
]شــهروند[   رئیــس جمعیــت هــال  احمــر عصــر 
چهارشنبه در بازدید از روزنامه شهروند و رونمایی 
کــرد در هــر رســانه نقــد  کیــد  از شــهروند آنایــن تأ
ســازنده بــه معنــای حیــات آن روزنامــه اســت امــا 
این نقــد نباید به معنــای تخریب کــردن دیگران  و 

نادیده گرفتن اقدامات مثبت  باشد.
کــرد کــه نقــد ســازنده بــا تخریــب  کیــد  همتــی تأ
متفاوت است . در نقد سازنده به کاربرد  و جذابیت 
مطلــب اضافه می شــود اما نباید بــه بهانه نقد یک 

کار یا یک سیستم تا مرز آبروریزی پیش برویم.
کریــم همتــی، رئیــس جمعیــت هــال  احمــر در 
جریــان ایــن بازدید بــه عملکــرد و فعالیــت روزنامه 
شــهروند و شــهروند آنایــن در پوشــش اخبــار و 
تحوالت این جمعیت و تأثیر آن بر امر امدادرســانی 
به آسیب دیدگان و متأثرین از حوادث کشور اشاره 
کرد و اثرگذاری و فعالیت این روزنامه را موثر ارزیابی 

کرد.
گفــت:  روزنامــه  ایــن  خبرنــگاران  جمــع  در  او 
خ  کشــور ر کــه در  »فعالیت هــا و اتفاقــات اخیــری 
داد ســبب شــد که مــا کمــی دیرتر بــه ایــن روزنامه 
ســربزنیم درحالی کــه حق بــود کــه خیلــی زودتر به 
روزنامــه جمعیت آمــده و از نزدیک شــاهد فعالیت 

خبرنگاران آن باشیم.« 
همتی با اشاره به اینکه از فضای نوشتن و چاپ و 
نشر کتاب دور نبوده اســت، ادامه داد: »از  سال 69 
و در دوران دانشجویی ترجمه کتاب را شروع کرده 
و ویراستاری کتاب انجام می دادم و در طول مدت 
10 ســالی که در این حــوزه فعالیت می کردم بیشــتر 
غ از هر ســمت و منصبی احســاس  از هر زمــان و فار
رضایت می کــردم. وقتی کتابی به چاپ می رســید 
تمام خســتگی کار از دوش مان برداشــته می شد و 

این از بهترین دوران کاری ام بود.« 
کید بــر اینکه از  رئیس جمعیــت هال  احمــر بــا تأ
همان روز نخســت نیز قصدی برای بستن روزنامه 
کید کرد: »همه هدف ما  افزودن  وجود نداشته، تأ
ابزارهــای رســانه ای آنایــن بــه مجموعــه بــود و به 
دنبــال تاثیرگــذاری بیشــتر و توســعه کیفــی و کمی 

در همــه ابعــاد بودیــم.«  او بــا اشــاره بــه اینکه همه 
رســانه ها در دنیــا به ســمت آنایــن شــدن می رود 
کید کرد: »کرونا در این یک ســال گذشــته سبک  تأ
زندگــی همه مــا را تغییــر داده اســت امــروزه کمتر از 
پول نقد استفاده می کنیم و اســتفاده از کارتخوان 
کــرده،  ارتباطــات آنایــن افزایــش  افزایــش پیــدا 
پیدا کــرده  و اینها نشــان می دهد کــه روش زندگی 

اجتماعی تغییر کرده است.«  
رئیــس جمعیــت هــال  احمــر ادامــه داد: »اینهــا 
نشــان می دهد که چقدر در این میان رســانه های 
آناین تأثیرگذار هســتند و به همین دلیل شهروند 
بــه  را  خــود  رســانه ای  رســالت  می توانــد  آنایــن 

سرانجام برساند.« 
کیــد بــر اینکــه رســانه وقتــی جــای  همتــی بــا تأ
مــردم  بــا  بتوانــد  کــه  می کنــد  پیــدا  را  خــودش 
کــرد: »دلیــل  همنوایــی داشــته باشــد، تصریــح 
اقبال و توجه برخی از رســانه های بین المللی این 
اســت که در نگاه کلی با مردم همراه می شوند. در 
خال همین همراهــی فکر و زاویه نــگاه خود را نیز 
به برنامه هــا وارد می کنند اما آنچه که مخاطب در 
نگاه اول می بیند این است که رسانه با آنها همراه 

و همدل شــده اســت.   وقتی مردم در یک رســانه 
دیده شــوند قطعا به آن اعتماد کرده و همیشه در 
آن بــه دنبــال شــنیدن تازه تریــن خبرهــا و تحلیل 

 هاخواهند رفت.«  
به اعتقاد این مقام مســئول تفاوتی که رسانه ای 
مانند شــهروند باید با ســایر رســانه ها داشته باشد 
ایــن اســت کــه همــه خبرنــگاران ایــن رســانه باید 
خبرنــگاران بحــران باشــند زیــرا بــه دلیــل ارتبــاط 
نزدیکی که این رســانه با جمعیت هال  احمر دارد 
دسترســی بیشــتری به اخبــار حــوادث و بحران ها 
خواهــد داشــت ایــن درحالی اســت که بســیاری از 

رسانه ها به این اخبار دسترسی ندارند.   
کید بر اینکه جمعیت هال  احمر یک ارتش  او با تأ
دومیلیونــی و آماده به کار اســت خاطرنشــان کرد: 
»کاری که باید در این رســانه انجام شود،  همراهی 
و استفاده از  این ظرفیت عظیم در راستای اهداف 

بشردوستانه است.« 
دکتر همتی با اشاره به این موضوع که هال احمر 
کید کرد رسانه  یک نهاد کاما غیرسیاسی اســت تا
منتســب به چنین نهادی نیــز هیــچ گاه نباید وارد 

جریانات و منازعات سیاسی شود.
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رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد:

معرفی گرانفروشان بلیت 
هواپیما به دستگاه قضائی

رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری ضمــن 
تأیید گرانفروشــی بلیــت هواپیما از ســوی برخی 
از صــدور  آژانس هــای هواپیمایــی  و  ســایت ها 
دســتور برای معرفی آنها به دستگاه قضائی برای 
برخــورد بــا ایــن تخلــف خبــر داد.چنــدی پیــش 
برخــی نماینــدگان مجلــس نســبت بــه افزایــش 
بی رویه قیمت بلیت هواپیما انتقاد و لزوم برخورد 
بــا آن توســط دســتگاه نظارتــی ماننــد ســازمان 
کید کردند.در پی طرح  هواپیمایی کشــوری را تأ
این مســأله روز گذشته مقصود اسعدی سامانی 
در  هواپیمایــی-  شــرکت های  انجمــن  -دبیــر 
این باره به ایسنا گفت: »هیچ شرکت هواپیمایی 
داخلی بلیــت پروازهای خــود را فراتــر از نرخی که 
اخیرا تصویب و اباغ شــد، نفروخته اســت و همه 
ملزم بــه رعایت مصوبه شــورای عالی هواپیمایی 
هستند.«او افزود: »مسلما چنین تخلفی از سوی 
گر گرانفروشــی  ایرالین هــای داخلی رخ نــداده و ا
در این زمینه صورت گرفته، از ســوی سایت های 
فروش بلیت هواپیما بوده که بایــد با آنها برخورد 
الزم صــورت گیرد.«تــورج دهقان زنگنــه، رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این باره اظهار 
کــرد: »گرانفروشــی بلیت هواپیمــا گزارش شــده و 
وجــود دارد امــا ایــن اتفــاق ربطی به شــرکت های 
هواپیمایی ندارد و آنها ایــن کار را انجام نداده اند 
بلکــه ایــن تخلــف از ســوی برخــی از ســایت ها و 
آژانس های هواپیمایی رخ داده است.«او افزود: 
»براســاس جدول نرخنامــه ای که اخیرا از ســوی 
و  تصویــب  کشــوری  هواپیمایــی  شــورای عالی 
اباغ شد، کســی حق فروش بلیت هواپیما باالتر 
از نرخ هــای مصوبــه را نــدارد و در همیــن راســتا با 
گرانفروشــان برخورد قاطع خواهیم کرد تا در حق 

مردم اجحافی صورت نگیرد.«

 رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت:

کسن کرونا در ناصرخسرو  وا
وجود خارجی ندارد

رئیس مرکز روابــط عمومی و 
وزارت  اطاع رســانی 
اینکــه  بیــان  بــا  بهداشــت 
کســن کرونا در ناصرخسرو  وا
وجود خارجــی ندارد، گفت:   
»مــردم فریــب افــراد ســودجو را نخورند.«دکتــر 
کیانوش جهانپــور، رئیس مرکز روابــط عمومی و 
اطاع رسانی وزارت بهداشت درخصوص اخبار 
در  کرونــا  کســن  وا فــروش  دربــاره  منتشــره 
افــراد ســودجو و  اینکــه  بیــان  بــا  ناصرخســرو 
فرصت طلب با سوءاستفاده از نگرانی و نیاز مردم 
کسن کرونا در بسیاری از کشورها  درخصوص وا
در فضای مجازی یا حتی بازار ســیاه مبادرت به 
کاهبــرداری می کننــد، اظهــار کــرد: »براســاس 
گزارش های دریافتی از آمریکای شمالی و اروپای 
غربی کــه در روزهای گذشــته در رســانه ها درج 
شــده، بــه چنیــن موضوعــی هــم اشــاره شــده 
اســت.«او ادامه داد: »متاسفانه در کشور ما هم 
در فضای مجازی و  بازار ســیاه )ناصرخســرو( به 
چنیــن شــایعاتی دامــن زده شــد، امــا اطاعات 
کی از آن است که به هیچ وجه چنین  میدانی حا

موضوعی صحت ندارد.«

وکیل خانواده غالمرضا منصوری:

ابهامات زیادی پیرامون پرونده 
غالمرضا منصوری وجود دارد

وکیــل خانــواده غامرضــا    
منصــوری گفــت: »ابهامات 
زیادی پیرامــون این پرونده 
کنون گزارش و  وجود دارد و تا
مــا  دســت  بــه  اطاعاتــی 
نرســیده اســت بر همین اســاس در جهــت رفع 
ابهامات، الیحه ای به بازپرس ارایه خواهیم داد 
کــه در آن الیحه افرادی که الزم اســت بــرای رفع 

ابهامات احضار شوند را معرفی کرده ایم.«
ســیدمحمود علیزاده طباطبایی گفــت: »در 
جهت رفع ابهامــات، الیحه ای به بازپــرس ارایه 
خواهیــم داد کــه در آن الیحــه افــرادی کــه الزم 
اســت برای رفع ابهامات احضار شوند را معرفی 
کرده ایــم و توضیحاتــی خدمــت بازپــرس ارایــه 

داده ایم.«
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چنــدی پیش 
شایعاتی مبنی بر همراهی یک خانم با غامرضا 
منصــوری مطرح شــد؛ آیــا این موضــوع صحت 
دارد؟ گفــت: »ایــن موضــوع صددرصد صحت 
دارد. در ایــن الیحــه اســم ایــن خانــم ذکر شــده 

است تا از ایشان نیز کسب اطاع شود.«
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صـــاحــب  امـــتـــیـــاز: 
جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

 هشتگ  روز3

#رئیس_جمهوری در جلسه #هیأت_دولت: »با افزایش نرخ #ارز در #بودجه 1400، دریافت 
کنش هــای بانکــی مخالفیم. خــط قرمزهای مــا در #بودجه قابل شکســتن  #مالیــات از ترا
کنش هم  نیست.«یا »یه بار مالیات حقوق را میدیم مالیات مصرف را هم میدیم مالیات ترا
بدیم، اختراع مجلس انقابی!«یا »چه اشــکالی دارد گوشــی های باالی 15 میلیون تومان 
مالیات بیشتری بدهند؟«یا »ببین راه حلش این نیست که تو سر زن و شوهرا بزنیم که بچه 
نیارن و هر کی آورد بی فرهنگه. آموزش و درمان و قانون خوب وظیفه  دولت و حکومته و باید 
گه قسط خونتو ندی بیرونت میکنن و میشی بی خانمان.  از مالیات تأمینش کنه. اروپام ا
هیچ  جای دنیا تضمین نمی کنه تا لب  گور همه  چیت تأمین شــه.«یا »امروز در کمیســیون 
تلفیق #بودجه 1400، مالیات ویژه محصوالت دخانی با ارزش درآمدی حدود 7 هزار میلیارد 

تومان به تصویب رسید.«

»رویارویی موافقان و مخالفان FATF ادامه دارد؛ سرنوشت مبهم لوایح در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام«یا »این استدالل چون ما جزء FATF هستیم و می توانیم سفر خارجی برویم 
گر این لوایح را بپذیریم سهولتی  که معنا ندارد آقای ظریف گفتند هیچ تضمینی نمی دهیم ا
گر نپذیریم شــرایط سخت تر می شود. ما می گوییم همین را ثابت کنید.  اتفاق می افتد، ولی ا
گر آیت اهلل هاشمی زنده بود با نفوذی که  ما باید بر اساس شواهد و قراین تصمیم بگیریم.«یا »ا
داشت و رایزنی هایی که می کرد مشکل لوایح #FATF را همان مرحله اول حل می کرد.«یا »به 
عنوان کسی که لوایح رو کامل خونده و دغدغه دارم می گم: ما همین االن داریم اجرا می کنیم 
همه ترتیبات لوایح رو! تصویب و اجرای لوایح مرتبط با FATF کاما با حفظ مصلحت، عزت 
گه قرار بر  و قدرت همخوانی داره.«یا »خبرهایــی از تأیید لوایح FATF به گوش میرســه! چرا ا

پذیرفتن بود دو سال پیش این کار را نمی کردید 85 میلیون آدم تحت این همه فشار؟«

FATF #

بازدید و رونمایی از »شهروند آنالین« 

با مردم همراه و همدل باشید

#مالیات

رسانه وقتی جای خودش را پیدا می کند که بتواند با 
مردم همنوایی داشته باشد. دلیل اقبال و توجه برخی 
از رســانه های بین المللی این اســت کــه در نگاه کلی با 
مردم همراه می شــوند. در خال همین همراهی فکر و 
زاویه نگاه خود را نیز بــه برنامه ها وارد می کنند اما آنچه 
که مخاطب در نگاه اول می بیند این است که رسانه با 

آنها همراه و همدل شده است.

تفاوتــی که رســانه ای مانند »شــهروند« باید با ســایر 
رســانه ها داشته باشــد این اســت که همه خبرنگاران 
این رســانه باید خبرنگاران بحران باشند؛ زیرا به دلیل 
ارتبــاط نزدیکی که این رســانه با جمعیــت هال احمر 
دارد دسترســی بیشــتری به اخبار حــوادث و بحران ها 
کــه بســیاری از  خواهــد داشــت؛ ایــن در حالــی اســت 

رسانه ها به این اخبار دسترسی ندارند.   

 همه هدف ما  افزودن ابزارهای رسانه ای آناین 
بــه مجموعه بــود و بــه دنبــال تاثیرگذاری بیشــتر و 
توســعه کیفی و کمی در همه ابعــاد بودیم.کرونا در 
این یک سال گذشته سبک زندگی همه ما را تغییر 
داده  و  امــروزه  ارتباطات آنایــن افزایش پیدا کرده 

است.
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گاردین 
روزنامــه گاردیــن در صفحه نخســت خــود بر موج 
ســهمگین کرونا در بریتانیا متمرکز است. عکس یک 
و تیتــر یــک ایــن روزنامــه از محدودیت های ســخت 
برای ماه ها می گوید به این دلیل که هفته گذشــته از 
هر 50 نفر یک نفر در انگلیس ویروس کرونا داشت و 

بیش از یک میلیون نفر به کووید-19 آلوده شدند.  

واشینگتن پست
واشــینگتن پســت بر انتخابات ســنا در جورجیا تمرکز 
دارد. انتخابــات جورجیــا بــرای برگزیــدن دو ســناتور 
کثریــت جمهوری خواه  مجلس ســنا می تواند ترکیــب ا
کنــد. تیتــری دیگــر از مایــک  ایــن مجلــس را دگرگــون 
پنس، معاون ترامپ می گوید که مشــاورانش در مقابل 
خواســته ترامــپ بــرای  تأییدنکــردن نتیجــه انتخابات 
ریاســت جمهوری در کنگره، می گوینــد او در روند تأیید 

نتیجه انتخابات مداخله نمی کند.

وال استریت ژورنال
صفحــه  عکــس  ژورنــال  اســتریت  وال  روزنامــه 
لنــدن  خلــوت  خیابان هــای  بــه  را  خــود  نخســت 
اختصــاص داده اســت بــا ایــن تیتــر: »قرنطینــه ملــی 
برای نبــرد بــا ویــروس خیابان هــای لنــدن را خالی از 
جمعیــت کــرده اســت.« تیتــری دیگــر بــه انتخابــات 
مجلس ســنا در ایالت جورجیا توجه کرده اســت و از 

برگزاری دور دوم این انتحابات خبر می دهد.


