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تصاویر پربازدید فضای مجازی

خانهدرتهرانبهقیمتلسآنجلسوعکستکاندهندهزوجکرونایی!




3.9 M views
3.1 M views

عشقهایقدیمی

قرص های اعتیادآور به نام داروی الغری!

یکی از عکس های تاثیرگذاری که روز گذشته شبکه های
اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد ،تصویر زوج پیری بود که
همزمان کرونا گرفته و در بیمارستان بستری شده بودند.
کاربری که این تصویر را منتشر کرده در شرح آن نوشته
است« :پدربزرگ و مادربزرگم هر دو کرونا گرفته و کنار
هم در بیمارستان بستری شدهاند .با عشقی که به هم
دارند ،هر دو رو به بهبود هستند ».کاربران زیادی برای
این زوج آرزوی سالمتی کردند .کاربری نوشت« :چقدر
خوبه که در غم و شادی هوای همو دارن و به پای هم پیر
شدن نه به دست هم ».کاربر دیگری نوشت« :کاش به
خاطر پدر و مادرها و پدربزرگ و مادربزرگ هامونم که
شده ماسک بزنیم تا خدای نکرده اونا رو به کرونا مبتال
نکنیم ».کاربری هم نوشت« :واقعا چقدر عکس خوبی
بود آدم به عشقای قدیم غبطه می خوره».

بارها درباره خطرات داروهای الغری که در ماهواره تبلیغ
می شود ،گفته شده است.به تازگی هم گزارشی در
این باره در تلویزیون منتشر شد که ویدئوی آن بازتاب
زیادی در فضای مجازی داشت .بعضی از این قرص های
به اصطالح داروی گیاهی الغری توسط یک آزمایشگاه آنالیز
شد که نتیجه آن غیر قابل باور بود .این داروها که طعمی
گیاهی داشتند ،از داروهای اعتیادآوری مثل ترامادول
و متادون تشکیل شده بودند که به شدت اعتیاد آور و
زیانبار هستند .کاربری درباره این ویدئو نوشت« :بهترین
داروی الغری ،ورزش و رژیم غذایی زیر نظر متخصصه».
کاربر دیگری نوشت« :تا وقتی مردم دنبال داروی الغری
توی عطاری ،آرایشگاه زنونه یا باشگاه ورزشی باشن باید
شاهد عرضه همچین داروهایی باشیم».





کرونامحمد
آقاییپزشک
دلسوزو
فداکارمیبدی
روکهبابت
ویزیتهر
بیمارشفقط
 500تومن
میگرفت،
ازمردم
شهرستان
میبدگرفت

آسمانیشدنپزشکفداکار

شلیک به دالر اب رمزارز ها
بعدازچین،روسیههماعالمکردهتاسالآیندهرمزارزملیاشراعرضهخواهدکرد،اینارزها
چهکاربردهایضدتحریمیدارد؟

دیدناینآگهی
اجارهخونهحالمو
خوبکرد،آگهی
کردهبهازایهر
بچه 2ماهمعاف
ازاجاره.فقط
مستاجرا
میفهمندیدن
اینآگهیچه
کیفیداره

آگهی حال خوب کن

قیمتسهامتوی 51سالپیشنسبت
بهارزشپولاونموقعخیلیباالبوده
مثالهرسهمسیمانتهران(ستران)
۸۰۰۰تومانقیمتداشته!

3.4 M views

2.8 M views

مسکنتهرانگرانترازنافلسآنجلس!

کنایهبورسیمجریتلویزیونبهروحانی

گزارشی درباره قیمت مسکن تهران منتشر و باعث
تعجب کــاربــران شــد .در ایــن گــزارش آمــده است:
«یک شهروند تهرانی با پول یک آپارتمان قدیمی در
مرکز تهران میتواند یک آپارتمان متوسط در مرکز
لسآنجلس بخرد ».کاربران شبکه های اجتماعی به
این گزارش تجارت نیوز واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :یعنی ما تنها کشوری هستیم که داراییهامون
در حد آمریکاست ،درآمدمون در حد ونزوئالست! فقط
من موندم دوتا جوون بخوان زندگی رو شروع و ازدواج
کنند و خونه دار بشند ،باید کدوم کشور رو الگو قرار
بدن؟!» کاربر دیگری نوشت« :کاش الاقل مسئوالن یک
کاری کنن حقوق مون هم به قیمت خونه هامون بیاد».
کاربری هم نوشت« :این قدر همه چی توی کشور گرون
شده که من در حالی سوار ماشین چند صد میلیونی
میشم که االن توان خرید المپش رو هم ندارم».

حرف های محمد دالوری در تهران 20درباره بورس و کنایه
هایش به رئیس جمهور خیلی زود توسط کاربران در شبکه
های اجتماعی دست به دست شد .دالوری در این برنامه
گفت« :زمانی که رئیس جمهور میگفت مخالفان بورس در
گوش خود پنبه بگذارند ،منتقدان پیشبینی میکردند
که این رشد بورس باالخره یک روز تلخی خواهد داشت و
االن که بورس به این وضع افتاده است آقای روحانی هیچ
اظهار نظری نمیکند ».کاربری نوشت« :همین اظهارات
مسئوالن که برای کسری بودجه مردم رو توی چاه انداختن
باعثشدهدیگهمردمبهخیلیازحرفاشوناعتمادنکنن».
کاربردیگرینوشت«:بهنظرمالزمنیستمسئوالندرباره
بازار سرمایه اظهار نظر کنن ،چون همین اظهار نظرها باعث
صعود حبابی و ترکیدن حباب ها میشه ،مسئوالن لطف
کنن و موانع و مشکالت سر راه بازار سرمایه رو بردارن».

دستمسئوالن
دبه

برس

دانش آموزان
روستای
چ از توابع
بیور 
شهرستان
بشاگرد
استان
هرمزگان نه
معلم و کالس
حضوری
دارند نه
مجازی؛
اینترنتهم
کال ندارند!





2.1 M views
2.4 M views

معمایقیمتهادرایران
صحبت های رئیس جامعه هتلداران کشور درباره شرایط
کرونایی و افزایش قابل توجه قیمت هتل ها  ،با واکنش
کاربران در شبکه های  اجتماعی رو به رو شد .البته قبل
از هر چیز باید به آقای رئیس گفته شود در شرایط بدون
کرونا هم قیمت هتل ها آن قدر باال بود که اغلب به هتل
نمی رفتند ،حاال که کروناست و همون قشر اقلیت هم
به سفر نمی روند ،این افزایش رو برای کی انجام دادی؟
در این میان واکنش بعضی از کاربران هم جالب بود مثال
کاربری درباره این صحبت رئیس جامعه هتلداران این
گونه واکنش نشان داده بود« :ما عید امسال تصمیم
گرفتیم نریم کیش تابستون هم تصمیم گرفتیم نریم
شمال کال هر سال تصمیم می گیریم نریم جایی ،خب
وقتی مردم نمیرن سفر برای کی گرون کردی؟!» کاربری
هم گفته بود« :خوبه شرایط کروناییه و کسی نمی ره سفر
وگرنه می خواستن چقدر گرون کنن؟!»

تابلویبورس
۵۱سالپیش

الستیکدولتی،هرکیبههرکی!
تصویر باال قسمتی از ویدئویی است که دیروز در فضای
مجازیمنتشرشدوبازتابفراوانیدرشبکههایاجتماعی
داشت .در این ویدئو توزیع تایر دولتی را می بینیم که
توسط اصناف شهرستان خرم آباد صورت می گیرد .در
این ویدئو عده ای دورهم جمع شده اند ،یکی هل میدهد،
یکیناسزامیگوید،یکیمیخواهدبرگهایراکهدردست
دارد به مامور تحویل الستیک برساند .خالصه بی نظمی
غوغا می کند .البته جمع شدن این تعداد افراد در آن فضا
آن هم در این ایام کرونایی خودش مقوله دیگری است.
کاربری درباره این ویدئو نوشته است« :صد رحمت به
قبایل عصر حجر ،اونا هم در تقسیم اجناس بین خودشون
بهتر از این دوستان در قرن  21عمل می کردن ».کاربر
دیگری نوشت« :مردم بیاین برای مسئولین اصناف خرم
آباد از فواید اینترنت و سیستم نوبت دهی آنالین حرف
بزنیم!» کاربری هم نوشت« :بازبگید مردم کروناست
رعایت کنید ،یکی به مسئوالن بگه!»

یههنرمند
ایرانیبهاسم
نداطیبی،
وسایلنقلیه
نظامیرهاشده
تویافغانستان
رواین جوری
بهآثارهنری
تبدیلکردهتا
بچههابتوننبا
اونابازیکنن

ت
بدیلتانکبهوسیلهبازی

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

رعیتنواز-اینروزهاصحبتازجایگزینیدالردراقتصادجهانیزیادشنیدهمیشودوکارشناسانمعتقدندوقتیدالریبرای
مبادله ای در کار نباشد ،تحریمی هم نخواهد بود چرا که عمدهترین ابزار آمریکا در تحریم رصد مبادالت دالری یا سایر ارزهای
رایجمانندیوروو...ازطریقسیستمسوئیفتاستوحاالارزهایدیجیتالکهجابهجاییآنبهصورتبالکچینصورتمیگیرد،
این کار را ساده تر کرده اند و می توان به پایان دوران حاکمیت بال منازع دالر بر اقتصاد امیدوار بود .به همین منظور چین که تا
چندوقتپیشارزدیجیتالملیاشرابهصورتآزمایشیبهکارگرفتهبود،خبرازتوسعهآندادهوروسیههماعالمکردهتاسال
میالدی آینده از رمز ارز روسی رونمایی می کند .امروز سعی داریم در این گزارش در کنار بررسی مزایا و معایب ارزهای دیجیتال
دربارهآخرینخبرهاازرمزارزبومیکشورمانبنویسیم.

اصال ارز دیجیتال چی هست؟
حتما شما هم در چند سال اخیر بارها در اخبار و مطالب نام
ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین را شنیده و خوانده اید ولی
هنوز ماهیت این پولهای مجازی برای تان ناشناخته مانده
اســت .به زبــان ســاده ،پولهای دیجیتال کدهایی مجازی
هستند که بنابر توافقی که بین استفاده کنندههای آنها
وجود دارد ،ارزش مشخصی دارنــد .این پولها از این نظر
فرق چندانی با اسکناسهای معمولی ندارند .اسکناسها
هــم بــه طــور ذات ــی تنها کاغذهایی بــا نقشهای مختلف
چاپشده هستند و چیزی که آنها را ارزشمند میکند ،توافق
استفادهکنندهها درباره ارزش تعیینشده آنهاست .فناوری
بالکچین که پولهای دیجیتال بر مبنای آن بنا شده اند ،در
دهه  ٩٠میالدی شکل گرفت و کم کم توسعه پیدا کرد .در
سال  ٢٠٠٩معروفترین رمزارز دنیا ،یعنی بیتکوین ،ایجاد
شد .هدف سازندگان این پول دیجیتالی ،جلوگیری از تولید
بیرویه پول توسط دولتها و همچنین ایجاد اعتماد بر اساس
الگوریتمهایرمزنگاریبود.اینرمزارزدربدوپیدایش،ارزش
چندانی نداشت ،چون از سوی عموم مردم پذیرفته نشده بود،
اما به مرور زمان و با افزایش اعتمادی که به وجود آمد ،قیمت
آنافزایشیافتوامروزهبهیکیازقدرتمندترینارزهایجهان
تبدیل شده است .در طول سالهای گذشته ،هزاران رمزارز
دیگرتوسطافراد،شرکتهاودولتهایمختلفایجادشدند.
البته برخی از آنها هم مانند رمز ارز «پترو» که متعلق به ونزوئال
بود با شکست مواجه شده اند.

مزایای ارزهای دیجیتال
حتما شما هم دربــاره مزایای ارزهــای دیجیتال مطالبی
خوانده اید ،در این قسمت به بخشی از این مزیت ها اشاره
می کنیم.
کارمزد پایین :ارزهای دیجیتال به دلیل این که نهاد واسطه
ای برای کنترل تراکنش ها ندارند ،هزینه کارمزد بسیار
ناچیزی دارند.
معامالت سریع :اگر بخواهید  ۱۰میلیون دالر پول را از
ایران به آمریکا انتقال دهید ،اگر از روش سوئیفت استفاده
کنید حداقل به  ۱۰روز زمان نیاز دارید .در حالی که اگر از
ارزهای دیجیتال استفاده کنید ،می توانید در کمتر از یک
دقیقه تمام دارایی خود را به کیف پول مقصد منتقل کنید.
اصالح ساختار اقتصادی :ارزهای دیجیتال از تورم و چاپ
بی رویه پول جلوگیری می کنند و این باعث می شود امکان
گسترش حجم پول به دلیل کسری بودجه های دولتی اتفاق
نیفتد .با این روش تورم کمتر و در نتیجه ساختار اقتصادی
کشور اصالح میشود.
امنیت باال :به دلیل استفاده از مکانیزم بالکچین ،امکان
تقلب در تراکنش ها وجــود نــدارد .اگــر یک گــروه مخرب
بخواهد با استفاده از حمالت سایبری ارزهای دیجیتال را
هک کند باید به حداقل  ۵۱درصد سیستم ها در بالکچین
دسترسی داشته باشد که این کار عم ً
ال غیر ممکن است.
غیر قابل مصادره :یکی دیگر از مزایای این ارزها این است
که قابل مصادره نیست و دیگر هیچ کشور یا نهادی با عناوین
ظالمانه ای مثل تحریم نمی تواند آن را بلوکه کند.
دور زدن تحریم هــا :شاید بــزرگ ترین مزیت ارزهــای
دیجیتال برای ما ایرانی ها دور زدن تحریم ها باشد ،شما می
توانید با خرید ارز دیجیتال و انتقال آن به کیف پول مقصد
به هر جای جهان پول انتقال دهید بدون این که رد پایی از
منبع و مقصد پول برای نهادهای بین المللی به جا بگذارید.

معایبارزهایدیجیتال
در کنار مزایای زیادی که ارزهای دیجیتال دارند ،معایبی هم
وجودداردکهبایدآنهارابدانید.
نداشتنثباتقیمت:نوساناتقیمتارزهایدیجیتالبسیار
باالست و این نوسانات برای سرمایه گذاران بزرگ ،یک تهدید
مهمبهحسابمیآید.
نبودکنترلونظارت:استفادهازاینارزهاباعثمیشوددیگر
هیچنوعکالهبرداریقابلپیگیرینباشدواحتمالفرارمالیاتی،
پولشویی،خریدوفروشمواد،قاچاقاسلحهو...وجوددارد.
اشتباهممنوع:هرچندنبودیکواحدکنترلکنندهرابهعنوان
یک مزیت بزرگ نوشتیم اما اگر در تراکنش ارزهای دیجیتال،
اشتباهیصورتگیردبرگشتیوجودندارد.

پایان حاکمیت دالر با رمزارزها
برای همگان روشن است که سلطه دالر بر اقتصاد جهانی در
کنارمنافعبیشماریکهبرایآمریکادارد،دستاینکشوررادر
استفادهابزاریوحتیخارجازعرفروابطبینالمللبرایاعمال
محدودیتوتحریمکشورها،شرکتهاوافرادمختلفبازگذاشته
است .واکنش کشورهای مختلف در برابر این استفاده ابزاری،
تالشبرایجایگزینیدالردرمبادالتبینالمللیاست.یکیاز
اینجایگزینهاکهسلطهدالررابهچالشکشیدهاست،رمزارزها
هستند .واقعیت این است که ارزهایی مانند بیت کوین موجب
نگرانی آمریکا از تضعیف جایگاه دالر شــدهانــد .به گــزارش
رسانهها ،دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بیت کوین را
باد هوا دانست و وزیر خزانه داری نیز آن را تهدیدی برای امنیت
ملیآمریکابرشمرد.اکنونوباسربرآوردنرمزارزها،بسیاریاز
کارشناسانانتظاردارندشاهددگرگونیوتحولیعظیمدرآینده
مبادالتاقتصادیدنیاباشند.درپرتوایندگرگونی،تضعیفو
جایگزینیدالربیشازهرزماندیگریقابللمساست.

در انتظار رمزارز بومی پیمان
قطعا با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم کشورمان،
رمزارز بومی می تواند در دور زدن تحریم ها کمک شایانی به
اقتصاد کشور کند .البته رمزارز بومی زمانی می تواند به دور
زدن تحریم ها کمک کند که آن قدر دارای امنیت باشد که
جامعهجهانیبهآناقبالنشاندهدوافرادیکهازآناستفاده
می کنند به تعداد قابل توجهی برسند .شاید به همین منظور
بود که رئیس جمهور کشورمان در اجالس سران کواالالمپور
 2019پیشنهاد ایجاد بــازار مشترک کشورهای اسالمی
در حوزه اقتصاد دیجیتال را داد .بعد از آن هم پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی در تیرماه امسال در جلسه علنی
مجلس،بااشارهبهچالشهایکشوردرزمینهتبادالتارزی،از
پیشنهادتولیدیکرمزارزملیبهبانکمرکزیخبرداد.بهگفته
او ،این پروژه میتواند باعث تأمین منابع ارزی و همچنین در
تبادالت مالی بینالمللی استفاده شود .با این حال به گزارش
فرهیختگان ،درنتیجه فعالیتهای چهار بانک ملی ،ملت،
پاسارگاد و پارسیان در کنار شرکت ققنوس ،شاهد رونمایی
از یک ارز دیجیتال ملی با پشتوانه طال هستیم به نام پیمان.
به گفته طراحان این ارز ،قرار است یکمیلیارد واحد از ارز
دیجیتالپیمانطبقتفاهمنامهایکهباسازمانفرابورسایران
منعقدشده بهزودی در بازار فرابورس ایران عرضه اولیه شود.
موفقیت ارز دیجیتال پیمان به عاملهای مقبولیت بین مردم،
حمایتهای دولت و پذیرش از سوی دیگر کشورها نیاز دارد و
برایقضاوتدربارهاینارزدیجیتالومیزاندسترسیبهاهداف
یادشدهبایدمنتظرعملیاتیشدناینارزدربازارفرابورسبود.

