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تیترهای
برتر
«ایران»

فراخوان

ایمان یاوریان ،خواننده روزنامه هر هفته
تیترهای روزنامه از سهشنبه هفته پیش تا
دوشــنبه هفته پیش را بررسی میکند و به
تیترهاییکهدرصفحاتمختلف«ایران»
انتخابکرده،امتیازمیدهد.

از سفرهای نوروزی
با وسایل نقلیه عمومی بگویید

کم کم قدمهای ســال به ایســتگاه پایانی نزدیک میشــود و بوی عید و ســال نو
از آســمان و زمیــن احســاس .بــا نزدیک شــدن بــه این ایــام برنامهریــزی برای
تعطیــات ســال نو هم قوت میگیرد و «ســفر» پــای ثابت اکثــر برنامهریزیها
میشود .عدهای با وسایل نقلیه شخصی دل به جاده میزنند و عده زیادی هم
هســتند که خطوط هوایی و ریلی و اتوبوسی را انتخاب میکنند .در فراخوان این
هفتــه صفحــه «خوانندگان» روی ســخنمان با آن تعداد زیاد اســت که به فکر
بهرهمندی از وسایل نقلیه غیر شخصی برای جابهجایی و سفر هستند و از آنها
میخواهیم از معضالت ،مشــکالت یا حتی از محسنات و نقاط مثبت این نوع
سفر برایمان بگویند .از وضعیت ترمینالهای مسافربری زمینی ،هوایی و ریلی
بگویند و انتظاراتی که دارند .آیا از خدماترسانی در تعاونیهای اتوبوسی ،قطار
و هواپیمایی راضی هستند و اینکه در خطوط زمینی و جادهای وضعیت راهها را
چطور ارزیابی میکنند؟ ســفر با کدام نوع از موارد یاد شــده را امنتر و راحتتر
میداننــد و در پایــان نظــرات خــود را از هزینههــای انتخــاب هر یــک از راههای
جابهجایی برای صفحه خوانندگان بیان کنند.

روابط عمومی ،پل ارتباط با مخاطبان

یکــی از مهمترین کارکردهــای روابط عمومی در هر
گزارش به
ســازمان تنظیــم ارتباطــات درون و برون ســازمانی
خوانندگان
اســت .ایــن بخــش معمــوالً بــه صــورت یــک اداره
مســتقبل در بســیاری از ســازمانها اســت و تــاش
میکند روابط داخلی را تنظیم کرده تا برآن سازمان
فضــای مثبتــی حاکم باشــد ،امــا مســئولیت اصلی
روابط عمومی تنظیم روابط برون ســازمانی است و
مختار حداد
در آن نقــش پل را بیــن آن نهاد خصوصی یا دولتی
مدیر روابط عمومی
بــا مــردم ایفا میکنــد .در اینجــا این نظریــه مطرح
وامور بین الملل
میشود که روابط عمومی یا در نامگذاریهای جدید
مدیریت اطالع رسانی ،قلب سازمان است و تپیدن
این قلب در گرو فعالیت مؤثر و ایفای نقش و مدیریت صحیح است .فعالیت
تیمی در روابط عمومی مهمترین دلیل موفقیت آن است؛ پس در داخل خود
این اداره زیر مجموعههای آن در کنار یکدیگر و با کار تیمی منسجم اهداف خود
یسازند.
را م 
در اینجا مهم است که به این نکته نیز اشاره کرد که روابط عمومی سازمانهای
رســانهای نقشهــای دیگــری نیــز ایفا میکننــد و در اینجــا به پلی بیــن مردم و
مسئوالن و خبرنگاران نیز تبدیل میشوند.
وظیفه رسانه این است که مسائل روز را در قالب اخبار منتشر کند و در بخشهای
گزارشــی خود مشــکالت یا امور مورد اهتمام را پیگیری کند و رســانهها در اینجا
یک پل ارتباطی دوســویه را بین مردم و مســئوالن و نهادها ایفا میکنند و روابط
عمومی در یک رســانه مشــکالت مردم را به ســازمانها و بخشهای مرتبط در
رســانه منتقل میکند تا مورد پیگیری قرار گیرد .مدیریت روابط عمومی و امور
بینالملل مؤسســه فرهنگی مطبوعاتی ایران در این راســتا طی سالیان گذشته
تاکنون فعالیت میکند .بخش ارتباط با مخاطبان این مدیریت از طریق خدمت
تلفنی و پیامکی سالم ایران پیامهای مخاطبین را دریافت کرده و در ستونی در
صفحــه اجتماعی و صفحه خواننــدگان در روزنامه به چاپ میرســاند و برخی
پیامها نیز که میبایســت به طور جداگانه پیگیری شوند به سازمانهای مرتبط
ارسال میشود و در هر دو حالت در صورت وصول جواب یا جوابیه آن را منتشر
کــرده یــا به مخاطب اعالم میکند .از ابتدای ســالجاری تاکنــون صدها مورد از
مشکالت-انتقادات-پیشنهادهای مردمی مورد پیگیری قرار گرفته است.
اما شــاید این ســؤال مطرح گردد که بخش امور بینالملل چه فعالیتی در این
اداره انجام میدهد؟ یکی از مهمترین فعالیتهای این بخش توسعه همکاری
رسانهای با دیگر کشورها است.
مؤسســه فرهنگی مطبوعاتی ایران در ســالجاری میزبــان صدها نفر از اعضای
هیــأت هــای رســانه ای-اجتماعــی  -فرهنگی-سیاســی کشــورهای مختلــف
بخصوص از همسایگان ایران بوده است .تالش تیم فعال در این مدیریت این
است تا به معنای واقعی کلمه بتواند نقش خود را در خدمت به هموطنان عزیز
و انتقال پیامهای آنان ایفا کند.

نقد
خوانندگان

تلفنهای گویا نمادین و نمایشی
آقــای رنجبــر :بــا تغییر مــکان دیوان عدالت از پارک شــهر به شــهید ســتاری
دسترســی به این اداره مشــکل شــده اســت و از  118هم شــمارهای گرفتم که
اشــتباه بود و با تالش زیاد شمارهای جدید پیدا کردم اما این تلفن گویاست و
مدت یک هفته است که موفق به ارتباط نشدم .اگر تلفن برای تسهیل در امور
است پس چرا کسی پاسخگو نیست و فقط جنبه نمادین دارد؟

به دمنوشهای این برند اعتماد نکنید

فرشته رفیعی :لطفاً در استفاده از دمنوشهای  ...نهایت دقت را بفرمایید که
بعد از بروز مشــکالت گوارشی در پاسخ میگویند :کارشناسان ما دکتر نیستند
و بــه توصیــه آنها نبایــد عمل میکردیــد و با بــروز وخامت حالتــان کالً منکر
کارشناسان میشوند و میگویند اصالً ایشان کد پرسنلی ما را ندارد و جزو گروه
ما نیست .مثل یکی از خانمها که خود را از پرسنل  ...شعبه اصفهان میداند
و دفترمرکزی  ...تهران منکر اوست.

یک بام و دو هوای اتالف انرژی

آقای صادقی از کرج :باعث تأســف اســت که مشــاهده میشــود در بسیاری از
بانکها و ادارات در فصل تابســتان کت میپوشــند و در زمســتان پنجرهها را
باز میگذارند که باعث اتالف انرژی میشود .میبایست به ادارات و بانکها
دستورات و آموزشهای الزم را جهت جلوگیری از اتالف انرژی بدهند.

خوانندگانمحترمروزنامهايرانبااينسهپلارتباطي بامادرارتباط باشند:
تلفن - 84711000:داخلي129
سالم ايران88769075:
پيامك3000451213:
ايميلkhanandegan@icpi.ir:

پاسخ مخاطبان «ایران» به فراخوان روزنامه درباره مقایسه ابعاد رسانه ای حوادث اخیر در کشور

عالمت سؤال در برابر عدالت رسانه ای؟!
حمیرا عالیی

واپســین فراخــوان صفحــه خواننــدگان  14بهمــن ماه منتشــر شــد .روال
مرســوم درج فراخوان و پاسخ از ســوی مخاطبان همان طور که در جریان
هستید ،فاصلهای یک هفتهای دارد اما انتشار آگهی در هفته گذشته باعث
شــد این فاصله بیشتر شــود .در فراخوان دو هفته پیش این مقدمه را طرح
کرده بودیم که «حوادث در هفتههای گذشته با تواتر و شتاب عجیبی پشت
ســر هم فضای رسانهها  -از تصویری تا مکتوب و مجازی  -را متأثر کردهاند.
اوج ایــن حوادث متأثرکننده مربوط به آتشســوزی ســاختمان پالســکو و
شــهادت مظلومانه آتشنشــانان،سیل سیســتان و بهمن کردســتان بود،
به مــوازات این رخداد اما ســیل ویرانکنندهای در سیســتان و بلوچســتان
اتفاق افتاد که تصاویر این رخداد از بیخانمانی و بیسرپناهی تعداد قابل
توجهی از هموطنان بســیار متأثرکننده بود و البته بــه فاصله کمی تصاویر
غمبار کولبرهای کردستانی که در زیر بهمن جان دادند».
و بعد با طرح این تحلیل که «عدهای از مخاطبان رســانهها بویژه در فضای
مجازی بر این باور بودند که تمرکز رســانهها بیشــتر بر حادثه پالسکو بوده،
دلیل این تمرکز هم رخداد این حادثه در پایتخت بوده است و نه بزرگی یا
عاطفی بودنش .آنها بر این باور بودند که اگر این حادثه در یک شهرســتان
رخ میداد تا این حد به آن شــاخ و برگ داده نمیشــد یا برعکس اگر ســیل
سیســتان در تهــران اتفــاق میافتاد بســیار بیشــتر در کانون رســانهها قرار
میگرفت ».از شما مخاطبان پرسیده بودیم آیا شما هم قضاوت مشابهی
در ایــن باره دارید؟ آیا فکر میکنید که به حادثه پالســکو بیجهت شــاخ و
برگ داده شــده اســت؟ آیا علت توجه به حادثه پالســکو یا کم توجهی به
سیل سیســتان یا بهمن در کردستان به خاطر نزدیکی و دوری این رخداد با
مرکز بوده یا نه این توجه به عوامل دیگری ربط دارد؟ آنچه در ادامه میآید
بخشــی از پاسخهای مخاطبان «ایران» به فراخوان «خوانندگان» است.
گفتنی است برخی مخاطبان ما کامالً در چارچوب موضوع دیدگاه شان را
طرح نکردهاند اما دیدگاه هایشان عیناً آورده میشود.
ëëمــن کولبرهــا را در فضــای مجازی
دیدم نه تلویزیون
زهــرا انصــاری  -شــیراز -
 :0917...185همه این حوادث قطعاً
ناراحتکننــده بود ،برای همه ایرانی
هــا .من بــا این نظــر هــم موافقم که
قطعــاً اهمیــت همــه شــهرها بــرای
رســانهها یکسان نیســت .من خودم
ماجــرای کولبرها را در دنیای مجازی
بیشــتر دیدم تا تلویزیون و اگر فضای
مجــازی نبــود شــاید اصــاً بهــش
اهمیــت نمیدادند؛ ســیل سیســتان
و بلوچســتان هــم که انــگار نــه انگار
اتفاقی افتاده .شاید اهمیت کم سایر
استانها برای تلویزیون یا روزنامهها
ایــن باشــد کــه تمرکز ایــن رســانهها
بیشتر در تهران است.
ëëپالسکو به حق شاخ و برگ گرفت
مریم داوریان  -تهــران  -ایمیل:
بــه نظــر بنــده حادثه پالســکو از آن
جهــت بــزرگ شــد کــه قربانیانــش
آتشنشــان بودنــد و از بــد حادثــه
آنجــا نبودهانــد بلکــه بــا قبــول
نیســتی بــرای هســتی دیگــران در
آن مــکان حضــور یافتنــد .حتی اگر
عــدهای بگویند وظیفــه آنها بوده و
حقوقبگیــر بودهاند هیــچ مادیاتی
جوابگــو و قیمــت جــان شــیرین
نیســت .از دید بنده حادثه پالســکو
از منظر شــجاعت آتشنشانان یک
حماســه انسانی است و باید به حق
شــاخ و بــرگ بگیرد تا روح انســانی
گســترش یابــد ،امــا ســیل و بهمــن
هــم درجای خــود حادثــه دردناک
و غمانگیزی اســت اما قربانیانشان
ســاکن آن محیــط جغرافیایــی
هســتند و از بدحادثه گریبانگیرشان
شــده .مرکزیــت هــم مهــم اســت
چون مســئولی کــه از نزدیک لمس
مــی کنــد و بــه عبارتــی بــا کفــش
قربانیان راه مــیرود در نتیجه بهتر

خواهــد فهمیــد و مــی خواهــد آالم
و دردش را بــا هرچــه بهتــر انتشــار
دادن اوضاع به اشتراک بگذارد.
ëëهرچه دورتر ،صدایت خفه تر
 :0915...673ایــن یــک واقعیــت
اســت در ایران هرچقــدر از مرکز دور
میشوی صدایت خفه تر ،مبهمتر و
کوتاهتر میشود.
ëëیک سال بیایید تهران و ببینید
ما الی پر قو نیستیم
 :0912...491درکل هموطنــان مــا
که در شهرســتان هــا زندگی می کنند
فکر میکننــد تهران نشــینها خیلی
در مرکز دید هســتند و جانبدارانه به
آنها نگاه میشود و الی پر قو هستند،
در صورتــی کــه اگــر روزی را در ایــن
کالنشهر سپری کنند خواهند فهمید
ایــن مــردم مظلومتــر از خودشــان
هســتند چون همین مسئوالنی که به
نظرشان مسافت نســبت به آنها کم
لطفشــان کرده از رگ گردن به مردم
این شهر نزدیکترند اما مشکالتشون
نه دیده و نه حل میشود.
ëëاگر تلگرام نبود پالســکو هم مخفی
میماند
فاطمــه ســادات – تهــران :حادثه
پالســکو جانکاه بود چون آدمایی که
کشــته شــدن برای نجــات بقیــه و به
اســتقبال حادثه رفتن ولــی در موارد
دیگــه حادثه بــوده که به ســراغ آدما
رفتــه ،البتــه اگــه فضاهــای مجازی و
ایــن همــه فیلــم و عکــس و شــعر و
تلگــرام نبــود شــاید پالســکو رو هــم
مخفی یا کمرنگ می کردند.
ëëمردم مظلوم سیســتان کجا و موج
رسانهای کجا؟
هومــن زنــدی زاده -ایمیل :خاک
در اهواز و سیل در سیستان ،سوختن
در تهــران ...تــا باد کجا وزیــدن گیرد.
چــرا یک بار گوشــه پایین شــبکه خبر
تصویر ســیل سیســتان و بلوچســتان

را زنــده پخــش نمیکننــد؟! یــا گــرد
و خــاک کشــنده خوزســتان را؟! ایــن
بنــده خداهــا صداشــون بــه هیچ جا
نمیرســه .مــردم مظلــوم سیســتان
و بلوچســتان را دریابیــد نه مســئولى
دارنــد کــه برایشــان مــوج رســانهای
ایجاد کند نه کســی که ســلفى بگیرد.
ایران فقط تهران نیست.
ëëدر شــرایط عــادی هــم از سیســتان
خبری نیست
آریادوســت  -تهــران :در شــرایط
عــادی هــم خبــری از سیســتان و
کردستان نیست چه برسد به شرایط
اضطراری.
ëëهر حرفی بزنی متهــم به جانبداری
میشوی
 :0913...772مقایســه کــردن
حــوادث در ایران با هــم ،با این همه
ضعف در اطالعرســانی کار سادهای
نیســت چــون وقتــی اطالعرســانی
واقعــی وجــود نــدارد همــه چیــز
غیرشــفاف اســت و هر حرفی هم که
بزنــی به جانبداری از این و آن متهم
میشوی.
امان از بیعدالتی در مرزها
حمیــد پرویــن:0919...2589 -
درود بــر نماینده ارومیه که با بغض،
از فقــر و گرســنگی کولبــران میگوید
«در مرزهــای غربــی بیعدالتــی
بــه عینــه دیــده میشــود .برخــی در
مرزهــا درآمــد میلیــاردی دارنــد و
ســهم کولبرهــا مــرگ اســت ».امان
از بیمدیریتــی و بیعدالتــی .پس از
کولبری مردن و کشــته شــدن شــغل
دوم این مردان است .این روزها نان
خیلــی گران شــده اســت .بــه قیمت
جان آدمها ...شاید هم گرانتر.
ëëدولت به مرزنشینها حق نمیده
بایرام – آذربایجان غربی  -تماس
تلفنی :من ترک هســتم و مرز نشین؛
حــق مرزنشــین ایــن نیســت ،خــدا
کمــک خانــوادهاش باشــه .دولــت
بــه مرزنشــین حــق نمیــده ،خــب
ماهــا چــکار کنیــم .زندگــی ســخت
اســت .فقط کردستان نیســت ،تمام
شهرهای مرزی با این مشکل مواجه
هســتند .سیســتان و بلوچســتان هم
بــه نوعی دیگــر ،در صورتی که دراین
مناطق از نظر من بهترین انسان های
کره خاکی زندگی می کنن.
ëëپالسکو هم صدایش شنیده نشد
 :0936...106مــن به دوســتانی که
فکــر میکنند صــدای پالســکو خوب
شــنیده شــد میگویــم اگــر پالســکو
صدایــش خوب شــنیده شــد پس کو
محاکمــه مدیرانــی کــه در ایــن بــاره
کوتاهی کــرده بودند .پس کو گزارش
کمیته بررســی حادثه؟ اتفاقاً پالسکو
را در هیاهــو پیچیدنــد و صدایــش
شنیده نشد.
ëëبــا ایــن همــه منابــع عظیــم ،حــق
ایرانی کولبری نیست
ســارا کاشــانیان:0930...0374 -
مــن واقعــاً ناراحتم واســه هموطنام
قلبــم درد می گیــره وقتی مــی بینم
کشــورم آنقــدر منابــع عظیــم داره و
مردمــش کولبری و کارگــری میکنن،
واقعاً حق ما این نیست.
ëëدلیــل تمرکــز دلواپسهــا بــر ســیل
سیستان

رحمان رحمت زهــی  -زاهدان-
ایمیــل :گرچــه برخــی اخبار منتشــر
شــد کــه ســیل مربــوط بــه پاکســتان
اســت ،اما ســیل مربوط به سیســتان
و بلوچســتان و جنــوب منطقــه
بلوچســتان بود که نیــاز به حمایت و
عزم جدی مســئوالن دارد .در مسأله
سیل ،دلواپسان از آب گل آلود ماهی
گرفتند و برای ســرپوش گذاشــتن بر
بیکفایتــی مســئوالن شــهرداری در
مســأله پالســکو در اقدامی تهاجمی
دولــت را مــورد هجمه قــرار دادند و
در دفــاع بــه ظاهــر از مــردم محروم
بلــوچ ،دایــه مهربانتــر از مــادر
شــدند .متأســفانه در استان ما شیب
رودهــا بــه طــرف پاکســتان اســت و
آبهــا زود هــدر مــیرود و بــه طرف
کشــورهای همســایه یــا دریــای آزاد
ســرازیر یــا تبخیــر میشــوند .گرچــه
در حــوزه تخصصــی مــن نیســت اما
صحبتهــای کارشناســان امــر ایــن
گونه است.
ëëچرا دسترســی به امکانات ،مساوی
نیست؟
نرجس محمــدی:0911...4768 -
خیلی ســخته تــوی این زمونه کســی
به خاطر سیل و برف کشته بشه .چرا
همــه نمیتونــن از امکانــات بــه طــور
مساوی استفاده کنند.
ëëمردم تــا کی باید همه جــوره عذاب
بکشند؟
نفیسه موســی زاده0914...5712-
واقعــاً کاری کنیــد .مــردم تاکــی باید
همــه جــوره عــذاب بکشــند ،گاهــی
آتشسوزی ،گاهی هم سیل.
ëëبگذاریــم هــم دولت نقد شــود هم
شهرداری
آقــای کامــکار – تهــران  -تمــاس
تلفنــی :ایــن خاصیــت دموکراســی
اســت کــه جریانهــای مختلــف
همدیگــر را نقــد و نقــاط ضعــف
طــرف مقابــل را بزرگنمایــی کننــد.
در ایــن بیــن حداقــل دســتاورد ایــن
اســت که مشــکالت مــردم  -هرچند
بــا مقــداری بزرگنمایــی  -مطــرح
میشــود و چه دولت و چه شهرداری
ناچــار بــه اصــاح نســبی رویــه
خودشان میشوند .بعد از چند سال
خشکســالی ایــن بــارش هــا بــه رغم
خســارات زیادی که داشــته ،بواسطه
ســاخت تأسیســات ذخیره و ســدها،
امــکان تأمیــن آب مــورد نیاز اســتان
را بــرای ســه چهار ســال فراهم کرده
اســت .پس اگر از سیل تعبیر رحمت
الهــی یــاد شــده پر بیــراه هــم نگفته
است.
ëëایراد از ماست نه سیل سیستان
شــاهد طــراح:0913...1285 -
عــدهای به نگاه متفاوت علی اوســط
هاشــمی اســتاندار سیســتان به سیل
خــرده گرفتنــد کــه چــرا گفتــه ســیل
در مقایســه بــا خشکســالی ضــرری
نداشته؛ درست است که هیچی جای
خانــه و زندگی آدم را نمیگیرد اما از
نظــر مــن هم کــه یک زمین شــناس
هستم ،ســیل سیســتان و بلوچستان
برکــت و رحمــت بــود امــا کاری کــه
میشه کرد و مهم است ،اینکه به قدر
کافی تأسیســات ذخیره ایجــاد کرده
باشــیم که این آوردهــای کوتاه مدت

ولــی با حجم زیاد را بتوانیم ذخیره و
استفاده کنیم.
ëëکوهها هم انتقام تنهاییشان را از ما
میگیرند
ســمیه اســدی  -ارومیــه -ایمیــل:
نشــاط حمــدان شــعری دارد و
میگویــد« :مــا مردمــان خاورمیانــه
ایــم! بعضیهایمان در جنگ کشــته
میشویم ،بعضی در زندان! بعضی
هایمان در جــاده میمیریم ،بعضی
در دریــا! حتــی بلندتریــن کوهها هم
انتقام تنهاییشان را از ما میگیرند...
چرا که ما شــغل مان مردن اســت».
خیلی خواســتم ســکوت کنم ،نشــد،
متأسفم که آنقدر بال سرمان میبارد
از زمیــن و آســمان و هــوا .کارمــان
فقــط تســلیت گفتــن اســت ،قطــار
تبریز  -مشــهد ،حادثه پالسکو ،سیل
سیســتان و بلوچســتان و حــاال هــم
مرگ نانآوران بیادعای سردشتی.
فــردا هــم بــا دلهــره حــوادث تــازه و
اتفاقات تلخ بیدار خواهم شــد .همه
چیز خوب اســت ،مــا در آرامشــیم و
مــن با این همه حال خوب چاى می
نوشــم و شعرعاشــقانه می نویسم و
آنقدر خوشبختم که باید عاشق شم
و عاشقانه اى آرام را تجربه کنم .من
حالم بد است.
ëëتغییــر وضعیت مرزنشــینها عزم
حکومتی میخواهد
فرهــام تواضعــی  -بوشــهر -
تمــاس تلفنــی :بزرگــواران کــرد
دلمان به درد آمــد اما چه کنیم که
دســتمان به جایی بند نیست ،پیام
تســلیت بنــده حقیــر را از بوشــهر
پذیرا باشــید .به نظر من همانطور
کــه رهبری بارهــا تأکیــد کردند باید
از قاچــاق کاال در مرزهــا مخصوصاً
مرزهــای کردســتان جلوگیــری
شــود اما نــه بــه وســیله برخــورد با
چنــد کولبــر کــه از این طریــق امرار
معــاش میکننــد .مرزنشــینان مــا
زندگی ســختی دارند کــه باید نظام
برای ســاماندهی آنها فکــر کند و با
جهــادی در ســطح مدیریــت کالن
نظــام و عزمــی راســخ از کیــان این
غیورمردان حراست شود.
ëëچــرا این همــه مالیات و عــوارض و
گمرکی میبندید به کاالها؟
الهیــار قمشــلو -تبریــز -
 :0914...5486ایــن کولبرهــا و
واردکنندههــای غیردولتــی (نگیــم
قاچاقچــی) اگــر نباشــن مــردم
نمیتونــن زندگی کنن .دولت اینقدر
مالیات و عوارض و گمرکی به جنســا
میبنده که داشــتن یــه یخچال برای
مــردم آرزو میشــه ،بقیــه اجنــاس
پیشــکش .منم بــا افتخــار آذریام و
تســلیت میگم به داداشهای ُکردم
که غیرتشــون همه جــا زبانزد خاص
و عامــه .آذربایجــان تورکلرینــدن
کوردیســتان دیارینــا تســلیت دئیرم.
اهلل ســیزین فریادیزا چاتســین .اوجا
باشلی یاشیاسوز گارداشالر.
ëëآنها رنج ما را به دوش میکشند
حســین مایحــی – اهــواز –
 :0916...318خوزســتان مظلــوم بــا
کردســتان مظلومتــر عــزادار اســت،
کولبرها تمام رنج و ســختی مردم رو
به دوش میکشند.

ëëاجتماعی
از موعــد زلزله تهــران گذشــته؛ در وقت
اضافههستیم
ëëزندگی
از صرع هیوال نسازیم
ëëسیاسی
حوزه انقالبی ،ضرورتها و موانع
مانور قدرت ،پیام وحدت
ناگفتههایــی از اتــاق فرمــان «تخریــب
دولت»
ëëفرهنگی
پنجمین عینک «چخوف» بر چشــمان
زنجانپور
پرواز سیمرغها در شب باران و اعتراض
گاهــی رفتــن و نمانــدن ،بزرگترین نبرد
انسان است
تب و تاب انقالب ،روی خط حامل
ëëورزشی
سرخها در تور آبیها
تیمهای تبریزی کوالک کردند
پرواز آبی با بنزین سبز
ëëرسانه
ظرفیــت انقالب برای نجات از اســتبداد
ارتباطی
ëëفناوری
مســلط به فضای مجازی ،بیگانه با بازار
کار
ëëگزارش

آواز کولبران در مه و برف
نشستهایم مرگ از راه برسد
موزهای از شالق و فریاد
تحمل بیــکاری ندارید قیــد تخصص را
بزنید
لحظههای ماندگار؛ ازگلوله تا گل
ëëتاریخ
مثل آب بود آن روز
حمله انقالبیون زیر درخت سیب
ëëعکس
خاطرات سبز از روزهای سرخ
ëëحوادث
آخرین مأموریت فرمانده
 ëëسهتیتربرگزیدههفته:
امــا ســه تیتر برتــر و جذاب هفتــه از نظر
خواننــدگان به ترتیــب عبارت اســت از:
«نشســتهایم مرگ از راه برســد» از گروه
گــزارش انتخــاب شــده اســت و دومین
تیتر برتر به گزارش تئاتر اکبر زنجانپور از
گــروه فرهنگی اختصاص یافته با عنوان
«پنجمین عینک «چخوف» بر چشمان
زنجانپور» و آخرین تیتر از نگاه مخاطبان
متعلق به گروه ورزشی است «پرواز آبی
با بنزین سبز»

شهرو
خوانندگان
کرایهها را به عدالت افزایش دهید
مخاطبی در تمــاس با «ایران» :در ســال
 86تاکســی گرفتــم و مبلــغ  800هــزار
تومان نیز پول پرداخــت کردم و در خط
اسالمشــهر و ربــاط کریــم کار میکنــم.
باتوجه به مسافت زیاد این مسیر و گرانی
و افزایــش قیمــت لــوازم یدکی خــودرو
کرایــه  2هــزار تومانی به صرفه نیســت.
از شــهرداری و شورای شــهر تقاضا دارم
نســبت به اضافه کــردن کرایــه این خط
اقدامنمایند.

حل مشکل ترافیک سه راه تهرانپارس
آقــای رنجبــر :از شــما مســئوالن تقاضــا
داریــم بــه خاطــر خــدا گــره کــور ســه راه
تهرانپــارس را از ایســتگاه مینــی بــوس،
تاکســی و مســافربرهای شــخصی پــاک
کنید .درســت نبــش چهــارراه و پل عابر
پیــاده ایســتگاه ســواری و مینــی بــوس
رودهن اســت .ترمینــال قدیمی که هیچ
اســتفادهای نــدارد را جمع کنیــد .مقابل
ترمینال تهران – مازندران نیازمند نظم
و رســیدگی اســت .لطفاً به ایــن موضوع
رسیدگیکنید.

