
 دو الیحه مرتبط با اصحاب رسانه بزودی به مجلس تقدیم می شود: وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از تدوین و آماده سازی دوالیحه مرتبط با اصحاب رسانه،نظام جامع رسانه ای ورسانه  -ایرنا  -تهران 

 .خبرداد های همگانی یا همان اصالح قانون مطبوعات برای تقدیم مجلس شورای اسالمی

 

به گزارش خبرنگارفرهنگی ایرنا، علی جنتی روز شنبه در آیین اولین دوره جشن فارغ التحصیلی ادوار دانشکده خبر که هم اکنون با 

حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در ایوان شمس در حال برگزاری است با تبریک روز خبرنگاربه اصحاب رسانه گفت 

 .ین دانشکده در رسانه ها و مطبوعات وبعضا در دستگاهها و نهادهای کشور شاغل هستندعموم دانش آموختگان ا

عضو کابینه دولت یازدهم یکی از افتخارت این دولت را بهره گیری از مشارکت تشکل های صنفی و واگذاری امور به آنها عنوان 

و امید گفت همه فعالیت های مطبوعاتی و رسانه ای در طول ماه از آغاز فعالیت های دولت تدبیر  23کرد و با اشاره به گذشت حدود 

 .این مدت با مشارکت اصحاب رسانه صورت گرفته است و این سیاست با جدیت دنبال خواهد شد

 

 هدیه دادن به خبرنگاران استقالل آنها را به چالش می کشد **

دولتهای قبل به اصحاب رسانه و قول وعده هایی که بعضا  عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره پرداخت هدایا در روز خبرنگار توسط

عملی نمی شد، این امر را مغایر کرامت خبرنگاران دانست و گفت با این کار استقالل خبرنگاران به چالش کشیده می شود و آنها 

 .وامدار دولت می شوند

رفع موانع شغلی و رسیدگی به دغدغه های این قشر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بهترین هدیه به خبرنگاران و اصحاب رسانه را 

 .زحمتکش عنوان کرد

 

 تدوین و تهیه دو الیحه مرتبط با اصحاب رسانه **

را به عنوان « سازمان نظام رسانه ای»که به اصالح قانون مطبوعات می پردازد و « نظام جامع رسانه های همگانی»وی دو الیحه 

اگر بخواهیم هدیه ای : دولت یازدهم به اصحاب رسانه و مطبوعات عنوان کرد و اظهار داشتهدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

از این دولت به اصحاب رسانه بدهیم باید بگویم رفع موانع قانونی و ایجاد امنیت شغلی برای اصحاب رسانه جزو مواردی است که 

 .تالش شده در این دولت ایجاد شود

 

 وری اسالمیتقدیم دو الیحه با مجلس ش **

: جنتی با بیان اینکه این دو الیحه پس از بررسی و تدوین نهایی در آینده نزدیک به مجلس شورای اسالمی ارائه خواهد شد، افزود

به نوعی اصالح قانون مطبوعات کنونی است که با تصویب آن بسیاری از مشکالتی که « نظام جامع رسانه های همگانی»الیحه 



ساختاری با آن مواجه آن که گاها منجر به توقیف روزنامه ها و دستگیری و بازداشت خبرنگاران می شود را  اصحاب رسانه به دلیل

 .تا حدود زیادی رفع خواهد کرد

به گفته وی با توجه به تحوالت جدید در حوزه رسانه از جمله ورود تکنولوژی های نوین ارتباطاتی و رسانه های دیجیتال، باید 

 .ی گرفت که اکنون این الیحه در کمیسیون فرهنگی در دست اقدام استاصالحاتی صورت م

 

 الیحه سازمان نظام رسانه ای **

: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از الیحه سازمان نظام رسانه ای به عنوان یک امر مهم مورد انتظار اصحاب رسانه یاد کرد و گفت

کی می تواند رابطه بین خبرنگاران و روزنامه نگاران را با یکدیگر و با دولت ایجاد سازمان نظام رسانه ای مانند سازمان نظام پزش

  .و صاحبان رسانه مشخص کند

در تدوین این الیحه نیز از تمامی دست اندرکاران رسانه و اتاق فکر کمک گرفته شده، از این رو طی : جنتی خاطرنشان کرد

 .روزهای آینده به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود

 

 تاکید بر رعایت اخالق حرفه ای خبرنگاران و اصحاب رسانه **

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دانش آموختگان دانشکده خبر به بحث اخالق حرفه ای 

جهت سقوط می کنیم  نکته ای که متأسفانه در برخی رسانه ها رعایت نمی شود و به شدت در این: خبرنگاران اشاره کرد و گفت

در این لوایح توجه زیادی به اخالق . رسانه هایی هستند که وظیفه آگاهی بخشی دارند اما در این میان خود دچار سقوط می شوند

 .حرفه ای خبرنگاران شده است که امیدواریم با تصویب آن ها وضعیت رسانه ها مطلوب تر شود

ن انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات اشاره کرد که صد درصد برای رسانه ها وی سپس در بخش دیگری از سخنان خود به قانو

بر اساس این قانون همه دستگاه ها موظف اند هر . این قانون به شفافیت و جلوگیری از فساد کمک می کند: حائز اهمیت است و گفت

 .تیار رسانه ها و شهروندان قرار بدهندگونه اطالعاتی که الزم باشد به غیر از اطالعات محرمانه را بطور شفاف در اخ

قانون انتشار و دسترسی آزاد : جنتی یادآور شد که تأمین حقوق شهروندی در این زمینه همواره مورد توجه خاص دولت بوده و گفت

 .به اطالعات می تواند ابزار بسیار کارآمدی در دست روزنامه نگاران باشد

اشاره به اهمیت توجه به امنیت شغلی و بیمه خبرنگاران که همواره از سوی رسانه ها و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین با 

هزار خبرنگار تحت پوشش بیمه هستند که آنها را مستقیم بیمه نمی کنیم  11اکنون حدود : خود خبرنگاران مطرح بوده، یادآور شد

نیم، حتی خبرنگارانی که پاره وقت در مطبوعات کار می کنند بلکه در اختیار اصحاب رسانه هستند و فقط وجه آنها را پرداخت می ک

 .اگر کارت حرفه ای دریافت کنند می توانند از بیمه صندوق هنر استفاده کنند

 تأسیس شد و دکتر فریدون 47این دانشکده در سال : بوده است، بیان کرد 47وی با اشاره به راه اندازی دانشکده خبر که در سال 

هزار  2033رشته در این دانشکده تدریس می شود و حدود شش شعبه دارد و تاکنون  12ا تأسیس کردند و اکنون نیز آن ر نژاد وردی

فارغ التحصیل داشته است که عموم این فارغ التحصیالن در رسانه های مختلف فعالیت می کنند و همراهی عموم آنها با دولت مایه 

تالش هایی کرده ایم که مسائل و مشکالت . ی اشکاالتی داشته که امیدواریم حل و فصل شود؛ البته این دانشکده برخامید برای ما است

آن حل و فصل شود اما به هر حال نیاز به اعتباراتی دارد و اجاره ساالنه که به نحوی باید تأمین شود و امیدواریم با وجود پربرکت 

 .معاون رئیس جمهوری این مشکالت از میان برداشته شود

دانشکده خبر همواره از اساتید برجسته ای بهره مند بوده و امیدواریم با راه اندازی رشته های کارشناسی : همچنین یادآور شد جنتی

 .ارشد و باالتر در این دانشکده بتوانیم به بازآموزی نیروهای جدید بپردازیم

وسط معاون اول رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد بر اساس این گزارش، در جشن فارغ التحصیلی ادوار دانشکده خبر، هدایایی ت

 .اهدا شد -خبرنگار شهید  -اسالمی، دکتر احمدی افزادی رئیس دانشکده خبر و همچنین معاون مطبوعاتی به خانواده شهید صارمی 

ین دانشگاه، دکتر سنگ موسس دانشکده خبر، علی اکبر قاضی زاده به پاس نیم قرن استادی در ا نژاد وردی در این مراسم از فریدون

تراش از موسسان دانشکده خبر، دکتر محمد خدابخشی رئیس سابق دانشکده خبر، دکتر محمدتقی روغنی ها از موسسان دانشکده خبر، 

دکتر جعفری از موسسان دانشکده خبر، دکتر رفعتی به عنوان مادر دانشکده خبر، کیومرث اژدریان رئیس سابق دانشکده خبر 

 .لیل صورت گرفتقدردانی و تج

همچنین ضمن ادای احترام به خانواده های شهدای دانشکده خبر، از خانواده شهید میرافضلی، خانواده شهید بقایی و خانواده شهید 

 .عباسی قدردانی شد

مرحوم بومی، از خانواده های جان باختگان دانشکده خبر، از خانواده مرحوم ابراهیم بای سالمی، خانواده مرحوم افشاری، خانواده 



 .نژادساکیان، خانواده مرحوم علوی و خانواده مرحوم جوادی قدردانی به عمل آمد خانواده مرحوم صمدی، خانواده مرحوم

در جشن فارغ التحصیلی ادوار دانشکده خبر همچنین با حضور مسؤوالن کشوری از نماینگان فارغ التحصیالن شعب دانشکده خبر از 

 .اردبیل، میبد و شعبه مرکزی قدردانی شد جمله شعبه شیراز، اهواز،

 1200**  1300** فراهنگ 

 


