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گام تازه دولت در حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران

 پزشکان، قضات، مدیران عامل و صاحبان حقوق های باالی 3 میلیون و 500 هزار تومان از دریافت یارانه حذف می شوند

   رئیس ستاد دیه کشور می گوید: تنها 920 بدهکار مهریه می توانند از 
تسهیالت ستاد دیه استفاده کنند

   گفت وگو با دو  زندانی مهریه در »اوین« که 700 و 124 سکه بدهکارند
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اگر تلگرام نبود

هرگاه فناوري يا پديده جديدي در دســترس 
قرار مي گيرد، نحوه اســتفاده و استقبال مردم از 
آن بســتگي تمام دارد به نيازهاي مردم و قدرت 
تأمين كنندگــي ايــن نيازها از ســوي فناوري يا 
پديده جديد. از آن جا كه نيازهاي مردم در جوامع 
گوناگون تا حدودي متفاوت اســت، يا ميزان اين 
نيازها در اندازه هاي گوناگوني تأمين مي شود، در 
نتيجه بكارگيري فناوري نيز در اين جوامع تا حدي 
با يكديگر فرق مي كند. يكي از مصاديق اين ادعا را 
در ديدگاه هاي شهروندان ايراني درباره شبكه هاي 

اجتماعي و نحوه استفاده از آنها مي توان ديد.
8 ماه پيــش مطالعــه اي درباره نــگاه مردم به 
شــبكه هاي اجتماعي از ســوي موسســه ايسپا 
انجام شــد كه مرور نتايج آن بســيار جالب است. 
اين مطالعه به صورت نظرسنجي و از ميان 4400 
نفر از شــهروندان ايراني باالي 18 سال در مناطق 
شهري و روستايي 11 استان كشور ازجمله تهران 
انجام شده است. اگرچه با قاطعيت نمي توان گفت 
ولي نتايج حاصل را مي توان تا حدود زيادي معادل 

نتايج در كل كشور دانست.
اين مطالعه نشــان مي دهد كه حدود 53 درصد 
مردم عضو اين شبكه ها هســتند. به طور قطع در 
فاصله 8 ماه گذشــته تا امروز اين رقم بيشتر هم 
شده اســت. فراموش نكنيم كه حدود 18 درصد 
از اين افراد پاســخگو بي ســواد و كم سواد بودند و 
موضوعا قادر به اســتفاده از اين شبكه ها نيستند 
و نزديك به 23 درصد نيز روســتايي و تعداد قابل 
توجهي نيز پيــر و فرتوت بودند كه ايــن افراد تا 
حدی خارج از مقوله اســتفاده از اين شبكه ها قرار 
دارند.  درصد عضويت در اين شــبكه ها براي افراد 
زير 30 ســال حــدود 72 درصد اســت و در افراد 
تحصيلكرده باالتر از ديپلم بــه بيش از 75 درصد 
مي رسد و با توجه به روند رو به رشد آنان در جامعه 
و اثرگذاري بيشترشان در جامعه، مي توان نتيجه 
گرفت كه درحال حاضر بيش از 95 درصد نيروهاي 
جوان و تحصيلكرده شــهري كشور به نحوي عضو 
شبكه هاي اجتماعي هستند. نزديك به 75 درصد 
از اين افراد عضو تلگرام هســتند. در مراحل بعدي 
واتس آپ )48 درصد(، اينســتاگرام )31 درصد(، 
الين )31 درصد(، وايبــر )24 درصد(، فيس بوك 
)20 درصد( و تانگو، گوگل پالس، توئيتر و ويجت 

نيز زير 10 تا 2 درصد هستند.
نكته مهم اين اســت كــه در فاصلــه 7ماه اول 
فروردين 1394 تا آذر 1394 كه اين مطالعه تكرار 
شده، نسبت تعداد اعضاي شبكه تلگرام بيش از دو 
برابر شده ولي ساير شــبكه ها ازجمله واتس آپ، 
الين، وايبــر و فيس بوك به شــدت كاهش يافته 
اســت و بعضا بيش از نصف اعضايشان كمتر شده 
اســت. هرچند اين نظرسنجي نشان نمي دهد كه 
مردم چقدر از وقت روزانه خود را صرف اســتفاده 

از اين شــبكه ها مي كنند و اين صــرف وقت را از 
چه فعاليت هاي قبلي )ديدن تلويزيون يا مطالعه 
يا خواب يا...( جايگزين كرده اند؛ ولي دو پرســش 
مهم در اين نظرسنجي وجود دارد كه توجه به آنها 

مهم است.
نخستين پرســش اين اســت كه ارزيابي شما 
از شــبكه هاي اجتماعي مجازي چيست؟ از كل 
پاســخگويان فقط حــدود 23 درصــد آن را ابزار 
اجتماعــي بــدي مي دانند كه بيشترشــان افراد 
مسن تر و كم سوادتر هســتند و افراد با تحصيالت 
دانشــگاهي يا جوانان زير 15 درصد چنين نظري 

را ابراز داشته اند.
مهم ترين پرســش طرح شــده اين اســت كه 
محتواي مطالب در اين شــبكه ها چيست؟ براي 
پاسخ مي توانسته اند ســه اولويت را ذكر كنند. در 
ميان انــواع مطالب، طنز و جوك بــا 66 درصد در 
اولويت نخســت قرار مي گيرد. جالــب اينكه در 
اولويت دوم و سوم فقط حدود 2 درصد به اين مقوله 
اشــاره كرده اند كه عمال به معناي اولويت نخست 
بودند )و نه حتي دوم و ســوم( مطالب خنده آور و 
شادي بخش است. اخبار و تحليل هاي سياسي با 
17 درصد اولويت نخست، 26 درصد اولويت دوم و 
نزديك به صفر درصد اولويت سوم قرار دارد و اين 
نشــان از اهميت اين بخش است. مطالب علمي با 
10 درصد اولويت نخســت، 34 درصد اولويت دوم 
و 17 درصد اولويت ســوم است. مطالب خانوادگي 
نيز با 4 درصد اولويت نخســت، 16 درصد اولويت 
دوم و 19 درصد اولويت ســوم است و موضوعات 
ورزشي و آشــپزي و ســاير امور در مراحل بعدي 
قرار مي گيرند. در مجموع طنز و تفريح در اولويت 
نخست و با فاصله زياد قرار دارد و سپس تحليل و 
اخبار سياســی و موضوعات علمی و آموزنده و در 

رتبه بعد ارتباطات خانوادگی قرار دارند.
در واقــع مهم تريــن نياز و به تعبيــری كمبود 
ارتباطي جامعه ما، شــاد بودن و خنديدن است، 
البته نيازهاي اقتصادي و اجتماعي مهم تر اســت 
ولي تأمين آنهــا از طريق شــبكه هاي اجتماعي 
ميسر نيست. اين نشان مي دهد كه صداوسيما يا 
رسانه رسمي كشور در درجه نخست قادر به شاد 
كردن و خنداندن مردم نيست. در درجه دوم قادر 
به تأمين نيازهاي سياسي آنان شامل تحليل و خبر 
نيســت و اين دو نياز را مردم به واسطه شبكه هاي 
مجازي تأميــن مي كنند. ارتباطــات خانوادگي 
نيز به نحــو موثري از اين طريق تأمين مي شــود 
البته صداوســيما نمی تواند اين نقش را ايفا كند 
ولی شــبكه های اجتماعی نقش بسيار موثری در 
افزايش روابط خانوادگی دارند. اگر اين شــبكه ها 
و به طور مشــخص تلگــرام نبود، امــروز مردم ما 
غمگين تر و اخموتر و نيز ناآگاه تر به لحاظ سياسي 

و داراي ارتباطات كمتر خانوادگي بودند!
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مادر شــهيد قنبر اســدپور پس از شنيدن خبر 
شناســايی هويت فرزندش پس از 32  سال انتظار 

راديو را كنار گذاشت. 
به گزارش پايگاه فرهنگی و اطالع رسانی تفحص 
شــهدا، پيكر مطهر شــهيد قنبر اســدپور پس از 

32 سال شناسايی شد. 
شهيد قنبر اســدپور فرمانده گردان در عمليات 
خيبر و بدر بود. اين فرمانده در عمليات بدر به درجه 
رفيع شهادت نائل شــد و پيكر مطهر اين شهيد در 
جبهه بر جای   ماند.  پدر بزرگوار شــهيد در زمان 
حيات راديويــی در اختيار داشــت و از طريق اين 

راديو پيگير خبری از فرزند شهيدش می شد. 
پس از فوت پدر بزرگوار شــهيد، مادر شهيد اين 
رسالت را بر دوش گرفته و راديو را هميشه در كنار 
خود قرار می داد تا شايد خبری  از فرزند شهيدش 

از طريق راديوها

مادر شهید تازه تفحص شده پس از 32 سال رادیو را کنار گذاشت
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حادثه
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 20 دقیقه 
در نقطه جوش

اقتصاد

فرهنگ و هنر

مدیریت بحران
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 5800     ال سی
  بانک های جهانی

 برای ایران

پای اسراییل  بر گلوی 
»تشنه«      فلسطین

گسل های تهران 
ناشناخته اند

 رئیس کل بانک مرکزی 
خبر داد

احمد صادقی، رئیس سازمان 
مدیریت بحران شهر تهران:

 شهروند مرندی
 رکورد جالبی در گینس ثبت کرد

جهانجهان

نگاه

ورزش

   صفحه3   صفحه3

   صفحه 13

   صفحه18

 درخواست پناهندگی 
  پناهجوی سوری عامل انفجار
 در آنسباخ دو بار رد شده بود

نکوداشت هنرمندان برگزیده 
فرهنگ پهلوانی برگزار شد

 آسیب شناسی »شهروند« 
از پدیده نارضایتی شغلی

آیا مربیان ایرانی استفاده از 
تکنولوژی روز فوتبال را بلدند؟

سومین سوءقصد   به 
آلمان در یک هفته

جشن
 هنر پهلوانی

 شاغالن 
بی حوصله

 تقلب در استفاده
 از »جی پی اس«

سیاستاقتصاد

   صفحه2   صفحه4

سوزن بان ِریل یا 
دماسنج اصولگرایی

4 میلیارد دالر مازاد 
تجاری ایران با جهان 

 جهانگیری درجلسه ستاد   
اقتصاد مقاومتی از پیشی گرفتن 

صادرات بر واردات خبر داد

  محمدرضا باهنر قصدش 
را برای شرکت در انتخابات 

ریاست جمهوری تکذیب کرد

اناهلل و انا الیه راجعون
مشــیت الهی بر این قــرار گرفــت، مرحوم مغفــور پدر 
بزرگوارم از پیش مــا و از این مرزوبوم به دیار باقی بشــتابد. 
بدین وســیله از کلیه ســروران ارجمند، همکاران گرامی و 
دوســتان عزیز که بذل محبــت فرموده، بــا درج اطالعیه، 
پیام تســلیت، ارســال تاج گل، تماس تلفنی و درمراســم 
ترحیم ایشــان حضور بــه هم رســانده و بنــده را مورد 
عنایت قــرار داده انــد، صمیمانه قدردانی و تشــکر نمایم.
ضمن آرزوی سالمتی و ســعادت برای همه عزیزان، شادکامی 

همگان را از درگاه حضرت احدیت خواهانم.

فرحناز رافع
رئیس سازمان داوطلبان و مشاور رئیس در امور زنان و خانواده

   صفحه17

خانه همسر  سوم رضاشاه با وجود ثبت ملی   شبانه با خاک یکسان شد

   اسراییل کنترل فلسطینیان بر 
منابع آبی را محدود و زمینه تسلط 

خود بر آب را  فراهم می کند

تخریب خانه ملکه »توران«

رئيس جمهوری روســيه روز گذشــته گفته است 
وضعيت كنونی فلسطين غيرقابل قبول است.

به گزارش ايســنا به نقل از شــبكه خبری روسيا 
اليــوم، والديميــر پوتين، رئيس جمهوری روســيه 
عنوان داشت: روســيه آماده است همكاری خود را با 
اتحاديه عرب برای تضمين امنيت منطقه ای و مبارزه 

با تروريسم تقويت كند.

وی در پيامــی بــه نشســت ديــروز ســران 
كشــورهای عربی كــه تحت عنــوان »اجالس 
ســران اميد« در نواكشــوت برگزار می شــود، 
تاكيد كرد: مبــارزه با تروريســم بايد همزمان 
بــا تالش هــای مشــترك جهت حــل و فصل 
بحران هــا در ســوريه، عــراق، ليبــی و يمن 

بگيرد. صورت 

رئيس جمهوری روســيه همچنين گفته اســت: 
وضعيت كنونی فلســطين غيرقابل قبول اســت و ما 
ايجاد شــرايطی جهت آزاد مجدد مذاكرات را تاييد 

می كنيم.
پوتين تصريح كرد: وضعيت در خاورميانه و شمال 
آفريقا به صورت گســترده ای بحرانی شده است و ما 

شاهد ضعفی در نهادهای كشورها هستيم.

پوتین: 

وضعیت کنونی فلسطین قابل قبول نیست


