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هر هفته یک فرصت  برای نزدیک شدن به مردمعلی، عدالت و امنیت

تخفیف  و  تحقیر  اندیشه متعالی

آن هــم جامعه ای که براســاس 
پیمایش های  و  آمــاری  شــواهد 
گوناگــون بــا «زوال همبســتگی اجتماعی» مواجه اســت و 
فرایندهایــی رابطه افراد، گروه ها و نهادها را سســت می کند و 
به انفصال، جدایی و تشــدید تضادها می انجامند. در عین حال 
نهادهــای دیــن و سیاســت هــم نمی تواننــد کارکردهــای 
انسجام بخشــی خود را به درســتی انجام دهند. این در حالی 
اســت که از طرف دیگــر، «احســاس زوال اجتماعی» بر ذهن 
جمعی غلبه یافته اســت. بخش بزرگی از جامعه احســاس 
می کند مســیری که اقتصاد کشــور طی می کند، بــه نفع آنان 
نیست، گســترش فساد باعث شده مردم نهادها و دستگاه های 
مختلــف را در برابــر خواســت و منافع خود احســاس کنند. 
عالمت هــای چنین آســیب هایی در جامعه فراوان به چشــم 
می خورد. همچنان که تضاد، بیگانگی و احســاس عدم  تعلق 
نیز در جامعه بســیار دیده می شــود. در چنین شرایطی کسانی 

که تریبون مهمی در اختیار دارند و مسئولیت حساسی به آنان 
واگذار شده است، می توانند برای تقویت احساس تعلق مردم 
تالش کنند و برای محکم شدن رشته های پیوند جامعه بکوشند. 
خط کشی کردن میان مردم جامعه منجر به بیشتر شدن فاصله، 
شکاف و تضاد بخش های مختلف جامعه می شود، تنش های 
اجتماعی را بیشــتر می کنــد، هنجارهای اخالقــی و قانونی را 
کم رنگ می کند یا شــکل دیگری به خود می گیرند. زمان درک 
این موضوع فرارســیده است که دیگر نمی توان مسائل را مانند 
گذشــته رفع و رجوع کرد. برخی از ســخنان و نسخه ها نه تنها 
تأثیر ندارد بلکه خریدار هم ندارد. جامعه با مشکالت بنیادینی 
روبه رو اســت که یک فرد مسئول و صاحب تریبون باید آنها را 
ببیند و بشناسد و درموردشان مطالعه کند. شعار و دستور دادن 
کارســاز نیســت. قطبی شــدن ارزش های اجتماعی، شــکاف 
میان فرهنگ رســمی و غیررســمی، فقــر و بی اعتمادی، زوال 
ارزش های اخالقی و مسائل فراوانی از این دست را نمی توانیم 

مثل گذشــته و با روش های گذشــته نادیده بگیریم. «سیاستی 
دیگر» می طلبد. ســتاد نمــاز جمعه باید بدانــد همان طورکه 
یــک گروه از جامعه نگران ازدســت رفتن ارزش های ســنتی و 
ارزش های دینی هســتند؛ اما یک گروه بزرگ تر و شاید اکثریت 
قاطع جامعه هــم به دلیل محرومیــت از برخی فرصت های 
زندگی اظهار نگرانی می کنند و به دنبال گشــودگی فرهنگی-
اجتماعی هســتند. اتفاقا روی گردانی از ارزش های رسمی هم 
ناشــی از کمبودهای دیگر و برخوردهای تند است. با این حال 
همه جزء جامعه به شــمار می روند و حذف هیچ کدام ممکن 
نیســت؛ اما بدون انســجام اجتماعی نیز امکان مواجهه با این 
وضعیت را نداریم. پس ســخنان امامان محترم جمعه باید در 
جهت انســجام و عدالت باشد و حرف های شان هویت ملی را 
مبنا قرار داده و تنوع فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را در بر 
بگیرد. ورود به رقابت و منازعه سیاســی هیچ ارزش  افزوده ای 

برایشان نخواهد داشت.

حال گیریم که شــعار امســال به  
دلیل کمبــود وقت فرصت بروز و 
ظهور نیافته آیا در نهایت -منهای شــعار ســال- نباید کشور و 
به خصوص امر تولید دانش بنیان شود و اگر در احاطه به دانش 
مربوطه کمبود احســاس می شود، آیا حســب فرمایش پیامبر 
گرامی  (ص) «اطلبو العلم و لو بالســین» را نباید پیشــه کنیم؟ 

آیا مگر راهــی به  جز دانش بنیان کردن بنیادهای کشــور وجود 
دارد؟ به همین مسئله آب که مورد اشاره ایشان هم بوده است، 
توجه کنیم. آب آن قدر از اهمیت برخوردار است که خداوند در 
قــرآن کریم می فرماید که «همه چیز را از آب زنده گرداندیم» و 
اینک که کمبود آب و اســتفاده ناصحیح و اسراف کارانه از آب 
موجب فرونشست دشــت ها و به خطر افتادن تمدن ایران زمین 

و حتــی قطــع آب در لوله های خانه های مردم شــده، آیا نباید 
بسیجی دانش بنیان، برای حل مسئله آب در کشور صورت گیرد 
و آیا باید با ســکوت و بی عملی شاهد فروپاشی از داخل باشیم. 
حتی امروز دیر است. تحول دولت را بر دانش بنیان کردن تولید 
قــرار دهید؛ زیرا غفلت از آن و دســت یازیدن بــه امور جزئی و 

دهان پرکن، راه به ترکستان است.

نگاهی داده کاوانه به رسانه های خبری در اینستاگرام

کدام رسانه اینستاگرامی ضریب نفوذ بیشتری دارد؟
محمــد رهبری، هادی صفری: شــبکه اجتماعی اینســتاگرام 
در ایــران مخاطبــان فراوانــی دارد و یکــی از پرطرفدارترین 
اپلیکیشــن های ارتباطــی در ایران اســت. مطابــق با آخرین 
نظرســنجی ایسپا در مورد رسانه ها و شبکه های اجتماعی در 
تیر ماه سال گذشته، بیش از ۵۳ درصد از مردم ایران و بیش از 
۷۵ درصد از جوانان بین ۱۸ تا ۲۹ ســال از اینستاگرام استفاده 
می کرده انــد که این امر حاکی از نفوذ قابل توجه این شــبکه 
اجتماعی در میان ایرانیان اســت. به دنبال افزایش مخاطبان 
اینســتاگرام در ایران، رســانه های خبری مختلفی در داخل و 
خارج نیز از این شــبکه اجتماعی برای اطالع رسانی استفاده 
می کنند. بســیاری از تحلیلگران برای ارزیابی میزان اثرگذاری 
این رســانه ها به تعداد فالوئر آنها ارجاع می دهند حال آنکه 
بســیاری از این رســانه ها، برای نشــان دادن میزان اثرگذاری 
خــود، گاهی  اوقات اقدام به خریــد فالوئر می کنند. به همین 
جهت ارزیابی میزان الیکی که این رســانه ها می گیرند معیار 

مناسب تری برای ارزیابی میزان اثرگذاری و نفوذ آنهاست.
به همین جهت مقایسه میانگین الیک صفحات خبری در 
اینستاگرام می تواند مفید باشد. نمودار زیر ۷ رسانه خبری در 

اینستاگرام را با هم مقایسه می کند.
همان گونه که در این نمودار مشــخص اســت، صفحات 
اینســتاگرامی «بی بی ســی فارســی»، «ایران اینترنشــنال» و 
«خبرگــزاری فــارس» بیشــترین میانگیــن الیــک را در میان 
صفحات بررسی شــده داشــته اند؛ امری که تا حدی به دلیل 
ماهیت این رسانه ها و در اختیار داشتن شبکه های تلویزیونی 
در داخل و خارج از ایران توســط این رسانه ها طبیعی است. 

(جدول۱)
در میان تمام این رسانه ها، صفحه اینستاگرامی خبرگزاری 
ایرنا و صفحه ایران اینترنشــنال در شش ماه گذشته بیشترین 
رشــد الیک را داشــته اند و این در حالی اســت کــه میانگین 
الیک های صفحه «بی بی ســی فارســی» به عنوان ســومین 
صفحه پرفالوئر اینســتاگرام فارســی، چندان تغییری نکرده 
اســت. الیک های صفحات خبرگزاری فارس و تســنیم نیز در 
طول شــش ماه گذشــته کمی کاهش یافته است. علت رشد 
ســه برابری الیک های صفحه اینســتاگرامی خبرگــزاری ایرنا 
را می تــوان تغییر دولت دانســت؛ چراکه بــا تغییر دولت و 
تغییر رویه این رســانه، مخاطبان اصولگرای بیشتری آغاز به 

دنبال کردن آن کردند. در طول یک سال گذشته، بیشترین الیک 
مربوط به مطالب منتشرشــده در این هفت رسانه، در صفحه 
بی بی ســی فارسی بوده؛ نکته جالب این است که سه مطلبی 
که با حداقل ۶۰۰ هزار الیک، بیشــترین الیک را داشــته است 
همه غیرسیاســی بوده و در مورد موضوعات هنری و ورزشی 

بوده است. 
بیشــترین الیک به خبر درگذشــت حلیمه سعیدی بازیگر 
سریال های طنز اختصاص داشته است. این امر نشان می دهد 
که توجه صفحه اینســتاگرام بی بی سی فارسی به موضوعات 
هنری و ورزشــی در جذب مخاطب برای این صفحه اثرگذار 
بوده اســت. این در حالی است که در صفحه ایران اینترنشنال 
بشترین الیک مطلب با ۴۰۰ هزار الیک به خبر پیام تبریک نوروزی 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اختصاص داشته است. خبر 
حضور ابراهیم رئیســی در داروخانــه ۲۹ فروردین نیز با ۱۷۸ 
هزار الیک دارای بیشترین الیک صفحه فارس در مدت مذکور 

بوده است.
اما از لحــاظ میزان کامنتــی که این صفحــات می گیرند، 
تفاوت معناداری میان دو صفحه ایران اینترنشنال و بی بی سی 

فارسی هست؛ اگرچه بی بی ســی فارسی فالوئرهای بیشتری 
دارد و مطالبش بیشــتر هم الیک می شود، اما به نظر می رسد 
که مخاطبان در صفحه ایران اینترنشــنال بیشــتر اظهار نظر و 
بحث می کنند. نمودار زیر به خوبی گویای همین مطلب است 
و نشــان می دهد در طول این مدت، صفحه ایران اینترنشــنال 
بسیار بحث برانگیزتر از گذشته شده است. این وضعیت برای 
صفحه ایرنا نیز صدق می کند. به نظر می رســد کسانی که در 
دولت قبلی این صفحه را دنبال می کردند حاال در مقام منتقد 
در کامنت های آن اظهار نظر می کنند. میزان کامنت ها در سایر 

صفحات رشد نسبتا معقولی داشته  است.
بررســی داده های منتشرشده نشان می دهد که بین تعداد 
مطالب منتشرشــده و میزان الیک، نوعی همبســتگی وجود 
دارد و در میان این هفت رسانه، به جز تسنیم در سایر رسانه ها 
هرچقدر محتوای بیشتری منتشر شده است، میانگین الیک نیز 

بیشتر بوده است. (جدول ۲)
در میان مطالب رســانه های بررسی شــده و در طول یک 
ســال گذشــته، ۶۶ درصد از مطالب بدون ویدئو و ۳۴ درصد 
از مطالــب حاوی ویدئو بوده اســت. صفحات خبری فوری و 

خبرگزاری ایرنا به نسبت مطالبشــان بیشترین میزان ویدئو را 
منتشــر کرده اند؛ مطالب ویدئویی در صفحه اینســتاگرام خبر 
فوری هشت برابر بیشتر از مطالب غیرویدئویی در این صفحه 

است. (جدول ۳)
بــه طور کلی ایــن نمودارها به خوبی نشــان می دهد که 
ضریب نفوذ رسانه های اینستاگرامی خارج از کشور به مراتب 
بیشتر از رســانه های داخلی است و این رســانه ها اثرگذاری 
بیشــتری دارنــد؛ در داخــل نیــز خبرگزاری فــارس صفحه 
اینستاگرامی تأثیرگذاری دارد و مثل همیشه رسانه های خبری 
اصالح طلبــان جایی در میان صفحات اثرگــذار ندارند. البته 
صفحه اینستاگرامی مصطفی تاجزاده از این حیث مستثناست 
که به دلیل آنکه یک رسانه خبری نیست در این گزارش مورد 

تحلیل قرار نگرفته است. (جدول ۴)
 نکته ای که در پایان باید مد نظر داشــت تعداد الیک های 
صفحه ایسناســت؛ صفحه ای که نه تلویزیون خاصی دارد نه 
بــه طور ویژه مورد حمایت دولت ها قرار می گیرد اما در طول 
زمان توانســته است در میان مخاطبان اینستاگرامی اثرگذاری 

پیدا کند.

پنجشنبه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۳

 چیــزی کــه در جوامــع امــروزی 
شاهدیم. حضرت در عهدنامه مالك 
اشتر چنین می گوید: و ایاك و االستیثار بما الناس فیه اسوه، بپرهیز از 
اینکه منافعی را که همه مردم در آن به نحو مساوی شریك هستند، 
از آن خود و اطرافیان خود کنی (نامه ۵۳). علت اینکه حضرت(ع) 
مالك را از اســتیثار پرهیز می دارد، برای اینکــه حکومت پیش از او 
به خاطر استیثار از پای درآمد. هنگامی که یاران معاویه امام را متهم 
به قتل خلیفه سوم کردند، در پاسخ چنین گفت: روش حکومت داری 
ایشــان را در کوتاه سخن برای شما بگویم؛ استاثر فاساء االثره، منافع 
خود و اطرافیانش را بر منافع مردم مقدم داشت و آثار بدی بر جای 
نهاد (خطبه ۳۰ نهج البالغه). در این نگاه، استیثار اقتصاد جامعه را 
به هالکت می برد و در نتیجه حکومت را از پای درمی آورد. در جای 
دیگر می فرماید: من یســتاثر من  االموال یهلك، ثروت اندوزی باعث 
هالکت است. امام حسین(ع) در وصف حکومت امویان می فرماید: 
و اســاثروا الفئ، یعنی ثروت جامعه را در دســت عده ای خاص قرار 
دادنــد. حال چگونه می توان جلوی اســتیثار و ظلم اقتصادی را در 

جامعه گرفت؟ از آموزه های امام علی(ع) چنین پاسخ می گیریم:
۱- عدالت: ضروری ترین چیزی که جامعه بشــری به آن نیازمند 
اســت عدالت اقتصادی اســت؛ چیزی کــه غالبــا در حکومت ها 
مفقود بوده اســت. فقر و ناداری و گرسنگی و تفاوت طبقاتی اگر در 
جامعه ای وجود داشت، نشان از این است که آن جامعه فاقد عدالت 
اســت. فان الرعیه الصالحه تنجوا باالمام العادل، ملت شایســته با 
عدالت پیشوایان نجات پیدا می کند. حضرت می فرماید: وانما یوتی 
خراب االرض مــن اعواز اهلهــا، ویرانی زمین به خاطر تنگدســتی 
ساکنان آن زمین است. آفه العمران جور السلطان، آفت آبادانی ستم 
دولتمردان است؛ یعنی اگر کشوری عمران و آبادی و رشد اقتصادی 
ندارد و حرث و نسل او رو به هالکت هستند، به خاطر فقدان عدالت 

اقتصادی در سیستم مدیریت است.

۲- امنیت: روشــن است که امنیت ســایه به سایه عدالت است. 
هرگاه عدالت اقتصادی غایب شد، امنیت نیز غایب خواهد بود. علت 
اینکه آمار آســیب های اجتماعی رو به افزایش اســت؛ زیرا عدالت 
اقتصادی رو به افول است. در بی عدالتی هر نوع ناامنی ممکن است 
به وجود بیاید. حضرت در خطابه ای می فرماید: من حرص و آز برای 
به دســت آوردن قدرت نداشتم، بلکه دنبال این بودم تا لنرد المعالم 
من دینك، و نظهر االصالح فی بالدك فیامن المظلومون من عبادك، 
می خواستم نشــانه های دین را به جای خود بنشانم و اصالح را در 
شهرها ظاهر گردانم تا بندگان ســتم دیده ات را ایمنی فراهم نمایم 
(خطبه ۱۳۱). معالم دین ظواهر مناسك مذهبی نیست، بلکه معالم 
دین در کنار توحید، اصالح امور مردم و امنیت اجتماعی اســت. اگر 
در پرتو حکومت دینی عدالت اقتصادی و در پی آن امنیت اجتماعی 
تحقق یافت، ســایر مظاهر دین خود را نشان خواهد داد. در غیر این 
صــورت نباید انتظــار دینی بودن جامعه را داشــت. به تعبیر پیامبر 

(ص): اگر نان نباشد، سایر فرایض محقق نمی شود.
۳- عقالنیت: متأســفانه تخصــص و کارشناســی و دانش کار، 
در جوامــع دینــی چندان جایگاهی نــدارد. امام علــی می فرماید: 
العلم اصل کل خیر، الجهل اصل کل شــر، دانش ریشــه هر خوبی 
اســت و نادانی ریشــه هر بدی اســت. در بیانی دیگــر می فرماید: 
مــن عمل علی غیــر علم کان ما یفســد اکثر ممــا یصلح، هرکس 
بــر پایــه ای جز دانش رفتــار کند، خرابــی کارش بیش از درســتی 
آن اســت. چرا جامعــه ما به ایــن مطالب وقعــی نمی نهد؟ چرا 
خط کشــی های سیاســی بر خط کشــی های علمی و دانایی مقدم 
اســت؟ با این ثروت انبوه و از ســویی با این همه عقب ماندگی برای 
این اســت که کار دست کاردانان نیست. در پایان امید است قدری از 
شــعارها و هزینه هایی که در راه اعتالی این شــعارها داده می شود، 
کاســته شــود و جای آن آموزه های امام علی، ســیره و سرنوشــت 

جامعه شود.

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک ایران ۲۲ _ ۲۶۲ د ۸۱ و 
شماره موتور 124K0087410 و شماره شاسی 

NAAN01CA5DH881722 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو برلیانس H220 رنگ سفید روغنی 

مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۱۰ _ ۳۹۱ م ۹۱ و 
شماره موتور BM15L*G035968 و شماره شاسی 

NAPH220AAH1001620 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز  خودرو سایپا تیبا ۲ رنگ سفید روغنی
 مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران ۷۷ - ۲۳۲ س ۴۴ 

و شماره موتور M15/8634131 و شماره شاسی 
NAS821100J1176779 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
نظر به اینکه پروانه اشتغال به کار  نظام مهندسی شماره 

۰۱۰۱۰۰۱۴۹۵۷پایه سه در رشته مهندسی معماری صادره از 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متعلق به 

 مفقود گردیده ، از یابنده تقاضا می شود 
پروانه  یاد شده را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

تهران و یا به صندوق پستی شماره  ۱۴۶۵۷۶۳۱۱۱ ارسال نماید.

برگ سبز، بیمه نامه، کارت سوخت و کارت خودرو پراید 
جی تی ایکس آی رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره 

پالک ایران ۶۸ - ۹۱۶ ق ۶۵ و شماره موتور ۳۴۶۰۱۰۸ و 
شماره شاسی S1412289463849 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 CRT 160 برگ سبز و کارت موتورسیکلت دلتا 
 سی سی رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران

  0160NC5026435 ۱۳۱ _۳۷۸۹۸و شماره موتور 
و شماره شاسی ۹۵۱۰۶۳۹ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو رنو تندر )لوگان L۹۰( رنگ قرمز متالیک 
مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک ایران ۱۱ - ۹۹۹ ق ۵۹ و شماره 

 موتور 100014067RD171487 و شماره شاسی
 NAALSRALDCA090102 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند ناوگان باری کمپرسی بنز تیپ 
 LK1921/42 مدل ۱۳۵۷ با شماره پالک ایران 

۳۱ - ۵۴۸ ع ۸۱ و شماره ۳۰۴۲۷۲۳ بنام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز خودرو فیدلیتی پرایم رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۶۲ - ۴۲۴ د ۸۹ و شماره موتور 
 SQRE4T15C*ACMK01969 و شماره شاسی

 NAGC1AB49M1005062 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو هیوندای سانتافه رنگ مشکی روغنی مدل 
۲۰۰۸ به شماره پالک ایران ۶۶ - ۵۴۶ ق ۱۶ و شماره موتور 

 G6EA7A029792 و شماره شاسی

 KMHSH81D28U306828 به نام 
امامچائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ مشکی 
روغنی مدل ۱۳۸۳ به شماره پالک ایران ۲۵ - ۳۹۵ 

ط ۱۱ و شماره موتور ۰۰۹۲۱۸۰۰ و شماره شاسی 
 S1412283313792 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول


