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کدخدایی :شورای نگهبان فضای مجازی نامزدها
را رصد می کند

...

نتایج نظرسنجی از مردم مشهد نشان داد

یادداشت روز

ضمیمهنادیدهتحریمهایآمریکا

بر اســاس نتایج یک نظر سنجی نزدیک به  40درصــد از
شهروندان مشهدی ،جزو افــراد روزنامه خــوان محسوب
می شوند که در بین روزنــامــه خــوان هــای مشهدی87 ،
درصد مخاطب روزنامه خراسان هستند .این نظرسنجی
که بر اســاس پرسش نمونه ای تصادفی از ساکنان شهر
مشهد پردازش شده نشان می دهد که  87درصد روزنامه
خوان های مشهدی خواننده خراسان هستند.یعنی از هر

1

بیشتر از 80درصد مشهدی ها پیگیر اخبار هستند
در این نظرسنجی ابتدا از مردم مشهد پرسیده شده چقدر اهل پیگیری اخبار
هستند؟ طبق یافته های ما حدود  82درصد مردم مشهد اخبار را
پیگیری می کنند.

81.96
درصد

2

یکی دیگر از سواالت این بود که آیا ممکن است در طول روز ،روزنامه ای
(هرروزنامه) به دست بگیرند و آن را مطالعه کنند؟ طبق جدول پایین نزدیک به
 39/14درصد مشهدی ها روزنامه می خوانند اما  60/86درصد هم عالقه ای
به روزنامه خواندن ندارند!

درصد

3

بله

 6/08درصد

شهرآرا

سایرمطبوعات

40

درصد

درگامبعدیازافرادیکهبهخواندنروزنامهعالقهدارند،پرسیدهشدهچهروزنامهای
راانتخابمیکنند؟ همانطورکهدرنمودارپایینمیبینید بیشتراز 86درصدافراد،
خراسانراانتخابکردند.درایننظرسنجیروزنامهقدسبا 4/94درصدرتبهدوم
وروزنامهشهرآرابا 2/69درصدرتبهسوم راازروزنامهخوانهایمشهدیبهخود
اختصاصدادند.بقیهمطبوعاتنیز نزدیکبه 6درصدرای روزنامهخوانهاراکسب
کردند.نتایجفوقنشانمیدهدکهحدود 34درصدازمخاطبانمشهدی،خراسان
رامطالعهمیکنند.یعنیبهطورمیانگینازهر 10مشهدیتقریبا 3.4نفرمخاطب
روزنامهخراسانهستند.

آیگپ

 40درصد مشهدی ها روزنامه می خوانند

18.04

ضریب نفوذ باالی خراسان در میان روزنامه خوان ها

تلفن051 37009111:

میدهند.بنابراینخراسان،روزنامهایصرفامردانهنیستو
پایگاهنسبتابرابریبینزنانومرداندارد.همچنینمیانگین
سنی مخاطبان روزنامه خراسان  42سال است و خراسان
نمره ای حدود  16را از خوانندگانش دریافت می کند .این
نظرسنجیبهماکمککردهتاشناختبیشتریازمخاطبان
داشته باشیم .در ادامه گزارشی از نتایج این نظرسنجی به
شمامخاطبانهمیشههمراهتقدیممیشود.

60

خیر

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

4

درصد

بلـه

خیر

بررسی پدیده چند خوانندگی روزنامه خراسان

همچنین برایمان اهمیت داشت که بدانیم هرکدام از صفحات روزنامه خراسان
به طور میانگین توسط چند نفر خوانده می شود؟ یافته های این نظر سنجی
نشان می دهد که به طور متوسط هر روزنامه توسط  5/46نفرمطالعه می شود.
این عدد در سال گذشته برابر با  5/47نفر بوده است.

5

خراسان چه نمره ای دارد؟

 2/69درصد

دراینمرحلهازمخاطبانروزنامهخراسانخواستهشدبینصفرتا 20نمرهایبه
روزنامهخراسانبدهند.عدد 16.20نمرهایبودکهماازمخاطبانخوددریافت
کردیم.ایننمرهدرنظرسنجیگذشتهمانعدد 16.33بودکهنشاندهندهافت
فقط 13صدمیآناست.

قدس  4/94درصد

16/20
86/29

6

درصد

خراسان

7

مورد اعتماد ترین منابع خبری

درسوالبعدیازمخاطبان پرسیدهشدهاستچهتفاوتیبیناخبارروزنامهخراسان
واخبارمنتشرشدهدرفضایمجازیوجوددارد؟همانطورکهدرجدولپایینمی
بینیدنزدیکبه 72درصدمخاطبانبهخبرهایمنتشرشده
درروزنامهخراساناعتمادبیشتریدارند.

آیا روزنامه خراسان بی طرف است؟

71.31
درصد

در سوال بعدی مرکز افکار سنجی رصد  ،وابسته به دفتر پژوهش های روزنامه خراسان
از مخاطبان پرسیده شده است که اخبار روزنامه خراسان را بی طرفانه می دانید یا
جانبدارانه؟ بر اساس یافته های این پژوهش44 ،درصد مخاطبان اخبار روزنامه
خراسان را بی طرفانه میدانند 27 .درصد نیز اعالم کردند که اخبار
روزنامه خراسان از نظر آنان جانبدارانه است.

14.21
درصد

8.95

5.53

درصد

27

44
درصد

به اخبار فضای
مجازی اعتماد
بیشتری دارند

30

درصد

درصد

9
بی طرفانه

8

جانبدارانه

درصد

نمیدانم

فقط  19درصد ،گرایش سیاسی روزنامه را می دانند

هردو قابل
اعتماد
هستند

نمره متوسط مخاطبان به پیگیری مطالبات مردمی

درپرسشدیگریازمخاطبانپرسیدهشدکهفکرمیکنیدروزنامهخراسانچقدر
پیگیرمطالباتمردمیبودهاست؟همچنانکهدرجدولهممیبینیدحدود59
درصدازمخاطبانمعتقدندکهخراساندرحدمتوسطیپیگیرمطالباتآنهاست.

59

همچنین در این نظرسنجی از مخاطبان روزنامه پرسیده شده که« :فکر می کنید
روزنامه خراسان از نظر سیاسی چه گرایشی دارد؟» با توجه به جدول زیر 81
درصد از مخاطبان روزنامه را بیرون از جناحبندی های
رایج اصولگرا و اصالح طلب معرفی کرده اند.

درصد

21

درصد

34

20

درصد

درصد

درصد

16
درصد

درصد

اصالح
طلب

اصولگرا

میانه رو یا بی
طرف

نمیدانم

کم

متوسط

زیاد

اینفوگرافیک  :سجاد علی اصغری ازغندی

47

3

هردو غیر
قابل اعتماد
هستند

اخبار روزنامه
بیشتر قابل
اعتماد است

تهیه نظر سنجی  :محمد رضا محمدی

تحریم های آمریکا به صورت رسمی از بیانیه کاغذی
که وزارت خارجه یا وزارت خزانه داری آمریکا آن
را روی وب سایت های خود منتشر می کنند آغاز
می شود .در این بیانیه ها توضیحات فنی درباره
این که تحریم ها چگونه اجرا خواهد شد ذکر می
شــود .این بیانیه ها را همه می توانند روی سایت
های رسمی دولت آمریکا ببینند ،دانلود کنند و با
سازوکار تحریم ها آشنا شوند .با این حال ،این تحریم
ها همیشه ضمایمی دارند که منتشر نمی شوند و در
حالی که هیچ کس آن ها را نمی بیند اما خیلی خوب
و دقیق از سوی آمریکایی ها اجرا می شوند .حرف از
اجرای سیاست های «جنگ روانی» همراه با «تحریم
های اقتصادی» است؛ سیاست هایی که به اصطالح
«اعالم» نمی شوند اما «اعمال» می شوند.
هرچند انگلیسی ها به استاد جنگ روانی معروف
هستند اما سیاست های دهه های اخیر آمریکا در
سراسر جهان نشان می دهد که آن ها شاگردان
خوبی برای انگلیسی ها بوده اند .این جنگ روانی که
برپایه «دروغ پردازی علیه نظام حاکم بر کشور تحت
تحریم»« ،بزرگ و سیاه نمایی نقاط ضعف»« ،تقلیل
دستاوردهای مهم و استراتژیک»« ،دوپارگی جامعه»
و «تحریک مردم برای خیابان کشی» استوار است ،بر
بستر رسانه های رسمی و غیر رسمی و شیوع شایعات
در جامعه انجام می شود .با این هدف که به استناد
«شهرت» گوینده (مثال رئیس جمهور یا وزیرخارجه
آمریکا) بخشی از جامعه کشور تحت تحریم آن را باور
کنند و به سرمایه اجتماعی دشمن تبدیل شوند.
سرمایهاجتماعیکهمخربترازهرتسلیحاتنظامی
برای دشمن است .چنین گفته هایی وقتی در کنار
اقدامات عینی و میدانی اقتصادی برای ضربه زدن به
یک بخش از اقتصاد کشور تحت تحریم قرار می گیرد،
می تواند باورپذیری چندبرابری ایجاد کند(.مراجعه
کنید به شایعاتی که در این یک سال اخیر مقامات
آمریکا از جمله ترامپ و پمپئو مطرح کرده اند) به
ویژه اگر ناتوانی دولت و مسئوالن حوزه های مختلف
در تسلط بر بازار عرضه و تقاضا و نیز مقابله با شایعات
مطرح شده در جامعه ضعیف باشد ،قــدرت جنگ
روانی دشمن چند برابر می شود .به خصوص این که
در سال  2012کنگره آمریکا پژوهشی را منتشر کرد
که در آن اعالم شده بود اگر کشوری بتواند حدود سه
سال مقابل تحریم ها مقاومت کند ،پس از سه سال اثر
تحریم ها از بین می رود.
در چنین شرایطی آن چیزی که می تواند در کنار
راهکارهای فنی و اقتصادی صحیح و هوشمندانه
متناسب با جنگ اقتصادی دشمن ،به کمک کشور
تحریمشدهبیاید،تنظیم«سیاست»هایغیراقتصادی
است که باید با جنگ روانی مقابله کند .در این عرصه،
هم دولت به عنوان قدرت اجرایی کشور ،هم دیگر
نهادهای عمومی و حکومتی و هم حتی تک تک مردم
به عنوان سرمایه اجتماعی کشور ،وظایفی مشخص و
خطیربرعهدهدارند،جاییکهمیتواندپالسهایمهم
بهنظاممحاسباتیدشمنارسالکند.اگرهربخشیاز
اینجبههمتحد،مقابلدشمنپالس«عقبنشینی»یا
«کنارآمدنباشرایطتحمیلیدشمن»یا«خستهشدن»
یا«موثربودنتحریمها»وپیامهاییازاینقبیلراصادر
کند،کارآنجامعهاگرنگوییمتماماستالاقلمسیرش
برایمقابلهبادشمن تاریکونامطمئنخواهدبود.به
همیندلیل،چهبساحتیسیاستهای«جنگروانی»
کههیچجادیدهنمیشود،بسیارقدرتمندترازسیاست
های«اقتصادی»تحریمباشد.سیاستهاییکهبافت
هایسیاسی،فرهنگیواجتماعیجامعهتحتتحریم
را هدف قرار می دهد تا کشور تحت تحریم را زودتر و
پیشازبیاثرشدنتحریمهاازپادرآورد .سالگذشته
کتابی از «ریچارد نفیو» طراح اصلی تحریم های ایران
کهبه«معمار»تحریمهایایراننیزمعروفاستمنتشر
شدباعنوان«هنرتحریم».مغزمتفکرتحریمهایایران
در این کتاب ،شش شاخص را برای «سنجش و اندازه
گیریاستقامتکشورهدف»برشمردهاست«:اظهار
نظرهای عمومی مقامات دولتی»« ،سطح تبلیغات
و تمرکز دولــت»« ،شاخص های اقتصادی که نشان
دهندهرشدوعملکردپایداردربرابرتحریمهاهستند»،
«تحوالت سیاسی داخلی»« ،اطالعات افکارسنجی
درباره احساسات مردمی و حمایت دولت» و «موضع
گیری های بین المللی» .شاخص هایی که نشان می
دهدچقدرهمهسلولهایجامعهاعمازتکتکمردم
تا مسئوالن و مقامات عالی کشور در پالس هایی که به
سنجش دشمن از تحریم هایی که اعمال کرده منجر
میشود،مهمهستند.
شاخص هایی که ما را وامی دارد تا به عملکرد خود
مقابل تحریم های آمریکا فکر کنیم و نیز مواضع و
حتی تک تک جمالت مقامات کشور را زیر نظر داشته
باشیم تا مشخص شود چه کسی در چه بخشی از
جامعه و با چه عبارت و رفتاری برای دشمن پالس
ضعف و ذلت صادر می کند و چه کسی پالس مقاومت
و ایستادگی.

سه شهروند مشهدی یک نفر روزنامه خراسان می خواند .
همچنین 4.9درصــد روزنامه قدس و حــدود  2.5درصد
روزنامهشهرآرا رامطالعهمیکنندودیگررسانههایمکتوب
نیزبینروزنامهخوانهایمشهدیسهمیکمترازیکدرصد
را به خود اختصاص میدهند .یافته های نظر سنجی مرکز
افکارسنجیرصد نشانمیدهدکه56درصدازمخاطبان
روزنامه خراسان را آقایان و  44درصد را خانم ها تشکیل

حرفمردم



از هر  3نفر یک نفر خواننده خراسان

امیرحسین یزدان پناه

Yazdanpanah@khorasannews.com

محمداکبری-عباسعلیکدخدایی،سخنگویشوراینگهباندربارهرصدفعالیتنامزدهایانتخاباتیدرفضایمجازیتوسطشوراینگهبانگفت:فضای
مجازیمانندهمهفضاهامدنظرقرارمیگیردواگرفعالیتیناقضشرایطدراینفضاصورتگیرد،موردتوجهقرارمیدهیم.ویدربارهبرگزارییازدهمیندوره
انتخاباتمجلسبهصورتالکترونیکی گفت:تاهرجاییکهوزارتکشوربتوانددرحوزهالکترونیکیشدنانتخاباتعملکند،ماهمآمادهنظارتهستیم.

سروش9033337010:

پیامك2000999:

ایتا،

نمابر05137009129:

•• چراقیمتکارخانهوبازارخودرواختالففراوانوبسیار
زیادوغیرمنطقیدارد؟
•• آقای روحانی درجمع کارگران فرموده اند «اجازه نمی
دهیم مردم در فشار باشند» هرچه به مغزم فشار آوردم
متوجهمنظورایشاننشدم!
•• دیروزرفتمنمایشگاهبینالمللیتابتوانمچندقلمازجهاز
دخترمراتهیهکنمقیمتهابسیارباالبود.پرسیدمکاردو
چنگال چند؟گفت سه میلیون تومان! گفتم ،چرا این قدر
گران؟ گفت که اجناس ما خارجی است .جالب بود که از
بلندگوهاهممرتبدربارهازدواجآسانتبلیغمیکردند!
•• ایناییکهمیگننخریدارزونمیشه،ازنظرمنبدترازخود
گرونفروشهاهستند.االنخودشونچندتاچندتاخونه
و ماشین آخرین مدل دارند و فکر می کنن تافته جدا بافته
هستندکهدیگههیچکسینیازبهمسکنوماشیننداره؟
•• آقایان مسئول ازقدیم گفتند مرگ یک بار ،شیون یک
بار .برای یک بار ورود خودرو را آزاد کنید .تا کی باید این
خودروسازهایداخلیازاینموقعیتبرایخودنفعببرند
و بی کیفیت ترین خودروها را چند برابر قیمت به مردم
قالبکنند.
•• تا دیروز تمام مشکالت گرونی رو باال رفتن قیمت دالر
اعالم می کردند .از این پس هم یه دلیل دیگه پیدا شد که
گرونی رو به اون ربط بدن اون هم سهمیه بندی و گرون
شدنبنزینه!
•• چندروزدیگهبایدبهاستقبالماهمبارکرمضانبریمولی
بدابهحالکسانیکهباعثگرانیشدندتامردمنتواننداز
حداقل ها پای سفره سحر و افطار استفاده کنند .خدا به
دادشونبرسه.
•• به بعضی ها اگر بگویند فردا آخر الزمان است باز هم
دستازشرارتودزدیوقاچاقبرنمیدارندوتامیتوانند
احتکار می کنند ،دروغ می گویند ،گران می فروشند و
جنسنامرغوببهمردمبیگناهمیدهند.بهکجامیرویم؟!
•• در بولوار وکیل آباد بنگاه معامالت ملکی دارم .قسم
می خورم  90درصد گرانی ها مقصر اصلی سایت دیوار و
شیپورهستند.
•• افزایشرتبهکشوردرالمپیاد،ریشهدرآرامشفکریمعلم
داردکه آن هم تامشکل معیشت حل نشود بعید می دانم
اتفاقخاصیبیفتد.
•• بعداز 10دقیقهپشتخطانتظاربرایارتباطباشرکت
آسیاتک تلفن از آن طرف قطع شد .چندبار همین طور
شد تازه فهمیدم عمدا با مخابرات قرارداد دارند و مردم را
سرکیسه می کنند ! مجبوری پشت خط بمونی تا برای
مشکلت به کارشناس وصل بشی! این طــوری تماست
طوالنیمیشهواینبهنفعمخابراته!
•• برادری که میگی کاالی غیرضروری رو نخریم تاگران
نشه ،االن همه چی رو گران کردند دیگه کار از نخریدن
گذشته.بهنظرشماسیبزمینیوپیازونانرونخریم!
•• آمدم از تمدید بدون اجازه اینترنت همراه اول به قیمت
 15هزارتومان بابت بسته  2گیگ شکوه کنم ،دیدم
دردمندان ،گله از قبض های نیم میلیونی دارنــد ،گفتم
خدایاشکرتبهخیرگذشته!
•• دولت محترم مگر شما قبل از عید اعالم نکردید ما به
خودکفاییبنزینرسیدیموبنزیننهگرانونهسهمیهبندی
میشود؟حالچهشد؟!
•• استرس و نگرانی هامون کم بود تو این دوره زمونه که با
خواندنمطلبزمیندرانتظارعصریخبندانتکمیلشد.
البتهبیفایدههمنبود.فهمیدیمالکیحرصنخوریمچون
تاپنجسالبیشترزندهنیستیم!
•• اون مسئولی که بــرای توجیه گــران کــردن بنزین آب
معدنی را مثال زد حاال  500تومان افزایش قیمت آب
معدنیرابهمردمپرداختکند.
•• هر چی میری بخری فروشنده ها میگن بیشتر ببر داره
گرون میشه! راست میگن همین طور هم میشه!می بینم
حرفمردممعتبرههمونمیشهکهمیگناماحرفمسئوالن
بدونپشتوانهواعتبارهیچیهمنمیشه!بماندکهخودمان
باعث گرانی هستیم انگاری کنترل بازار دست مردمه و
دولتهیچکارهاست!
•• یکبستهخرمایپنجهزارتومانیشده 20هزارتومان.
کجاست کنترل؟ کجاست عدالت؟ کجاست انصاف؟ آن
همدرآستانهماهمبارکرمضان!
•• چرا یدک کش ها اتومبیل مردم را بدون تماس با مالک
به پارکینگ انتقال می دهند؟ اگر مالک اتومبیل بیماری
خاصیداشتهباشدوسکتهکندوبمیردخسارتشبهعهده
کیست؟!
•• خوبهاینفضایمجازیهستکههرمشکلیپیشبیاد
بندازندگردناون.منخودمخبرسهمیهبندیبنزینرااز
چند خبرگزاری معتبرداخلی خواندم .چی شد که یهو
شدشایعه؟
•• بیتدبیریدولتدرساماندهینقدینگی،عاملاصلی
هجوم سرمایه به بازار مسکن وخودرو شده است ومردم
برایحفظارزشپولشانراهیجزاینندارند.
•• چرادولت جناب روحانی مردم رابه نخریدن کاالی
هاومایحتاج ضروری زندگی قشرضعیف جامعه تشویق
می کند و به دروغ وعده الکی ارزان شدن کاالها را می
دهد؟!
•• بانک مرکزی باکاهش سودبانکی عامل گریز سپرده ها
از بانک به بازارهای مسکن و خودرو شده است.

