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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  روزنامه اطالعات اخالقی منشور
 اصول  با احرتام بهروزنامه اطالعات به عنوان دیرپاترین روزنامه کشور، در �امی سال های فعالیت خود،         

ن کارکنان این روزنامه متعهدند که ای. روزنامه نگاری، الگویی برای مطبوعات کشور بوده استاخالقی  -حرفه ای
  :اصول را رسلوحه کار خود قرار دهند

  
گردش آزاد  با توجه به رسالت اصلی خود به عنوان روزنامه نگار و در چارچوب قانون، با استناد به اصول *

  .دهنداخبار دقیق و اطالعات درست قرار آزادی بیان و آزادی مطبوعات، مخاطب را در جریان  اطالعات، 
پاسدار ارزش کرامت و حرمت انسانها را در رأس وضایف خود قرار دهند ،انت، به عنوان پرچمداران ادب و مت* 

  .خودداری کنندو توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی های اخالقی باشند و از هتک حرمت افراد  
، حرمت و قداست قلم را از نوشQ آنچه به آن اعتقاد ندارند به بهانه رعایت برخی مصالح خودداری کنند * 

  .و همواره با خود و مخاطبان شان صادق باشندارند محفوظ د
به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئوالن، صدای آنها را به گوش یکدیگر برسانند و ضمن داشQ رویکرد انتقادی * 

  .سازنده، برای افراد حقیقی و حقوقی، حق پاسخگویی قائل باشند
  .چاپ عکس آنها بدون اطالع و اجازه خودشان بپرهیزنداز وارد شدن به حریم خصوصی افراد و نقل قول و * 
از انتشار هر نوع خرب ، مقاله ، گزارش یا تصویری که متضمن توهین ، تحقیر یا تهدید افراد حقیقی و حقوقی * 

  .باشد احرتاز جویند
پاس بدارند و حرمت  مقدسات دین مبین اسالم، پیامرب عظیم الشان اسالم ، اbه  و نیز مقدسات همه ادیان الهی را* 

  .مراجع و بزرگان را محفوظ دارند
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از انتشار هر نوع مطلب یا عکسی که حرمت اقوام ، گروه ها ، نژادها، طوایف و اقلیت ها را خدشه دار کند و * 
  .نیز انتشار هر مطلب یا تصویری که همبستگی ملی و �امیت ارضی را نفی یا خدشه دار می کند احرتاز جویند

و برای رعایت حال خانواده های آنها، از  خودداری کنندشان از نام بردن متهgن تا پیش از محرز شدن محکومیت  *
دستور قضایی به منظور روشن شدن ابعاد دیگری از پرونده،  مطابقچاپ عکس شان بپرهیزند، مگر در مواردی که 

  الزم باشد
  .در نظر نگیرند و به مصالح اجتgعی بیندیشند را خود، مصالح فردی و گروهی هنگام تنظیم اخبار* 
و  ضمن بیان حقایق، حفظ آرامش و اتحاد کشور را در اولویت قرار دهند و از افزودن موهومات نگران کننده* 

  .، رصفا برای جذاب تر کردن خرب جلوگیری کنندطرح مسایل جنجالی تایید نشده
  .قضاوت نهایی را بر عهده مخاطبان فهیم خود بگذارند و ندباش میانه روتنظیم اخبار و گزارش ها،  هنگام *
و قلم  با هیچ گونه تطمیع مادی و معنوی، رسالت اصلی خود در انتقال اخبار و اطالعات درست را زیرپا نگذارند* 

  .خود را به صاحبان قدرت و ثروت نفروشند
اده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع استفرسقت ادبی و هر گونه  از ، حقوق مولف و مصنفبا احرتام به * 
  .پرهیزندب

  .فضای امید را در جامعه زنده نگه دارند* 
  .برای ارتقاء فرهنگ جامعه و افزایش دانش و سواد عمومی بکوشند * 
با ترویج الگوهای اسالمی ـ ایرانی به استقرار سبک زندگی بومی و ملی کمک کنند و از ترویج ادبیات ، فرهنگ و * 

  .دگی بیگانه احرتاز جویندسبک زن
  .زبان پارسی را پاس بدارند* 
 


