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 www.Payeshtv.ir                                                    گروه تحقیق برنامه پایش    



 شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟
 جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان   -1  

 پایش خبرگان



به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

 استاد اقتصاد، نماینده مجلس، خبرنگار اقتصادی، کارآفرین 222: مشارکت کننده استاد اقتصاد، نماینده مجلس، خبرنگار اقتصادی، کارآفرین 222: مشارکت کننده

 تشویش اذهان 

12% 

جلب اعتماد 

 عمومی

88% 



 استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی 60: مشارکت کننده استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی 60: مشارکت کننده

 پاسخ اساتید و کارشناسان اقتصادی 

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

تشویش  

 اذهان  

18% 

جلب  

اعتماد 

 عمومی

82% 



 نماینده مجلس 57: مشارکت کننده نماینده مجلس 57: مشارکت کننده

 پاسخ نمایندگان مجلس

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

تشویش  

 اذهان  

14% 

جلب  

اعتماد 

 عمومی

86% 



 خبرنگار اقتصادی48: مشارکت کننده خبرنگار اقتصادی48: مشارکت کننده

 پاسخ خبرنگاران اقتصادی

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

تشویش  

 اذهان  

جلب اعتماد  0%

 عمومی

100% 



 خبرنگار اقتصادی57: مشارکت کننده خبرنگار اقتصادی57: مشارکت کننده

 پاسخ کارآفرینان

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

تشویش  

 اذهان  

14% 

جلب  

اعتماد 

 عمومی

86% 



 استاد اقتصاد، نماینده مجلس، خبرنگار اقتصادی، کارآفرین 222: مشارکت کننده استاد اقتصاد، نماینده مجلس، خبرنگار اقتصادی، کارآفرین 222: مشارکت کننده

 پاسخ به تفکیک گروه ها

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

به نظر شما شفاف شدن دارایی مسوالن بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می گذارد؟ 
  1-  جلب اعتماد عمومی -2تشویش اذهان 

 تشویش اذهان   جلب اعتماد عمومی

 اقتصادیکارشناسان  %18 %82

 نمایندگان مجلس %14 %86

 اقتصادیخبرنگاران  %0 %100

 کارآفرینان %14 %86



 30000111قهرمان هفته به انتخاب بینندگان پایش            

 آتش نشانان دودزده اهوازی
بخاطر دادن ماسک خود به 
 شهروندان گرفتار دود و آتش

 آتش نشانان دودزده اهوازی
بخاطر دادن ماسک خود به 
 شهروندان گرفتار دود و آتش

فوتبال  سعید آل وردی کمک داور 
از  امداد و نجات بازیکن بخاطر 

 خفگی پیش از رسیدن تیم پزشکی

فوتبال  سعید آل وردی کمک داور 
از  امداد و نجات بازیکن بخاطر 

 خفگی پیش از رسیدن تیم پزشکی

نورعلی شهردار کوهدشت علی 
 لباس رفتگریبه خاطر پوشیدن 

 و کمک به رفع آبگرفتگی معابر

نورعلی شهردار کوهدشت علی 
 لباس رفتگریبه خاطر پوشیدن 

 و کمک به رفع آبگرفتگی معابر



 پایش؛ پادمان حمایت رسانه ملی از کار و سرمایه ایرانی


