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های امهکوشــند برنهای تبلیغاتی نقشــی نداشــته باشــند. شــعارهای انتخاباتی در چند کلمه میهیچ انتخاباتی نیســت که در آن پیام 

صه کنند. مخاطب این پیام صیت نامزد انتخاباتی را خال شخ صورتی که این پیامها رأیانتخاباتی و  شان در  ستند. ای ها را دهندگان احتاملی ه

های خواهند که درباره او بیشرت بیاموزند. بسیاری از نامزدهای انتخاباتی در تاریخ نظامشوند و مینامزد انتخاباتی عالقمند میجذاب بیابند به 

 دهندگان احتاملی مطرح کنند و رأی ایشان را جذب کنند. اند با انتخاب چنین شعارهایی خود را برای رأیساالر توانستهمردم

ای گزاره پیام دهند.کلامت مخترص و مفید است که یک تصویر واحد یا برداشت کلی را درباره شام ارائه می پیام معموال ترکیبی از 

شام باید آن شام و هواداران  ست که  شوید. این پیام باید زیبا، جذاب و در  ا سته  شام نباید از تکرارش خ را مرتب تکرار کنید. در نتیجه خود 

شام خالص ساده باشد. پیام  شام میه ارزشعین حال  شناسایی  شام در جامعه نیز است. مثل یک کارت  شام و خاستگاه  خواهید که مردم های 

 پیام هویت و نام شام در نزد مردم خواهد بود. این پیام را درباره شام به خاطر بسپارند و در یک کالم این

شام، ارزش  شام باشپیام موفق پیامی است که متناسب با  شام و خاستگاه   پیام نه تنها که باید د و برای مخاطب جذاب باشد. های 

های او باشد، بلکه باید ریشه در واقعیت داشته باشد و در محتوا سازگار باشد. پیام هر های نامزد انتخاباتی و ارزشوزین و متناسب با ویژگی

ضمن معرفی او و ارائه یک تصویر کلی از او،  سایر نامزد انتخاباتی  ان در دهندگخواهد رأینامزدهای انتخاباتی متامیز کند. او منیباید او را از 

صندوق سیاستمداران که خواهان رأی ایشان است، بلکه پای  سیاستمداری مانند بقیه  های رأی، او را تنها یکی از نامزدهای انتخاباتی بدانند یا 

شخصی خود می صندوقدهندگان او را به عنوان یک نامزد مخواهد رأیبواسطه پیام  های رأی بخاطر بیاورند. برای همین است تفاوت در پای 

ده های مختلف اســتفاها، و حتی عکسها، رنگکنند، بلکه از طرحهای مختلفی اســتفاده میکه بســیاری از نامزدهای انتخاباتی نه تنها از پیام

  . هدف متفاوت بودن، گاهی به هر بهایی، است. شودها باعث خنده مخاطبان میهایی در این عکسکنند و چه بسا که گاهی ژستمی

شخصی او منی  شد که پیام  شته با شد. پیام باید درباره نامزد هر نامزد انتخاباتی باید بخاطر دا شعار یا پیام ایدئولوژیک با تواند یک 

شرت انتخابات چنین پیام سی. در بی سیا شعارهای  شد و نه درباره ایدئولوژی یا  ست مواجه میبا شک شوند و کمکی به پیروزی نامزد هایی با 

ست و نباید مجموعهمنیانتخاباتی  سی نی سیا شد. پیام هر نامزد انتخاباتی درباره فردی کنند. پیام همچنین برنامه  سی با سیا شعارهای  ای از 

شد، حتی اگر در برنامه است که او هست و نه چیزهایی که نیست و ویژگی هایی که ندارد. پیام همچنین نباید حاوی حمالت منفی به رقبا با

 نفی و تبلیغاتی علیه رقبا وجود داشته باشد. تبلیغاتی حمالت م

امزد پنج کارکرد حیاتی برای نتواند از چند کلمه تشــکیل شــده باشــد و بســیار کوتاه باشــد، ولی همین چند کلمه، پیام انتخاباتی می 

 دهند. انتخاباتی دارند که احتامل پیروزی او را در مبارزه انتخاباتی افزایش می

 معرفی و تعریف هویت نامزد انتخاباتی 

 از سایر نامزدها کردن نامزد انتخاباتیمتامیز 

 کنرتل بحث و گفتامن انتخابات 
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 دهندگانجذب مخاطب و رأی 

 دهندگان احتاملیتضمین ارتباط پیوسته با رأی 

 

خصــی پیام شــ کنند. افزایند و آن را به زیربنای تالش انتخاباتی هر نامزدی تبدیل میاین کارکردها تنها به اهمیت پیام شــخصــی می 

شخص می سرتسازی میکنچهارچوب بحث را م ضمین این کارکردها طراحی د و برای تالش انتخاباتی ب ست. برای ت کند. این پیام مبنای حرکت ا

 پیام با رعایت نکات مطرح شده در بخش اول الزم و رضوریست. 

ــایی، یا پیام شــخصــی یک نامزد انتخاباتی در درجه اول او را معرفی و تعریف می  ــناس نام و نام کند. مانند یک عکس برای کارت ش

صی نامزد انتخاباتی کارت شخ ست. خانوادگی، پیام  صی معرفی نامزد انتخاباتی و دادن نام به او شخ ست. پس اولین کارکرد پیام  سایی او شنا

 کارکرد دوم پیام شخصی ایجاد متایز بین این نامزد انتخاباتی و سایر نامزدهاست. 

ــی وقتی تقویت می  ــخص ــوند که عالوهکارکردهای پیام ش ــب با ویژگی ش ــنت تناس های فردی نامزد انتخاباتی با چهار ویژگی بر داش

 محیطی ارتباط برقرار کنند. برای برقراری این ارتباط پیام شخصی باید: 

 به مسئله و نیاز به ارائه راه حلی برای آن بپردازد.  :اول

 چرا این مسئله مهم است و این نامزد برای حل آن مناسب است.  :دوم

 مزد انتخاباتی چکار خواهد کرد؟نا :سوم

 دعوت به تالش جمعی را در برداشته است.  :چهارم

  

خواهد تنها با یک پیام شــخصــی در انتخابات پیروز شــود. نباید فراموش کرد که این شــاید به نظر برســد که یک نامزد انتخاباتی می 

ناســب برای پیروزی رضوریســت و بدون آن پیروزی در انتخابات شــوند. پیام شــخصــی مهای انتخاباتی محقق میکارکردها در کنار ســایر تالش

 ممکن نیست، ولی به تنهایی برای پیروزی در انتخابات کافی نیست. 

شعارهای انتخاباتی تعریف میپیام  ضای بین برنامه انتخاباتی و  صی موفق در مبارزات انتخاباتی در ف شخ ارهای شع شوند. های 

ست که احتامال در انتخابات به او رای مخاطب عام طراحی میتبلیغاتی یک نامزد انتخاباتی ب صی ا شخصی او برای مخاطب خا شود ولی پیام 

ن پیام همچنی برخالف شعار، پیام با توجه به خاستگاه و پایگاه اجتامعی نامزد تعریف میشود و هدفش مخاطب خاص است.رأی خواهد داد. 

دهد. برنامه ســیاســی و اقتصــادی نامزد انتخاباتی محتوی به مراتب مزد به مخاطب خاص میمحتوایی غنی دارد و اطالعات مناســبی درباره نا

 بیشرتی دارد ولی مخاطبان آن معموال محدود و معدود هستند. 



	اهمیت پیام فردی	|	3
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

شخصی   ست که طراحی پیام  ست. برای همین ا ستقیم با هوادارانش ا راز موفقیت هر نامزد انتخاباتی در برقراری و حفظ ارتباط م

های مختلفی برای ههای اجتامعی ابزار و شــیوای که تکرارپذیر باشــد از اهمیت خاصــی برخوردار اســت. در عرصــ ارتباطات و شــبکهبه گونه

دهندگان احتاملی وجود دارند. با این حال کرثت وســــایل ارتباطی به این معنا نیســــت که همه آنها برای انتقال پیام برقراری ارتباط با رأی

وری آنها از فنآوری ارتباطی ابزار ارتباطی مناسب در آن شهر اند یا وزن یکسانی دارند. بافت اقتصادی و اجتامعی هر شهر و میزان بهرهمناسب

 نامزدهای انتخاباتی نیست. یک تکنیک ارتباطی به معنای کارآیی آن برای همه  کند. وجودرا تعیین می

سوال  شهرتان و کاربری ابزارهای پیش از انتخاب هر وسیله ارتباطی باید به  سخ بدهید و بکوشید درباره بافت اجتامعی  های زیر پا

 ارتباطی مختلف در آن بیشرتین اطالعات ممکن را بدست بیاورید.

 از جمعیت شهر دارای تلفن همراه هستند؟  چه درصدی 

 انهای اجتامعی) واکنش نشهای دیجیتالی (پیامک، پست الکرتونیکی، پیام از طریق شبکهچه درصدی از جمعیت شهر به پیام 

 دهند؟ می

ها چه چیزی توجه ایشان گذرانند؟ پارک، خیابان، بازار یا مساجد؟ در این محلمردم شهر بیشرتین اوقات فراغت را در کجا می 

 کند؟ را جلب می

 خوانند؟ نامه محلی وجود دارد؟ چند درصد از مردم شهر این نرشیات محلی را میآیا در حوزه انتخاباتی شام روزنامه یا هفته 

  

سخ  سوالاهمیت پا شام دارد. در دنیای ها در پیدادادن به این  کردن ابزاری است که بیشرتین پوشش ارتباطی را در حوزه انتخاباتی 

توانند خربســاز باشــند ولی در تالش شــام برای رســاندن پیامتان به گروه بزرگرتی از مخاطبان اســتفاده از های پیرشــفته ابزار مختلفی میفنآوری

ر این شود. درآمد باشند. این کارآمدی بوسیله تعداد کاربران، راحتی استفاده و میزان پوشش در منطقه شام مشخص میابزاری مهم است که کا

 پردازیم. بخش به مطالعه این ابزارها می

 
 رسانی های موجود در پیامها و فنآوریتکنیک

شبکه  ل توان به رشح ذیرا می انتخاباتی در ایران  های نامزدهایرسد اولویتهای اجتامعی به نظر میبا توجه به گسرتش و پوشش 

 تعریف کرد:

 بوک، توئیرتهای تلفنی، تلگرام، اینستاگرام، فیسپیامک

های دیگری استفاده کنند. در تهیه و های مخاطب از اولویتممکن است برخی نامزدهای انتخاباتی با توجه به بافت جمعیتی گروه 

ـــنهاد این رده ـــبکهپیش ـــش آنها را در نظر گرفتههای اجتبندی از ش ـــپس میزان کاربری آنها در جامعه در نظر امعی ما اول میزان پوش ایم و س
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شته ساده از یک منونه دا سنجی  شرتین کاربری را دارد از یک نظر  شام بی شبکه اجتامعی در میان هواداران  ستید که کدام  ایم. اگر مطمنئ نی

 یکصد تا دویست و پنجاه نفره استفاده کنید. 

 

 های اجتامعینجش کارآیی پیام در شبکهس

شبکهاین روزها کارآیی پیام  سنجش این کارآیی این نکات مهم های اجتامعی میهای ارسالی را در  سنجید. در  توان از طرق مختلف 

 هستند: 

 پیام به چند نفر رسیده است؟  

 اند؟ چند نفر به پیام ارسالی واکنش نشان داده 

 اند؟ بحث و تبادل نظر کردهبا دیگران  چند نفر درباره پیام شام 

 

شوند:دهنده معموال به سه گروه اصلی تقسیم میپیام شام باید هدفمند باشد. جمعیت رأی

 کنند. پایگاه اجتامعی شام: اینها هواداران شام هستند کسانی که به شام باور دارند و از شام در هر رشایطی حامیت می 

شام را مردود می  شام کامال مخالفند و باورهای  ستند که با  شان پایگاه اجتامعی رقیب مخالف: اینها افرادی ه دانند. هدف ای

 داد. رأی نخواهند شکست شامست و تحت هیچ رشایطی به شام

دهندگان اند. پیام شام خطاب به این گروه از رأیتفاوت هستند یا هنوز تصمیمی نگرفتهکه یا نسبت به شام بی گروه میانه: کسانی 

 دادن به خود بکنید. پس باید گروه میانه را به خوبی بشناسید. است. شام شاید بتوانید ایشان را تشویق به رأی

  

د. پیام شام کنشود این گروه میانه است که رسنوشت انتخابات را تعیین مینتخابات که بین دو گروه رقیب برگزار میدر بسیاری از ا 

دادن به شــام بشــوند. در تان ولی خطاب به گروه میانه طراحی بشــود تا ایشــان تشــویق به رأیهای پایگاه اجتامعیباید بر اســاس حســاســیت

های مربوط به حقوق زنان اســـتفاده کنند. زنانی که توانند فقط از پیامانتخابات شـــوراها و یا مجلس منیبســـیاری از موارد نامزدهای زن در 

طرف و ســایر دهند. زنان بیدهند، نیازی به چنین پیامی ندارند. ایشــان در هر حال به این نامزدها رأی میهایی رأی میبراســاس چنین برنامه

ـــتفاده از چنیگروه ـــوند. در نتیجه نامزدهای زنی که عالوه بر حقوق زنان بر نکات دیگری هم در هایی جذب منین پیامهای اجتامعی با اس ش

 هستند. تر کنند در جذب آراء و پیروزی در انتخابات موفقشان پافشاری میبرنامه

محیط زیســـت، گســـرتش هایی درباره حفظ متام زنان پیروز در انتخابات مجلس و شـــوراهای شـــهر عالوه بر حقوق زنان برنامه 

صادی، جذب رسمایهفرصت شفافهای اقت صمیمگذاری و  صمیمسازی ت شورا ارائه کردهگیری در روند ت اند. برخی کارآفرینان موفقی گیری در 
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شوراها در اتاقبوده ستان فعال بودهاند که قبل از موفقیت در انتخابات  شهر یا ا صادیاند و پایگاهی در میان فعاالن اهای بازرگانی  برای  قت

 خود ایجاد کرده بودند.

 

 ای: شعارهای انتخاباتی و سابقه آنهاکلمه ۵رمز 

اند. شعار انتخاباتی خالصه پیام دهندگان به یادگار گذاشتهنامزدهای پیروز انتخابات تاریخی همیشه شعارهای خود را هم برای رأی

گیرند و هم به نوعی متناسب با جایگاه یک نامزد انتخاباتی است. شعارهای موفق شعارهایی هستند که هم رشایط زمان و مکان را درنظر می

شاید درباره یک ایده مزد انتخاباتی هستند. و خاستگاه نا شعارهای انتخاباتی ترکیب آرمان و واقعیت هستند.  صحبت میبهرتین  کنند ولی آل 

د. از برانگیز باشتواند چالشنامحتمل نیستند و برای مخاطب عام قابل درک هستند. تعریف یک شعار مناسب برای یک نامزد شورای شهر می

ها اســتفاده کند. از ســوی دیگر شــعار او باید تخابات ملی نیســت که بخواهد از شــعارهای دهن پرکن برای تهییج تودهســو او نامزد یک انیک

د ها باشنها و خیابانکردن جادهتوانند درباره آسفالتهای محلی و نیازهای جامعه شهری پیرامونش باشد. این نیازها میمنعکس کننده چالش

کند باید برای جمعیت شهری جالب و جذاب باشد. در . شعاری که یک نامزد انتخابات شوراها طراحی میو یا در خصوص گسرتش فضای سبز

 شوند: تنظیم یک شعار این چهار اصل رعایت می

ها گام اول در کردن این ارزشهای مشــرتکی دارد، مشــخصهر نامزد انتخابات شــوراها با مردم شــهر ارزش های مشــرتک:ارزش 

طراحی یک شــعار انتخاباتی جذاب اســت. در یک شــهر خوش حســابی و در شــهر دیگر شــاید احرتام به شــعائر مذهبی ارزش 

 های مشرتک نرتسید.مشرتک باشد. از استفاده از ارزش

ــود میمردم چگونه از برنامه منافع و فواید:  ــان چگونه بهبود میبرند و زندگیها س ــید از این ش ــعار بکوش یابد؟ در طراحی ش

 منافع و فواید استفاده کنید. 

یک شعار باید از زبان مناسب بهره بربد. سادگی شعار زیبایی آن است ولی سادگی هیچوقت به  از زبان مناسب استفاده کنید: 

شهر معنای ابتذال یا لو  شام قابل درک باشد ولی قرار نیست مبتذل باشد. اگر در  شعار  دگی نیست. فراموش نکنید قرار است 

 شام گویش محلی فارسی نیست، به داشنت شعاری به گویش محلی هم فکر کنید. 

شبکهفراموش نکرده: شعار را بیازمایید  ستفاده  های اجتامعی برای آزمودناید که در تلگرام حضور دارید؟ خوب از  شعارتان ا

ات های اجتامعی و جلسکنند. از ظرفیت شبکهکنید. مطمنئ باشید که شعار مناسبی طراحی کردید که عامه از آن استقبال می

 مختلف برای سنجش کارآیی شعارتان بهره بربید. 
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شام معلم، کارآفرین، مهندس، پ  شاید  ستید؟  ضو مو زشک، پرستار، فعال اجتامعی، مادر منونه و شام کی ه شید ولی ؤ ع ثر جامعه با

ستید. در آمادهبرای رأی ست که امروز که ه ستان را فراموش میدهنده فقط این مهم نی سیاری اهمیت دا ستان شدن برای انتخابات ب کنند. دا

 دهد. های آنها را نشان میزندگی افراد است که تالش

ها و تجربه کاری هم مهم هســتند، اما اید نیســت. درســت اســت که عنوانشــام در ســوابق و عناوینی که داشــتهاهمیت زندگینامه  

 تر است.داستان زندگی شام مهم

کند، به دهندگان معرفی میهای شـــامســـت. شـــام را به رأیزندگینامه شـــام در یک انتخابات داســـتان شـــام، زندگی شـــام و تالش 

 کند. کند که آماده هستید مناینده آنها در شورایی باشید که شهرشان را اداره میهد و مشخص میدهایتان گواهی میتوانایی

 
 چطور زندگینامه خود را آماده کنید؟

شاید عالقه  شید و با دقت زندگی خود را مرور کنید. مخاطب عام  شته باشد ولی خیلی رسیع اغراق و صادق با شام ندا ای به برنامه 

اید، جایی به مدرســه هایتان را از دیدگاه خودتان ولی در چهارچوب جامعه بیان کنید. شــام روزی به دنیا آمدهد. چالشدهغلو را تشــخیص می

شاید حتی به مقام اداری یا مدیریتی باالیی هم رسیدهاید و درس خواندهرفته شاید کار و  شگاه،  شاید دان سوابق خود اید و بعد  اید. از همه 

شام را تعریف میکنید یک لیست آماده شام مهم هستند و چطور  سوابق برای  سفر زندگی چه چیزهایی و بعد ببینید چرا این  کنند. در طول 

دهند که امروز وارد اند به شــام انگیزه میدهنده شــخصــیت شــام در زندگی بودهاســت؟ آن تجربه یا تجربیاتی که شــکلبرای شــام مهم بوده

 د؟ های انتخاباتی بشوید چه هستنرقابت

شام تا   شد. نوشنت زندگینامه فرصت خوبیست برای  شام با شامل اهداف  شد بلکه باید  شام با سوابق  شامل  زندگینامه نه تنها باید 

ــت؟ چرا  ــام مهم اس ــت برای ش ــتند. چرا حفظ محیط زیس ــائلی پیوند بزنید که برایتان مهم هس بتوانید تجربیات زندگیتان را به اهداف و مس

 ای وجود دارد که باعث اهمیت آنها شده است؟از کارآفرینان برای شام مهم است؟ در کدام بخش از زندگی شام تجربهکارآفرینی و حامیت 

 
 چرا زندگینامه یک نامزد انتخاباتی مهم است؟

ستگاه اجتامعی او را تبیین میزندگینامه نامزد انتخاباتی معرفی  ست. این زندگینامه خا ضوی ازنامه رسمی او ردم یا م کند و او را ع

ه دهندگان بالقوه بخواهد بتواند از اعضای پایگاه اجتامعیش و رأیکند. در نتیجه این معرفیست که او میحداقل پایگاه اجتامعیش معرفی می

ود. شـــولیت میئبدهند. زندگینامه هر نامزد انتخاباتی باعث معرفی او به عنوان یک انســـان و یک فرد آماده قبول مســـرأی او اعتامد کنند و 

 اند که برای شنوندگانشان جالب بوده است. ای ارائه کردهنامزدهای انتخاباتی موفق معموالً زندگینامه خود را به گونه

خواهد ســـاختامنش را عوض کند. برای مخاطبین یک نامزد بدون زندگینامه یک نامزد انتخاباتی حکم یک میز اداری را دارد که می 

 تواند نشان بدهد: ت و اولین مدرکی که میزندگینامه او محک تجربیاتش اس



	اهمیت پیام فردی	|	7
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

 اش صداقت دارد.واقعا درباره اهداف و برنامه 

 کردن اهداف اعالم شده اش برخوردار است.از تجربه و توان الزم برای محقق 

 ها را دارد. توان مقابله و غلبه بر چالش 

کند که نامزد انتخاباتی توانایی الزم را دارد. به زندگینامه به عنوان یباشــد، شــنونده را متقاعد مشــدهای که با مهارت و صــداقت تهیهزندگینامه

 شناسنامه هویت خود در زندگی اجتامعی نگاه کنید. 

ساس همه واقعیت سپارد. تصویر ذهنی آن چیزی یا چیزهایی است که یک مخاطب بخاطر می  ها در هر انتخاباتی مخاطب نه بر ا

کند. تصویر ذهنی انسان از گیرد و عمل میو اطالعات موجود بلکه بر اساس تصویر ذهنی، که از نامزد به ذهن خود سپارده است، تصمیم می

دهد و او را دهنده بالقوه احســاس امنیت میثر اســت. تصــویر ذهنی خوب از نامزد انتخاباتی به مخاطب و رأیؤ م محیط همیشــه بر رفتار او

امزد کردن فرآیند تشـــخیص او به عنوان نکند. اولین نقش پیام انتخاباتی یک نامزد آســـانتشـــویق به کنش مثبت به نفع نامزد انتخاباتی می

 دهندهشود که به رأیسازی از طریق ایجاد یک تصویر ذهنی مناسب و مثبت ممکن میاین آسان است.  دهندهاعتامد برای رأیمناسب و قابل

 جهت خواهد داد. 

ســاز تعبیرهای تواند زمینهخاطرات و احســاســات خوب دارد. در نتیجه می این تصــویر ذهنی مثبت معموالً ریشــه در پیوندها،  

باشــد. در نتیجه شــود او به انتخاب خود اطمینان داشــتهدهد و باعث میاین نامزد را میدهنده شــهامت انتخاب تری باشــد که به رأیوســیع

ثر اســت که ایجاد یک تصــویر ذهنی مثبت را ؤ های مشــرتک و باورهای فرهنگی در تهیه یک پیام انتخاباتی از این جهت ماســتفاده از ارزش

صویر ذهنی مثبت در ذهن و اندیممکن می ساتی کمک میشه مخاطبان نامزدهای انتخاباتی از ارزشکنند. برای رسیدن به ت ند گیر ها و احسا

ستفاده از ارزش شان وجود دارد. ارصار به ا سب در بخشکه در ذهن مخاطبان شرتک و زبان منا شکلهای م دادن به این های قبل بخاطر لزوم 

 آورد. ی میأ د که در نهایت او را به پای صندوق ر دهتصویر مثبت در ذهن مخاطب است. این تصویر ذهنی به رفتار مخاطب جهتی می

 
 چه تصویر ذهنی تضمین کننده موفقیت شامست؟ 

و  خوانیها و باورهای مثبت مخاطب شکل گرفته باشد. این همتصویر ذهنی ضامن موفقیت شام، تصویری است که بر اساس ارزش 

ــیاری از نامزدهای انتخاباتی هم ــیار زیادی دارد. بس ــهری پیرامون برای یک نامزد انتخاباتی اهمیت بس ــتا بودن با زبان و فرهنگ جامعه ش راس

کوشــند در ذهن ها و فرهنگ جامعه میکنند که گســســته از ارزشها و شــعارهایی اســتفاده میتصــویر ذهنی از پیامتوجه به اهمیت این بی

ست منطبق و الهام گرفته از ارزش صویری ا سب ت صویر ذهنی منا شهر ت شوراهای   های مشرتک ومخاطب اثری ماندگار بگذارند. در انتخابات 

های در پیرشو جامعه پیرامون نامزد انتخاباتی. برای همین است که شاهد هستیم رویارویی با چالشهای مورد نیاز برای حل مسائل و توانایی

ر ذهنی توانند تصویبردن از سوابق خود میدر بسیاری از شوراها افرادی که سابقه مدیریت محلی، فعالیت اجتامعی و کارآفرینی دارند با بهره

 های رأی بکشند. و آنها را به نقع خود به پای صندوق کنند مناسبی را در ذهن افراد مردد ایجاد
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