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 نقش 
 شبکه های اجتماعی 
درآستانه انتخابات

ام��روزه ش��بکه ه��ای اجتماعی نقش��ی 
چش��مگیر در آرایش افکار عموم��ی مردم در 
آستانه انتخابات بازی می کنند. براساس برخی 
آمارتقریبا نیمی از افراد واجد شرایط، برای رای 
دادن و کس��ب آگاهی از وضعیت انتخابات از 
شبکه های اجتماعی استفاده می کنند؛ به عبارتی 
ممکن اس��ت افراد در شناس��ایی ف��رد اصلح 
انتخابات، به علت ایجاد تنش دچار خطا شوند 
یا حتی با ش��انتاژ و جوسازی روانی مشارکت 
مردم در انتخابات کاهش پیدا کند که این مهم 
ض��رورت مدیریت این فضا از س��وی مراجع 
ذی رب��ط را توجی��ه می کن��د. در این مطلب 
قصد داریم تا به نقش شبکه های اجتماعی در 
انتخابات بپردازیم و میزان تاثیرپذیری مردم از 
این شبکه ها را در انتخاب متخصصان بررسی 

کنیم.
امروزه نوع کارکرد رسانه های سنتی مانند 
روزنامه و مجله به مرور در حال کاهش اس��ت 
و از سوی دیگر ش��بکه های رادیو و تلویزیون 
معتبر دنیا نیز در یک یا دو س��ال اخیر کارکرد 
اصلی خود را از دس��ت داده اند. ورود نخستین 
روزنام��ه ایرانی به فض��ای اینترنت با عمومی 
ش��دن اینترن��ت در ایران همراه ب��ود و از این 
جهت عم��ر روزنامه های آنالی��ن در ایران به 
قدمت عمر اینترنت ایرانی اس��ت. شبکه های 
ارتباط��ی جهانی نوین که از س��ال های پایانی 
دهه 1360 و به منطقه استفاده های دانشگاهی 
وارد ایران ش��ده بودند، در س��ال های ابتدایی 
ده��ه 1370 در دس��ترس عموم ق��رار گرفتند. 
س��ال 1373 و راه ان��دازی اولین پی . بی. اس 
در ایران را به عنوان شروع دوره عمومی شدن 
این ش��بکه ها در ایران ذکر کرده اند. با فراگیر 
ش��دن استفاده از اینترنت در ایران کم کم سرو 
کله شبکه های اجتماعی نیز در فضای مجازی 
پیدا ش��د. این شبکه های اجتماعی مختلف از 
قبیل وایبر، واتساپ، اینستاگرام، الین، تلگرام، 
بیسفون، س��الم و... با س��رورهای خارجی یا 
داخلی،آح��اد مردم جامعه را به خود مش��غول 
کرده اند. به گونه ای که می توان گفت حضور 
در این ش��بکه ها، گفتگوهای دو نفره، تشکیل 
گروه و پس��ت گذاشتن تا حدودی انسان ها را 
از ارتب��اط فیزیکی و رفت و آمدها غافل کرده 
و زندگی حقیقی افراد را تحت شعاع قرار داده 

است. 
کارب��ران تنها ب��ا در اختیار داش��تن یک 
گوش��ی اندروی��د یا تبل��ت می توانن��د وارد 
ش��بکه های اجتماعی شوند و در فضایی آزاد ، 
بدون در نظرگرفتن سن، جنس، سطح علمی و 
اعتق��ادی مخاطبان با یکدیگر به بحث و تبادل 
نظ��ر بپردازند و در عقی��ده و نگرش یکدیگر 
تاثیر بگذارند، تاثیری که قطعا منحصر به فضای 

مجازی نخواهد بود. 
اما س��وال این است شبکه های اجتماعی، 
به چ��ه ص��ورت در انتخاب م��ردم تاثیرگذار 
اس��ت؟در کودتای ترکیه با اینکه ش��بکه های 
رادی��و و تلویزی��ون در اختی��ار کودتاچی��ان 
بود، ولی نتوانس��تند موفق عم��ل کنند چرا که 
ش��بکه های اجتماعی در این میان عملیات ضد 

کودتا را انجام دادند.
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به بهانه روز شوراها

شورای فرهنگی 
برای شهر فرهنگی 
هزاران سال پیش، ارسطو گفته بود: مردم به 
شهرها می آیند تا در کنار یکدیگر زندگی بهتری 
داشته باش��ند؛ اما واقعیت داستان این است که 
امروزه مردم به ش��هرها می آیند تا پول به دست 
آورند و شکمی سیر کنند و صورت را با سیلی 
س��رخ نگه دارند. شهرها، امروزه کمتر مأمن و 
مأوای ساکنان آن است و مجموعه ای از دردها، 
رنج ها، آلودگی ها، تضادها و نابرابری هاس��ت. 
تهران امروز، به  اَبَرش��هر، جهانشهر، کالنشهر 
و یا کشور شهری تبدیل شده است که مسائل 
و مشکل های خاص خود را دارد. تهران امروز 
به یک کالنشهر پر از مشکل های عدیده، تبدیل 
شده اس��ت. امروز، تهران پر از ترافیک است. 
ته��ران یک ش��هر آلوده اس��ت و در تناقض و 
تضاد بافت های نو و کهنه و فرسوده به سر می 
برد. بافت های قدیمی و فرسوده ی شهر تهران 
به علت عقب ماندگی از سیر و تحول و تکامل 
توس��عه ی شهر، در گذشت چند سال متوالی با 
فرسودگی ش��دید و کالبدی از زوال اجتماعی 
روبروست: نابسامانی های اجتماعی که در این 
فرسودگی ها به وجود آمد، موجب گریز ساکنان 
اصیل بافت ها و جایگزینی شهروندانی شد که 
هیچ تعلق خاطری به محل زندگی خود ندارند. 
از طرف دیگر، تهاجم فرهنگی غرب، فرصت 
پی بردن به ارزشهای معماری گذشتگان را  از 
بین برده و موجب یک سری تغییرهای کالبدی 
شده است که در تداوم منطقی با گذشته نیست. 
سهم آس��یب دیدگی پایتخت، بیش��تر از دیگر 
ش��هرها و س��هم آش��فتگی معماری مسکونی 
بیش��تر از دیگر فضاهای معماری بوده اس��ت. 
به راس��تی به این س��وال چگونه پاسخ دهیم؟ 
می گویند: روزی سرنوشت به جزیره ای وارد 
شد و سه نفر از س��اکنان جزیره را به حضور 
طلبید و از آنان پرس��ید: اگ��ر فردا این جزیره 
ب��ر اثر طغیان دریا در زی��ر آب فرو رود، چه 
خواهید ک��رد؟ نفر اول که ف��ردی خودخواه 
و الابالی ب��ود، گفت: تمام ش��ب را به عیش 
و ن��وش خواهم گذراند. نف��ر دوم که روحی 
عرفانی داشت جواب داد: دست عزیزان خود 
را خواهم گرفت و در جنگل مجاور تمامشب 
را به دعا و نم��از خواهم گذراند و برای رفع 
خطر، قربانی به پیشگاه خدایان تقدیم خواهم 
کرد؛ اما نفر س��وم که عقل و چاره اندیش��ی را 
دوست می داش��ت، لحظه ای به فکر فرورفت 
و درحالی که به نظر می آمد با مش��کل بزرگ 
روبرو ش��ده، اظهار داش��ت: اجازه می دهید 
که این پاس��خ را آخر در بگویم؟ به راستی ما 

چگونه به این پرسش پاسخ می دهیم؟ 
اکنون درباره تهران، این اَبَرشهر، فرض و 
فریضه است که تأمل و تدبری داشته باشیم و 
در این حوزه، طرحی نو درافکنیم و با نگاهی 
ژرف اندیش��مندان های ب��ه واکاوی مش��کل 
ترافی��ک ؛ حمل و نقل ، بافت های فرس��وده؛ 
آلودگی صدا و هوا بپردازیم.انتخابات ش��ورا 
از این منظر مهم اس��ت که ما بس��ان س��اکنان 
جزی��ره م��ی خواهیم در هر 4 س��ال  به حل 
مس��اله و مش��کل بپردازی��م ، اما س��وال این 
اس��ت که چگونه می خواهیم به مساله پاسخ 
دهیم؟قطعا س��پردن مس��وولیت به شایستگان 
شهر؛ اصالت عقل و خردورزی در حل مساله 
است. تجربه تاریخی توس��عه یافتگی شهرها 
مبی��ن این اس��ت که فرهنگ ش��هری جایگاه 
شایس��ته ای دارد و در ش��هر با نگاه فرهنگی، 
معماری،ترافیک،حمل و نقل و همه مس��ایل 

شهری با نگاه فرهنگی تببین می شود . 
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فعالیت 490 تولید کننده 
 بخش خصوصی 

در حوزه برق

وزیر کار در سخنان پیش از خطبه 
نماز جمعه تشریح کرد

تدوین برنامه 
۱0گانه برای رشد 

اشتغال و تولید
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 رهبر معظم انقالب در دیدار اساتید، قاریان 
و حافظان مسابقات بین المللی قرآن کریم:

مفاهیم قرآنی باید جزو گفتمان های 
عمومی ملت ها قرار بگیرد

بانک جهانی شاخص کسب و کار را اعالم کرد

ایران در رتبه 120 جهان
صفحه 2

استخدام 96
شرکت شیکسون
شرکت سافت سیستم
شرکت تولیدی و صنعتی پاپکو

مقام معظم رهبری با اش��اره به اینکه م��ا از قرآن دوریم، از آن 
بیگانه ایم، از مفاهیم آن دوریم، فرمودند: باید تالش کنیم که مفاهیم 
قرآن��ی جزو مفاهیم رایج و گفتمان های عمومی ملت های ما قرار 
بگیرد. ب��ه گزارش تفاهم ، حضرت آیت ا... خامنه ای- رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح روز پنج شنبه در دیدار اساتید، قاریان و حافظان 
برگزیده سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۸3 
کش��ور جهان، هویت اس��المی را مانع از دخالت و سلطه دشمنان 
خواندند و با اشاره به هدف جبهه کفر برای نابود کردن این هویت 
ایمانی خاطرنشان کردند: معارف قرآنی نجات بخش و سازنده زندگی 
مقتدرانه و عزتمندانه امت اس��المی است و باید به گفتمان رایج و 
روش��ن در جوامع اسالمی تبدیل ش��ود.حضرت آیت ا... خامنه ای 
تالش برای ترویج و فهم قرآن را از بزرگترین حسنات دانستند و با 
تأکید بر لزوم ادامه یافتن حرکت قرآنی در کشور، افزودند: متأسفانه 
ما ملتهای مس��لمان و کشورهای اس��المی از قرآن دور افتاده ایم و 
با مفاهیم واقعی آن ناآش��نا هستیم.ایشان، »کفر به طاغوت و ایمان 
ب��ه خ��دا« را نمونه ای از مفاهیم مهم و هویت س��از قرآنی خواندند 
و خاطرنش��ان کردند: تأکید بر »هوی��ت ایمانی« به معنای جنگیدن 
یا عدم ارتباط و تبادل نیس��ت، بلکه به معنای مرزبندی و اس��تقالل 
اس��ت تا هویت ایمانی بتواند خ��ود را در مقابل »هویت طاغوت و 

کف��ر«، حفظ کند و به پیش��رفت خود ادام��ه دهد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای، گرفتارِی امروز امت اس��المی را »س��لطه فرهنگ، اقتصاد 
و سیاس��ت غرب« خواندند و افزودند: امروز بسیاری از کشورهای 
اسالمی، »هویت اسالمی« ندارند و اگرچه مردم عامل به نماز و روزه 
هس��تند اما به دلیل فقدان هویت جمعی و اس��المی، دشمنان قادر 
به دخالت در فرهنگ، باورها، اقتصاد، سیاس��ت و روابط اجتماعی 
آنها هس��تند و در میان مسلمانان، جنگ و تنافر ایجاد می کنند.رهبر 
انقالب اس��المی، فهم و عمل به اصل قرآن��ِی »ایمان به خدا و کفر 
به طاغوت« را تحول س��از و موجب عزت امت اسالمی دانستند و 
افزودند: امروز دنیای کفر به دنبال نابود کردن هویت اسالمی در هر 
نقطه از دنیاست.ایش��ان، دور بودن از قرآن را موجب س��وء استفاده 
دش��منان و تزریق بی ایمانی، وابس��تگی و الابالی گری دانس��تند و 
گفتند: وضع امروز دولتها و کش��ورهای اسالمی در مقابل امریکا و 
صهیونیسم و غارتگران، ناشی از دوری از قرآن است و اگر به قرآن 
و هویت اسالمی نزدیک شویم، همه این مشکالت رفع خواهد شد. 
حضرت آیت ا... خامنه ای نقش هنرمندان، ش��اعران و نویسندگان 
را در ترویج مفاهیم قرآنی برجس��ته خواندند و خاطرنشان کردند: 
تبدی��ل ک��ردن مفاهیم قرآنی به گفتمان عموم��ی در میان مردم، با 
همت اهل دل و اهل دین، کاری شدنی و در دسترس است.ایشان 

با اش��اره ب��ه مهجوریت قرآن کری��م در دوران طاغوت و و رونق 
یافتن جلسات و معارف قرآنی در ایران به برکت انقالب اسالمی، 
افزودند: امروز ما مفتخریم که مردم و جوانان ما عالقمند و آشنای 
با قرآن هس��تند و در هر نقطه از کشور که جلسات قرآنی برگزار 
شود، جوانان فراوانی از آن استقبال می کنند.رهبر انقالب اسالمی، 
کار برای قرآن را تمام نشدنی خواندند و با تشکر از دست اندرکاران 
برگزاری مس��ابقات قرآن، افزودند: باید همه م��ردم، خانواده ها و 
جوان��ان با قرآن مأن��وس و از منافع انس با قرآن بهره مند ش��وند.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم والمسلمین 
محمدی- نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه 
گفت: س��ی و چهارمین دوره مس��ابقات بین المللی قرآن کریم با 
شعار »یک کتاب، یک اُمت« با حضور نمایندگان قرآنی ۸3 کشور 
دنیا و 400 ش��خصیت قرآنی، حافظان، قاریان، داوران، محققان و 
پژوهش��گران برگزار ش��د.وی افزود: برگزاری نمایشگاه قرآنی و 
همچنین همایش پژوهش های قرآنی و تجلیل از ش��هدای انقالب 
اسالمی بویژه شهدای مدافع حرم از مهمترین برنامه های جنبی این 
دوره از مس��ابقات بود. گفتنی است؛ در ابتدای این دیدار تعدادی 
از اساتید و برگزیدگان مس��ابقات بین المللی قرآن کریم، آیاتی از 

کالم ا... مجید را تالوت کردند.

جمه��وری  ریاس��ت  انتخاب��ات  نامزده��ای 
بن��ا  بر ف��رض رج��ل مذهب��ی و سیاس��ی، مدیر 
و مدب��ر و متق��ی و امی��ن هس��تند. با ای��ن وجود 
در تبلیغ��ات گاه��ی مواضع��ی می گیرن��د که در 
تع��ارض ب��ا مناف��ع مل��ی و وحدت ملی اس��ت.
ب��رای آنکه خیر انتخابات برای مردم افزون ش��ود، 
 چن��د تذکر زیر ب��ه عنوان نمونه تقدیم می ش��ود.
-1آق��ای روحان��ی نبای��د از این امر غافل ش��ود 
ک��ه ش��خصیتی دوحیثیت��ی دارد. رئی��س جمهور 
در ق��درت اس��ت و در عین حال نام��زد انتخابات 
دوره بعدی ریاس��ت جمه��وری . اثر موضع گیری 
 وی با  موضع گیری دیگر نامزدها متفاوت اس��ت.
آق��ای روحانی به دلیل س��متی که فع��ال دارد مقام 
رس��می حکومت اس��ت و ش��خصیت دوم کشور 
طبعا به اطالعاتی دسترس��ی دارد که دیگر نامزدها 
ندارن��د. در ای��ن موقعی��ت مواض��ع خارجی وی 
 م��ی تواند ب��رای منافع مل��ی خطر آفرین باش��د.
همین طور است وضعیت آقای جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور. ف��رض می کنیم آقای روحانی 
مطمئن شده باشد که اگر سکان دولت به دست سه 
چه��ار رقیب دیگر بیفتد، خط��ر جنگ پیدا خواهد 
ش��د، فرض محال که محال نیس��ت )گرچه چنین 
نیس��ت. در جای خود اثبات ش��ده است که سابقه 
دف��اع مقدس، نفوذ منطق��ه ای ایران و تجهیز ایران 
به سالح های داخلی پیش��رفته و تعیین کننده، سه 
عامل بازدارنده اصلی تهدید نظامی بوده است.( آیا 
با پذیرش این فرض ش��ما حق دارید راهبرد خود 
را چنی��ن تعریف کنیدکه به م��ردم بگویید یا ما را 
انتخاب می کنید که نتیج��ه آن تعامل عزتمندانه با 
جهان اس��ت، یا یکی از رقبای ما را برمی گزینیدکه 
در آن ص��ورت منتظ��ر جنگ باش��ید! قطعًا چنین 

راهبردی به زیان منافع ملی است؛ زیرا باالخره شما 
مجری انتخابات هس��تید و حتم��ًا به رای مردم وفا 
دارید. طبعًا قبول ندارید که انتخابات مهندسی شده 
است و نتیجه آن پیروزی قطعی شماست. اگر مردم 
به نامزد دیگری رای بدهند و به فرض صحت نظر 
شما، تهدید محقق شود، اس��تراتژی شما می گوید 
مقصر م��ردم بودند که عوضی انتخ��اب کرده اند و 
دش��من مح��ق جلوه می کند که به کش��ور آس��یب 
برس��اند! از جنبه های اخالقی ای��ن نحوه تحریک 
هراس در مردم چش��م می پوش��یم.2وعده هایی که 
نامزده��ا می دهند  ش��اید چنین القا کن��د که رئیس 
جمهور هر وعده ای بدهد فقط اراده وی کافی است 
تا آن وعده تحقق یابد. نظام ما نظام حکومت فردی 
نیس��ت، مردمساالری ریاس��تی هم نیست که رئیس 
جمهور، مثال بتواند مجلس را بنا بر مصلحتی منحل 
کند. بلکه پارلمانی- ریاس��تی اس��ت. تا  مجلس در 
ش��کل قانون بودجه اعتباری ب��رای امری پیش بینی 
نکن��د رئیس جمهور حق ورود ب��ه آن را ندارد.مثال 
ف��رض می کنیم قانون دولت را مکلف کرده باش��د 
که ب��رای بیکاران حقوق بی��کاری در نظربگیرد. آیا 
آق��ای قالیباف می تواند بگوید م��ن به هر بیکار، تا 
تامین اش��تغال،  ماهیانه 250 ه��زار تومان می دهم؟ 
آقای قالیباف اگر به رای مردم سکاندار دولت بشود 
باید در الیحه بودجه س��ال 1397 که آذر ماه تقدیم 
مجلس خواهد ک��رد این پرداخت را پیش بینی کند 
که اجرای آن به س��ال آینده موکول می ش��ود. یا اگر 
س��رعت بیش��تری می خواهد، باید متمم بودجه به 
مجلس ببرد، منبع معقولی برای تامین اعتبار پیشنهاد 
ده��د و از مجلس اجازه این کار را بخواهد تا بتواند 

مثال از شش ماهه دوم کار را آغاز کند. 
ادامه در صفحه 2

 چند خیرخواهی 
برای ملت ایران و نامزدهای انتخابات

فعاالن اقتصادی برای رفع بیکاری 
آستین ها را باال زدند

اشتغالزایی برای جمعیت بیکار موضوعی است که این روزها بخش خصوصی به آن ورود 
و با راه اندازی مرکزی برای آموزش نیروی کار، عزم خود را برای حل این مش��کل جزم کرده 
است. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، بررسی نرخ مشارکت 
اقتصادی در سال 95 نشان می دهد که39.4 درصد از جمعیت در سن کار یعنی جمعیت ده ساله 
و بیشتر ازنظر اقتصادی فعال هستند.این در حالی است که سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 
10.3 درصد جمعیت ش��اغل دارای اشتغال ناقص است و  اشتغال ناقص در بین مردان بیشتر 
از زنان و در نقاط روس��تایی بیشتر از نقاط ش��هری بوده است.جذب سرمایه گذاری و توسعه 
زیرساخت های اشتغالزایی، یکی از مهمترین و موثرترین مسیرهای ایجاد شغل برای جمعیت 
آماده به کار و همچنین جمعیت در حال ورود به بازار کار است.از آنجا که مشکالت و موانع 
ناشی از تحریم ها همچنان در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی موجود است، دولت اقبال 
چندانی در حل معضل بیکاری از این مسیر نداشت از این رو مسیر دوم ورود بخش خصوصی 
به بحث اش��تغالزایی مطرح شد.بر این اساس طی روزهای گذشته اتاق بازرگانی تهران تفاهم 
نام��ه ای با س��ازمان تامی��ن اجتماعی منعقد کرد ت��ا از این طریق با ارتق��ای دانش و آموزش 
نیروی کار مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی، گامی در راس��تای ایجاد اشتغال بردارد.محمدامین 
سازگارنژاد - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای  
در خصوص ایجاد مرکز آموزشی مشترک با اتاق بازرگانی تهران گفت: اتاق بازرگانی اعضایی 
دارد که این اعضا هریک در بازار کار امکان اش��تغالزایی را دارند. این مرکز به ارتقای س��طح 
مه��ارت و دانش نیروهای کار کمک می کند.وی افزود: ما در دورانی زندگی می کنیم که کاال 
و خدمات رقابتی هس��تند لذا مهارتها هم باید روزآمد باش��د . معموال بین 2 تا 5 سال حداکثر 
هر مهارت و تخصص است و باید نیروی کار حتما این مهارت را به روز کند.این مقام مسئول 
تاکید کرد: ما باید بتوانیم با استانداردهای جهانی برای پایداری شغل افرادی که سرکار هستند 
تالش کنیم. از طرف دیگر نیز به ایجاد مشاغل جدید بپردازیم و برای نیروهای جدید همراه با 
آموزش و ارتقاء دانش شغل ایجاد کنیم.سازگار نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت 
کار برای تربیت نیروهای متخصص و ایجاد اش��تغال چه تمهیداتی اندیش��یده است گفت: ما 
یک س��ازمان آموزشگر هس��تیم. برنامه های ما به گونه ای است که بتوانیم حدود 1 میلیون و 
400 هزار نفر را نیمی را در مراکز خصوصی و نیمی دیگر را در مراکز و آموزشگاه های دولتی 
آموزش دهیم و با درخواس��ت منابع انس��انی از بازار کار این آمادگی را داریم تا تامین نیروی 
کارفرمای��ان را در بهترین مدل تخصص انجام دهیم.وی خاطرنش��ان ک��رد: پورتالی که روی 
سایت وزارت کار موجود است برای کارفرمایان و نیروهایی آماده به کار است. بدین صورت 
که نیروهایی که ما آموزش می دهیم مس��تقیما مشخصاتش��ان روی سایت درج خواهد شد و 
کارفرمایان می توانند در صورت نیاز به نیرو از این پرتال بهره برده و نیروهای نزدیک به محل 

کار و مورد نیاز خود را تامین کنند.
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ورزشی

به بازی های 
 باقی مانده خیلی 
امیدوار هستم


