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سیاسی

برای راهنمایی دیگران به خوبی ،ابتدا باید خودمان را اصالح کنیم

سید حسن خمینی یادگار امام گفت :مشکل ما از آن جا شروع می شود که می خواهیم
دیگران را سمت خوبی حرکت دهیم در حالی که الزمه این کار این است که خودمان را
اصالح کنیم.به گزارش جماران ،وی گفت :انقالب بسیار بزرگ است و این عظمت در نگاه
کسی که از بیرون نگاه می کند به مراتب بیشتر است .این بزرگی معلول این است که یک
هویتی در درون انقالب به نام ایثارشکل گرفت.

تلگرام 09128197782

 -2028صحبت��ی ب��ا مس��ئوالن .من
شهروند چه گناهی کردم که باید از نظر
روح��ی و روانی یک فرد مریض و مرده
باش��م؟ من میبینم اف��رادی در داخل
همص��دا با دش��منان خارجی در مقابل
برجام هس��تند .با حرفهایش��ان به آنها
کم��ک میکنند .این چگونه دلس��وزی
برای نظام است؟ ()11/11
 -2155از اصفه��ان تم��اس میگیرم.
آقای بادامچیان عضو ش��ورای مرکزی
حزب موتلفه براس��اس خبرگزاری ایلنا
گفتن��د حمای��ت از احمدینژاد تکلیف
ش��رعی ب��ود .خواس��تم بگوی��م کدام
تکلی��ف؟ برای که تکلیف ب��ود؟ چرا از
ساحت مقدس دین برای امیال سیاسی
خود استفاده کردید؟()11/11
 -2233شنیدم  47هزار جوان ایرانی
ب��رای رفتن به روس��یه برای تماش��ای
فوتبال ایران با اسپانیا نامنویسی کردند.
نمیدانم این خبر چه قدر صحت دارد.
اما آی��ا آنقدر جوان داری��م که  5یا 6
میلی��ون هزین��ه کنند که مس��ابقهای
را در روس��یه ببینن��د؟ ()11/11
 -1715زمانی که برای پرداخت یارانه
حس��اب بانکی مردم و م��دل اتومبیل
آنها به درس��تی سوال میشود آیا اداره
مالی��ات و دارای��ی از ثروت بیحس��اب
برخی افراد مالیات حقه را به نفع مردم
گرفته است؟ ()11/9
 -1738کرده��ای منطق��ه س��ابقه
طوالن��ی ب��ا ای��ران دارن��د .میتوانند
متحدان استراتژیک ایران باشند .ترکیه
اکن��ون با هواپیما بم��ب و تانک و توپ
به منطقه کردهای شمال سوریه حمله
کرده اس��ت که یقینا بایس��تی محکوم
گردد)11/9( .
 -2206در خیاب��ان دول��ت کوچ��ه
فروردین و کوچههای دیگر برف چنان
اس��ت که آدم میترس��د از خانه بیرون
رود .هر آن ممکن است زمین بخوریم.
چون شنریزی نش��ده شما خبرنگاران
اطالعرسانی کنید تا با شنریزی جلوی
اتفاقات ناگوار گرفته شود)11/9( .
 -2316واقع��ا ک��ه با یک ب��ارش یک
روزه این همه مش��کل باید در ش��هر به
وجود آید .شهرداری تهران نمیتوانست
بیش��تر خیابانه��ا را ش��ن و ماس��ه یا
نمکپاشی کند؟ در بسیاری از کوچه و
خیابانها خصوصا خیابانهای شیبدار
عبور و مرور چه برای پیاده و چه سواره
بسیار س��خت است .ش��هرداری خوب
عمل نکرد! ()11/9
 -2317از اصفه��ان تم��اس میگیرم.
لطف��ا ب��ه کارمن��دان برخ��ی ادارات و
س��ازمانها از جمله س��ازمان بیمههای
تامی��ن اجتماعی تذکر دهید قدری هم
به فکر ارباب رجوع خود باشند و هنگام
س��اعات کاری از خوردن و آشامیدن و
صحبته��ای خودمانی با همکاران یا با
تلف��ن موبایل جدا خ��ودداری فرمایند.
زیرا گاهی برای رسیدگی به یک پرونده
باید س��اعتها یا حتی روزها وقت برای
آن گذاشت)11/9( .
 -2358نماین��دگان محت��رم بازدید
از زن��دان را ب��ه دالیل برف س��نگین و
مس��دود بودن راه به تعویق انداختهاند،
مب��ادا پای ی��ک نفر از نماین��دگان لیز
بخورد! یا اتفاقی برایش بیفتد)11/9( .
 -0841از خوانندگان شما هستم .لطفا
در انعکاس دردهای اجتماعی ،بیکاری،
اعتیاد ،طالق ،گران��ی و  ...اقدام الزم و
شایس��ته را به عمل آورید .من با جراید
مختلفی تماس داش��تم .س�لام مرا به
گردانن��دگان روزنامه خوب و پرطرفدار
آفتاب یزد برسانید)11/10( .
 -0924آقای احم��د توکلی میفرماید
اگر به مس��ائل دینی رجوع کنیم فساد
نخواهیم داش��ت .خواس��تم بگویم مگر
مس��ائل دینی تازه مطرح ش��ده است.
ما همیش��ه اس�لامی بودیم .چرا وقتی
کس��انی دزدی کردن��د ،رانتخ��واری
کردن��د کس��ی صدایش درنیام��د؟ اگر
دخ��ل و خرجه��ا در زندگ��ی م��ردم
چ��ک میش��د برخ��ی مس��ائل پیش
نمیآمد)11/10( .

آیتاهلل احم��د خاتمی عضو هیئت رئیس��ه مجلس
خبرگان رهبری درس��خنانی گفت :در رژیم س��ابق
غارتگری اصل بود ،اما در نظام اسالمی چند دزد دله
و غیر دله قاچاقی پیدا می شوند و از نبود رصد دقیق
اس��تفاده کرده و دزدی می کنند ولی دستگاه مقتدر
قضا پول دزدی را از حلقوم شان بیرون می آورد.
وی اف��زود :اختالس هایی که رخ می دهد ناش��ی از عدم نظارت
دقیق است .از قوه قضائیه انتظار می رود همچنان که در مسائل

دولت

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

روحانی:

دولتیها دو دستی بنگاهها را
چسبیدهاند

حس��ن روحانی در آغاز مراس��م برنامه ملی
بازآفرینی ش��هری اظهار ک��رد :من این طرح
را هدیهای دولت دوازدهم برای مردم و نس��ل
ج��وان خان ه اولی میدانم این طرح س��رمایه
مردم را افزایش میدهد ،محلههارا نو و نشاط
ایج��اد میکند و وقتی بخش مس��کن فعال
شود ،س��ایر بخشهای اقتصادی را هم فعال
میکند ودر نتیجه اشتغال ایجاد میشود.
وی در ادام��ه اف��زود :طرحی که ام��روز آغاز
می شود برنامه اساس��ی دولت برای مسکن،
سالمت جان مردم ،تامین مسکن خانه اولیها
نوسازی و بازآفرینی محالت فرسوده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه من خودم سالها
اجاره نشین بوده و چهار  -پنج صاحبخانه را
تجربه کردم ،تصریح کرد :مس��تاجری سخت
اس��ت اگر بچ��ه در خانه را محک��م ببندد از
باال می گویند چه خبر است؟ اینها سر خود
م��ن آمده اس��ت .وقتی بچه در حمام ش��یر
آب را ب��از کند ،از باال میگویند چاه پر ش��د
وقتی اجاره دیر شود صاحبخانه جور دیگری
ج��واب میدهد .خانهدار ش��دن بحق آرزوی
خانوادههاست .گاهی حتی دعوای زن و شوهر
از همین مستاجری شروع میشود .من هیچ
وقت صاحبخانه مستاجری نبودم ،اما میدانم
صاحبخانهها هم سختیها و مشکالتی دارند.
روحانی همچنین با بیان اینکه تمام دولتها
برای مسکن طرحهایی داشتهاند ،گفت :همه
دولتها ت�لاش کردند که برای حل مش��کل
مسکن راه حلی پیدا کنند من تاکید می کنم
که دولت خانه ساز خوبی نیست .همانطور که
تاجر و بنگاهدار خوبی هم نیس��ت .هر کاری
ک��ه مردم میتوانند انجام دهند ،اگر به دولت
واگذار شود حتما ضرر میکنند .کار را باید به
مردم واگذار کنیم .در بخش کشاورزی اکنون
کار دس��ت مردم اس��ت .در صنعت هم مردم
فعالند و هم دولت البته دولتیها هم دو دستی
بنگاهها را چسبیدهاند و چقدر سخت است که
بنگاهها را از دست دولتیها خارج کنیم .باید
ب��ا تمام توان بنگاهها را به مردم واگذار کنیم.
زیرا کار دولت اداره بنگاههای اقتصادی نیست.
نیروهای مسلح هم باید بنگاههای اقتصادی
خود را واگذار کنند .ساخت مسکن را هم باید
به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم البته
نهادهای عمومی هم میتوانند وارد این بخش
شوند.
ب��ه گزارش ایرنا ،وی همچنین خاطر نش��ان
کرد :زمینهای دولتی ک��ه به درد این طرح
میخ��ورد باید به صورت مجان��ی در اختیار
وزارت مس��کن قرار بگیرد .البت��ه باید این را
هم در نظر داش��ته باش��یم تا زمین دیگری
در اختیار این دستگاهها قرار دهیم .نیروهای
مسلح باید کمک کند و زمینها و پادگانهای
خود را در اختی��ار بگذارند .این طرح موجب
افزایش س��رمایه م��ردم و نو ش��دن محالت
می ش��ود اگر بخش مسکن فعال شود ،سایر
بخشهای اقتصادی هم فعال شده و اشتغال
ایجاد میشود .ما با اجرای این طرح یعنی ما
صدای زلزله ،مش��کالت م��ردم در بافتهای
فرس��وده ،صدای م��ردم کم ت��وان و صدای
نسل جوان خانه اولی را شنیدهایم .ما صدای
کسانی که می خواهند شهر زیبا داشته باشند
را شنیدهایم.

واکنش

تالشنزدیکان
مدیریتپیشینشهرداری
برایگمراهکردنافکارعمومی

قاسم میرزایی نیکو  ،با اشاره به برخی حواشی
ایج��اد ش��ده در مورد هزین��ه  ۳۰میلیاردی
ش��هرداری ته��ران در دوران قالیب��اف برای
بازس��ازی و تجهی��ز یک امامزاده به س��ونا و
جکوزی اعالم کرد :متاس��فانه در این مدت،
برخی از نزدیکان مدیران پیش��ین شهرداری
س��عی کردن��د آدرس غل��ط بدهن��د و افکار
عمومی را گمراه کنند.
این عضو اصالحطلب کمیسیون شوراها و امور
داخلی کشور در مجلس همچنین یادآور شد:
در این مدت بهعنوان مثال نام این امامزاده در
دهونک ته��ران را «علی زینالعابدین» عنوان
میکنن��د .در حالی که نام اصلی این امامزاده
«قاضی صابر» است.
نماین��ده اصالحطلب مردم دماوند در مجلس
ش��ورای اس�لامی خاطرنش��ان ک��رد :پروژه
بازسازی و تاسیس سونا و جکوزی در امامزاده
«قاضی صابر» واقع در دهونک تهران با بودجه
 ۳۰میلیارد تومانی در دوران مدیریت مدیران
قبلی ش��هرداری تهران آغاز ش��د و هنوز هم
تکمیل نش��ده اس��ت .از این رو بعضی سعی
کردند آدرس غلط بدهند.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ،عض��و ش��ورای مرکزی
فراکس��یون امید مجل��س یادآور ش��د :بنابر
اس��نادی که در گزارش شهردار فعلی تهران
نیز آمده اس��ت ،مبلغ  ۲۵میلی��ارد تومان از
بودج��ه  ۳۰میلیاردی این پ��روژه ،تخصیص
یافت��ه و مبلغ  ۵میلیارد تومان دیگر نیز برای
تکمیل آن نیاز است.

مقایسه بودجه حوزه ها با وزارتخانه ها شارالتانی است

سیاسی قاطع عمل میکند در عرصه اقتصادی هم
قاطع عمل کند.
آی��تاهلل خاتم��ی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ه آنه��ا که
نماز جمعه ها را م��ی کوبند و می گویند نمازهای
جمعه جناحی اس��ت ،برادران��ه تاکید می کنم این
حرف درست نیست.
وی با اظهار اینکه برخی وقتی می خواهند بودجه را در رسانه ها
توضیح بدهند بودجه حوزه ها را با وزارتخانه ها مقایسه می کنند،

گفت :برخی در این خصوص شارالتانی می کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،خاتمی اظه��ار کرد :به عنوان عضو ش��ورای
عالی حوزه می گویم که میانگین ش��هریه یک طلبه بین  ۵۰۰تا
 ۶۰۰هزار تومان اس��ت و شهریه یک استاد بزرگ حوزه که تمام
عمر خ��ود را روی تحصیل و تدریس و پرورش طالب گذاش��ته
ب��ه ی��ک میلیون و  ۲۰۰ت��ا یک میلیون و  ۳۰۰نمی رس��د و با
صدای باز اعالم می کنم یک ریال از این ش��هریه از بودجه های
دولتی نیست.

معاون پارلمانی شهرداری در گفت و گو با «آفتاب یزد»:

مردم ازمدیرانشومنخستهشدهاند

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :محمدباقر قالیباف
یکی از رکوردداران مدیریت ش��هری تهران است.
او  12س��ال شهردار تهران بود و کارنامهای به جای
گذاش��ت که حرف و حدیثهای بسیاری را در پی
داشت .در این مدت طوالنی چهره تهران تغییرات
زیادی داشت .پلها و تونلهای بسیاری ایجاد شده،
برخی به حمل و نقل روان کمک کرد و برخی نیز
تنه��ا ظاهر خود را برجای گذاش��ت ام��ا تهران در
این سالها با چالشهای بسیاری مواجه شد .عدم
تجهیز مناسب آتش نشانی یا نیازهای برف روبی تا
در زمس��تان با بارش برف و باران تهران فلج نشود،
بخش��ی از نقاط ضعف بود .اما ب��ی تردید برجهای
سربه فلک کشیدهای که یکی بعد از دیگری چهره
ته��ران را تغییر داد و البته محیط زیس��ت را بیش
از پی��ش با چال��ش روبه رو ک��رد مهمترین نقطه
ضعف قالیباف اس��ت که تا س��الها اثر آن بر شهر
باقی خواهد ماند .حاال محیط زیست آنچنان آسیب
دیده که عادت کنیم در زمستان هوای پاک غنیمتی
است که به س��ادگی به دست نمیآید .با این حال
هرچه بود گذش��ت و با انتخابات امسال و شکست
مطلق اصولگرایان ،لیست امید به شورای شهر تهران
راه یافت .امید بسیاری به تغییرات در پایتخت است
هرچن��د ب��ه ای��ن زودی بعی��د اس��ت اتفاقاتی
خیرهکنندهدیدهشود.امامواردیهمچونپسگرفتن
س��ولههای بحران از کاربریهای غیر و همچنین
ممنوعیتهایی در تراکم فروشی که نفسهای تهران
را بند آورده بود موجب شد تا کار آغاز شود .از قضای
روزگار ،محمدعلی نجفی در س��ال اول شهرداری
خود با یکی از بیس��ابقهترین برفهای پایتخت در
سالهای اخیر روبهرو شد .برفی که فرصتی شد تا
هجمهها علیه او آغاز شود .هرچند به نظر میرسد
در سطحی کالن و سیستماتیک در مدیریت بحران
با چالش روبه رو هستیم اما شهرداری کج دار و مریز
توانست ماجرا را ختم به خیر کند و بعد از دو یا سه
روز ش��رایط تقریبا به حالت عادی برگشت .اما این
فرصتی بود تا مخالفان اصالحات و نجفی شدیدترین
حمالت ممکن را نسبت به شهرداری او انجام دهند.
چند روز بعد از این اتفاقات «آفتاب یزد» با داریوش
قنبری معاون پارلمانی ش��هردار تهران گفت و گو
کرده که در ادامه میخوانید.
چ�را بارش برف در روزه�ای اخیر تبدیل
به یک موج رس�انهای علیه ش�هرداری ش�د
و به ویژه رس�انههای اصولگ�را با موضوعاتی
مانند حضور ضعیف محمدعلی نجفی ،شخص
شهردار را مورد هدف قرار دادند؟
متاس��فانه مدیریت در کشورمان از نگاهی صحیح
مورد بررس��ی قرار نمیگیرد .پیش از این مدیرانی
کار نابلد در راس مدیریت ش��هرداری تهران بودند
که با برخی اقدام��ات به دنبال نقش بازی کردن و
فعالیتهایی بودن��د که از یک ش��ومن برمیآمد.
رفتارهایی پوپولیستی در مواقعی که برف میبارید
همچ��ون ایس��تادن و عک��س گرفت��ن در کن��ار
ماش��ینهای برفروب یا در حوادثی دیگر که کاله
ایمنی میگذاش��تند و در محل حضور مییافتند،
شکل متفاوتی از مدیریت را نشان داد .درحالی که
مدیریت به این حرکات نمایشی نیست .یک مدیر
باید بتوان��د برنامه ریزی صحیح��ی را برای بهبود
هرچه س��ریعتر بحرانها داشته باش��د .در همین
بارش برف اخیر تهران چنی��ن رویکردهایی نظیر
عکس گرفتن کنار ماشین برف روب یا عکس هنگام
ریختن شن و ماسه در خیابان را برخی به شهردار
تهران پیش��نهاد دادند اما محمدعلی نجفی پاسخ
جالبی داد که من بازیگر نیستم و به دنبال بررسی
شرایط و انتخاب بهترین تصمیمات هستم تا شرایط
به سرعت عادی شود .شهرداری نیز در ماجرای اخیر
تا آنجایی که امکانات را در اختیار داشت به وظایف
خود در اس��رع وقت اقدام کرد و هیچ خیابان اصلی
یا اتوبانی بس��ته نشد و البته نواقصی وجود داشت
از جمل��ه به دلیل کمبود امکانات نتوانس��تیم در
همان روز اول به کوچهها یا خیابانهای فرعی کمک
رسانی کامل را انجام دهیم.
ای�ن حجم از انتق�ادات به ش�هرداری نجفی
را چط�ور ارزیابی میکنید .با گذش�ت حدود
ش�ش ماه چقدر میتوانیم مدیریت جدید را
در حوادث مختلف دخیل بدانیم؟
متاس��فانه برخی افراد از برف برای دس��تیابی به
اهداف سیاس��ی خود استفاده کردند .غافل از اینکه
مردم مدیریت این گروه را پیش از این تجربه کرده و
به خوبی با میراث و سبک مدیریتی آنها آشنا هستند.
اما ح��اال پرادعا به دنبال تخری��ب مدیریت جدید
هس��تند درحالی که مردم به خوبی در اردیبهشت
امس��ال با رای کامل به لیست اصالح طلبان نشان
دادند که خواهان ادامه مدیریت پیش��ین نیستند.
یک باران ساده نیز در دوره قبل با آب گرفتی و خطرات
مختلف همراه میشد .در واقع مردم از مدیریتی که
به دنبال ظاهرس��ازی بودند خسته شدند و وظیفه
اصلی مدیر ،برنامه ریزی صحیح و تصمیمات مناسب
در سطح کالن است تا یک سیستم منظم و کارآمد
شکل بگیرد .نجفی مانند برخی به دنبال این نیست
که از شهرداری به پاستور برسد و رئیسجمهور شود؛
به همین دلیل هم به جای رویکردهای تبلیغی به
دنبال روشهای مرسوم مدیریتی در اتاق فکر خود

نجفی مانن�د برخی افراد ب�ه دنبال این
نیس�ت که از شهرداری به پاستور برسد
و رئیسجمهور ش�ود به همین دلیل هم
به ج�ای رویکردهای تبلیغ�ی به دنبال
روشهای مرسوم مدیریتی در اتاق فکر
خود است تا شرایط تهران را تغییر دهد

| شبکههایی که تا دیروز یکپارچه
به مجیزه گویی و ثنای اقدامات مدیریت
سابق ش�هری میپرداختند و چشمان
خ�ود را ب�ه روی مس�ائل و مش�کالت
ش�هری میبس�تند امروز ب�ه بدترین
شکل به تخریب مدیریت شهری جدید
میپردازن�د .درحالی که در گذش�ته با
تراکم فروش�یهای بی حساب و کتاب
آینده تهران را به حراج گذاشتند

یقینا تح��ت تاثیر این جوس��ازیها قرا نمیگیرند
و ب��ه خوبی نی��ات ای��ن گروهها را میشناس��ند.

است تا شرایط تهران را تغییر دهد.
در موضوع زلزله چندی پیش در تهران نیز
شاهد بودیم خبرهایی درباره نجفی مطرح شد
از جمله اینکه او در هنگام زمین لرزه در تهران
نبوده و در سفر کیش به سر میبرده است .این
موضوع چقدر صحت داشت؟
همانطوری که خود آقای نجفی نیز س��فر کیش را
تکذیب کرد بار دیگر الزم اس��ت تاکید کنم چنین
دورغ پردازیهایی با اغراض سیاسی دنبال میشود.
معلوم نیست اینگونه خبرها را از کجا میآورند .گفته
شد عکسهایی از نجفی در زمان زلزله دیده نشده
اس��ت درحالی که خوشبختانه در تهران اتفاقی رخ
نداده بود که نیاز باش��د ش��هردار به سرکشی نقاط
آسیب دیده برود .بنابراین شهردار در محل کار خود
باقی ماند تا با برنامه ریزی الزم شرایط را برای اینکه
مبادا حادثهای بدتر رخ دهد بسنجد و اقدامات الزم را
پیش بینی کند .به محض وقوع زلزله تمام واحدهای
شهرداری به حالت آمادهباش درآمدند و شرایط تحت
کنترل قرار گرفت .همانهایی که میگفتند نجفی
غایب است ،از پوشش خبرهای او ابا دارند.

پوش�ش خبری ش�هرداری و محمدعلی
نجفی در چند ماه اخیر همواره مورد مناقشه
بوده اس�ت .آیا همچنان در این مورد با صداو
سیما مشکالت و اختالفاتی وجود دارد؟
بله چنین مشکالتی همچنان وجود دارد .در گذشته
کوچکترین فعالیت و اقدام شهرداری بسیار پررنگ
پوشش داده میشد .فکر میکنم یک نگاه سیاسی
وج��ود دارد ت��ا اقدام��ات مدیریت جدید ش��هری
به خوبی منعکس نش��ود و یک سری رویکردهای
خاص را برای خود تعریف کردهاند که با تمس��خر
مدیریت جدید و الق��ای ناکارآمدی ،اهداف خود را
دنبال کنند .ش��بکههایی که ت��ا دیروز یکپارچه به
مجیزهگویی و ثنای اقدامات مدیریت سابق شهری
میپرداختن��د و چش��مان خود را روی مس��ائل و
مشکالت شهری میبستند امروز به بدترین شکل به
تخریب مدیریت شهری جدید میپردازند .درحالی
که در گذش��ته با تراکم فروش��یهای بی حساب و
کت��اب ،آینده ته��ران را به حراج گذاش��تند ،امروز
نگاهی طلبکارانه داش��تند .شاید تصور میکنند با
چنی��ن روشهایی میتوانند برای س��بد رای خود
در انتخاب��ات آتی امتیازاتی را جمع کنند اما مردم

چنین رویکردهایی را از س�وی صداوسیما در
حوزههایفعالیتدولتبیشترمشاهدهمیکردیم.
شاید کمتر تصور میشد که حوزه مدیریت شهری
کهبیشترفضاییاجتماعیداردوبهخدمترسانی
مستقیم به مردم ارتباط دارد اسیر این نوع رفتارها
ازسویرسانههاشود،چرااینرسانهرفتاریشبهه
برانگیزرادنبالمیکند؟

به راس��تی باید افس��وس خورد برای رسانهای که از
بودج��ه مردم و بیت الم��ال تغذیه میکند و چنین
رفتارهایی را از خود نش��ان میدهد و با برنامههایی
خارج از عرف به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در مردم
اس��ت .تعداد بسیاری شبکه رادیو و تلویزیونی ایجاد
کردهاند اما از تهیه خوراک و برنامههای مناسب برای
آن عاجز هستند .چه بهتر بود که تعداد این شبکهها
کمتر میشد اما برنامههایی حرفهای و در راستای اصل
بی طرفی میساختند .امروز بعد از این حوادث برای
ما روشن ش��د که برخی مجریان و دست اندرکاران
برنامههای رادیو و تلویزیون مدیر بحران هستند و با
ژستهایی از باال به پایین ،مدیریت بحران شهری را
نقد میکردند .امروز صداوسیما نقش زیادی در ایجاد
آگاهی در جامعه ایفا نمیکن��د .امروز بیش از 140
شبکهزیرمجموعهصداوسیمادرحالفعالیتهستند
اما برنامههای تولیدی چندان در مسیر رضایت کامل
مردمی و اقبال عمومی حرکت نمیکند.

