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مقدمه

ارتباط  وسايل  طريق  از  جامعه  رشد  و  عمومی  آگاهی های  گسترش  با 

جمعی مصرف رسانه ای در بین مردم روز به روز گسترش يافته است خواه 

اين دسترسی از طريق رسانه های مکتوب، الکترونیک، ديجیتال و يا ديداری 

شنیداری باشد. در اين بین با ورود انواع دستگاه های تلفن همراه پیشرفته به 

بازار و توسعه شبکه های اجتماعی اطلع رسانی ديگر به حوزه خبرنگاران 

و روزنامه نگاران محدود نمی شود بلکه تک تک افراد جامعه خود انعکاس  

دهنده رويدادهای مختلف شده اند که ظهور »شهروند خبرنگاران« خود مؤيد 

آنان  امنیت  و  جامعه  افراد  زندگی  بر  اخبار  تأثیر  شايد  است.  واقعیت  اين 

همچنین تقويت همبستگی های اجتماعی را بتوان از دليل استقبال گسترده 

افراد جامعه به ويژه در ايران از رونده برقرار ارتباط، اطلع رسانی و انتشار 

با  آشنايی  بین  اين  در  دانست.  اجتماعی  شبکه های  در  ويژه  به  رويدادها 

نگاری در  برای حرفه ای  نويسی گام موثری  ساختار اطلع رسانی و خبر 

نهاده  فراتر  را  پا  می خواهند  که  بود  کسانی خواهد  برای  ارتباطات  عرصه 

و با رويکردی علمی و تخصصی تر در عرصه اطلع رسانی فعالیت داشته 

باشند نگارنده بر اين باور است که فعالیت موثر در منظومه خبرنگاری نیاز 



مثلث خبرنگاری )از مبانی ارتباط جمعی تا خبرنویسی(

به توجه به سه اصل مهم دارد که عبارتند از: آگاهی از مبانی ارتباط جمعی، 

دانش تخصصی لزم و بهره گیری از تجارب کاربردی در واقع اين سه اصل 

را می توان به اضلع مثلثی تشبیه کرد که رمز موفقیت هر خبر نگاری است. 

 در اين مجموعه تلش شده است مباحث ضروری به صورت خلصه 

همراه با تجارب شخصی اينجانب در 15 سال سابقه روزنامه نگاری و فعالیت 

در خبر صدا و سیما برای علقمندان به عرصه اطلع رسانی تقديم گردد، 

بديهی است مباحث ديگری نیز در اين مسیر وجود دارد که تلش می شود 

در چاپ های آينده اضافه گردد، در اين بین دريافت نظرات، پیشنهادات و 

انتقادات مخاطبان گرامی مزيد امتنان خواهد بود. اين مجموعه تقديم به همه 

آنانی باد که به آگاهی مردم احترام می گذارند.

احسان فکور

پاييز 94

Fakour_parsa@yahoo.com
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فصل اول
تعریف ارتباط و شناخت 

وسایل ارتباطی

تعریف ارتباط و ارتباط جمعی

1 ـ مدل های ارتباطی

2 ـ وسایل ارتباطی

3 ـ وسایل ارتباطی نوین »توده« یا جمعی

4 ـ ویژگی های وسایل ارتباط جمعی



تعریف ارتباط و شناخت وسایل ارتباطي

تعریف ارتباط و ارتباط جمعی 
 برای ارتباط تعابیر مختلفی بکار رفته است. در اين رابطه توماس نیلسون1

 يکی از انديشمندان اين رشته می گويد: معنی لغت ارتباط از يک سو روشن 
واضح و از سوی ديگر پیچیده و غامض است. به عبارت ديگر در استفاده 
معمول از اين لغت، مفهوم آن روشن است ولی وقتی  به جستجوی تعیین 
حدود و کاربرد آن می پردازيم، مسئله پیچیده می شود. )محسنیان راد، ارتباط 

شناسی، 42:1380(
ارسطو فیلسوف يونانی شايد اولین انديشمندی باشد که 2300 سال پیش 
نخستین بار در زمینه ارتباط سخن گفته است. او در کتاب مطالعه معانی بیان 
که معمول آن را مترادف ارتباط می داند، در تعريف ارتباط می گويد: ارتباط، 
عبارت است از جستجو برای دست يافتن به کلیه وسايل و امکانات موجود 

برای ترغیب و اقناع ديگران.) محسنیان راد، ارتباط شناسی، 42:1380(
 شايد بتوان گفت اکثر تعاريفی که برای ارتباط ارائه شده است تا حدودی 

T.Nilson-1



فصل اول / تعریف ارتباط و شناخت وسایل ارتباطی

از تعريف ارسطو سرچشمه گرفته باشد به طور مثال: تئودورنیوکامپ معتقد 
است:

اراده  او  مورد  در  ديگری  که  بپذيرد  را  تايیدی  شخصی  هرگاه 
میان  اين  در  است.  کرده  برقرار  ارتباط  اولی  با  دومی  است،  کرده 
»کلودشنن2« جمله  آن  از  است  شده  ارائه  نیز  ديگری   تعاريف 

 اعتقاد دارد: ارتباط عبارت است از تمام روش هايی که ازطريق آن ممکن 
است ذهنی  بر ذهن ديگر  تاثیر بگذارد. اين عمل نه تنها با نوشتن يا صحبت 
رفتارهای  تمام  عمل  و  تئاتر  تصويری،  هنرهای  موسیقی،  با  بلکه   کردن 

انسانی عملی است )محسنیان راد، ارتباط شناسی 42:1380( 

مفرد،  به صورت    )Communication( ارتباط  واژه  طور خلصه  به 

منتقل  گیرنده  پیام  به  دهنده  پیام  از  پیام  آن،  در  که  است  فرآيندی  بیانگر 

می شود و به عبارت ديگر به گردش پیام بین فرستنده و گیرنده پیام مربوط 

می شود ويلبرشرام از دانشمندان علوم ارتباطات نظر فوق را تصديق می کند 

او می گويد مفهوم  ارتباط در واقع هماهنگ شدن فرستنده و گیرنده در رابطه 

با يک  پیام ويژه است. بعبارت ساده تر آنچه در فرايند ارتباط اهمیت دارد، 

بحث پیام و اطلعات است. يعنی اطلعات از طريق ارتباط انتقال می يابد. 

)دادگران، محمد، 15:1374(

1 ـ مدل های ارتباطی

از مدل داشته  تعريفی  ابتدا  ارتباطی لزم است  با مدل های  برای آشنايی 

K.Schannon -2
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مثلث خبرنگاری )از مبانی ارتباط جمعی تا خبرنویسی(

باشیم مدل جزيی کوچک يا بازسازی کوچکی از يک شیء بزرگ تر است 

بنابراين يک مدل می تواند  که از لحاظ کارکرد باشی واقعی يکسان است. 

به مساله ای پاسخ دهد و برای آن، راه حل هايی بیابد و به ما اجازه دهد تا به 

گونه  های مختلف  نسبت به يک وضعیت اقدام کنیم.

عناصر  و  ارتباطی  مدل های  شديم،  آشنا  بیشتر  مدل  مفهوم  با  که  حال   

تشکیل دهنده آن را بررسی می کنیم، اين عناصر عبارتند از:

1 ـ فرستنده  2 ـ پیام    3ـ  کانال )مسیر انتقال پیام( 4ـ  گیرنده )پیامگیر(

مدل های ارتباطی متفاوتند برخی تجربی و پاره ای توصیفی يا نظري اند. 

گروهی ساده مانند ارتباط میان فردی و شماری ديگر پیچیده اند نظیر ارتباط 

جمعی که هر يک به نیازهايی خاص پاسخ می دهند.

نظر وسعت و گستردگی  از  ارتباطی  به مدل های  بخواهیم  اگر  بنابراين   

عناصر تشکیل دهنده آنها توجه کنیم. می توانیم آنها را در دو قالب  مدل 

)دادگران،  نمايیم.  تقسیم  ارتباط جمعی  پیچیده  و  فردی  میان  ارتباط  ساده 

محمد، 15:1374(
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فصل اول / تعریف ارتباط و شناخت وسایل ارتباطی

مدل ساده ارتباطی ) ارتباط ميان فردی(

)مسیر بازخورد پیام در مدل ارتباط جمعی از پیامگیر به فرستنده نقطه چین است 

يعني کمي طول مي کشد و سريع و آني نیست.(

مدل پيچيده ارتباطی )ارتباط جمعی(

massage

پیام

Noise

Reciver

پیامگیر

بازخورد

Feed Back

Medium

 Sender

پیام دهنده

وسیله

بازخورد

پیام دهنده

پیامگیر

اختلل

اختلل

پیام Gate Keepers
دروازه بانان
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مثلث خبرنگاری )از مبانی ارتباط جمعی تا خبرنویسی(

 در اين نمودار  ها )اختلل( عواملی هستند که روند برقراری ارتباط يعنی  

انتقال پیام و بازخورد )پاسخ پیامگیر( را دچار اشکال می کنند و دروازه بانان 

)Gate keepers( عواملی هستند که پیام  ها را پس از گزينش و پردازش به 

سوی پیامگیران هدايت می کنند.

2 ـ وسایل ارتباطی 

 مبادله اطلعات و انديشه  ها بین افراد انسانی از شرايط ضروری زندگی 

اجتماعی است. برقراری ارتباط بین افراد و گروه  ها، مستلزم وسايل خاصی 

به  را  خويش  خواسته  های  و  پیام  ها  بتواند  انسان  آنها  کمک  به  که  است 

يکديگر منتقل کند، با محیط زندگی بهتر آشنا شود و خود را با آن هماهنگ 

سازد و يا برای بهبود شرايط آن اقدام نمايد، در اين میان بايد به اين نکته 

توجه داشت که فکر انسان از قدرت خارق العاده ای برخوردار است زيرا 

علوه بر ادراک واقعیت عینی اشیاء می تواند تصوير اشیاء و مسائلی که در 

ذهن منعکس می شود و وجود خارجی ندارد را نیز ادراک کند. در  اين میان 

نبايد فراموش کرد که فکر به طور مطلق وجود ندارد و برای خود نمايی 

آن بايد يک نوع وسیله مادی، يعنی زبان با آن همراه باشد. زبان دارای دو 

وظیفه اصلی است از يک طرف عامل ايجاد ارتباط و تفهیم بین انسان  هاست 

و از سوی ديگر وسیله فکر و بیان آن نیز به شمار می رود بنابراين زبان و 

يکی  حال  عین  در  ولی  ناپذيرند  جدا  و  دارند  پیوستگی  يکديگر  به  فکر 
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فصل اول / تعریف ارتباط و شناخت وسایل ارتباطی

نیستند، پس تنها بیان است که امکان ادراک انديشه  های ديگران  را به انسان 

می دهد و بدين نحو انعکاس واقعیت عینی اشیاء در ذهن انسان، تنها موقعی 

اجتماعي  و  بیروني  نمود  و  منتقل گردد  ديگران  به  که  است  ارزش  دارای 

يابد. برای حصول به چنین عملی بايد افکار را  مادی و يا قابل فهم نمود 

انتقال ساختن انعکاس واقعیت  های محیط زندگی  در  مادی کردن و قابل 

با وسايل و روش های گوناگون صورت می گیرد. دراين مورد  فکر انسان، 

کتاب  ها  دستی،  نوشته  موسیقی،  آهنگ های  تجسمی،  هنرهای  بیان شفاهی 

و...  اينترنت  تلويزيون،  و  راديو  عکس،  چاپی،  مجله  های  و  روزنامه  ها  و 

مهم ترين وسايل، محسوب می شوند. به طور کلی استفاده از وسايل مختلفی  

بکار می روند  انسانی و شناخت محیط زندگی  انديشه  های  انسان  برای  که 

تابع شرايط  اوضاع و احوال تاريخی جوامع  انسانی است، زيرا در هر جامعه 

به تناسب نیازها و پیشرفت های آن، برقراری ارتباط بین افراد و انتقال  افکار 

و اطلعات، وسايل، معینی  ايجاد می شوند، به طور مثال در جوامع اولیه  که 

انسان  ها در گروه  های بسیار کوچک در کنار هم زندگی می کردند جز زبان و 

بیان شفاهی، وسیله و روش ديگری برای ارتباط وجود نداشت.

شدند،  بیشتر  فاصله  ها  و  يافت  وسعت  زندگی  محیط  که  تدريج  به  اما 

انسان  هايی که دورتر از هم زندگی می کردند ناچار شدند بلندتر فرياد بزنند 

علمات،  دود،  آتش،  طبل،  از  يا  و  بگیرند  کمک  جارچی  ها  از  کم  کم  و 
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مثلث خبرنگاری )از مبانی ارتباط جمعی تا خبرنویسی(

تدريج خط  به  جوامع،   پیشرفت  با  ببرند.  بهره  ديگر  نماد  های  و  نشانه  ها 

يا  نظیر خط،  هیروگلیف مصری  با تصاوير و شکل های خاص  تجسمی، 

انتقال   برای  شفاهی  بیان  بر  علوه  توانستند  افراد  و  آمد  پديد  چینی  خط 

مقاصد خود به ديگران، از بیان کتبی و تصويری نیز استفاده نمايند. در واقع  

با غلبه بر محدوديت های مکانی و زمانی  ارتباطات غیر مستقیم را گسترش 

دهند. در اين میان در اواسط قرن، پانزدهم، اختراع صنعت چاپ در زمینه 

وسايل ارتباط انسانی انقلبی بزرگ ايجاد نمود. با تکثیر کتاب  ها، علوم و 

فنون بشری رو به رونق گذاشت و با پیدايش و پیشرفت روزنامه  ها امکانات 

تحولت  موازات  به  شد.  فراهم  اجتماعی  ارتباطات  توسعه  برای  فراوانی 

اقتصادی و اجتماعی دو قرن اخیر، وسايل فنی جديدی نظیر عکس، تلگراف 

تلفن، بی سیم، صفحه و نوار ضبط  صوت و فیلم برای ارتباطات اجتماعی 

ارتباطی نوين سمعی و بصری مانند،  نتیجه آن وسايل  ساخته شدند و در 

راديو، سینما و تلويزيون ايجاد شد و با امکانات تازه ای که برای انتقال سريع 

در  انسانی  وسیع  توده  های  اختیار  در  زندگی  روش  های  و  افکار  و  اخبار 

سراسر جهان قرار گرفت، عصر تازه ای در ارتباطات پديد آمد. 

استفاده  مورد  گوناگونی  ارتباطی  وسايل  تاريخ،  طول  در  ترتیب  بدين 

جوامع بشری واقع شدند که برخی از اين وسايل مانند زبان انسان از وسايل 

طبیعی به شمار می روند و بعضی ديگر مثل علمات و نشانه  ها و نمادهای 
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گوناگون از قبیل صدای طبل، مشعل يا دود، جنبه قراردادی دارند و گروهی 

ارتباط  وسايل  آنها  به  امروز  که  سینما  و  تلويزيون  مطبوعات،  نظیر  ديگر 

مصنوعی  می باشند،  انسان  ساخته  چون  می شود،  گفته  جمعی  يا  توده ای 

محسوب می گردند. همچنین در میان اين وسايل، تعدادی نظیر زبان، عامل 

ارتباط مستقیم يا شخصی، بین اعضای گروه  های کوچک انسانی می باشند و 

تعدادی ديگر چون کتاب، مطبوعات، راديو و تلويزيون از عوامل ارتباط غیر 

کاظم،  )معتمدنژاد،  انسانی هستند.  بزرگ  بین گروه های  مستقیم و جمعی، 

 )55:1379

3 ـ وسایل ارتباطی نوین »توده« یا جمعی 

تحولت اجتماعی و اقتصادی قرن  های هیجدهم و نوزدهم، سبب پیشرفت 

و تکامل مطبوعات گرديد. انقلب کبیر فرانسه، مطبوعات را در مبارزه بر 

ضد استبداد و کسب آزادی بصورت يک سلح مهم سیاسی در آورد و به 

همین سبب در رژيم دموکراسی آزادی گرا، به مطبوعات در کنار ارکان سه 

گانه ـ مقننه، قضائیه و مجريه، عنوان رکن چهارم »دموکراسی« داده شد.

افزايش  و  با صنعتی شدن جوامع غربی  بعد  به  نوزدهم  قرن  اواسط   از 

امکانات خود  با  ارتقاء سطح دانش و سواد علمی، مطبوعات  جمعیت  و 

ديگر به تنهايی نمی توانستند به عنوان مهم ترين وسیله ارتباطی، ايفای نقش 

نیازهای  روز  به  روز  عمومی،  آگاهی های  گسترش  موازات  به  زيرا  کنند 
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مثلث خبرنگاری )از مبانی ارتباط جمعی تا خبرنویسی(

از  که  پیدا می کردند  افراد علقه  و  افزايش می يافتند  نیز  ارتباطی و خبری 

سريع تری  و  بیشتر  اطلعات  ديگران  و  خود  زندگی  محیط  رويدادهای 

بدست آورند. بنابراين در کنار روزنامه  ها، بايد وسايل نوينی ايجاد می شدند 

که شرايط ارتباط مستقیم و فوری از راه  های دور، در سرزمین  های پهناور را 

تامین کنند. اختراع تلگراف و تلفن و بی سیم  و تکمیل تکنیک  های عکاسی، 

به تدريج اين شرايط  را فراهم ساخت و با ظهور راديو و سینما و تلويزيون  

وسايل ارتباطی تازه ای در کنار مطبوعات در اختیار انسان گذاشته شدند در 

اين رابطه مارشال مک لوهان يکی از دانشمندان علوم ارتباطات، عصر چاپ 

يا عصر گوتنبرگ را حاصل اختراع صنعت چاپ  در اواسط قرن پانزدهم 

می نامد. او معتقد است با اختراع راديو در قرن نوزدهم  عصر گوتنبرگ جای 

مارکنی می سپارد. )گوگلیلمو  يا عصر  الکترونیکی  ارتباط  به عصر  را  خود 

مارکنی 1895 ايتالیا3( 

4 ـ ویژگی  های وسایل ارتباط جمعی 

انتشار: سريع و آنی بودن ارتباطات اجتماعی معاصر از  الف ـ سرعت 

مهم ترين  خصلت های آنها بشمار می رود، در زمان  های قديم هفته  ها و حتی 

ماه  ها طول می کشید تا واقعه ای از راه دور به اطلع افراد برسد، اما اکنون در 

ظرف  چند دقیقه وحتی چند لحظه اخبار رويدادهايی که در دورترين نقاط 

دنیا اتفاق می افتند بوسیله روزنامه  ها، راديو  ها وتلويزيون ها در اختیار مردم 
Guglielmo Marconi  -3
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گذاشته می شوند.

در اين بین نقش شبکه  های تلويزيونی که از امکانات  ماهواره  ها نیز بهره 

انتشار اخبار و  ارتباط جمعی در سرعت  می جويند نسبت به ساير وسايل 

اطلعات ترديد ناپذير است.

ب ـ مداومت انتشار: اکنون وسايل مختلف ارتباط جمعی بدون انقطاع 

در تمام ساعات شبانه روز فعالیت می کنند  و به طور منظم و مداوم، پیام  های 

فراوان خود را در اختیار استفاده کنندگان می گذارند، مداومت انتشار پیام  ها 

از مهم ترين خصوصیات وسايل ارتباط جمعی بشمار می رود،  به طوری که 

می توان گفت، زندگی مطبوعات بعنوان نخستین  وسیله ارتباط جمعی، در 

واقع از زمانی آغاز می شود که انتشار آنها با نظم دوره ای و پیاپی صورت 

می گیرد در حال حاضر مطبوعات و برنامه  های مهم راديويی و تلويزيونی و 

همچنین فیلم  های سینمايی همه در ساعات ثابت شبانه روز و يا در روزهای 

معین هفته با فواصل يکنواخت به استفاده کنندگان عرضه می شوند، در اين 

به  نیز  ارتباطی  اين وسیله  يادآوری کرد که اگر چه  بايد  بین درباره سینما 

سالن های  در  روز  شبانه  معین  ساعات  در  مختلف  فیلم  های  نمايش  سبب 

سینمايی، دارای طرز کار منظم دوره ای و پیاپی می باشد، اما چون برخلف 

خبرها مطالب روزنامه  ها و برنامه  های راديويی و تلويزيونی، محتوای فیلم  ها 

يا هفته و  فیلم چندين روز  تغییر نمی کند و يک  نمايش  پیاپی  در دفعات 
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از لحاظ  را  باقی می ماند، نمی توان آن  پرده  بر روی  نیز  ماه  گاهی چندين 

مداومت انتشار، با ساير وسايل ارتباط جمعی هم خصلت شناخت.

پ  ـ وسعت جهانی حوزه انتشار: قدرت پخش وحوزه  انتشار وسايل 

يافته  العاده ای  فوق  گسترش  و  افزايش  معاصر  دوره  در  جمعی  ارتباط 

است، در حال حاضر برخلف عصر ارتباطات مستقیم که چهره به چهره  

راديو  مطبوعات  می کرد،  جلوگیری  آنها  نفوذ  توسعه  از  فردی  تماس های 

و تلويزيون و سینما به  افراد بی شمار انسانی امکان داده اند که نه تنها در 

داخل شهرها يا کشورها، بلکه در سراسر جهان نیز با يکديگر ارتباط داشته 

باشند شايد امروزه يک دلیل جهانی شدن اخبار و اطلعات را بتوان وجود 

خبرگزاری های ملی و بین المللی دانست که به کمک خبر نگاران خود با 

استفاده از تکنیک های جديد  مخابراتی اطلعات فراوانی از سراسر جهان 

بدست می آورند و به مطبوعات و راديوها و تلويزيون ها عرضه می کنند تا 

در اختیار خوانندگان، شنودگان وبینندگان بگذارند، در رابطه با وسعت حوزه 

اشاره راديوها در بین ساير وسايل ارتباط جمعی رتبه نخست را از آن خود 

کرده اند. زيرا پیشرفت راديو مانند مطبوعات، مستلزم گسترش سواد آموزی 

نیست و چون اين وسیله ارتباطی جنبه شنیدنی دارد، در شرايط و اوضاع 

و احوال ممالک توسعه نیافته هم اکثريت مردم می توانند از آن بهره برداری 

کنند، ضمنا نبايد فراموش کرد که ارزانی بهای راديوهای ترانزيستوری نیز 
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به پیشرفت  اين وسیله در کشورهای توسعه نیافته کمک کرده است و مردم 

اين کشورها برای خريد راديو بیش از خريد روزنامه آمادگی دارند.

ت ـ فراوانی و گوناگونی محتوا: وسايل ارتباط جمعی برای پاسخگويی 

آنان،  بیشتر  افزون استفاده کنندگان و جلب توجه هر چه  نیازهای روز  به 

پیشرفته،  منتشر می کنند، در کشورهای  فراوان و گوناگونی  بسیار  پیام  های 

ارتباطی  وسايل  تبلیغی  و  تفريحی  خبری،  برنامه  های  و  مطالب  فراوانی 

معاصر به حدی است که خوانندگان و شنودگان و بینندگان اغلب در برابر 

هجوم سیل آسای آنها خود را حیران و سرگردان احساس می کنند و چون 

آنها  نیاز  يا  آنچه مورد علقه  به  فقط  ندارند  را  آنها  از همه  استفاده  امکان 

است، توجه می نمايند. 

 در زمینه  فراوانی و تنوع محتوای سینما نسبت به ساير وسايل ارتباط 

جمعی محدودتر است چون سینما تنها وسیله  ارتباطی است که انسان جهت 

دسترسی به آن بايد از خانه خارج شود برای تماشای آن چند ساعت وقت 

اختصاص  دهد. برخلف سینما مطبوعات در اين مورد نسبت به ساير و 

سايل ارتباط جمعی از امکانات بیشتری برخوردارند زيرا روزنامه  ها علوه 

متعدد، سعی می کنند  انتشار چاپ های  با  در طول ساعات روز  که  اين  بر 

مانند راديوها و تلويزيون ها مطالب متعدد و متنوعی در اختیار افراد بگذارند، 

در مواقع لزوم به آسانی می توانند تعداد صفحات خود را نیز افزايش دهند 
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خوانندگان   به  زيادتری  مطالب  و  خبرها  خود  مختلف  قسمت های  در  و 

عرضه کنند به همین جهت در کشورهايی که مطبوعات در حال گسترش و 

پیشرفت هستند، مسئولن روزنامه  ها و مجله  ها کوشش می کنند برای جلب 

هر چه بیشتر خوانندگان بر تعداد صفحات خود بیفزايند  و در قسمت ها و 

ستون های گوناگون سیاسی، اقتصادی هنری ورزشی و... توقعات وسلیقه  های 

خاص مخاطبان خود را تامین نمايند. )معتمدنژاد، کاظم، 171:1379(
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فصل دوم
 وظایف وسایل ارتباط جمعی

الف ـ وظایف خبری و آموزشی 

 ب ـ وظایف  راهنمایی و رهبری 

 پ ـ وظایف تفریحی و تبلیغی 



وظایف وسایل ارتباط جمعی

از  استفاده  به  انسانی  وسیع  گروه های  افزون  روز  نیازهای  کلی  طور  به 

آورده  پديد  متعددی  اجتماعی  وظايف  وسايل  اين  برای  ارتباطی  وسايل 

است. )معتمدنژاد، کاظم، 3:1379( از آن جمله: 

 الف ـ وظایف خبری و آموزشی 

 برای آن که انسان بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامه دهد و در صحنه 

و  فردی  مسئولیت های  و  برگزيند  را  مناسب تر  راه  اجتماعی  فعالیت  های 

عمومی را با آگاهی کامل بعهده بگیرد،  بايد همیشه در  جريان  حوادث 

واتفاقاتی که هر لحظه در محیط اطراف و در دنیای بزرگ او روی می دهد، 

قرار داشته باشد، در عصر حاضر تنها چند ثانیه کافی است که يک خبر در 

دور افتاده ترين نقاط جهان  پخش شود.

به همین جهت است که اکنون در جهان، هیچ فردی پیدا نمی شود که با 

وسايل ارتباط جمعی سرو کار داشته باشد و حداقل  نام روسای کشورهای 



فصل دوم / وظایف وسایل ارتباطی جمعی

بزرگ و شخصیت های  سرشناس سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  و ورزشی  

را نشنیده باشد. 

 اين تحولت وضع جهان را از لحاظ روابط اجتماعی به کلی دگرگون 

حواس  عادی  توانايی  از  بیشتر  خیلی  امروزی  بشر  درک  قدرت  کرده اند. 

پنجگانه و امکانات فردی وی توسعه يافته است و بدون ترديد در اين میان 

اصلی  عوامل  از  وسینماها  تلويزيون ها   راديوها،  خبرگزاری ها،  روزنامه  ها، 

وسايل  اساسی  نقش  و  وظیفه  بنابراين   می باشند.  العاده  فوق  تحول  اين 

ارتباطی انتشار جريان رويدادهای اجتماعی است و همین امر به انسان امکان 

فردی  احتیاجات  آن  به  توجه  با  و  بشناسند  بهتر  را  زندگی  می دهد محیط 

ياجمعی را مرتفع سازد در برابر ديگران راه و رسم شايسته ای پیش بگیرد و 

انديشه  های خوب بدست آورد. به طور کلی بعنوان عضوی از اعضای جامعه  

آسايش  و  آزادی  با  و  مسئولیت های خويش،  و  حقوق  به  کامل  آگاهی  با 

ارتباطی،  تحلیل وظايف خبری وسايل  و  با تجزيه  ادامه  دهد،  زندگی  به 

اطلعات  انتشار  محصول  که  را  آنها  پرورشی  و  آموزشی  نقش  می توان  

عینی و ارايه روش هايی صحیح زندگی است را نیز معرفی کرد. بايد دانست 

فرهنگی  و  علمی  گوناگون  خبرهای  انتشار  و  تهیه  با  ارتباطی  وسايل   که 

می توانند معلومات جديد و اکتشافات تازه ای را در اختیار افراد بگذارند افق 

اين  آنان را تسريع بخشد. در  نیازهای  تامین  آنها را گسترش دهند و  ديد 
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بین اهمیت وظیفه آموزشی وسايل ارتباطی در جوامع معاصر به حدی است 

که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات راديو، تلويزيون و سینما نقش 

آموزش موازی يا آموزش دائمی قايل شده اند، جامعه شناسان معتقدند که 

وسايل ارتباطی، با پخش اطلعات و معلومات جديد به موازات  کوشش  

و  علمی  دانسته  های  و  می دهند  انجام  آموزشی  وظیفه  استادان،  و  معلمان 

فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجويان را تکمیل می کنند.

ب ـ وظایف  راهنمایی و رهبری 

 نقش رهبری کننده وسايل ارتباطی وتاثیر آنها در بیداری و ارشاد افکار 

عمومی اکنون، بر هیچ کس پوشیده  نیست و روز به روز نیز بر اهمیت آن 

افزوده  می شود چنانکه می دانیم مطبوعات در دو قرن گذشته در مبارزات 

آزاديخواه ملل جهان تاثیر قاطع داشته اند و در میدان اين مبارزات برای طرد 

استبداد و کسب دموکراسی از سلح های برنده سیاسی بوده اند. اگر به سیر 

مبارزات  که  می کنیم  مشاهده  نمايیم  توجه  اخیر  قرن  دو  سیاسی  تحولت 

و  رفت  پیش  مهم  عوامل  از  وبیان  فکر  آزادی  تامین  برای  انسان  مختلف 

گسترش وسايل ارتباطی بوده اند، بر اثر مبارزات اصل آزادی مطبوعات که 

برای اولین بار در اعلمیه حقوق بشر و شهروند انقلب کبیر فرانسه در سال 

1789 میلدی به رسمیت شناخته شده بود  به تدريج در بسیاری از کشورها 

به اجرا در آمد و بدين وسیله قدرت سیاسی  حکومت ها تعديل گرديد و 
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مطبوعات به رکن چهارم دموکراسی تبديل شدند. در تکمیل بحث وظايف 

وسايل  اين  کلی   طور  به  گفت  بايد  ارتباطی  وسايل  رهبری  و  راهنمايی 

می توانند در توسعه  اجتماعی و اقتصادی جوامع، مخصوصا  در کشورهای 

در حال توسعه، وظايف بسیار حساسی  عهده دار شوند، روزنامه ها، راديوها 

و تلويزيون ها با پخش و گسترش انديشه های نو در واقع وجدان اجتماعی 

افراد را بیدار می کنند و با آشنا ساختن آنان به اهمیت اجرای برنامه های مهم 

قبیل   از  اساسی  لزوم تحولت  به  را  مملکتی توجه سريع و وسیع همگان 

با بی سوادی و گسترش وسايل رفاه اجتماعی جلب  تعديل ثروت، مبارزه 

می کنند و آنان را برای شرکت در زندگی عمومی و دفاع از حقوق فردی و 

اجتماعی و قبول مسئولیت های بیشتر، آماده می سازند. بدين طريق مشاهده  

وسايل  کننده  رهبری  و  دهنده   آموزش  کننده،  آگاه  وظايف  که  می شود 

ارتباطی همه مکمل يکديگرند.

 پ ـ وظایف تفریحی و تبلیغی 

و  راهنمايی  آموزشی،  خبری،  مهم  وظايف  بر  علوه  ارتباطی،  وسايل   

رهبری که در سازندگی و آمادگی افراد برای زندگی اجتماعی نقش اساسی 

دارند، وظايف تفريحی و تبلیغی نیز انجام می دهند وسايل ارتباطی با انجام 

وظايف اخیر بیشتر از لحاظ روانی روی اعتماد افراد تاثیر می گذارند و در 

صورتی که باعث سرگرم شدن افراد و پر کردن اوقات آنان گردند، نقش 
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تفريحی دارند و هر گاه به منظور  جلب توجه و ايجاد  اعتقاد و اطمینان مورد 

بهره برداری قرار گیرند، دارای نقش تبلیغی هستند. در حال حاضر  روزنامه ها 

و  مطالب  و پخش  انتشار  با  سینماها،  و  تلويزيون ها  و  راديوها  مجله ها،  و 

برنامه های گوناگون خود از بهترين وسايل تفريحی و سرگرمی افراد بشمار 

می روند خبرها، مطالب و داستان های مصور مطبوعات برنامه های موسیقی 

و هنری راديوها و تلويزيون ها، فیلم های متنوع تلويزيونی و سینمايی، اکنون 

در تمام اوقات شبانه روز می توانند انسان را سرگرم کنند و آنان را از غوغا و 

اضطراب محیط کار و زندگی دور نگهدارند و برای آنان يک محیط فراغت 

و آسايش مناسب ايجاد نمايند.

تبلیغی   مهم  نقش  فوق، يک  گوناگون  بر وظايف  ارتباطی علوه  وسايل 

يا  مسلکی  و  سیاسی  تاثیر هدف های  تحت  عمل چون  در  آنها  دارند،  نیز 

خبری  برنامه های  پخش  ضمن  دارند،  قرار  کنندگانشان  اداره  مالی  منافع 

انجام  نیز  بازرگانی  و  سیاسی،  تبلیغات  برنامه ها،  اين  کنار  در  آموزشی  و 

می دهند که در اغلب موارد توجه به اين نوع تبلیغات، اطلعات و انتشارات 

اجتماعی وسايل ارتباطی را تحت الشعاع قرار می دهد، به طوری که عمل 

از جهت  ارتباطی  وسايل  می گردند.  تبديل  تبلیغاتی  وسايل  به  وسايل  اين 

اقتصادی نیز بیشتر در راه منافع صاحبان سرمايه ها خدمت می کنند و بجای 

آن که پیشرفت های صنعتی و تولید کالهای مصرفی را به سوی خدمت به 
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از طریق خرمشهر و مرز شلمچه

اعزام زائران عتبات عالیات  به زودی آغاز می شود

آبادان ـ خبرنگار قدس:  به زودی مردم خوزستان می توانند از طريق مرز 

شلمچه به عتبات عالیات در کشور عراق مشرف شوند.

 معاون برنامه ريزی و اداری مالی استانداری خوزستان با اعلم اين مطلب 

افزود: با هماهنگی به عمل آمده به زودی مردم خوزستان می توانند به منظور 

زيارت عتبات عالیات از مرز شلمچه به کشور عراق عزيمت کنند.

 فرامند هاشمی زاده گفت: با انجام اين امر مردم شريف خوزستان مسافت 

کمتري را طي کرده و مشکلت کمتری را برای رسیدن به عتبات عالیات 

متحمل خواهند شد.

نخستین  را  عالیات  عتبات  به  از شهرستان خرمشهر  زيارتی  کاروان  وی 

کاروانی اعلم کرد که از طريق مرز شلمچه به منظور زيارت عتبات عالیات  

راهی کشور عراق می شود.

با عراق در   يادآور می شود مرز شلمچه همچنین برای مبادلت تجاری 

در  تجاری  مبادلت  و  عتبات  به  زائران   اعزام  و  است   شدن  آماده  حال 

شکوفايی شهرستان خرمشهر به شدت موثر خواهد بود.

*******

نمونه تنظيم خبر به سبک تاریخي
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شهردار مشهد از بين شش گزینه انتخاب می شود

سخنگوی منتخبین دومین دوره ی شورای شهر مشهد به خبرنگار ما گفت: 

»برای انتخاب شهردار مشهد با 800 نفر از کانديداها، صاحبنظران و احزاب 

از جمله احزاب چپ و راست کشور مکاتبه کرده و با ارسال پرسشنامه  هايی 

از آنها خواستیم، نظرات خود را در مورد شرايط لزم برای شهردار آينده ذکر 

کرده و سه گزينه را به تصدی پست شهرداری پیشنهاد دهند«

 دکتر علی اکبر رزمی افزود: »در نتیجه ی مکاتبات، 80 نفر پیشنهاد شدند که در 

مرحله بعدی 22 نفر از آنها رأی آورده و ما از آنها خواستیم، برنامه  های خويش 

را ارائه دهند که تعدادی از آنها به ما پاسخ ندادند و در مرحله نهايی 6 نفر انتخاب 

شدند که به زودی يکی از آنها به عنوان شهردار معرفی خواهد شد«

*******

روزنامه خراسان
کشف ذخایر نفت سبک در ميدان خيام به ارزش 6/13 ميليارد دلر

 مدير عامل شرکت نفت ملی ايران از کشف 758 میلیون بشکه  نفت سبک  

اين میدان توان تولید  135AP  در میدان خیام خبر داد و گفت  با درجه 

روزانه 35 هزار بشکه نفت را داراست. به گزارش فارس، احمد قلعه بانی 
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افزود: حجم ذخیره در جای مورد انتظار در اين میدان 758 میلیون بشکه 

است که حدود22 درصد از اين میزان قابل استحصال است و بر اين اساس 

وی  بود  خواهد  بشکه  میلیون   170 معادل  آن  استحصال  قابل  نفت  حجم 

يادآور شد از آن جا که اين میدان توان تولید 35 هزار بشکه نفت در روز با 

درجه 135AP  را دارد و در صورت فرض قیمت 80 دلر برای هر بشکه 

نفت خام، ارزش اقتصادی نفت خام قابل برداشت اين میدان در حدود13 

میلیارد و 600 میلیون دلر خواهد بود. مدير عامل شرکت ملی نفت ايران 

 5/21 طول  به  فارس،  خلیج  حاشیه  در  خشکی  میدان  اين  کرد:  تصريح 

کیلومتر و عرض 4/5 کیلومتر، در30 کیلومتری غرب بندر مقام قرار دارد.

*******

یارانه نقدی و سهميه 60 ليتری بنزین
از ساعت 24 امشب قابل برداشت خواهد بود

 يارانه نقدی مرحله چهارم 5/72 میلیون ايرانی و 60 لیتر سهمیه بنزين 

400 تومانی از ساعت 24 امروز شنبه قابل برداشت خواهد بود به گزارش 

مهر، براساس اعلم مسئولن دولتی، يارانه نقدی مرحله چهارم ازساعت 24 

شنبه قابل برداشت خواهد بود براساس جديدترين آمارهای به ثبت رسیده 
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 73 از  بیش  به  نقدی  يارانه  دريافت  متقاضیان  ايران،  آمار  مرکز  سايت  در 

میلیون و 600 هزارنفر رسیده است. 

60 لیتر بنزين سهمیه با قیمت 400 تومان و سهمیه گازوئیل خودروهای 

ديزلی 31 ارديبهشت به کارت  های سوخت واريز می شود. 

*******

جمع آوری بيش از 2 هزار دیش ماهواره در غرب تهران
 فرمانده يگان امداد تهران بزرگ از اجرای طرح »جمع آوری تجهیزات 

قابل  مقادير  راستا  اين  افزود: در  و  داد  پايتخت خبر  ماهواره ای« در غرب 

ايسنا،  گزارش  به  شد.  ضبط  و  کشف  ماهواره  ديش  و  بی  ان  ال  توجهی 

ماهواره  تجهیزات  آوری  جمع  طرح  اجرای  از  مطهری،  اردشیر  سرهنگ 

در غرب پايتخت در روز پنج شنبه 29 ارديبهشت خبر داد و افزود در اين 

طرح 13 تیم عملیاتی متشکل از 8 نفر در محدوده بلوار فردوس غربی و 

خیابان  های مرزداران و البرز به انجام مأموريت پرداختند وی اضافه کرد: در 

اين طرح 2 هزار و 732 عدد ديش، 4 هزار و 18 عدد ال ان بی، 39 عدد 

موتور گردون و 92 عدد سوئیچ جمع آوری شد.

با کسب یک طل و سه نقره

تيم ملي کشتي آزاد ایران قهرمان آسيا نشد
با کسب مدال نقره عرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم ايران شانس قهرمانی 
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در بیست و چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا را از دست 

داد و با کسب يک مدال طل و 3 نقره نايب قهرمان آسیا شد.

 روز نخست اين دوره از رقابت ها با درخشش آزادکاران ايران همراه بود 

اما تیم  ملی کشورمان نتوانست در عین شايستگی قهرمانی خود را تکرار کند 

تیم ملی ايران در روز نخست توسط احسان امینی در وزن 84 کیلوگرم اولین 

مدال خود را کسب کرد امینی که با شکست کشتی گیرانی از چین، ازبکستان 

و تاجیکستان به ديدار پايانی راه يافته بود در اين مسابقه کانات برديیف از 

قزاقستان را با نتیجه  4بر 3 شکست داد و صاحب گردن آويز طل شد.

 همچنین در روز نخست مصطفی آقاجانی در وزن 60 کیلوگرم که در 3 

دوره کشتی گیران پر قدرتی از کره جنوبی، کره شمالی و ژاپن را پشت سر 

گذاشته بود، در ديدار نهايی مقابل »دارن پوماگاريف« از قزاقستان با نتیجه 

سه بر يک شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

 مرتضی رضايی ديگر نماينده ايران در وزن 74 کیلوگرم با يک پیروزی و 

2 شکست پنجم شد ياسر حیدر قلی نژاد در وزن 55 کیلوگرم با يک پیروزی 

 66 وزن  در  خانی  مصطفی حسین  و  رسید  هفتم  مقام  به  يک شکست  و 

کیلوگرم با يک شکست به مقام نهم بسنده کرد.

 اما در روز دوم و پايانی اين رقابت ها عرفان امیری با شکست از کشتی گیر 

ازبکستانی به مدال نقره آسیا بسنده کرد و راه رسیدن تیم ملی کشتی را به 
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قهرمانی آسیا بست. در فینال وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی آسیا در 

تاشکند ازبکستان، عرفان امیری در مصاف با قربان قربان اف نايب قهرمان 

بازی های آسیايی گوانگجو از ازبکستان  سه بر يک شکست خورد تا نايب 

قهرمان آسیا شود. در آخرين ديدار اين رقابت ها کمیل قاسمی در وزن 120 

کیلوگرم برابر آرتور تايمازوف از ازبکستان شکست را پذيرا شد.

 کشتی آزاد ايران تا به حال بیست بار قهرمان آسیا شده بود اما اين بار جام 

جهانی را به ازبکستان واگذار کرد.

*******

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبر داد:

11 هزار نفر در رابطه با »شيشه« طی2 ماه اخير دستگير شدند
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با تشريح جزيیات کشف بیش از 

يک تن انواع مواد مخدر در کرمان، از کشف بیش از 975 کیلوگرم پودر 

»افدرين« در 70 روز اخیر در سراسر کشور خبر داد و گفت: محموله  های 

»افدرين« که پیش ساز مواد مخدر شیشه است به صورت پودر وارد کشور 

می شود. سردار حمید رضا حسین آبادی در گفت و گو با ايسنا، اظهار کرد: 

در چند روز اخیر در يک عملیات 2 روزه مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
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قاچاقچیان، يک تن و 197  با  استان کرمان در درگیری  يگان  عملیاتی  و 

کیلوگرم مواد مخدر را کشف کردند که از اين میزان 869 کیلوگرم ترياک، 

318 کیلوگرم مرفین و حدود50 کیلوگرم مواد مخدر شیشه بوده است. وی 

با بیان اين که برای اولین بار است که مواد مخدر شیشه از مسیر پاکستان 

وارد کشور شده است، افزود: قاچاقچیان به وسیله 2 خودروی لنکوروز و 

2 موتورسیکلت اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده بودند که پس از درگیری 

در مناطق صعب العبور، اين محموله توسط مأموران کشف شد و شواهد امر 

نشان می دهد که 2 تن از قاچاقچیان نیز زخمی شده اند به گفته حسین آبادی، 

در اين عملیات يک قبضه اسلحه و مقدار زيادی فشنگ، همچنین 2 دستگاه 

موتور سیکلت و 2 دستگاه خودروی لندکروز نیز کشف شد.

مواد  ورود  وضعیت  درباره  ناجا  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس   

از اواسط سال گذشته متوجه شديم که  مخدر شیشه به کشور اظهار کرد: 

محموله  های پیش ساز »افدرين« از کشور عراق و از مناطق سردشت و بانه 

وارد ايران می شود. وی با بیان اين که قاچاقچیان پس از ورود، اين قرص  ها 

را از جلدش خارج کرده و در اختیار قاچاقچیان قرار می دادند، افزود: در 

اين رابطه اقدامات بسیاری در استان  های کردستان و آذربايجان غربی انجام 

شد، به طوری که حدود 2 تن و 800 کیلوگرم »افدرين« که مواد اولیه تولید 

شیشه محسوب می شود، در شهرهای مختلف کشف شد. حسین آبادی ادامه 
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داد: در اواخر سال گذشته در استان  های شرقی کشور به ويژه در سیستان و 

بلوچستان، کرمان و يزد مشاهده شد که محموله  ها از کشور آلمان به پاکستان 

منتقل و پس از آن به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

گذشته  نیم  و  ماه  يک  در  که  بیان  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 

محموله  های 375 کیلوگرمی »افدرين« درسیستان و بلوچستان و يک محموله 

101 کیلوگرمی از اين ماده در آذربايجان غربی کشف شد، افزود: آمار نشان 

کشور  وارد  پاکستان  مرز  از  شیشه  مخدر  مواد  پیش ساز  محموله  که  می داد 

مخدر  مواد  ورود  از  جلوگیری  منظور  به  داد:  ادامه  آبادی  حسین  می شود. 

شیشه به کشور اقداماتی همچون اعلم گزارش به مبادی بین المللی، پیگیری 

يگان  های عملیاتی، توجه ويژه مأموران مبارزه با مواد مخدر به خصوص در 

مبادی مرزی به ويژه  در رابطه با کنترل محموله  های دارويی، تولید و تکثیر 

بروشورهای مواد پیش ساز و آشنايی ماموران با اين مواد صورت گرفته است.

 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اين که در 70 روز اخیر بیش 

از 975 کیلوگرم پودر »افدرين« در سراسر کشور توسط پلیس کشف شده 

است، افزود: در اين مدت مأموران پلیس بیش از 170 کیلوگرم  مواد مخدر 

شیشه را در کشور کشف کردند و بیش از 11 هزار نفر نیز در رابطه با خريد 

و فروش، حمل، ترانزيت و مصرف شیشه دستگیر شدند. به گفته وی، میزان 

دستگیری  ها در حوزه مواد مخدر صنعتی در اين مدت در مقايسه با مدت 
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مشابه به سال گذشته 90 درصد افزايش را نشان می دهد.

*******

دو ایستگاه آتش نشانی در مشهد  به بهره برداری رسيد
امیر سپهر/ با افتتاح دو ايستگاه آتش نشانی ديگر تعداد ايستگاه  های آتش 

مراسم  در  به گزارش خراسان  يافت.  افزايش  ايستگاه  به 32  نشانی مشهد 

بهره برداری از اين ايستگاه  ها که صبح پنج شنبه در مشهد برگزار شد، معاون 

بیان اين که در آغاز دور سوم شورای  با  خدمات شهری شهرداری مشهد 

اسلمی شهر مشهد 22 ايستگاه آتش نشانی در شهر وجود داشت تصريح 

کرد: طی سه سال گذشته اين تعداد به 32 ايستگاه رسیده است که نسبت به 

قبل افزايش 41 درصدی نشان می دهد سید خلیل کاظمی از در حال  ساخت 

تعداد  به  اشاره  با  و  داد  نشانی ديگر در مشهد خبر  ايستگاه آتش  بودن 8 

ماشین الت آتش نشانی مشهد گفت: تعداد اين ماشین الت از 95 دستگاه 

در سال 85  به 135 دستگاه رسیده است. وی همچنین از رشد 217 درصدی 

بودجه حوزه آتش نشانی و خدمات ايمنی مشهد طی همین مدت خبر داد 

و تصريح کرد: زمان رسیدن به حريق يا حادثه از 4/5 دقیقه در سال 85  به 

2/4 دقیقه در سال 89 کاهش يافته است. کاظمی گفت: در سال 86 حدود 

387 نفر )به طور ثابت( در سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی مشهد فعال 
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بودند که اين رقم با وجود افزايش 41 درصد تعداد ايستگاه  ها به 385 نفر 

کاهش يافته است!

 وی افزود: تقاضای ما از وزارت کشور اين است که مجوز استخدامی را 

برای رفع اين مشکل در مشهد صادر کند.

*******

فائو: هر سال یک سوم غذای توليدی در جهان 
دور ریخته می شود

 سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل اعلم کرد که هر سال حدود يک 

سوم غذای تولیدی در جهان )حدود 3/1 میلیون تن(  دور ريخته می شود به 

گزارش فارس، فائو درگزارشی نوشت: با توجه به محدوديت دسترسی به 

منابع طبیعی نکته ای که اهمیت بیشتری دارد کاهش میزان زباله  های غذايی 

است و نه افزايش تولید. فائو اعلم کرد میزان غذايی  که هر سال نابود و 

دور ريخته می شود برابر با بیش از نیمی از غلت سالنه جهان است و اين 

درحالی است که به نوشته خبرگزاری فرانسه بیش از 925 میلیون نفر در 

گزارش  اين  اساس  بر  هستند.  گريبان  به  گرسنگی دست  با  جهان  سراسر 

نابودی  دلیل  به  غذا  نابودی  اول  درجه  در  توسعه  حال  در  کشورهای  در 

محصولت يا امکانات کم است. در کشورهای در حال توسعه مشکل مربوط 
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به مصرف کنندگان است که غذای کامل قابل مصرف را درون سطل زباله 

مصرف  شمالی  آمريکای  و  اروپا  در  که  آمده  گزارش  اين  در  می اندازند 

کنندگان بین 95 تا 115 کیلوگرم غذا  در سال را دور می ريزند.

*******

از اطلعات و گزارش های زیر خبری به سبک هرم وارونه در 

پنج پاراگراف تنظيم کنيد

موضوع جلسه کارگروه اشتغال مشهد
 سخنرانی اصلی: علی اکبر لباف مدير کل اداره کار خراسان رضوی

گفتگوهای مطرح شده در اين جلسه:

1( اختصاص 9 میلیارد تومان برای ايجاد مشاغل خانگی در مشهد 

2( ايجاد 5 هزار شغل خانگی در مشهد

3( ثبت نام 5 هزار نفر در خراسان رضوی برای فعالیت در مشاغل خانگی 

4( تصويب 213 فعالیت شغلی در ستاد مشاغل خانگی کشور 

5( ايجاد 100 هزار شغل خانگی تا پايان امسال در استان خراسان رضوی

6( اختصاص163 میلیارد تومان تسهیلت برای ايجاد مشاغل خانگی در 
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استان 

7( پرداخت 3 تا 5 میلیون تومان وام به متقاضیان ايجاد مشاغل خانگی در استان

8( بیکاری حدود 120 هزار نفر از جمعیت آماده به کار استان خراسان 

رضوی در حال حاضر.

*******

رئيس کميسيون فرهنگی اجتماعی شورای اسلمی شهر مشهد؛

عملکرد 50 درصد مساجد مشهد رضایت بخش نيست
مبارک رمضان  ماه  فرا رسیدن  آستانه  فاطمه شوشتری: در  ـ   گروه خبر 

و نقش محوری مساجد در انجام فرايض معنوی اين ماه، رئیس کمیسیون 

مساجد  از  انتظارات  گفت:  مشهد  شهر  اسلمی  اجتماعی شورای  فرهنگی 

فراتر از وضعیت موجود است، چرا که هدف از کار در مساجد فقط برگزاری 

مسابقات و جشن  های مختلف نیست، بلکه اقامه به هنگام نماز و برنامه ريزی 

برای حضور پرشور جوانان در صفوف نماز هدف اصلی است.

 غلمرضا بصیری پور در گفتگو با شهر آرا، با تأکید بر نقش مساجد در 

تربیت نوجوانان و جوانان اظهار داشت: هیئت امنا، امام جماعت، کانون و 

بسیج مساجد از جمله مهم ترين تشکیلت در هر مسجدی هستند که مسئول 

تربیت جوانان در ايام سال به ويژه در ماه مبارک رمضان هستند. وی ادامه 
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اين  از  داد: در شهر مشهد حدود يکهزار مسجد است که فقط 50 درصد 

مساجد در کارهای فرهنگی، اجتماعی موفق عمل می کنند.

 به گفته وی، عملکرد50 درصد مساجد به دلیل ناهماهنگی  های موجود 

هنوز در  مرحله رضايتبخش نیست.

 وی تعطیلی مساجد بعد از برگزاری نماز جماعت را از ايرادات اصلی 

مساجد دانست و خاطر نشان کرد: متأسفانه درمساجد مشهد بعد از برگزاری 

پايتخت  برای  بزرگی  مشکل  اين  و  می شود  بسته  مردم  روی  به  در  نماز 

معنوی کشور است و بايد رفع شود.

 رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلمی شهر مشهد با تأکید بر 

کمک خیران برای ساخت و تکمیل مساجد در مشهد افزود: در حال حاضر 

فقط500 الی 600 مسجد در مشهد در وضعیت مناسبی قرار دارند و بقیه 

مساجد يا فرسوده اند و يا اين که هنوز تکمیل نشده اند. 

 وی ادامه داد: در حال حاضر در مشهد بیش از 150 مسجد وجود دارد که 

متأسفانه به دليل مختلف نیمه تمام مانده اند که با توجه به نقش اين اماکن مقدس 

در ماه مبارک رمضان بايد خیران در تکمیل اين پروژه  ها بیشتر تلش کنند. 

پراکندگی مساجد در  با  اين عضو شورای اسلمی شهر مشهد در رابطه 

سطح شهر مشهد نیز، تصريح کرد: نقاط مرکزی و حاشیه حرم مطهر رضوی 

از نظر پراکندگی مساجد در وضعیت خوبی هستند، اما متأسفانه غرب مشهد 

با وجود جمعیت زياد مساجد بسیار کمی دارد.
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*******            

آمارهای سازمان ثبت احوال مشخص کرد:

افزایش 1/9 درصدی طلق و 2/0 درصدی از ازدواج 
در سال89

 آمارهای سازمان ثبت احوال در مورد میزان ازدواج و طلق  های ثبت شده 

در سال 89 حاکی از آن است که طلق با 137 هزار و 200 مورد در سال 

گذشته رشد 1/9  درصدی نسبت به سال 88  و ازدواج با 891 هزار و 627 

مورد از افزايش 2/0 درصدی برخوردار بوده است. بر مبنای اين آمار در 

سال گذشته در هر شبانه روز به طور متوسط 2 هزار و 443 و درهر ساعت 

102 ازدواج به ثبت رسیده است. همچنین در سال 89  در هر شبانه روز 

374 واقعه طلق  و در هر ساعت 16 طلق  به ثبت رسیده است اما تحلیل 

آمارهای ازدواج و طلق در سال گذشته نشان می دهد  که درصد تغییرات 

طلق )نرخ رشد طلق( در سال 89 نسبت به سال 88 در مقايسه با درصد 

از 7/13 در  يافته و  به سال 87 کاهش  تغییرات طلق در سال 88 نسبت 

سال 88 نسبت به سال 87 به 1/9 درصد در سال 89 نسبت به 88 رسیده 

است که به اين ترتیب حاکی از کاهش درصد تغییرات طلق دارد. اما رشد 
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با جمعیت جوان کشور  نامتناسب  پايین و  ازدواج  ها همچنان درحد بسیار 

است. موسوی رئیس انجمن مددکاری ايران با بیان اين مطلب به خراسان 

گفت: رشد طلق در سال 88 نسبت به سال 87 حدود 7/13 درصد بود که 

در سال 89 نسبت به سال88 اين رقم به 1/9 درصد کاهش يافته است به 

عبارت ديگر درصد تغییرات طلق کاهش يافته است که امیدوار کننده است 

اگرچه هنوز نمی توان روند نگران کننده آن را در مقايسه با رشد ازدواج  ها 

کتمان کرد.

 وی افزود: اما وقتی به آمار ازدواج و نرخ رشد آن بر می گرديم می بینیم 

از %2  دارد(  ناچیزی و درحد 15 صدم درصد )کمتر  افزايش  ازدواج  که 

که با توجه به ترکیب جمعیتی مناسب نیست و رشد نامتناسب آن منجر به 

افزايش سن ازدواج و تأخیر در ازدواج می شود و اگر مديريتی در اين زمینه 

صورت نگیرد تبعات جبران ناپذيری به دنبال دارد. موسوی همچنین با اشاره 

ازدواج در سال گذشته که 4/15 است گفت:   به  به شاخص نسبت طلق 

به اين معنا که تعداد طلق  ها نسبت به ازدواج  ها از نسبت باليی برخوردار 

بنابراين  است.  بوده  درصد   1/14 رقم   88 سال  در  شاخص  اين  اما  است 

تحلیل شاخص  نسبت  طلق به ازدواج حاکی از آن است  که گرچه درصد 

تغییرات طلق در سال 89 نسبت به سال قبل کمی کاهش يافته است اما 

شاخص نسبت طلق به ازدواج در سال 89 بالتر از سال 88 بوده است و 
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افزايش داشته است.

 پايین آمدن سن طلق بر مبنای آمارهای ثبت احوال که از نسبت سنی 

ازدواج و طلق ارائه داده است در سال 89  بیشترين طلق ثبت شده مربوط 

به گروه مردان 25 تا 29 ساله  است که با زنان گروه سنی 20 تا 24 ساله 

بوده است به گزارش فارس همچنین بر مبنای همین آمار در سال گذشته 

بیشترين ازدواج  ها مربوط به مردان گروه سنی 20 تا 24 ساله با زنان 15 تا 

19 ساله بوده است. موسوی با تحلیل اين آمارها و همچنین اشاره به اين که 

بیشترين طلق ثبت شده در سال گذشته برای مردان و زنان در گروه سنی 

25 تا 29 سال بوده است گفت: با بررسی گروه سنی در طلق  ها به يک نکته 

مهم می رسیم وآن جوان شدن افراد مطلقه است که اين مسئله زنگ خطری 

است که بايد جدی گرفته شود.

*******

معاون استاندار:

جابجایی پياز زعفران در خراسان رضوی ممنوع شد
معاون امنیتی  استاندار خراسان رضوی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق 

کال و ارز از ممنوعیت جابجايی پیاز زعفران  دراين استان خبر داد.
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با  مبارزه  کمیسیون  روسای  و  فرمانداران  گردهمايی  در  غفاری  محمد   

قاچاق کال و ارز شهرستان های تربت حیدريه، کاشمر، خواف، گناباد، زاوه، 

رشتخوار، خلیل آباد، بردسکن و مه ولت که در کاشمر تشکیل شد، گفت 

با توجه به تفويض اختیار وزير جهاد کشاورزی به جهاد کشاورزي استان 

مقرر شد شبکه تولید و توزيع زعفران و محل انتقال آن توسط اين سازمان 

در استان مشخص و توزيع آن خارج از شبکه ممنوع گردد.

 وی با اعلم اين که هر گونه حمل و انتقال اين محصول صرفا با مجوز 

جهاد کشاورزی در شهرستان  ها امکان پذير است، افزود: در صورت مشاهده 

هر گونه جابجايی اين محصول بدون مجوز با آن به عنوان توزيع خارج از 

شبکه برخورد می شود.

وی ابراز امیدواری کرد، با تصمیمات اتخاذ شده و با حمايت قاطعی که 

از اين محصول پر ارزش صورت می گیرد در آينده نزديک شاهد بال رفتن 

سطح زير کشت آن باشیم.

کرد و گفت:  ياد  استراتژيک  عنوان يک محصول  به  زعفران  از  غفاری   

خراسان رضوی و جنوبی قطب تولید زعفران در کشور و جهان هستند. وی 

با توجه به نقش زعفران در اشتغال و امنیت استان به ويژه در حوزه جنوب 

استان که با کم آبی به خاطر خشکسالی  های متوالی مواجه است، افزود اين 

عوامل موجب شده نسبت به پیاز زعفران حساسیت داشته و کنترل بیشتری 
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انجام دهیم.

 وی با اظهار تأسف از اين که هم  اکنون در زمینه بهره وری اين محصول 

در هر هکتار 3 کیلو و 100 گرم تولید داريم، گفت: بايد  اين میزان تولید 

با  برسانیم. وی  به 10 کیلوگرم در هکتار  استان  میانگین در  به صورت  را 

تأکید بر اين که کار سختی در پیش داريم، افزود: امیدواريم با حمايت های 

برسیم. سال  در کشاورزی  اين هدف  به  اجرايی  دستگاه های  و  استانداری 

گذشته حدود 53 هزار هکتار از اراضی کشاورزی زير کشت زعفران رفته 

که از اين میزان 166 تن زعفران تولید شده است.
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