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5 شوال 1440-9 ژوئن  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9511

آگهي دعوت مجمع عمومي نوبت اول 
شركت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه 

شماره  ثبت 051
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه  راس ساعت 16 
روز پنج شنبه مورخ 98/4/6 در محل اروميه  فلكه خاتم االنبياء – مسجد چهارده معصوم تشكيل مي گردد. از 
عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت 
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومي 
در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر 
يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي مي تواند عالوه بر 
راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه 
وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور و تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام 
تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه 

رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس
2- طرح و تصويب ترازنامه  و ساير صورتهاي مالي سالهاي 1397

3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي هزينه هاي سال مالي 1398
4- حسابرسي شركت از سال 1386 تا آخر سال 1397

5- اخراج تعدادي از اعضا طبق بند 2 ماده 17 اساسنامه 
تاريخ انتشار 98/3/19

خ ش 98/3/19
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آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه  و 
مجمع عمومي فوق العاده شركت پوالد پي زنجان 

) سهامي خاص( به شماره ثبت 6315 و شناسه ملي 
10460052877

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهامي شركت پوالد پي زنجان ) سهامي خاص( راس ساعت 17 
روز شنبه  مورخ 1398/4/1 و جلسه مجمع عمومي فوق العاده راس ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/4/1 

در محل زنجان گلشهر فاز 3 خيابان  پيوند قطعه 3638 تشكيل مي گردد، حضور بهم برسانيد .
دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرسين

دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:
1- تغيير محل شركت

تاريخ انتشار 98/3/19
خ ش 98/3/19                 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت صنايع غذايي دينا ) سهامي خاص(

شماره ثبت 4444 و شناسه ملي 10380203337
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي شود در مجمع  عمومي عادي ساليانه شركت صنايع غذايي دينا 
به شماره  ثبت 4444 و شناسه ملي 10380203337 كه در تاريخ 98/4/1 ساعت 10 صبح در محل تهران   

خيابان گاندي، گاندي هفتم پالك 21 برگزار مي گردد، حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:

1- استماع گزارش هاي هيئت مديره و بازرس قانوني
2- برررسي و تصويب صورتهاي مالي دوره منتهي به 97/12/29

3- تصويب بودجه سال 1398
4- انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل 

5- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت 
6- انتخاب اعضاي هيئت مديره 

7- ساير مواردي كه در حوزه اختيارات مجمع عمومي عادي باشد.
تاريخ انتشار 98/3/19

خ ش 98/3/19

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت جهاد نصر لرستان ) سهامي خاص(

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام يانمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت 
جهاد نصر لرستان ) سهامي خاص( به شماره ثبت 1313 و شناسه ملي 10861265291 در روز چهارشنبه مورخ 
98/3/29 راس ساعت 17 كه در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان واقع در خرم آباد 

خيابان انقالب - جنب مصلي الغدير- سازمان جهاد كشاورزي برگزار مي گردد، حضور بهم رسانيد.
الزم به ذكر است برگ ورود به جلسه شخص سهامدار الزامًا  با ارائه كارت ملي و برگ ورود به جلسه شخص 
وكيل با ارائه وكالت نامه و كارت ملي موكل، قبل از تشكيل جلسه در محل مذكور ارائه مي گردد. ضمنا هر 

شخص سهامدار مي تواند حداكثر وكالت 5 نفر را بر عهده گيرد.
دستور جلسه:

1- تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه شركت و تصويب آن و تفويض اختيار به هيئت مديره جهت 
اجراي مصوبه سهامداران محترمي كه تمايل دارند به عنوان عضو ناظر يا منشي در جلسه شركت نمايند 
الزم است درخواست كتبي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/3/25 به امور سهام 

شركت ارائه نمايند.
تاريخ انتشار 98/3/19

خ ش 98/3/19

هيئت مديره شركت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه 

هيئت مديره شركت پوالد پي زنجان 

هيئت مديره 

 هيئت مديره شركت جهاد نصر
 لرستان ) سهامي خاص(

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت تعاوني اعتبار كاركنان بانك صادرات 

آذربايجانغربي به شماره ثبت 1055 ) نوبت اول(
بنا به تصويب هيات مديره  شركت تعاوني اعتبار كاركنان بانك صادرات آذربايجانغربي جلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني راس ساعت 5 بعد ازظهر روز چهارشنبه  نوزدهم تيرماه سال 1398 در محل 
سالن اجتماعات ساختمان سپهر آذربايجان بانك صادرات واقع در خيابان كاشاني اروميه تشكيل مي گردد.  لذا 
از كليه اعضا محترم تعاوني دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در 
محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومي در صورتي 
كه حضور عضوي در مجامع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه كتبي به عضو ديگري 
و يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي مي تواند عالوه بر 
راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه 
وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور و تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام 
تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه 

رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان
2- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1397
3- اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال مالي 1397

4- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه در سال 1397
5- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي هزينه هاي سال مالي 1398

6- انتخاب دو نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت ماموريت به مدت يكسال 
مالي

7- طرح و تصويب حق الزحمه بازرسان
8- طرح و تصويب افزايش سقف وامها تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال

9- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي بعدي شركت تعاوني
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي بايستي حداكثر تا ظرف 7 روز از انتشار آگهي مذكور مدارك 
شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در اروميه- خيابان كاشاني- ساختمان سپهر آذربايجان بانك 

صادرات آذربايجانغربي  تحويل نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل: فتوكپي شناسنامه و كارت ملي و  تصوير آخرين مدرك تحصيلي، فتوكپي حكم كارگزيني، 

تكميل فرم كانديداي عضويت در سمت بازرسي
تاريخ انتشار 98/3/19

خ ش 98/3/19
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه ) نوبت دوم(
 شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان شاهين دژ 

به شماره ثبت 112 شناسه ملي 10980066515 
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان 
 شهرستان شاهين دژ راس ساعت 10 روز يكشنبه  مورخه 98/3/26 در محل مركز مشاوره و روانشناختي 
دانش آموزان روبروي اداره تامين اجتماعي شاهين دژ  تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم 
دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم 
رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع 
ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء 
يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر 
شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از 
انتشار آگهي مذكور و تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و 
توسط هيات مديره/ بازرسان/ بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در 

مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:

1- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سالهاي 1397- 1396
2- اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود سال 1397

3- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 97
4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي هزينه هاي سال مالي 1398

5- انتخاب دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت ماموريت
ضمن ا ينكه كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي بايستي حداكثر تا ظرف مدت يك هفته بعد از انتشار آگهي 
مذكور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در خيابان معلم جنوبي دفتر شركت تعاوني 

تحويل نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك الزم: فتوكپي شناسنامه ، تصوير آخرين مدرك تحصيلي، فتوكپي حكم كارگزيني، تكميل فرم 

كانديداهاي عضويت در سمت مربوطه
تاريخ انتشار 98/3/19

خ ش 98/3/19 
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
 شركت گوهر صنعت راد ) سهامي خاص( 

به شماره ثبت 38918
بدينوسيله از كليه  سهامداران دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1398/3/31 ساعت  10/30 واقع در: جاده سنتو مقابل روستا كورده – كدپستي 9188864594 

حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه:

1- انتخاب مديران و بازرسين شركت 
2- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

تاريخ انتشار 98/3/19
خ ش 98/3/19

 هيئت مديره شركت تعاوني اعتبار كاركنان
 بانك صادرات آذربايجانغربي

هيئت مديره 

 هيئت مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان
 شاهين دژ

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله اي
1- نام دستگاه مناقصه گذار: مديريت منطقه هرمزگان

2- آدرس دستگاه مناقصه  گذار: بندرعباس،  گلشهر، رسالت جنوبي، ساختمان مركزي مخابرات شماره تلفن 33308258- 33610016
3- موضوع مناقصه:

4- دستگاه نظارتي: معاونت شبكه 
5- نوع تضمين  شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي يا چك تضميني معتبربانكي در وجه مخابرات

6- قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 500/000 ريال به شماره حساب 16422422/32 جام بانك ملت كدشناسه 3200080143138
7- مهلت فروش اسناد: تاريخ 98/3/19 لغايت 98/3/29

8- مهلت تحويل پاكات:98/4/1 لغايت 98/4/15
9- مكان بازگشايي پاكات: سالن كنفرانس واقع در ساختمان مركزي مخابرات

10- تاريخ بازگشايي پاكات: 98/4/16
11- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
12- شركت مخابرات در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

13- حد نصاب شركت كنندگان جهت بازگشايي پاكات حداقل 1 شركت مي باشد.
14- هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار: 98/3/19
خ ش: 98/3/19

سپرده شركت در مناقصه تعدادموضوعشماره مناقصهرديف 

232/800/000 ريال48 سلولخريد باتري 2 ولت 300 آمپر با پايه و متعلقات198/4

298/5m1000 100/000/000 ريال6 لينكخريد الين

398/6Rtn950 100/000/000 ريال4 لينكخريد راديو

Websit: www.Tcih.ir
E-mail:info@Tcih.ir
مديريت مخابرات هرمزگان

شركت مخابرات ايران
منطقه هرمزگان

آگهي تجديد مزايده
شهرداري نور در نظر دارد در اجراي بند 2 مصوبه  شماره 84 مورخه  
97/10/11 شوراي اسالمي شهر نور بهره برداري  و نگهداري جايگاه  
عرضه سوخت طبيعي CNG واقع در خيابان امام رضا )ع( را براي مدت 
3 سال به صورت استيجاري از طريق مزايده به افراد حقيقي يا حقوقي 
واگذار نمايد، بدينوسيله  از افراد واجد شرايط دعوت مي شود حداكثر 
7 روز پس از انتشار آگهي جهت بازديد از محل  و كسب اطالعات و 

دريافت  فرم مزايده به امور مالي شهرداري نور مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار 98/3/19

خ ش 98/3/19
قربانعلي ساالريان
سرپرست شهرداري نور

گروه اجتماعي- مرضيه صاحبي 
ادامه از صفحه اول

*سرعت شايعه، معادل 600 كيلومتر در يك ساعت
مي گويند، برخالف تصورات رايج، شايعه سازي و اعتنا به آن مختص جامعه ايران 
نيست بلکه در جوامع پيشرفته هم چنين پديده اي رواج دارد. سرعت شايعه را معادل 
۶۰۰ کيلومتر در يک ساعت برآورد مي کنند و اغلب؛ موضوعات پرکشش و حساسيت 
برانگيز قابليت شايعه سازي را دارند. بررسي ها گوياي آن است که ميزان رواج آن با 
حاصل ضرب اهميت در ابهام موضوع برابري مي کند و اين مسئله باعث شده سيل 

شايعات در کشور ما فراگيرتر باشد.  
طبعا اين پديده يک فرآيند اجتماعي بوده و به طور کلي امکان حذف و سانسور آن 
وجود ندارد و مردم هربار پيرامون اتفاقات مهم، حرف و سخن هاي غيرمستند را به 
طور پنهاني و در گوشي به يکديگر منتقل مي کنند. چرا که احساس مي کنند سيستم 
انتقال اخبار و اطالعات از سوي رسانه ها بر اثر وجود سانسور به درستي فعاليت نکرده 
است. اما تعريف آن چيست؟ گردن آلپورت و لئوپستمن در کتاب روانشناسي شايعه به 
تعريف اين پديده پرداخته اند: »نظري عيني و مطلق که مطرح مي شود تا شنونده به آن 
اعتقاد پيدا کند. به طور معمول از صحبت از شخصي به شخص ديگر منتقل مي شود.

بدون آنکه نيازمند سطحي باال از برهان و دليل باشد.« اين دو»در پي اثبات تفکرشان 
آزمايش معروفي را ارائه دادند ، بدين ترتيب که عکسي را به فردي نشان مي دهند و 
سپس از او مي خواهند که آنچه را ديده براي فرد ديگري مطرح کند. همچنين افراد 
بعدي وظيفه دارند آنچه را که شنيده اند انتقال دهند. پس از اين که موضوع ۶ يا هفت 
بار از فردي به فرد ديگر انتقال يافت، اطالعات شخص آخر شباهت کمي با محتواي 
عکس خواهد داشت. بنابراين بعضي از شايعات از روي قصد وغرض ساخته و پرداخته 

و نوشته و توزيع مي شوند و برخي ديگر از روي تصادف و تعابير شخصي.« 
ريفمن از ديگر متفکراني است که »شايعات مشهور دو دهه انگلستان ) 198۰-2۰۰۰( 
را بررسي کرده است. او نشان مي دهد که بسياري از شايعات مربوط به بيماري يا 
اختالس و زد و بندهاي سياسي که توسط  رهبران آن کشور، در زمان خود به شدت 
تکذيب شده اند، در سال هاي بعد صحت آنها آشکار شده است. لذا شايعات را به صرف 

آنکه از طريق منابع غيررسمي منتشر مي شوند، نبايد دروغ تلقي کرد.« 
*علل بروز شايعه

مي گويند علل بروز شايعات متعدد است. به عنوان مثال در ايام انتخابات براى فشار بر 
رقباى حاکم شاهد بروز اين پديده هستيم و يا در زمان جنگ به منظور تخريب روحيه 
حريف و تقويت روحيه همسنگران و يا در دوران بي خبري و مقاطعي که اطالع رساني 

ها ناقص و مبهم است، شايعات ابعاد گسترده تري پيدا مي کنند. 
حسين حق پناه که در حوزه هاي علوم اجتماعي، رسانه و ارتباطات پژوهشگر و محقق 
است، اعتقاد دارد که مسئله شايعه پيش از اينکه مرتبط با رسانه ها باشد، مرتبط با 
ارتباطات اجتماعي است. او در گفت وگو با روزنامه رسالت مطرح مي کند: »از ديرباز 
مسئله شايعه بين اجتماعات کوچک، فضاهاي خانوادگي و محيط هاي دوستانه رواج 
و پذيرش داشته، آن هم به خاطر ساختار روانشناسانه و اجتماعي شايعه است. به 
طورکلي مهمترين ويژگي شايعه، جنجالي بودن و تازگي آن است و طبعا حادثه اي 
غيرمترقبه و يا يک اتفاق عجيب و غيرمعمول  در شايعه ها وجود دارد و اين باعث شده 
در گذشته هم بيشتر از يک خبرعادي پذيرش داشته باشند. اما با گسترش رسانه هاي 
جديد، ضريب نفوذ شايعه و تعداد و شدت آن بيشتر شده است، زيرا در حال حاضر 
همه ما با گوشي هاي هوشمند خود هر لحظه در معرض اخبار متعدد قرار داريم و يک 
نوع اشباع رسانه اي پديد آمدن، ما اصال فرصت نمي کنيم که اخبار درست يا غلط را 
پردازش کنيم و در حقيقت سرعت انتشار شايعات از سرعت پردازش ذهني ما بيشتر 

بوده و همين سبب شده که شايعه ها خودشان را بيشتر نشان بدهند.«
کارشناسان و صاحبنظران بر اين باورند که شايعه، بر مبناي يک جنجال و هياهوي بي اساس 
به وجود مي آيد و به فراخور حال منابع به وجود آورنده آن، ماهيت و قدرت تأثيرگذاري اش 
مي تواند جامعه را به سمت و سوي اضطراب و ناآرامي سوق بدهد. اما آيا مردم ساير کشورهاي 
 جهان نيز همانند ما طرفدار شايعه هستند و به آن دامن مي زنند؟ طبيعتا در جامعه ما رسانه ها 
در ارائه اطالعات و خبررساني به پاي شايعه سازان نمي رسند چرا که شايعه مي تواند 
از يک منبع غلط يا از يک منبع  درست ولي مبالغه آميز منشأبگيرد و اين پديده باعث 
شده، شايعه به يک سرگرمي و مسئله اي هيجان انگيز در ميان مردم ما بدل شود. از 
سوي ديگر در جامعه ايران خأل »سواد رسانه اي« هويداست. حال آنکه در باب اهميت 
آن همين بس که يونسکو، معيارهاي سواد در دوره جديد را شامل »سواد الفبايي، 

سواد رايانه اي، سواد مالي، سواد عاطفي، سواد ارتباطي  و سواد رسانه اي« دانسته 
است و مطابق اظهارات يونس شکرخواه؛ »سواد رسانه اي  در يک تعريف بسيار کلي 
عبارت است از يک نوع درک متکي بر مهارت که براساس آن مي توان انواع رسانه ها 
و انواع توليدات آن ها را شناخت و از يکديگر تفکيک و شناسايي کرد. سواد رسانه اي 
مثل يک رژيم غذايي است که  هوشمندانه مراقب است که چه موادي مناسب هستند 
و چه موادي مضر؛ چه چيزي را بايد مصرف کرد و چه چيزي را نه و يا اينکه ميزان 

مصرف هر ماده بر چه مبنايي بايد استوار باشد.«
حق پناه درباره رواج شايعات در کشورهاي توسعه يافته و سواد رسانه اي تصريح 
مي کند: »اتفاقا در کشورهاي ديگر هم شايعه و شايعه پراکني و باور به اخبار جعلي 
و دروغ رواج دارد. شايد معروف ترين نمونه آن بحث انتخابات رياست جمهوري 
آمريکا و ماجراي ترامپ بود که به شدت اخبار جعلي حول محور ترامپ و رقيب آن 
کلينتون گسترش يافت و بعد از آن شبکه هاي اجتماعي مختلف مثل فيس بوک و 
توئيتر اعالم کردند، در حال طراحي مکانيسم و سازوکارهاي هوشمندي براي مقابله 
با اخبار جعلي و شايعات هستند بنابراين مسئله اشباع رسانه اي و حجم بيش از حد 
اخبار و اطالعات فقط منحصر به کشور ايران نيست اما يک تفاوت اصلي در فضاي 
رسانه اي کشور ما با ساير مناطق دنيا وجود دارد، اينکه در جوامع پيشرفته به موازات 
اتفاقات و شايعه پراکني ها، تمرکز زيادي بر سواد رسانه اي است و تالش مي شود 
مخاطب با افزايش اين سواد، امکان مواجه انتقادي با اخبار و اطالعات را پيدا کرده و با 
 شنيدن هر خبري از خود بپرسد: آيا منبع موثقي دارد؟ آيا در اين خبر مکانيسم هاي 
شايعه وجود دارد يا خير و به همين دليل مقاومت در برابر شايعات افزايش پيدا مي 
کند، البته بايد بگوييم که در آنجا، شايعات پيشرفته تر و پيچيده تر مي شوند. در 
کشور ما، خأل اصلي؛ مسائل حقوقي، اخالقي و ساختاري رسانه هاست که در بسياري 
مواقع در برابر شايعاتي که پخش مي کنند مسئوليتي به عهده نمي گيرند و مخاطب 
هم به دليل اينکه سواد رسانه اي کافي ندارد خيلي راحت تر در معرض باور به شايعه 
ها و عمل به آنها قرار مي گيرد.«برخي از تحليلگران رسانه معتقدند که در برخي 
مقاطع مسئولين از رواج شايعات سود برده و به اين طريق زمينه سازي مي کنند تا 
کااليي را گران کرده و طرحي مشخص را عملياتي کنند. اين کارشناس ارتباطات و 
رسانه در اين رابطه توضيح مي دهد: »ما مسئله عدم شفافيت را داريم. عدم شفافيت 
بسياري از مسئولين و درگاه هاي انتشار اخبار و نهادهاي رسمي، فضا را آماده مي 
کند تا شايعات رشد کنند، چه از طرف کساني که مغرض هستند و چه از طرف 
 مسئولين که کلي گويي کرده و حرفهايي را مطرح مي کنند که مبتني بر واقعيت ها 
و مسائل علمي نيست و اينکه ما گاهي اوقات مردم را نامحرم فرض مي کنيم و شفاف 
صحبت نمي کنيم، فضا را براي شايعه سازي فراهم مي کند اما نکته دومي که وجود دارد، 
اين است که اساسا اين خودش يک تکنيک است و به آن پيش بيني خود تحقق يافته مي 

 گويند و همان قصه مالنصرالدين را براي ما تداعي مي کند که گفت سرکوچه آش مي دهند،
 اين يک خبر جعلي بود اما مالنصرالدين ديد که مردم صف کشيده اند تا آش بگيرند 
و جالب اين است که خودش هم باورش شد و انتهاي صف ايستاد. به ويژه در خصوص 
برخي اتفاقات اقتصادي مثل گران شدن اجناس به نظر مي رسد که عمدا از اين تکنيک 
استفاده شده و شايعه مي کنند که قرار است کااليي مشخص گران شود و اين باعث 
زنجيره اي از واکنش ها در ميان عموم مردم شده و آنها به بازار هجوم مي برند و عمال 

آن شايعه به واقعيت تبديل مي شود.«
او در رواج شايعات، همه تقصيرها را متوجه رسانه ها ندانسته و اذعان مي کند: »نمي 
توانيم همه تقصير را لزوما گردن رسانه ها بيندازيم، زيرا رسانه ها به قدري متکثر 
شده اند که ديگر به راحتي نمي شود، فقط از رسانه هاي رسمي اخبار را شنيد. به 
نظرم مسئله اصلي را بايد به سياستگذاران و مديران رسانه اي در کشور متوجه کرد و 
تيغ نقد را به سمت آنان نشانه رفت، به اين دليل که آنها بايد از يک سو برنامه دقيقي را 
براي افزايش سواد رسانه اي مردم در نظر بگيرند و از طرفي شفافيت را هم در دستور 
کار رسانه ها و مسئولين قرار داده و مطالبه کنند. از همه اين ها مهمتر اين است 
که بايد رسانه هاي رسمي را تقويت کرد تا اخبار معتبر منتشر نمايند و در صورتي 
که شايعات را پخش کردند، با آنها به طور جدي برخورد شود تا اعتبار رسانه هاي 

رسمي ما زيرسوال نرود.« 
*پيامد رواج شايعات از بي اعتمادي مردم تا اعتياد به اخبار پشت پرده

حق پناه با اشاره به پيامد رواج شايعات مي گويد: »مهمترين اتفاقي که مي افتد 

بي اعتمادي مردم است زيرا وقتي حجم شايعات زياد مي شود، مردم امکان اعتماد 
به رسانه هاي رسمي را از دست مي دهند. مثال معروف آن سيل است که رسانه 
هاي رسمي دچار چالش اعتماد مردمي شدند و در ساير مقاطع هم احساس 
کرده اند، رسانه ها پر از اخباري هستند که بعدها تکذيب مي شود. پيامد ديگر 
هم سطحي شدن فرهنگ عمومي است چرا که شايعات در حوزه هاي اعتقادي 
 و ايدئولوژيک و سياسي معموال بي مايه و کم مايه است و مردم مسائلي را قبول

 مي کنند که عمقي نداشته و واقعي نيست و مبتني بر همين شايعات و مسائل کم مايه 
و مبتذل است.«محمد لساني، از کارشناسان ارتباطات و رسانه و دبير اسبق شوراي 
عالي فناوري اطالعات سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران هم در گفت وگو با 

روزنامه رسالت پيرامون پيامدهاي رواج شايعه عنوان مي کند: »شايعه عمال بافت 
ارتباطات جامعه را تحت تاثير قرار داده و در واقع يک گونه اعتيادزايي ايجاد مي کند 
يعني افراد احساس مي کنند مجاري غير رسمي  نسبت به مجاري رسمي کارکرد، 
اطالعات و اعتبار بيشتري دارند. به همين علت به اخبار پشت پرده معتاد مي شوند و به 
اينکه بدانند سرنوشت دالر و اقتصاد و يا ساير ماجراها به کجا مي انجامد زيرا از مجاري 
رسمي اطالعات جزئي پيدا نمي کنند، به همين علت سراغ مجاري غير رسمي مي روند 
و پيامد اوليه اش در يک جامعه، بي اعتبار کردن رسانه هاي رسمي بوده و از طرف ديگر 
اعتبارزايي براي مجاري غيررسمي است. برهمين اساس رهبر انقالب از آرايش جنگي 
سخن گفته اند، اين آرايش جنگي در حوزه رسانه يک تعريفي دارد و اتفاقا مکررا اشاره 
کردند که بحث جنگ نظامي مطرح نيست و اين آرايش جنگي بيشتر اقتصادي و رسانه 
اي و اطالع رساني است. به اين معنا آرايش جنگي ما را ملزم مي کند که حواسمان باشد. 
اکنون عربستان و اسرائيل يگان هاي رسانه دارند و صدها توييتري و فعال فضاي مجازي 
با هويت هاي مجعول و غير واقعي پيام رساني مي کنند، اتفاقي که مي افتد، هراس 
افکني و عدم اطمينان نسبت به آينده است. طبعا براي يک نسل و ملت، اطمينان خيلي 
 مهم است. در صدر اسالم و در زمان امام حسن )ع(، معاويه قبل از اينکه امام حسن )ع( 
صلح بکنند، شايعه صلح را ميان سپاهيان پخش کرد. يعني قرار بر رويارويي نظامي بود و 
اولويت و استراتژي امام اين بود که در صورت وجود ياوران و رزم جويان مطمئن به سمت 
رويارويي نظامي بروند اما معاويه، پاي نظاميان را سست کرد چون شايعه کرد که پشت 

پرده با امام حسن )ع( قرار است صلح بکنند و اگر جنگي شود شما براي هيچ هالک 
  مي شويد. معاويه از طريق نامه نگاري مخفيانه عنوان کرده بود که دارم با امام صلح مي کنم. 
 به همين علت کارکردها و پيامدهاي شايعه بسيار متنوع است اما يکي از بحث هاي 

جدي آن دلهره و هراس آفريني و ابهام زايي نسبت به آينده است.«
اين کارشناس ارتباطات و رسانه در اين باره که چرا شايعات در جامعه 
ما تا به اين حد مقبوليت دارد و در مقابل مطالب منعکس شده در رسانه 
هاي همگاني با اين اقبال روبه رو نيستند؟ اين طور پاسخ مي دهد: 
 »قياس رسانه هاي سنتي با رسانه هاي مدرن درست نيست. رسانه هاي 
سنتي؛ کارکردها و کژکارکردهايي دارند که اين قياس درست نخواهد بود و نکته 
ديگر اينکه حتي رسانه هاي جديد هم از شايعه درامان نيستند. اما اگر شايعه در 
جامعه اي به صورت مستمر داراي فراواني باال باشد؛ آن جامعه ايرادات و اشکاالتي 
را ممکن است در حوزه مجاري ارتباطي خودش داشته باشد و اين مجاري بايد 
بازنگري شود. يا مثال ممکن است جوامعي که از درجه باالي حساسيت و يا احساسات 
برخوردار باشند، براي پاسخگويي احساسات و ارضاي نيازهاي خودشان دليل 
عقالني پيدا نکنند پس جامعه از طرف خودش با يک رويکرد احساسي؛ دليل 
تراشي مي کند. يکي از کارکردهاي شايعات؛ دليل تراشي و بهانه جويي است. از 
طرفي فرمولي وجود دارد که نشان مي دهد، شايعه نتيجه اهميت ضربدر ابهام 
است. يعني آنجايي که يک موضوع مهم باشد و هيچ پاسخگويي و شفافيتي درباره 

آن نباشد، جامعه به ورطه شايعات کشيده مي شود پس ابتدا بايد ببينيم ما براي 
موضوعاتي که در نزد افکار عمومي و شبکه هاي اجتماعي مهم است، اين شفافيت 
اطالع رساني را داريم يا خير. عدم اطالع رساني به رواج شايعات مي انجامد و جدي 
نگرفتن رويدادها و رخدادها بستر شايعات است.« به عنوان مثال دولت حدود 
يکسال بي سخنگو بوده است. حال آنکه قرار بود بعد از چندين ماه سخنگويي براي 
دولت منصوب شود. لساني در اين باره مي گويد: همين بي سخنگو بودن يعني 
محدود کردن کانال اطالع رساني، يعني دولت از همه آنچه که در موردش گفته 
مي شود، سعي مي کند پا پس بکشد و يا شفافيتي نداشته باشد. اين يک ذهنيتي 
براي طرف مقابل ايجاد مي کند، همين جواب به چرايي خودش شايعه است. 
ممکن است در بين خبرنگاران هم وجود داشته باشد و بگويند احتماال عملکرد 
و کارآيي نبوده و هزاران مسئله ديگر را مطرح کنند. همين ابتداي امر بايد توجه 
را به سمت مجاري ها برد، اينکه چقدر اين مجاري ها به روز و به لحظه اند. شايعه 
در افکار عمومي تا تثبيت فاصله خيلي کمي دارد. گام اولش ترويج آن و گام دوم 
تثبيت است، معموال دستگاه ها و نهادهاي ما بعد از دوره تثبيت وارد مي شوند. 
مثل آتشي است که به خانه اي گرفته و شعله ور شده و شما بعد از چند ساعت 
آتش نشاني را اعزام مي کنيد، اين امر نتيجه اي ندارد و مسئولين براي اينکه از 
زيربار مسئوليت شانه خالي کنند، مي گويند ما گفتيم. در واقع مي خواهند از 
خودشان مسئوليتي را مبرا کنند. اما در عرصه کف ميدان ما به شدت نياز به اعالم 
مواضع متعدد و متنوع داريم.«اين کارشناس ارتباطات و رسانه در ادامه با ذکر 
مثالي از »ساختار وزارت امور خارجه اياالت متحده سخن مي گويد که داراي 
چند سخنگوست و هر اتفاقي که مي افتد، سخنگوهاي مشخص، وجاهتي را ايجاد 

کرده و اعالم مي کنند که به عنوان اياالت متحده و ابر قدرت جهان درباره اين 
موضوع چنين موضعي دارند. به نظر مي رسد که خود شفافيت و اطالع رساني يک 
وجاهت ايجاد مي کند. اما با اين وجود نمي توانيم بگوييم در کشورهاي پيشرفته، 
شايعه وجود ندارد چون اين پديده محصول اجتماع است. شايعه در گفت وگوي دو 
نفره دو خبرنگار و يا در گفت وگوي بين گروه هاي مختلف اجتماعي هم مي تواند 
وجود داشته باشد. اساسا جامعه خوب يا بد را اينگونه نمي توان تقسيم بندي کرد. 
آقاي ترامپ محصول فيک نيوزهاست و خودش عامل مبارزه با فيک نيوزهاست، 
يعني خودش برآمده از فضايي است که رسانه هاي اجتماعي اغلب  ربوتيک و 
غيرانساني ايجاد کردند. در جامعه مدرن ابزار پخش شايعات همين شبکه هاي 
اجتماعي هستند. به همين دليل ترامپ ماحصل و نتيجه شايعات فضاي مجازي 
است اما از يک فضاي غيرانساني چرا که بعد از روي کارآمدن ترامپ، نهادهاي 
حقوق مدني، توئيتر و فيس بوک را به خاطر انتشار حجمي از اخبار دروغ و 
حواشي و انتشار حجمي از اخبار ربوتيک و مبتني بر نرم افزارها که انساني پشت 
 آن نبوده، بسيار محدود کردند. بنابراين ما به هيچ عنوان قضاوتي در مورد جوامع 
نمي کنيم، چون شايعه را محصولي طبيعي مي دانيم که در زمان اهميت يک 
موضوع و ابهام آن ايجاد مي شود، حاال اين امر مي تواند در جامعه ايران و يا آمريکا 
باشد.« اما بايد اين مسئله را در نظر داشت که شايعه در کجا کارکردهايش موثرتر 
است. در يک جامعه اي شايعه به اينجا ختم مي شود که افراد به لحاظ رواني راحت 
مي شوند. در جامعه اي ديگر، شايعه ابزار تفريح شده و راجع به شخصيت ها و 
حوادث لطيفه مي سازند و يا در جامعه اي ممکن است که با شايعه جنگ ايجاد 
کرده و نيروي دفاعي يک کشور را از بين ببرند و دولت جابه جا کنند، اين شايعه اي 
است که کارکرد سياسي دارد و بدتر اينکه به جاي دارا بودن پايه مردمي، توسط 
گروه هاي قدرت داخلي و خارجي ساخته شده و رواج پيدا مي کند. لساني با اشاره 
به اينکه شايعه جنبه ايجابي و سلبي دارد، مي گويد: »جنبه ايجابي براي تثبيت و 
تقويت يک هژموني و جنبه سلبي براي بنيان افکندن و در افتادن با يک هژموني 
استفاده مي شود. به عنوان مثال در حکومت شاهنشاهي، مشاور امنيتي محمدرضا 
پهلوي و يکي از مديران ارشد ساواک در هر دو بعد ايجابي و سلبي، مبتني بر آموزه 
هاي ساواک در 4۰ سال پيش دستور کار خاصي را براي شبهه افکني در افکار 
عمومي طراحي کرده بود. به عنوان مثال شايعه کرده بودند که اگر در سوره بقره 
بگرديد و در يک روز خاص، مو پيدا بکنيد. نشان از اين است که شاهنشاه مي ماند 
و اين از جنبه ايجابي است. اما در حوزه سلبي بحث طرحي تحت عنوان »ماهان« 
بود که اين امر در مصاحبه مشاور امنيتي ساواک قابل جستجو است. ماهان بحث 
افتادن چهره حضرت امام راحل بر روي ماه است. هدف اين بود که مذهبيون را 
افرادي خرافي و زودباور جا بزنند و جامعه نسبت به آنها در يک رفتار عقالني پا 
پس بکشد و مرز خودش را از مذهبيون جدا بکند. براي همين شايعه دو کارکرد 

درحوزه تثبيت و در حوزه تخريب يا تضعيف دارد.« 
* با شايعه مي شود غول چراغ جادو درست كرد

اما آيا امروز مسئوالن از اين شايعات در جهت منافع خود بهره مي برند؟ لساني اين 
طور پاسخ مي دهد: »شايعه يک تيغ دو دم است و نمي توانيم بگوييم مسئوالن ما 
با شايعه پراکني مدام سود مي برند. يا تخريب مي شوند. لذا بايد مجاري و ريشه 
ها را شناسايي کرد. به هر حال در ترور فيزيکي و شخصيتي، شايعه مهمترين ابزار 
است. از طرف ديگر در جامعه اي که به ساده لوحي، زودباوري و سطحي انديشي 
مبتالست، با شايعه مي توان غول چراغ جادو درست کرد.«وي با اشاره به اينکه برخي 
شايعه را ملي ترين رسانه کشور مي دانند، اما عمال طرح اين مسئله نوعي وجاهت 
بخشي به شايعه است، مي افزايد: » رئيس سازمان پدافند غيرعامل اشاره کرده 
 است که ما در جنگ، شبکه هاي اجتماعي را مسدود مي کنيم، بستن شبکه هاي 
 اجتماعي گرچه ممکن است منابع خارجي شايعه را حذف کند اما منابع داخلي اش 
را حذف نمي کند. ممکن است مجاري فناورانه شايعه را حذف کنند اما مجاري انساني شايعه 
 را که حذف نمي کنند. اين يک انتخاب براي مسئولين است که شايعه فناورانه همه گيرتر
 است و دنبال حذف آن هستند. در واقع انتخاب بين بد و بدتر بوده و اين طور نيست که 
 با يک انتخاب، گزينه هاي بسياري از بين برود. همان طور که ساواک به صورت خاص 
2۰ ميليون تومان به روحاني نماها و افراد متدين به عنوان منابع داخلي پرداخت 
کرده بود تا شايعات را باب بکنند. يا مثال خواب نما مي شدند که حضرت امام 
رضا )ع( گفته است شاه در ايران بماند. اين را با منابعي که از داخل قشر مذهبي 
است، ترويج مي دادند بنابراين شايعه وجود دارد و نمي توان چندان در برابرش 
ايستاد لذا تنها راهش شفافيت و ايجاد يک مجراي شيشه اي است و يا نسبت 
به مسائل اعالم موضع کردن است که در ارتباطات به آن اثر مقدم و متاخر مي 
گويند. مقدم آن اولين اثري است که يک پيام بر روي فرد مي گذارد. در تئوري 
ارتباط برخي مي گويند اولين اثر مهمترين است. براي همين در شايعه و حتي در 
دروغ اگر اين اولين پيام رسانده شود، اثرش نسبت به متاخر بيشتر است که بعد 
کسي بيايد تکذيب يا اصالح بکند. بنابراين در اغلب مواقع، افراد سرمايه گذاري 
شان را روي اثر مقدم گذاشته و سعي مي کنند از اين طريق کارکرد بيشتري را در 

شايعه پراکني داشته باشند.«

گزارش رسالت از علل و ابعاد ترويج شايعه و يك كالغ، چهل كالغ در جامعه ايران؛

يك راست چهل دروغ

  حسين حق پناه: در موضوع شايعه و شايعه پراكني يك 
تفاوت اصلي در فضاي رسانه اي كشور ما با ساير مناطق دنيا 

وجود دارد و آن اينكه در جوامع پيشرفته به موازات اتفاقات و 
شايعه پراكني ها، تمركز زيادي بر سواد رسانه اي است

 محمد لساني: بي سخنگو بودن يعني محدود كردن كانال 
 اطالع رساني، يعني دولت از همه آنچه كه در موردش گفته 

مي شود، سعي مي كند پا پس بكشد و يا شفافيتي نداشته 
 باشد. اين يك ذهنيتي براي طرف مقابل ايجاد مي كند، 

همين جواب به چرايي خودش شايعه است


