تیترها
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سالروز شهادت مظلومانه صدیقه طاهره ،بانوی دوعالم ،حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها را
به عموم مسلمین جهان تسلیت و تعزیت می گوییم

محسن زنگنه ،رئیس کمیته
اصالح ساختار بودجه مجلس:

فدا حسین مالکی
عضوکمیسیونامنیتملی مجلس:
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محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس:

شوراهای شهر
به شورای شهرداریها
تبدیل شدهاند
3
نگاهی به اختالفنظر مجلس و دولت
درباره الیحه بودجه؛

شاکله
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نماینده بیمارانSMA مطرح کرد:

غربالگریبهترینراه
پیشگیری
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بهبودروابطآنکاراوتلآویو
چراوچگونه؟
9

«رسالت» از رزمایش دریایی ایران
در جنوب کشور گزارش میدهد؛

پیامصلحواقتدارملی
درخلیجفارس

عباسگلرو،رئیسکمیتهروابطخارجی
کمیسیونامنیتملیمجلس:

طرحمباحثارزی
توسطدولت
پوپولیستیاست

شبکههایاجتماعی

در اختیار نظام سلطه است
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اخراج

به بهانه بیرون انداختن ترامپ از شبکههای اجتماعی بررسی شد؛

نتیجهبازیباامنیتملی
«نوام چامس���کی» که یکی از دانش���مندان عصر حاضر
آمریکاییاستبهاتفاق«ادواردهرمن»در کتاب«ساخت
رضایت؛اقتصادسیاسیرسانههایجمعی»پنجفیلتر
ی که
ی کنندبهطور 
برایرس���انههایآمریکای���یذکرم 
ی کنندمگر
رسانههایآمریکاییهیچخبریمنتشرنم 
آنکهبهاینپنجموردتوجه کنند؛اینپنجمقولهعبارتنداز:
«مالکیت رس���انه ،منابع مالی رس���انه ،مراجع خبری،
رگبار انتقاد و ایدئولوژی کمونیستی».
البتهبعدازفروپاشیشوروی«اسالمهراسی»جایگزین
فیلت���ر پنج���م ش���د و از آن تاری���خ ب���ه بع ��د رس ��انههای
آمریکاییملزمبهاسالمهراسیهستند.ایرانهراسیو
شیعههراسیوتالشبرایبدبین کردنمردمبهاسالم
نیز ذیل این راهبرد تعریف میشود؛ البته در سالهای
اخیرباشکستاینپروژهدرحالمعرفیاسالمجدیدبا
قرائتآمریکاییهستندوایجاد گروهکهایتروریستی
نظیرداعشهمدرهمینزمینهتعریفمیشود.بدیهی
است همه خبرنگاران آمریکا به چنین راهبردی یعنی
ی گریآمریکا
فیلترپنجمپایبندنیس���تندوعلیهوحش� � 
نیز دس���تبهقلم ش���دهاند؛ یکی از آنها آقای «سیمور
ه���رش» ( )Seymour Hershیک���ی از روزنامهن ��گاران
تحقیقی است و گزارش تحقیقی او با عنوان «قتلعام
مایالی»در کتاب«بهمندروغنگو»-اثرآقای«جان
پیلجر»  -منتشرشده است.

وقایع اخیر آمریکا نهفقط شکاف عمیق این رژیم
وش���یبتندافولآنرابلکهس���احتهایدیگری
را اثبات کرد که از ش���ئون مختلف قابل مداقه اس���ت و
شایدیکیازمهمترینآنهااثباتمجددجملهمعروف
«هربرت شیلر» اقتصاددان سیاسی و منتقد رسانهای
آمریکایی است که «عصر اطالعات» عبارتی بیمسما و
«انقالب ابزارهای ارتباطی» عبارتی بیمعناست.
این گزارهازآنجهتتاییدش���د کهرسانههاینوظهور
موس���ومبهش���بکههایاجتماعیوحتیش���بکههای
تلویزیونیوازآنهاقدیمیتر،روزنامههایآمریکاییثابت
کردنداصلبیطرفیرسانههانهیکاصلخدشهناپذیر
بلکهس���یالووابس���تهبهاقتضائاتاست.چهآنکها گر
غیرازاینبودش���بکهبهاصطالحاجتماعیتوییترنباید
ی کرد!
رئیسجمه���ور قانون���یآمریکارابهبیرونپرتم 
اما آن اقتضائات چیست که اصل موسوم به بیطرفی
رس���انههاراتحتالش���عاعقرار میدهد؟پاس���خبهاین
پرس���شدر کالسهایروزنامهنگاری گفتهمیش���ود،
اماهمهآنچه کههس���ت،نیس���ت؛«هارولدالس���ول»از
پای ه گذاران علم روزنامهنگاری که به او لقب «لئوناردو
داوینچ���ی» علوم رفتاری نیز دادهاند ،یک ش���خصیت
سیاس���ی بوده اس���ت ازاینجهت نمیش���ود پذیرفت
«بیطرفی»جاییدرقواعدروزنامهنگاریداشتهباشد
هرچنداصل«بیطرفی»درعالمواقعهمبیمعناست.

دربازدیدخدادی،معاونامورمطبوعاتیواطالعرسانیوزارتفرهنگوارشاداسالمیازروزنامه«رسالت»عنوانشد:

قدرترسانهدرمحتوایتولیدیآندیدهمیشود
1

باید شاهد مصاف مردم با مسئوالنشان بر سر حقوق اولیهشان باشیم.
مشکالت بروز یافته ،نتیجه انفعال ،بیحالی و رخوت مدیریتی رخنه کرده
در بدنه اجرایی کشور است و در قضاوت مردم مرز پررنگی بین مدیر خوب
و بد وجود نخواهد داشت .باید بدانیم که نارضایتی ا گر پاسخ بجا و بهموقع
دریافت نکند عالج آن بسیار دشوارتر و پرهزینهتر خواهد شد.
در جایگاه وکیل مردم ،استفاده از اهرمهای نظارتی مجلس برای به هر
حرکت درآوردن دولت در  ۸ماه پایانی باقیمانده از عمرش را جزو حقوق
مردم میدانم و پیگیر آن خواهم بود ،ا گرچه دولت در روزهای اخیر با
ادبیات مختلف به مجلس اعالم کرده که چگونگی اجرای قانون در حیطه
وظایفش است و خود تشخیص میدهد که چه زمان و چگونه عمل کند،
اما دستگاههای دخیل در بروز کاستیهای اخیر یکبهیک باید به وکالی
ل گیری این نابسامانیها پاسخگو باشند .مشکالتی که ا گر
ملت برای شک 
مدیران اجرایی ،اهل کار و برنامهریزی بودند پیشبینی آنها از ماهها قبل
امکانپذیر و قابل مدیریت بود ،درحالی که بروز معضالت روزهای اخیر
عیان کرد بدنه اجرایی نهتنها انگیزه و رمقی برای برنامهریزی و جلوگیری
از بروز مشکالت ندارد که با بیتدبیری خود عامل بروز بخش قابلتوجهی
از مشکالت است.

دربازدیدخدادی،معاونامورمطبوعاتیواطالعرسانیوزارتفرهنگوارشاداسالمیازروزنامه«رسالت»عنوانشد:

قدرت رسانه در محتوای تولیدی آن دیده میشود

گروه فرهنگی
محمدخدادیمعاونامورمطبوعاتیواطالعرسانیوزارتفرهنگوارشاداسالمی
در بازدید از روزنامه «رسالت» از نزدیک با فعالیتها و اقدامات این مجموعه آشنا شد و با
مدیران و همکاران روزنامه در بخشهای گونا گون گفتوگو کرد.
در این بازدید خدادی ابتدا در جمع مدیران روزنامه بابیان این نکته که امروز قدرت
رسانه در محتوای تولیدی آن دیده میشود افزود :هرچه قدر این تولیدات کیفیتر
و برمبنای نیاز مخاطب تولید شود خواهان بیشتری داشته و اثرگذاری آن در جامعه
افزونتر خواهد بود.
ویبابیاناینموضوع کهیکیاز مشکالترسانههاایناست کهمخاطبانرارصدنکرده
و برمبنای نیاز آنها تولید محتوا ندارند تأ کید کرد :به نظر من یکی از راههای موفقیت
یک رسانه مخاطب شناسی و درک نیازهای اوست .ا گر این اتفاق شکل بگیرد شاهد

غریب آبادی،نماینده ایران نزد سازمانهای بین المللی:

خبر

رشد رسانه و همچنین رفع مشکالت مخاطبان خواهیم بود.
معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با ارائه گزارشی از
اقداماتصورت گرفتهدر اینمعاونتو تأ کیدبرایننکته کهموضوعرتبهبندیرسانهها
با جدیت و حساسیت در حال بازنگری است گفت :در دوره جدید این بررسی ،بر اساس
رویکرد «محتوا محور» صورت خواهد گرفت و امیدوارم با سازوکار جدیدی که در این
ش گرفتهایم شاهد رتبهبندی واقعی و کیفی رسانهها باشیم.
زمینه پی 
خدادی سپس در جمع دبیران تحریریه و خبرنگاران روزنامه حاضر شد و برخی نکات را
در خصوص کیفیتر شدن محتوا و کارکرد فعالیتهای رسانهای بیان داشت.
وی بابیان اینکه روزنامه «رسالت» بهعنوان یکی از روزنامههای کیفی کشور شناخته
میشود که در تولید محتوا موفق عمل کرده یادآور شد :برای تداوم این روند پیشنهاد
ی کنمدر مطالبتولیدیبهسراغنوشتههای کوتاهترومتنوعتربروید.امروزهدیگرمردم
م 
حوصله خواندن مطلب بلند و گزارشهای طوالنی را ندارند و میتوان با کوتاه نویسی
به ذائقه مخاطب احترام گذاشت.ضمن اینکه بر اساس آخرین تحلیلهای رسانهای،
ی کنندوبرایناساسپیشنهادمنتولید
مخاطبانباتصویروعکسارتباطبهتریبرقرارم 
محتوای تصویری با استفاده از روشهای نوین همانند عکس نوشت« ، ،فوتو تیتر» و
گزارشهای تصویری است .معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ادامه داد :در رسانههای امروزی دیگر دستهبندی گروههای خبری موضوعیت
ندارد و میتوان بر اساس سیاستها و کارکردهای رسانه بهصورت عمقی به موضوعات
تخصصی پرداخت .امروزه با تمایز در موضوع ،تنوع در انتشار و تفاوت در فرآیند سازی،
بهاطالعاتدررسانههاعمقدادهمیشودوهمینموضوعمیتواندمخاطبراهمچنان
پای رسانه نگاه دارد تا به آن وفادار بماند.
خدادی در پایان این بازدید بابیان این توصیه که توجه به موضوع آموزش و فرا گیری
زبانهایبینالمللیبهارتقاء کمیو کیفیخبرنگارانوفعاالنرسانهای کمکخواهد کرد،
پیگیری و جدیت در این موضوع را در متمایز شدن رسانهها از یکدیگر مؤثر دانست.
خبر

فعالیت تحقیق و توسعه طراحی سوخت جدید رآکتور تهران آغاز شد
کاظم غریب آبادی ،سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد
سازمانهایبینالمللیدروین،اظهارداشت:فعالیت
تحقیق و توسعه برای طراحی نوع ارتقاء یافته سوخت
را کتور تحقیقاتی تهران ،آغاز شد.
غریب آبادی با اشاره به اینکه مدیرکل آژانس امروز با
انتشار گزارشی ،موضوع را به اطالع کشورهای عضو
رساند ،گفت:اینفعالیتدر سهمرحلهانجاممیشود
و در مرحله اول آن ،اورانیوم فلزی با استفاده از اورانیوم
طبیعی تولید میشود.

نمایندهدائم کشورمانبااشارهبهاینکهبرنامهایراناز دوسالقبلبهاطالعآژانس
رسیدهاست،اظهار کرد:ایناقدام،از لحاظفنیایرانرادر ردیف کشورهایپیشرو
در تولید سوخت های جدید قرار خواهد داد.
ویهمچنینافزود:تمامیاینمراحلبهاطالعآژانسرسیدهومیرسدوبازرسان
آژانس نیز سه روز قبل ،از کارخانه تولید صفحه سوخت بازدید کردند.
این در حالی است که حدود  10روز پیش و بهدنبال اجرای قانون اقدام راهبردی
مجلس برای لغو تحریمها ،جمهوری اسالمی ایران غنیسازی  ۲۰درصد را آغاز
کرد .اقدامی که در چارچوب ماده  ۳۶برجام و برای توازن بخشی به این توافق در
دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

مالف 3437

شرایطجنگی

پاسخناکارآمدینیست

@ Resalatplus

انفع ��الونا کارآم ��دیمدیریت ��یدرعرصهاجراییچنان
مستمر ،فزاینده و درهمتنیده شده است که این روزها
یش ��ویم؛ در
با معضالت و مش ��کالت جدیدی روبه رو م 
این ایام ،پیشبرد اموری تبدیل به گره مدیریتی شده و
ضروریاتیبهمشکلمبدلشده کهسالهاپیش،روندو
ی کهامروزبایددر
ل گذاریشدهاستدرحال 
مسیرشری 
مرحله ثمر دهی میبود نه اینکه خود مشکلساز شود و
بر دوش مردم سنگینی کند.
آب و برق و گاز ازجمله نیازها و کاالهای اساس� �یاند که
فرا گیریوهمگانیبودنآنهادرهماندههاولانقالب
ف گذاری ش ��د و به نتیجه مطلوب هم
پای ه گذاری و هد 
رس ��ید .اما در روزهای اخیر ،نفس کش ��یدن عادی هم
مثلبعضیامور عادیدیگر،بامش ��کالتهمراهاس ��ت.
ب ��روزمعض ��لآلودگیهوای کالنش ��هرهاچن ��انبرروند
خدماترس ��انیبهمردمس ��ایهانداختهاست که گویی
متولیانامردرمدیریتشرایطوچارهیابیمدیریتیبرای
رفع این معضل ،دس ��تپاچه ش ��دهاند و به نحوی عمل
ی کنن ��د کهبرمش ��کالتمیافزاین ��د.قطعمتوالیبرق
م 
در کالنشهرها ،احتمال قطع گاز و کمفشار شدن آب،
تدابیرروزهایاخیرمدیراناجراییبرایمقابلهبامعضل
آلودگیهواست؛زنجیرهای کهبرایعدم کسریسوخت
نیروگاهها و توقف س ��وخت مازوت در نظر گرفت هش ��ده و
مردم با اماوا گر به اجرای آن تهدید میشوند.
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حنیف غفاری

انهدام  نهادگراییآمریکایی

مشکالت بیماران « »SMAباعث شده
خانوادهها دست به دامن مشارکتهای مردمیشوند؛

فریادبیصدای
بیماراناس.ام.ای
10

شرایط جنگی ،پاسخ ناکارآمدی نیست
ادامه از همین صفحه
دریغ از اینکه ضرورت ساماندهی و گذر از این مسئولیت ،متوجه مسئوالن
ذیربط است و مردم در مقام شا کی هستند .رویهای ناصواب که بار
ی کند .ا گر قرار بود مردم بار
نا کارآمدی مدیریتی را به دوش مردم منتقل م 
همهضعفهاو کاستیهارایکتنهتحمل کنندپسچهنیازیبهمسئوالن
در ردای وکیل ،مجری و قاضی داشتند؟ا گر قرار بود که همه مشکالت را به
تحمل آنها حواله دهیم پس نقش و وظایف کرسیهای اجرایی و نظارتی
چگونه تعریف میشود؟ تا کی میخواهیم حقوق ملت را به اسم دشواری
شرایط و روزهای جنگی ،گروگان بگیریم و ا گر روزگار به دلیل فشارهای
معاندان نظام ،جنگی است ،پس سهم مدیران در این شرایط چیست؟
چرا بهجای کار مستمر از بیرمقی و انفعال مدیریتی رنج میبریم؟
ه کسانی که طی  ۴دهه اخیر در این کشور عهدهدار مسئولیتی بودهایم
هم 
خوبمیدانیم کهدر تماماینمدتهرجامشکلیبروزیافتبهجایمانور
برسربایدهاونبایدهایمدیریتی،از استقامتوصبوریمردمدر ایامجنگ
 ۸ساله یادکردیم و گفتیم ای مردم بازهم شرایط جنگی است باید صبوری
کنید ،آنقدر شرایط جنگی را باز تکرار کردیم که مسئولیت مدیریتی را در
خدمت به مردم به گوشه رینگ کشاندیم ،رینگی که ا گر از آن غفلت کنیم

محسن پیرهادی

استفادهابزاریترامپ
از رسانههایاجتماعی
بهجامعهآمریکاضربهزد

2

3

2

سرمقاله

مقامات آمریکایی همواره از ساختار قدرت در
کشورشانبهمثابهیکمتغیرمستقلیادکردهاند!
س����اختاری کهرفتار بازیگرانوروس����ایجمهور
و س����ناتورها و حتی نیروهای امنیتی را تعیین
ی کن����دوحک����می����کخطقرمزرادارد.متعاقبا
م 
چ ک����س در جامعه آمریکایی ،حق به چالش
هی 
کش����یدن نهادهای قدرت را ندارد .مقامات هر
دوحزبدموکراتوجمهوریخواهپساز پایان
جن����گجهان����یدوم ،از نهادگرای����یآمریکای����ی
بهمثابهیکفا کتوربرتریجوییومداخل ه گرایی
در جهان استفاده کرده و شهروندان آمریکایی
را نس����بت به حفظ این نهادها( همان خطوط
قرمز) مجاب کرده بودند.
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