بایدبتواندمسئوالنراپایکاربکشاندوآنهاراواداربهپاسخگوییکند
نه اینکه بیاثر و خنثی عمل کند.

صفحهگزارشرادوستدارم

محمدماهانماشــینی:0912...1499-صفحه گزارش را دوست دارم
و پیگیریمیکنمو ازگزارشــگران پرتالش تشکرمینمایم .برعکس
صفحه ایران زمین که کارکردش ارتباط با شهرســتان هاســت و فقط
اخباری که حاشیه امنیت دارد چاپ میکند.

ازخانوادهایراناموبادیدناسمدخترمجانمیگیرم

اکبرعالیی:0913...1322-روزنامهایرانراازخیلیقبلترمیخواندم
اما چند ســالی است به طور ویژهتر ایران را پیگیری میکنم آن هم به
خاطر یک اســم .من با دیدن اســم دخترم جــان میگیرم .خدا همه
بچههــا را بــرای پدر و مادرهایشــان حفــظ کند که هیچ لذتــی باالتر از
دیدن فرزند سالم و صالح برای والدین نیست .برای همه اهالی قلم
آرزوی صحت و سالمت قلم دارم.

ورزشــی بخش اخبار خارجی و ترجمهها بیشــتر مــورد توجهم بود و
فکر میکنــم در زمینه فرهنگی نیــز بخش اخبــار را خارجیتر کنید و
گزارشهاراداخلیبنویسید.

چراروزنامه،ایرانخودرووسایپاراپاسخگونمیکند

داوودخضرایــی:0919...2595باوجود انتقادات و اعتراضات زیادی
که به ایران خودرو و سایپا وارد است هیچ گاه نه تنها به مردم پاسخگو
نیســتند کــه در روزنامه هم اشــارهای به ایــن همه عدم پاســخگویی
و بیتوجهــی به حقــوق مصرفکننده از ســوی این دو شــرکت تولید
خودروی ملی نشده انتظار میرود روزنامه ایران در بخش اقتصادی
بهجایاینکهکارگزارمؤسساتوسازمانهایمالیباشدبهارائهآمار
ومستنداتازواقعیاتاقتصادیجامعهبپردازد.

التحیهوالتبریکللصحفییناألعزاءالعاملینفیمؤسسهایران

شــهالآبشــناس:0912...7599-بعد التحیــه والتبریک للصحفیین

یک رشــته وجود نداشته باشد تا آن مســأله را به دامنه میان رشتهای
بکشــاند.یکی از بهتریــن زمینههــای میــان رشــتهای حــوزه کاربــرد
فناوری اطالعات در علوم انســانی اســت .این عرصه در انگلیسی به
نــام  Digital Humanitiesمعــروف اســت .یکی از افراد سرشــناس
در ایــن حــوزه آقــای الکس گیل اســت کــه از پاییــز 2012در دانشــگاه
کالیفرنیاشروعبهایجادیکگروهایمیلیکردکهبهبخشهایتاریخ
و کتابخانه دانشــگاه کلمبیا ارائه میشــد .در این ایمیلها طرحهای
میان رشتهای معرفی میشد .بزودی دانشگاههای دیگری خواهان
دریافــت ایــن ایمیلها شــدند .یکــی از حوزههایی که به نظــر من در
ایران نیاز است هرچه سریعتر روی آن فعالیت شود مقوله پردازش
دیجیتــال در منابــع علــوم انســانی قدیمــی اســت .امــروزه هــوش
مصنوعــی در رایانه به جایی رســیده اســت که میتوانــد یک کتاب یا
یــک مقاله بلند را خالصه کند .میتوانــد در خیل مطالب روزنامهها

بههزارویکدلیلروزنامهتحلیلینداریم

حامد یاوری از خرم آباد  -تماس تلفنی :متأســفانه رسانهها در ایران
به هزار و یک دلیل نمیتوانند آنطور که باید رکن چهارم دموکراسی
باشــند بــرای همین اســت کــه هیــچ گاه روزنامــه نــگاری تحقیقی و
تحلیلــی در ایران نداشــتهایم .شــاید آخرین بار که نشــانی از این نوع
روزنامه نگاری در ایران مشاهده شد به سالهای دور برمیگردد اما از
خبرنگاران روزنامه ایران میخواهم جست و جوگر باشند و پیشرو در
روزنامه نگاری تحلیلی و تحقیقی باشند تا در زمانه انفجار اطالعات
حرفیبرایمخاطبداشتهباشند.

حضورچهرههادرتحلیلهایتانپررنگترباشد

حدیثاســفندیاری :0919...9820-از تحلیلهای افراد چهره بیشتر
استفادهونظراتکارشناسیشانرامنعکسکنید.
عکس:سجادصفری/ایران

ازحجماخبارسوختهبکاهید

ثریاتوکلی:0912...4523-من بهعنوان خوانندهای که از قدیم ایران
میخوانــدم تقاضــا دارم از حجــم اخبار ســوخته بکاهید و بیشــتر به
گزارشوتهیهویژهنامههایتخصصیبپردازید.بهطورمثالهمین
 24صفحهراباهمینموضوعاتتخصصیتربنویسید.

تیتراولتاندرانحصاردولتنباشد

یاسینآقامرادی-ایمیل:روزنامه ایران را در سال جدید شادتر و حق
طلبتر میخواهیم .روزنامهای که به غیر از مطالب تلخ از خوبیها
هم بنویســد .مثالً تیتر اول همیشــه دولتی نباشــد ،سیاســی نباشــد،
بلکه خبر از موفقیتها بدهد .از شادیها گزارش بنویسد و در جهت
امیدبخشیبهایرانبیشتربکوشد.

ایرانیباشیدنهتهرانی

احســانتقوایی-تماستلفنی:درشهرمشهدروزنامههاتقریباًساعت
 10تا 11صبحبهروزمیشــودازروزنامهایرانمیخواهمکهفقطتهرانی
ننویسدبلکهدرشهرهایدیگرهمچرخیبزندوازمشکالت،معضالت
حتیدستاوردهایشبنویسد.بهخدامابیشترازاخبارسراسریبهاخبار
محلیترنیازداریمتاصدایمانبهگوشمســئوالنبرسد.روزنامههای
محلــیدرایــنزمینهخیلــیضعیفهســتندونمیتواننــدآنطورکه
روزنامههایسراسریتأثیرگذارهستندعملکنند.

صفحه«خوانندگان»پیامهارابیپاسخنگذارد

بژیایران

ناهیــدپــروری-کردســتان(بــهزبــانکــردی)-ایمیــل:مــه و عنوان
خواننــده روزنامــه ایران گلیه درم له ســت اندرکاران ای نشــریه که ارا
چــه وقومیتیــل توجه نیکد و عنــوان مثال مشــکالت و گرفتاریل ایمه
مرزنشینیل اشاره بکد و جی دوریگ نیچود بلکه شاید بتوین با اقتدار
قلمیان گره گشای مشکالت زندگیمان بون امیدوارم که ای روزنامه
درآیندهنزیکستوینگوکوردیلوقومیتیلترکیشاختصاصبید/.
یعنی :بنده به عنوان خواننده روزنامه ایران از این نشــریه گالیهمندم
کــه چــرا بــه اقلیتها توجهــی ندارنــد ،به عنــوان مثــال اشــارهای به
مشــکالت و گرفتاریهای مرزنشــینان نمیکنند؟ امیدوارم در آینده
نزدیک ستونی به معضالتی که کردها و سایر قومیتها با آن دست و
پنجهنرممیکنند،اختصاصدهید.

دربرجاموپالسکوخوشدرخشیدید

مینــوبــازرگان:0912...638روزنامه ایــران در گزارشهــای برجام و
پالسکو خوش درخشید و شائبهها و سؤاالت را پاسخگو بود .در زمینه

«ایران»میتواندرسانهعلوممیانرشتهایباشد

معیــری-ایمیل:یکــی از زمینههــای علمی کــه روزنامه وزیــن ایران
رســالت آگاهســازی و اطالعرســانی خــود در حوزه
میتواند در آن به
ِ
علــم و دانــش ایفــای نقش کنــد ،زمینه علوم میان رشــتهای اســت.
علوم میان رشتهای در کل به زمینههای فعالیتی میپردازد که برای
پژوهش و تدقیق در آن نیاز به داشــتن تخصص در بیش از یک رشته
اســت .بــه عبارتــی «تلفیق دانــش ،روش و تجــارب دو یــا چند حوزه
علمیوتخصصیبرایشناختوحلیکمسألهپیچیدهیامعضل
اجتماعیچندوجهی»رامیتوانفعالیتبینرشتهایدانست.
برخــی بر این باور هســتند کــه الزاماًباید ظرفیت حل یک مســأله در

ند

وان

خ

گان

امسالخبرنگارانزیادیازصندلیهاجداشدند

خرمی-ایمیل:مخاطبان امروز رســانهها ،هــر لحظه که اراده کنند
میتواننــد از طریق تلگــرام ،تازهترین اخبار را در ســریعترین زمان
ممکــن رصد کنند امــا همچنان وقتی کــه از کنار کیوســک روزنامه
فروشی میگذرند متوقف میشــوند و صفحه اول همه روزنامهها
را مــرور میکنند.رنکینــگ ســایت روزنامههــای ما و ســایتهایی
کــه صفحــه اول روزنامهها را بــه نمایش میگذارند هم نســبت به
ســایتهای خبری نســبتاًوضعیت مطلوبی دارند؛ یعنی روزنامه
در ایــران بــا وجود گســترش ســریع فضــای مجــازی و شــبکههای
اجتماعــی ،بــا وجــود همــه مشــکالتی کــه در پیــش رو دارد ،هنــوز
جایگاه خــود را حفظ کرده و همچنان گذشــته تأثیرگذار اســت .در
ســال گذشــته اگر چه حال روزنامهها همچنان خوب نبــود اما رو به
بهبودی بود .روزنامههای بخش خصوصی و سیاســی جسورانهتر
تیتــر زدند ،گاهــی از حالت کلیشــهای بیرون آمدنــد ،متفاوت تیتر
زدنــد و برای پیشــی گرفتــن از ســایر رقیبان بــه تولید محتــوا توجه
بیشــتری کردند .بــرای تولید محتــوای بهتر ،خبرنگاران بیشــتری
صندلی اتاق تحریریه را رها کردند و به خیابان آمدند ،خبرنگارانی
دیــده شــدند که به جای نشســتن پشــت رایانه و ســرچ زدن خبر به
دل گورســتانها رفتنــد ،خــوب دیدند و خــوب منعکــس کردند تا
آنجا که باعث شــدند معادلــه تأثیرپذیری روزنامــه از خبرگزاری و
ســایت را کمی به هم بریزند .به نظر میرســد با بازتر شدن فضای
سیاسی و اجتماعی و ارتقای بیشتر حاشیه امنیت روزنامه نگاران،
روزنامههــای ما شــکوفاتر خواهد شــد حتــی اگر فضــای مجازی با
سرعتبیشتریگسترشیابد.
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کبریباقرحمامی:0935...741-مــا برای صفحه خوانندگان خیلی
پیــام میفرســتیم و دنبــال این صفحــه هســتیم و از کار جدید شــما
خوشحالیم اما متأسفانه پیامهای بیپاســخ فایدهای ندارد و انتظار
میرود روزنامه بهعنوان پل ارتباطی مردم و مســئوالن دنبال جواب
ســؤاالت مردمی و مشکالتشــان باشــد .در این صورت مردم متوجه
میشوند صدایشــان از طریق روزنامه شما به گوش مسئوالن رسیده
است و از آن طرف مسئوالن بیشتر احساس تکلیف و وظیفه شناسی
میکنند چون میدانند حتی اگر نســبت به مــردم بیتوجهی کردند
چشمانتیزبینرسانههابهآنهاهست.

األعــزاء العاملین فی مؤسســه ایــران الصحفیه الثقافیــه وعوائلهم
الکرامبمناسبهحلولالعاماالیرانیالجدید.
 -١اتمنى لهذه الصحیفه الموقره المزید من التألق والموفقیه ،فهی
قــد جذبت قرائها الکــرام فی الســنه الماضیه بالمواضیــع والتقاریر
والتحالیل الممیزه والتی کان لها صدى کبیر بین األقشــار المختلفه
منالناس.
 -٢کما اتوقع من صحیفه ایران فی هذه الســنه االستمرار بنشر تلک
المواضیــع التی تنم عن حرفیتها ومصداقیتها التامه بنقل الحقائق
عبــر عملهــا الصحفی المقــدس هذا ،والســعی بدعمــه بمواضیع
ممیــزه أخرى الســیما فی مجــال المــرأه والشــباب والمجتمع ألنها
تجــذب القارئ وتهمــه وتزید من تقربه لهذه الصحیفه ،الســیما اننا
نواجه عصر االنترنت الذی یسیطر على عقول هؤالء القراء ویبعدهم
عن الصحیفه المکتوبه التی لها اهمیه کبرى فی هذا الزمن / .یعنی:
پس از سالم و تبریک به همکاران روزنامهنگار و خانوادههاى محترم
آنان به مناسبت فرا رسیدن سال نو ایرانى...
 -1امیــد اســت که مؤسســه فرهنگــى مطبوعاتى ایران هرچه بیشــتر
پیشــرفت کنــد و موفق باشــد .روزنامهاى که ســال گذشــته بــه خاطر
موضوعات ،گزارشها و تحلیلهاى منطقى که انعکاس زیادى بین
الیههاىمختلفمردمداشت،موفقیتخوبیکسبکرد.
 -٢همچنیــن از روزنامه ایران توقع دارم امســال نیز با ادامه نشــر آن
موضوعــات مهــم به صــورت دقیق و انتقــال واقعیتهــا به صورت
شــفاف ،به موضوعات دیگر و گزارشهایى در رابطه با زنان و جوانان
و جامعــه بپردازند ،چون این موضوعات مخاطبان بیشــترى جذب
مىکنــد ،بخصــوص کــه در عصــر اینترنت بــه ســر میبریــم و افکار
مخاطبــان درگیر موضوعــات آن هســتند و از روزنامه مکتوب کم کم
دورىمىکنند.

و ســایت بگردد و مطالــب موافق و مخالف یک موضــوع را پیدا کند.
میتواند مطالب بســیار بزرگ را خوشهبندی و تحلیل را برای انسان
سادهترکند.فعالیتهایمیانرشتهایدرایرانسابقهزیادیندارد.
هنوز افراد یا گروهی در این حوزه چندان به سرشناسی نرسیدهاند که
بتوانند مانند آقای الکس گیل رهبری فرآیندهای اطالعرسانی را به
عهدهبگیرند.
روزنامه ایران با بضاعت مناسب و وسعت اطالعرسانی خوبی که در
رسانه دارد به سادگی میتواند این نقش را ایفا کند .پیشنهاد میشود
این روزنامه با تخصیص یک صفحه یا ستون ثابت بهاین مبحث و با
مصاحبهبادانشگاهیانوفعاالنعلوممیانرشتهایمیتواندنقش
بســزایی در سرشناســی این موضوع در میان عــوام و خواص جامعه
داشتهباشد.
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