتوانیم بعدازاین 

یک هفته طرح ترافیک را اجرایی کنیم.
    

تکذیب ممنوعیت 
دوچرخه سواری زنان در مشهد 

دادســتان عمومی 
و انقــالب مرکز اســتان 
خراســان رضوی صدور 
دستور قضایی به منظور 
ممنوعیت استفاده بانوان 

از دوچرخه در شهر مشهد مقدس را تکذیب کرد.  به 
گزارش ایرنا، در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی 
مبنی بر ممنوعیت اســتفاده زنان از دوچرخه در 
شهر مشهد مقدس با دستور قضایی، محمدحسین 
درودی،  ضمــن تکذیب این مطالــب عنوان کرد: 
دادســرای عمومی و انقالب مرکز استان خراسان 
رضوی هیچ گونه دستور قضایی در این زمینه صادر 
نکرده است. دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کلیه مطالب منتشر 
شده در خصوص ممنوعیت استفاده زنان از دوچرخه 

با دستور دادستانی کذب است و صحت ندارد.
    

مدارس حق دریافت هزینه 
اضافی را ندارند

معاون آموزش ابتدایی 
و رئیس ســتاد ثبت نام با 
تأکید بر اینکه به مدارس 
اعالم شده در زمان ثبت نام 
حــق دریافــت اجباری 

هزینه  را ندارند، گفــت: از خانواده ها می خواهیم به 
محدودیت های موجود در مدارس و آموزش وپرورش 
توجه کنند. به گزارش ایلنا، رضوان حکیم زاده با اشاره 
به اینکه تالش می کنیم در سال جاری برای ثبت نام با 
چالش کمتری مواجه شویم، افزود: به مدارس توصیه 
کرده ایم که در ارتباط با موضوع محل سکونت دانش 
آموزان و ثبت نام آن ها در مدارس انعطاف بیشتری 
داشــته باشــند و تا آنجا که امکان دارد با خانواده ها 
همکاری کنند. معاون آموزش ابتدایی بابیان این که 
مشارکت خانواده ها در تأمین هزینه های مدارس باید 
داوطلبانه باشد و اجبار کردن آن ها برای پرداخت هزینه 
ممنوع است، افزود: بر اهمیت حفظ کرامت خانواده ها و 
دانش آموزان در هنگام ثبت نام در مدارس تأکید داریم.

    
هشدار پلیس آگاهی ناجا درباره 
خرید و فروش دارو های تقلبی

معــاون مبــارزه با 
جعــل و کاله بــرداری 
پلیس آگاهی ناجا درباره 
خریدوفــروش دارو از 
دالالن و مراکز غیرمجاز 

هشدار داد و از شهروندان خواست دارو های موردنیاز 
خود را از داروخانه ها تهیه کنند. به گزارش میزان، 
محمدرضا اکبری اظهار کرد: ممکن است در شرایط 
بیماری کرونا، پزشــکان معالج دارو هایی را برای 
بیماران تجویز کنند که در تمامی داروخانه ها عرضه 
نمی شوند، بنابراین، الزم است از خریدوفروش اقالم 
ســالمت محور )دارو و...( از دالالن و افراد ناشناس 
جدا خودداری شود. او با اشاره به  احتمال جابه جایی 
برخی از دارو ها با برچسب های تقلبی و جعلی، افزود: 
ممکن است افراد سودجو با الصاق برچسب جعلی 
روی دارو های ارزان قیمت یا تاریخ مصرف گذشته، 
جان بیماران را بــه خطر انداخته و آســیب های 

جبران ناپذیر به فرد و خانواده تحمیل کنند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

ایــن روزهــا زندگی کــردن میان 
خبرهای تلخ کار ساده ای نیست. خبر 
از مرگ، از کودک آزاری، از دخترکشی، 
از فقر، از اقتصاد نابســامان، از مشکالت 
جهان، دولت، کشور و مردم. بااین حال 
تصور کنید افرادی هســتند که با این 
خبرها از نزدیک مواجه می شوند، وارد 
بطن آن می شوند و روایتگری می کنند. 
شــغلی که در هیــچ روزش آرامش و 
خوشی نیست. خبرنگاری یعنی پیگیری 
لحظه به لحظه تمام دردهای مردم یک 
کشور، خبرنگاری یعنی خون دل خوردن 
برای مردمی که آنها را نمی شناسی، اما 
زندگی و آینده شــان برایت مهم است. 
خبرنگاری جز با عشق مسیر نیست؛ در 
سال های اخیر اما بی توجهی و کم لطفی 
مســئوالن این حرفه مهــم و حیاتی را 
به نابودی کشــانده اســت تا جایی که 
بسیاری از خبرنگاران عطایش را به لقایش 
بخشیده اند و از آن دســت کشیده اند. 
بسیاری وضعیت این روزهای خبرنگاری 
در ایران را به قطاری که از ریل خارج شده 

توصیف می کنند. 
 شغلی دشواربا جایگاهی 

متزلزل و مخدوش 
خبرنگاری، شــغلی دشــوار است 
بــا جایگاهی متزلزل و مخــدوش. این 
واضح ترین تصویری است که وضعیت 
امروز خبرنگاری و روزنامه نگاری به دست 
می دهند. شغلی که در میانه تسلط نگاه 
اقتصادی بر مناسبات جامعه، خبرنگاران 
حرفه ای را به سمت شغل های دیگری 
روانه و بازار کار را بستر جذب نیروی های 

کم تجربه کرده اســت. این توضیح اما 
توصیف همه روزنامه نگاران، خبرنگاران 
و رسانه های آن ها نیست اما »17 مرداد« 
تنها فرصتی اســت که می توان از قطار 
رسانه که از خط خارج شده است، حرف 

زد! 
در ســال های اخیر بارها شنیده اید 
که روزنامه ای به دلیل مشــکالت مالی 
بسته شــده اســت، حقوق خبرنگاران 
پرداخت نشــده و یا با تأخیر چندماهه و 
آن هم نصفه و نیمه به حسابشــان واریز 
شده اســت. گرانی سرســام آور کاغذ، 
هزینه های زینــک و چاپ و هزینه های 
بیشــمار دیگر افزون بر فروش نرفتن 
روزنامه هــا و ... باعث شــده تا دســت 
مدیران مسئول برای پرداخت ها بسته 
باشــد و درنهایــت اگر هم نشــریه را 
تعطیل نکنند، یا اقدام بــه تعدیل نیرو 
 کنند یا کمترین میــزان پرداختی را به 
خبرنگاران خود داشته باشند. این موضوع 
معیشــت روزنامه نگاران و خبرنگاران 
را به مخاطره افکنده است و نیز موجب 
شــده تا حرفه ای ها از این شغل کناره 
بگیرند و افرادی باتجربه و دانش اندک 
جایگزین آن ها شوند.  جامعه رسانه ای 
به گواه مسئوالن و افکار عمومی از معدود 
جوامعی اســت که در تمام ساعات روز 
حتی در اوقات فراغــت در عرصه های 
مختلف به رصد و پایش می پردازد. حتی با 
برخی از سوژه ها زندگی می کند، از برخی 
از اتفاق ها ملول می شود یا حتی نسبت به 
رفتار طعنه آمیز دلگیر می شود. با تمام 
این تفاسیر حقوق یک روزنامه نگار به طور 
متوسط مبلغ دو میلیون و 500 هزارتا 3 
میلیون تومان است که برای یک زندگی 
عادی کفاف نمی دهــد. در کنار چنین 
حقوق پایینی نداشتن صنف و شرایط 

مطلوب بیمه ای را هم باید لحاظ کرد.  در 
سال های اخیر یکی از مشکالت بزرگ 
خبرنگاران تعدیل نیروهای گســترده 
بود که این تعدیل نیروها در دوران کرونا 
بیشتر هم شد. در این روزها بسیاری از 
رســانه ها نیروهای خود را کم کردند یا 
از صفحه های روزنامه کاســته اند. گروه 
زیادی از روزنامه نگاران در ماه های اخیر 
بیکار شدند و با وضعیت اسف بار مطبوعات 
ایران هنوز نتوانسته اند برای خود کاری 
پیدا کنند و برای یــک روزنامه نگار که 
ســال ها تحصیل و تجربه را در کارنامه 

خود دارد بیکاری یعنی مرگ!
یک معلول و بی شمار علت

یک خبرنــگار با حجمــی عظیم از 
ســختی کار باید با مشکالت معیشتی 
هم دست وپنجه نرم کند و سؤال اساسی 
آن ها این است چرا باوجود تورم فزاینده 
هرســاله یا بهتر بگوییم هــرروزه و باال 
رفتن قیمت کاالها و خدمات، تغییري 
در حقوق خبرنگاران مشاهده نمي شود؟ 
چرا هر چیزي در کشور ما مشمول تورم 
و گراني مي شود جز کلمه؟  این واقعیت 

تلخ چند علت دارد. یکــي از ویژگي ما 
ایراني ها این است که در شرایط تورمي 
اولین کاالیي که از ســبد مصرفي خود 
حذف یا کم مي کنیم، کاالهاي فرهنگي 
است که شامل نشریات هم مي شود. دوم 
اینکه به دلیل گسترش فضاي مجازي 
و انتقال فرآیند اطالع رساني از مکتوب 
به آنالین، مردم احساس نیاز کمتري به 
خرید روزنامه دارنــد و با کاهش فروش 
روزنامه ها، منابع مالي آن ها هم سیر نزولي 
یافته و تأثیر منفي خود را در میزان مزد 
خبرنگاران نشان مي دهد. کاهش درآمد 
از آگهي ها به علت تمایل آگهي دهندگان 
براي دیده شدن در فضاي مجازي مورد 
استقبال مردم و نیز کارساز نبودن یارانه 
دولتي ویــژه مطبوعات بــه دلیل تورم 
باال و فساد در توزیع باعث شده تا منابع 
مالي روزنامه ها بــراي بهبود پرداختي 
به خبرنگاران تحت فشــار مضاعف قرار 
گیرد. نکته تأثیرگــذار دیگر ناهمراهی 
ساختارهاي قانوني و ضعف فعالیت هاي 
صنفي در ایران است که مانع از پیگیري 
مؤثر جمعي براي افزایش حقوق منصفانه 
خبرنگاران مي شــود به نحوی که حتي 
تأخیرهای طوالني مــدت در پرداخت 
حقوق اندک بــه خبرنگاران یا پرداخت 
نکردن حقوق ناچیز کنوني هم از قابلیت 
پیگیري و پشــتوانه قانونــي و صنفي 
جدي محروم اســت. با این حال اغلب 
روزنامه نگاران به دلیل عرق و عالقه اي 
که به کارشان دارند اگر حقوقشان کم یا 
بد پرداخت شود و گاهي اصاًل پرداخت 
نشــود، بازهم نهایت صبوري را به خرج 
مي دهند و از پیگیري یا واکنش هاي تند 
خودداري مي کنند اما همین عشق به 
روزنامه نگاري، زمینه سوءاستفاده برخي 
مدیران مسئول و اسپانسرهاي روزنامه ها 
را فراهم مي کند و آنــان حتي باوجود 
داشتن سود و درآمد کافي از محل انتشار 
روزنامه، پرداخت حقوق مناسب و بهنگام 
روزنامه نگاران را از اولویت پرداختي هاي 

خود خارج مي کنند.
خبرنگاران از حمایت قانونی 

برخوردار نیستند
در قوانیــن فعلــی ما، مشــخصاً از 
روزنامه نگاران حمایت نمی شود و موضوع 
حقــوق خبرنــگاران و روزنامه نگاران 
موردتوجه نیست؛ به طوری که معموالً 
آنان در ذیل رسانه ها و مؤسسات رسانه ای 
تعریف  شــده اند و حمایت های قانونی 
الزم نه در قانون مطبوعات و نه در قوانین 
دیگر برای روزنامه نــگاران وجود ندارد 
درحالی که کار اصلی رسانه ها بر عهده 

آنان است.
 در کشور ما تهدید خبرنگار، گرفتن 
میکروفــون، برخوردهای توهین آمیز، 
بیرون کردن خبرنگاران از جلســات و 
تهدیدهای غیرمســتقیم یا تلفنی رخ 
می دهد هرچند که اخیــراً واکنش ها 
نسبت به حقوق این قشر و رعایت حقوق 

آنان خوب است اما به طورکلی در قوانین 
ما حمایت مصرحــی از روزنامه نگاران 
در این زمینــه دیده نمی شــود. برای 
مثال خبرنگاران بسیاری بوده اند که در 
پی پرسشــی از یک نماینده یا مسئول 
کتک خورده یا آسیب فیزیکی دیده اند 
و کســی از آن ها حمایت نکرده است. 
از ســوی دیگر خبرنگاران باید از ثبات 
شغلی برخوردار باشــند و روابط کاری 
باثبات و درآمد مکفی داشــته باشــند 
و درواقــع، وضعیت قــرارداد همکاری 
آنان نباید متزلزل باشد و سرگردان بین 
رسانه های مختلف شوند. برای رعایت 
حقــوق روزنامه نــگاران در این زمینه، 
حتماً بایــد قراردادهای نمونه حمایتی 
از روزنامه نگاران وجود داشــته باشد و 
حقوق روزنامه نگاران و طرف مقابل در 

آن به تصریح مشخص باشد. 
ابهامات و احکام مجمل قانونی

از ســوی دیگر باقر انصاری، وکیل 
پایه یک دادگستری معتقد است اطالعات 
روزنامه نگاران در رابطه با قوانین مرتبط با 
کارشان بسیار کم است. به گفته او قانون 
فعلی با قانون اساســی مغایرت جدی 
دارد؛ اصل ۲4 قانون اساســی انتشــار 
نشــریات را آزاد اعالم کرده اســت، اما 
قانون مطبوعات ما همان رویه زمان قبل 
از آزادی مطبوعات در جهــان را دنبال 
می کند که انتشار نشریه را »امتیاز«ی 
می داند که تنها باید به اشخاص خاصی 
اعطا شــود؛ این رویه از زمــان قاجار و 
پهلوی در کشور ما حاکم و اصالح نشده 
است. او همچنین بیان کرد: از نظر حدود 
نیز قانون فعلی از شــفافیت برخوردار 
نیست. انواع جرائم و مجازات در این قانون 
پیش بینی شده است و بسیاری از آن ها 
به قوانین دیگر ارجاع داده اند. نشریات و 
روزنامه نگاران دقیقاً نمی دانند چه امری 
از نظر این قانون جرم و ممنوع اســت و 
با فرض ارتکاب جــرم، چگونه و در چه 
مرجعی به آن رسیدگی خواهد شد و چه 
مجازاتی در پی خواهد داشت؛ ازاین رو، 
الزم اســت این ابهامات و احکام مجمل 
برطرف شــوند. انصــاری در خصوص 
اجرای ماده 4 قانــون مطبوعات مبنی 
بر اینکه هیچ مقــام دولتی یا غیردولتی 
نباید برای مطلب و مقاله ای مطبوعات 
را تحت فشار قرار دهد، بیان کرد: هنوز 
تعریفی از سانسور و فشــار بر نشریات 
ارائه نشده است و من شخصاً رأیی که از 
دادگستر ی ها در محکومیت سانسور یک 
نشریه به استناد این ماده صادرشده باشد، 
سراغ ندارم. شاید شاکی خصوصی وجود 
نداشته است و شاید هم ازنظر مقامات 
قضایی، فشار و سانسور، چندان قابلیت 
تعقیب ندارد کما اینکه مقامات قضایی ما 
اغلب نشریات را انذار می دهند تا حمایت.

 آینده نامعلوم روزنامه نگاری 
در ایران

در آســتانه روز خبرنگار همکاران 

ما در روزنامه شــهروند روزهای خوبی 
ندارند. این روزها خبر از تعطیلی روزنامه 
شهروند دست به دست فضای مجازی 
و رسانه ها می چرخد که نگرانی و بعضاً 
اعتراض برخی از اهالی رسانه را به همراه 
داشته است. شــهروند را همه به عنوان 
روزنامــه ای اجتماعی می شناســند و 
دلیل تعطیلی اش هرچه می تواند باشد، 
رغبت کمتر مردم به مطالعه روزنامه های 
کاغذی، شــیوع کرونا، گرانی کاغذ و یا 
خواست مدیران برای عدم انتشار روزنامه 
کاغذی و یا هر دلیل دیگری.  کالم آخر 
اینکه روزنامه نگاری در ایران یک زندگی 
آونگی اســت چراکه روزنامه نگاران در 
وضعیت خوف ورجای بودن و نبودن به سر 
می برند. باآنکه بر وضعیت روزنامه نگاری 
در ایران انتقادهای بسیاری وارد می شود 
اما  بســیاری از صاحب نظران این حوزه 
معتقدند روزنامه نگاری در ایران طی ۲5 
سال اخیر، درخشان ترین دوره خود را 
تجربه کرده است. بااین حال هزینه مزد 
و مزایای خبرنــگاران اگر بخواهد حتی 
مطابق با استانداردها پرداخت شود 10 
تا 15 درصد کل هزینه های آن رســانه 
هم نمی شود. سؤال اینجا است که چرا 
هزینه های مختلف پرداخت می شود، 
اما نوبت بــه خبرنگاران که می رســد، 
حداقلی ناچیز نصیب آنها می شــود؟ 
درآمد خبرنگاران کفــاف هزینه های 
زندگی آنها را نمی دهد و خبرنگار مجبور 
است که در چند رسانه کار کند و غم نان و 
گذران زندگی از کیفیت کار او کم می کند.  
خبرنگاری در جهان طي سال هاي اخیر 
با چالش هاي جدي هماننــد رقابت با 
شــبکه هاي اجتماعي جــذاب مواجه 
شــده که ایران هم از این قاعده مستثنا 
نیســت. عالوه بر این خبرنگاران کشور 
ما با چالش هاي بومي مهم نظیر حقوق 
ناکافي، نبود امنیت شــغلي و حمایت 
قانوني و نیز بهره مند نبودن از نهاد صنفي 
نیرومند دست به گریبان هستند که حل 
آن ها نیازمند عزم و هم افزایي ملي است. 
بد نیست مسئوالن دولتی الاقل به بهانه 
این روز پای درد دل خبرنگاران بنشینند 

و از مشکالت آن ها باخبر شوند.

نگاه »توسعه ایرانی« به مشکالت اهالی رسانه به بهانه روز خبرنگار؛

زندگی آونگی و در بیم  وامید بودن یا نبودن

خبر

حدود شــش ماه از شــیوع کرونا در کشور 
می گذرد و هرروز تعداد زیــادی از هم وطنان به 
این ویروس مبتال می شوند و برخی جان خود را 
از دســت می دهند. گزارش ها حاکی از این است 
که از روز سه شــنبه تا ظهر چهارشنبه دو هزار و 
۶97 بیمار جدید مبتالبه کووید-19 در کشــور 
شناسایی شد  و 185 بیمار کووید-19 نیز جان 

خود را از دست دادند.
تالش 5گروه ایرانی برای ساخت واکسن

ساخت واکسن کرونا همچنان یکی از داغ ترین 
سوژه های دنیاســت. ایران هم از این قافله عقب 
نمانده و پزشکان و محققان ماه ها است که روی 

ساخت واکسن کرونا تالش می کنند. 
بر همین اساس، روز گذشــته وزیر بهداشت 
از تالش حداقل پنج گروه برجســته ایرانی برای 
ساخت واکسن کرونا خبر داد و گفت: خیلی زود 
قرار اســت که مطالعات بالینی این واکسن ها بر 

روی انسان، آغاز شود. 

سعید نمکی گفته است در پاندمی کووید-19، 
دســتاوردهای بســیار خوبــی در عرصه های 
بین المللی داشتیم. در مرحله ورود این بیماری به 
ایران علیرغم مشکالت ناشی از تحریم ها، توانستیم 
آزمایش های تشخیصی را با کیت ساخت داخل 
انجام دهیم و در حوزه کیت تشخیصی، دستگاه 
ونتیالتور، ماسک و سایر اقالم موردنیاز گرچه در 
روزهای اول مجبور به واردات بودیم اما در کمتر از 
50 روزبه یک تولیدکننده مقتدر در سطح منطقه 

تبدیل شدیم.
۸ هزار نفر از وزارت بهداشت بر مراسم 

محرم نظارت می کنند
معــاون کل وزارت بهداشــت برخــی 
ممنوعیت هــای مراســم محــرم به ویــژه در 
استان هایی که مراســم های خاص با تجمع زیاد 
دارند را اعالم کرد و گفت: حدود 80 هزار هیئت 
رسمی در کشور داریم که هماهنگی ها و مذاکراتی 
با آن ها شــده اســت. آقای قمی رئیس سازمان 

تبلیغات اسالمی مسئولیت اعالم موارد و نظارت را 
خواهند داشت و از همه بهتر با ما همراهی می کنند. 
بر اســاس آیین نامه اصل کسانی که باید نکات را 
رعایت کنند مسئولین هیئت ها هستند و پس از 
آن ها مردم رعایت خواهند کرد. این در حالی است 
که حدود 8 هزار ناظر از وزارت بهداشت بر نکات 

مختلفی نظارت خواهند کرد.
تغییر رفتار ویروس نسبت به اسفندماه

علیرضا سلیمی، معاون آموزشی سازمان نظام 
پزشــکی اعالم کرد: تا حدودی در رفتار ویروس 
کرونا و مشکالتی که در بیمارستان ها بوده نسبت 
به اســفندماه تغییراتی داشــتیم. در اسفندماه 
بیماران زیادی به بیمارستان ها مراجعه می کردند، 
اما تعدادی از آن ها حال عمومی خوبی داشتند و به 
منازل برگشت داده می شدند، اما در حال حاضر 
بیمارانی که به بیمارستان ها مراجعه می کنند، 
بیماران بدحالی هستند که عمدتاً نیاز به بستری در 
آی سی یو و مراقبت های ویژه دارند که این موضوع 

کار را در بیمارستان ها بیشتر کرده و باعث شده که 
نیازمان از تخت های معمولی به سمت تخت های 
ویژه رود و فشــار زیادی روی برخی تخصص ها 
به ویژه روی متخصصین بیهوشی و مراقبت های 

ویژه افزایش یابد.
 احتمال تعطیلی پاساژهای 

»عالالدین« و »ارگ«
روز گذشته معاون نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس امنیــت تهــران از احتمــال تعطیلی 

پاســاژهای پرتــرددی خبر داد کــه در آن ها 
 پروتکل هــای بهداشــتی به صــورت کامل 

رعایت نمی شوند.
نادر مرادی گفت: در بررســی های صورت 
گرفته پاســاژ »عالالدین« و پاساژ »ارگ« که 
از اماکن صنفی پرتردد هســتند پروتکل های 
بهداشتی را به درستی رعایت نکرده که این امر 
احتمال افزایش شیوع این بیماری را در مردم 

افزایش می دهد.

وزیر بهداشت خبر داد:

آغاز مطالعات بالینی واکسن کرونای ایرانی روی انسان

خبرنگاران باید از ثبات 
شغلی برخوردار باشند 

و درآمد مکفی داشته 
باشند و درواقع، وضعیت 

قرارداد همکاری آنان نباید 
متزلزل باشد و سرگردان 

بین رسانه های مختلف 
شوند. برای رعایت حقوق 
خبرنگاران در این زمینه، 

حتماً باید قراردادهای 
نمونه حمایتی از آنها وجود 

داشته باشد

خبرنگاری، شغلی دشوار 
است با جایگاهی متزلزل و 
مخدوش. این واضح ترین 
تصویری است که وضعیت 
امروز خبرنگاری به دست 

می دهند. شغلی که در 
میانه تسلط نگاه اقتصادی 

بر مناسبات جامعه، 
خبرنگاران حرفه ای را به 

سمت شغل های دیگر روانه 
می کند
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