طرح شنواییسنجی
و بیناییسنجی
در استان
اجرا میشود

فردای کرمان :مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت سال گذشته با انجام غربالگری شنوایی و
شناسایی  ۱۱۳نوزاد که دچار اختالل شنوایی بودند با مداخلههایی چون کاشت حلزون و استفاده از
سمعک از ناشنوا شدن قطعی آنها پیشگیری شد .به گفتهی وی ،در طرح پیشگیری از تنبلی چشم نیز
 ۵۰۱کودک دچار اختالل بینایی و  ۸۲کودک دچار تنبلی چشم شدید ،شناسایی شدند که با مداخالت
به موقع از نابینایی آنها جلوگیری شد .وی افزود« :در همهی بیمارستانها و زایشگاهها و  ۳۳مرکز دیگر
در استان به نوزادان خانوادهها در بدو تولد خدمترسانی میکنند تا تست شنوایی آنها انجام شود».
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ایمنیزایی واکسن رازی  ۸۰درصد است

سخنگوی پروژه کارآزمایی بالینی واکسن «کووپارس» انستیتو رازی درباره مطالعه فاز دو م این واکسن بر افراد دارای دیابت و فشارخون کنترل
شده ،بیان کرد :تاکنون مشکلی در این افراد گزارش نشده است ۵۰۰ .نفر در فاز دومُ ،دز اول و دوم را دریافت کردند و  ۴۰۰نفر هم نوبت سوم را
دریافت کردند .گزارش آنالیز اولیه ما  ۸۰درصد ایمنیزایی را نشان میدهد .خوشبختانه عارضه جدی در افرادی که تحت مطالعه قرار گرفتند نیز
گزارش نشده است و نتایج رضایت بخش بوده است .در فاز اول  ۱۳۳نفر و در فاز دوم  ۵۰۰نفر تحت تزریق قرار گرفتند .وی تاکید کرد :برنامهریزی
ما تا آخر سال تولید  ۱۵تا  ۲۰میلیون ُدز واکسن است .وقتی واکسن فاز یک مطالعه بالینی را با موفقیت به اتمام میرساند و ُدز تزریقی تعیین
میشود ،میتوانیم تولید را انجام دهیم؛ به شرط آنکه فاز دوم و سوم هم تایید شود.

خبر

فاطمه علیاصغر؛ روزنامهنگار پیشکسوت در گفتگوی اختصاصی با سخن تازه:

خبرنگاری ،یک شغل است نه سرگرمی
هدی رضوانی پور

خبرنگاری از جمله مشاغلی است که شاید
خیلی به صورت شغل و حرفه به آن نگاه
نمیشود و متاسفانه نتوانسته جایگاه خود را به
عنوان یک حرفه اصلی همچون مشاغل دیگر
در بین افراد جامعه تثبیت کند .خبرنگاران با
درآمد حداقلی و عدم برخورداری از مزایای
شغلی ،همچون سایر مشاغل و بیشتر بر پایه
عالقه شخصی به این حرفه روی میآورند تا
راویان اخبار و حدیث باشند و بتوانند مشکالت
جامعه را در قالب خبر منعکس کرده و به دنبال
مرتفع نمودن آنها باشند .خبرنگاری یکی از
مشاغلی است که به دانش روز احتیاج دارد و
یک خبرنگار باید همواره در مسیر آموزش و
یادگیری قرار داشته باشد تا بتواند خود را به
بهترین شکل ممکن به دانش تخصصی تجهیز
کند.
شهروند خبرنگاری،
جایگاه خبرنگاری اصلی را مخدوش کرده

در راستای توانمندسازی خبرنگاران شهرستان
سیرجان و به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار،
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اقدام به
برگزاری کارگاههای آموزشی سه روزهای کرد
تا خبرنگاران و اصحاب رسانه سیرجان بتوانند
با اصول حرفهای این شغل بیشتر آشنا شده و
آن را در محیط عملی به کار بندند .یکی از این
کارگاهها دوره کارگاه یک روزه روزنامهنگاری
آنالین بود که با تدریس فاطمه علیاصغر از
خبرنگاران با سابقه نشریات سراسری برگزار
شد.
او که سابقه  ۲۰ساله در حوزه روزنامهنگاری
دارد سالهاست به طور ویژه در زمینه میراث
فرهنگی و گردشگری کار روزنامهنگاری را
دنبال میکند و روز دوشنبه  ۱۸مرداد به عنوان

مدرس
کارگاه
روزنامهنگاری آنالین را برای روزنامهنگاران
سیرجانی برگزار کرد .علیاصغر در گفتگوی
اختصاصی با خبرنگار نشریه سخن تازه پیرامون
فعالیت گسترده رسانهها در شهر سیرجان
میگوید :فع ً
ال نمیتوانم در خصوص فضای
خبرنگاری در سیرجان قضاوت کنم چون باید
این فضا را بیشتر بررسی کنم اما از اینکه شنیدم
در سیرجان فعالیت رسانهها یک بحث جدی
است و مخاطب خود را دارد خیلی خوشحال
شدم؛ چرا که روح رسانه در شهر سیرجان
جریان دارد و اینکه کارگاههای مختلفی
برگزار میشود برای توانمندسازی خبرنگاران و
کسب مهارتهای گوناگون برای ارتقا اصحاب
رسانه؛ اتفاق بسیار خوبی است که امیدوارم در
سیرجان تداوم داشته باشد.
این روزنامهنگار با سابقه با تاکید بر این که
خبرنگاری یک شغل و حرفه است نه یک
سرگرمی ،اضافه میکند :یک مساله اساسی که
من دارم این است که با آمدن شهروند خبرنگاران
بسیاری از مردم و مسووالن فکر میکنند که
چپچینها یا افرادی که صرفاً ادمین هستند
میتوانند کار خبرنگاری انجام دهند .در حال
حاضر با توجه به اینکه مساله شهروند خبرنگار
به صورت خیلی جدی در شبکههای مختلف
داخلی ،خارجی و فضای مجازی مطرح شده؛
این شبهه پیش میآید که کار خبرنگاری یک
کار ساده است و همه میتوانند آن را انجام
دهند در حالیکه خبرنگاری را به عنوان یک
شغل تعریف کردهاند.

خبرنگاری ،یک شغل است نه سرگرمی

وی در تعریف خبرنگاری به عنوان یک شغل
میگوید :در قانون ما خبرنگاری یک شغل و
یک حرفه تعریف شده است .خبرنگار یعنی
کسی که باید آموزش ببیند ،مهارت داشته
باشد و بعد از این که این مراحل را طی کرد
با گردآوری اطالعات کافی پیرامون یک سوژه

بتواند آن را پردازش کند،
تحلیل بنویسد و در قالب
یک وسیله ارتباط جمعی
حاصل کار خود را منتشر
نماید .این تعریف کالسیک
خبرنگار به مثابه یک شغل
است که شهروند خبرنگاری
از این تعریف فرسنگها
فاصله دارد.
این روزنامهنگار حوزه
گردشگری و میراث
فرهنگی انجام کار
خبرنگاری را یک توانمندی
ویژه میداند که همه کس
به آن دسترسی ندارد
و خاطرنشان میکند:
خبرنگاری یک کار حرفهای
است و همه کس نمیتواند
آن را انجام دهد .وقتی
به انواع شهروند خبرنگارها برای انتقال اخبار
اتکا کنیم ،انواع خطاها به وجود میآید؛ انواع
غرض ورزیها اتفاق میافتد و نمیتوانیم از
مسائل شهری تحلیل جامعی در خبر ارائه
دهیم چرا که کار تحلیل یک کار حرفهای و
تخصصی است که تنها از عهده یک خبرنگار
واقعی برمیآید .همچنین با پر و بال دادن
به شهروند خبرنگاران؛ مسووالن به شهروند
خبرنگارها پاسخگو نخواهد بود چرا که جایگاه
خبرنگار در نزد آنها تنزل پیدا میکند و یک
مسوول طبق تعریفات ذهنی قبلی؛ تنها خود
را در قبال خبرنگار واقعی پاسخگو میداند نه
شهروند خبرنگار و متاسفانه این اتفاق بسیار به
ضرر خبرنگاران و جامعه خبرنگاری خواهد بود،
چرا که مرز بین خبرنگاری و شهروند خبرنگاری
تداخل پیدا کرده و سره از ناسره قابل تشخیص
نخواهد بود.
علیاصغر همچنان تاکید دارد که خبرنگاری را

خبــر

باید به عنوان یک شغل و حرفه دید و میگوید:
خبرنگاری یک شغل جدی است و باید تقویت
شود .باید خبرنگار از نظر مالی تامین شود .مثل
هر شغل دیگری باید به خبرنگاری نگاه شود.
یعنی خبرنگار باید از درآمد کافی برخوردار
باشد تا بتواند در برابر انواع وسوسهها و تخلفات
مصون بماند .صفحه فروشی نکند .قلم خود را
حفظ کند و بتواند پایبند به اصول خبرنگاری
حرفهای باشد .چرا که خبرنگاری دارای اصول
اساسی و منشور اخالقی است و خبرنگار باید در
برابر همه این اصول پاسخگو بوده و اگر خطایی
مرتکب شد به آن رسیدگی شود.
وی خاطرنشان میکند :بنابراین خبرنگاری،
حرفهای کامال مشخص و مجزا است که باید
تقویت شود ،گسترش پیدا کند و از جانب
مسووالن حمایت شود و به عنوان یک حرفه به
آن نگاه شود تا خبرنگار بتواند به رسالت واقعی
خود که انعکاس حقایق جامعه است به نحو

احسن بپردازد.
متاسفانه خبرنگاران واقعی و حرفهای در جامعه
ما مهجور ماندهاند و آنطور که باید از توانمندی
و استعداد آنها استفاده نمیشود.
همانطور که این روزنامهنگار باسابقه و مدرس
دورههای روزنامهنگاری عنوان میکند،
خبرنگاری یک شغل است و اهمیت این مساله
باید هم به افراد جامعه و هم به مسووالن
شناسانده شود تا خبرنگاری بتواند جایگاه
واقعی خود را به عنوان یک شغل و حرفه
تخصصی همچون سایر مشاغل پیدا کرده و از
این طریق بتواند به رسالت واقعی خود بپردازد.
اگر خبرنگاری به عنوان یک شغل شناخته شود
و مسووالن برای پرورش نیروهای حرفهای و
مستعد در این شغل برنامهریزی مدونی داشته
باشند ،کار خبر در سطح جامعه به صورت
جدی دنبال خواهد شد و گامی موثر در راستای
تنویر افکار عمومی برداشته میشود.

آغاز ساخت مستند زندگینامه
دکتر علی صادقی در لنگرود

حسین نوذری از اعضای فعال انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی لنگرود از آغاز ساخت فیلم مستند زندگینامه
دکتر علی صادقی  ،پزشک خیر لنگرودی که در سیرجان
زندگی میکرده خبر داد و گفت :فیلمبرداری مستند
زندگینامه دکتر صادقی  ،در راستای همایش نکوداشت
ایشان به همت انجمن مفاخر لنگرود با مشارکت اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،مجمع خیرین سالمت سیرجان
و شرکت توسعه و آهن فوالد با همکاری آقایان مهرداد
محسنی و رضا ملک قاسمی از فیلمسازان شهر سیرجان
در لنگرود آغاز شده است .
وی با اشاره به شخصیت دکتر علی صادقی ،خیر برجسته
لنگرودی ساکن سیرجان ،گفت  :علی صادقی در سال
 ۱۳۰۱شمسی در شهرستان لنگرود بهدنیا آمد .پدرش
معروف به حاج ابوطالب و شغل ایشان عطاری بود و
به درمان بیماران با داروهای گیاهی در شهر لنگرود
میپرداخته است .علی در هفت سالگی مادر خود را از
دست میدهد .دکتر صادقی تحصیالت ابتدایی خود را
در لنگرود و متوسطه خود را در شهر انزلی و رشت می
گذراند و در رشته طب دانشگاه تهران قبول و در 1329
فارغ التحصیل می شود و طی اتفاقاتی برای خدمترسانی
به سیرجان می رود.
نوذری با بیان اینکه «خداوند در قرآن کریم فرموده است
که کسانی که کار خیر میکنند ،خداوند مهر آنان را
در دل مردم میاندازد» ،عنوان کرد  :در سیرجان کسی
نیست که دکتر صادقی را دوست نداشته باشد .دکتر
در سال  1331به سیرجان رفت و به استخدام بهیاری
سیرجان درآمد  .ایشان مدتی در هالل احمر مشغول
فعالیت بود .او به صورت  24ساعته مشغول خدمترسانی
بود و هزینهای از مردم دریافت نمیکرد .ایشان عالوه بر
خدمترسانی در طب در مسائل اجتماعی نیز دست خیر
داشته است .دکتر در سیرجان هر آنچه به دستآورد را
وقف کرد .او محله فقیرنشین آنجا را انتخاب و بیمارستان
امام رضا(ع) سیرجان را افتتاح کرد.
وی با اشاره به اینکه «دکتر فردی فوقالعاده معتقد و
دیندار بود» ،بیان کرد  :وقتی که دکتر در سال  1369به
رحمت خدا میرود ،تشییع جنازهای برای او برپا میشود
که شهرهای سیرجان و کرمان تعطیل شدند  .این مرد
شریف در بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان به خاک
سپرده شد.

