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کاربزرگابوفاطمهویتیمشدن ۵۱هزارکودکدرکرونا!




2.8 M views

خالق بیتکوین
کیست؟

بهتازگیازمجسمه «ساتوشیناکاموتو»در
مجارستانرونماییشدهاست،اوکیست؟

2.1 M views

قهرمان 90سالهایبهنام«ابوفاطمه»

یتیمشدن 51هزارکودکایرانیبه دلیلکرونا

تصاویری از یک پیرمرد  90ساله که برای رفع مشکل
فاضالب محله ای در اهواز به داخل چاه فاضالب رفت در
شبکه های اجتماعی دست به دست شد .ماجرا از این قرار
بوده که «ابوفاطمه»   پیرمرد  ۹۰ساله اهوازی بعد از این
که از شهرداری برای رفع گرفتگی فاضالب ناامید می شود
خودش دست به کار می شود و یک تنه به چاه فاضالب
میزند و مشکل محله را برطرف می کند .گویا بیش از 45
روز بوده که به دلیل گرفتگی و اصالح و پاک سازی نشدن
شبکه ،آب و فاضالب در چند خیابان اهواز رها شده و
اقدامی هم برای اصالح و دفع آن صورت نگرفته بوده
است .کاربری نوشت« :سیستم اداری ما به خاطر این که
گرفتار بوروکراسی شده بسیار کند و فشل شده و اال کاری
رو که ابوفاطمه قهرمان انجام داد باید خیلی وقت پیش
سازمان های مربوط انجام می دادن».

صحبت های معاون سازمان بهزیستی دربــاره تعداد
کودکانی که به دلیل کرونا پدر یا مادرشان را از دست
ب ا...
داده اند در شبکه های اجتماعی پر بازدید شد .حبی 
مسعودی فرید در گفت و گو با جام جم اظهار کرد« :در دنیا
یک میلیون و۲۰۰هزار کودک به واسطه شیوع کرونا یتیم
شدند ،به طوری که پدر یا مادرشان را از دست دادند».
او درباره تعداد کودکان ایرانی که به خاطر کرونا یتیم
شدهاند هم گفت« :در دنیا هر ۱۲ثانیه یک کودک به علت
کرونا یتیم میشود در ایران هم برآورد میشود که ۵۱
هزار کودک ،پدر یا مادر خودشان را از دست داده اند که
نیاز به حمایت دارند ».کاربری نوشت« :کاش با ماسک زدن
و رعایت کردن پروتکل ها و همچنین سرعت بخشیدن به
واکسیناسیون کاری کنیم که حداقل به این  51هزار
یتیم ،یتیم دیگه ای اضافه نشه».





اولینمجسمهفیزیکیدرجهانازخالقبیتکوینباناممستعار
«ساتوشی ناکاموتو» روز گذشته در بوداپست مجارستان
رونمایی شد .این بنای یادبود برنزی در اندازه واقعی ،شخصی
را نشان می دهد که هودی بر تن دارد .انتخاب این لباس که
لوگویبیتکوینرادرسمتچپخودنشانمیدهد،ناشناس
بودنساتوشیرامشخصمیکند.چهرهاینمجسمهبهدلیل
آلومینیومطالکاریشدهدارایسطحبازتابیشبیهبهآینهاست
و به مردم اجازه می دهد تا بازتاب خود را در آن ببینند .هدف از
اینکارایناستکهپیام«ماهمهساتوشیهستیم»رادرسراسر
جهان منتشر کنند .این بنا در پارکی نصب شده که مجسمه
استیوجابز،بنیانگذارفقیداپلراهمدرخودجایدادهاست.
بااینحالامروزمیخواهیمباساتوشیناکاموتوآشناشویم.
▪ساتاشویناکاموتوکیبهدنیاآمد؟

3.9 M views

قیمتدارویتولیدی 2برابروارداتی!
گزارشمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیباعنوان
«ارزیابی وضعیت صنعت تولید مواد اولیه دارویی در
ایران از منظر میزان تأمین بازار ،ارزبری ،عمق تولید ،سطح
فناوری و قیمت محصوالت» در سایت نظام پزشکی کشور
منتشروخیلیزوددرشبکههایاجتماعیباواکنشهمراه
شد .در گزارش این مرکز پژوهشی درباره مقایسه قیمت
تولید داخل و قیمت وارداتــی مواد موثره آمده است:
«نسبتقیمتموادمؤثرهتولیدداخلبهقیمتهمانمواد
از مسیر واردات ،طی سال های ۱۳۹۸و ، ۱۳۹۹بیش از
 2برابر (بین  ۱۹۷تا  ۲۷۱درصد نسبت به میانگین وزنی
قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس
نرخ ارزهــای تخصیصی در هر زیرحوزه) بوده است».
کاربری نوشت « :درسته داروی تولید داخل گرون تر از
وارداتی در میاد ولی این باعث می شه وابسته نباشیم».



3.1 M views

«به وقت شام» به روایت روس ها
بخش هایی از فیلم جدید روسی  sky 2021با موضوع
جنگ سوریه در شبکه های اجتماعی دست به دست شد
که بازتاب زیادی داشت .تریلر این فیلم درحالی در فضای
مجازی منتشر شد که پیش از این کشورمان با فیلم «به
وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به روایت
جنگ سوریه پرداخته بود .این فیلم روسی به کارگردانی
ایگور کوپیلوف روایت سه شخصیت متفاوت به نام های
سرهنگ سوشنیکوف  ،ناخدا موراویف و سرگرد زاخاروف
استکهدرپایگاههواییالحمیمسوریهیکدیگررامالقات
میکنند .کاربری نوشت« :دیدن تریلر فیلم که جذاب بود
باید ببینیم که تونستن وحشی گری های داعش رو هم
توی فیلم در بیارن یا نه ».کاربر دیگری نوشت« :این
فیلم به یاد «اولگ پیشکوف» خلبان نظامی روس که در
جنگ سوریه در سال ۲۰۱۵کشته شد و نجات کنستانتین
موراختین دیگر خلبانی که نجات یافت ،ساخته شده».



2.4 M views

گردشگریدرمنطقهممنوعهچرنوبیل
تصاویر و ویدئوهایی منتشر شد که نشان دهنده
نوع جدیدی از گردشگری در چرنوبیل با تورهای
دوچــرخـهســواری بــود و توجه کــاربــران شبکه های
اجتماعی را جلب کرد .دوچرخه سواران مشتاق برای
تعطیالت با انتخاب مسیرهای دیدنی عازم چرنوبیل
میشوند تا پس از  ۳۵سال از بدترین فاجعه هسته ای
جهان ،نوع جدیدی از گردشگری را پایه گذاری کنند.
منطقه ممنوعه که بیش از  ۳۰کیلومتر را در بر میگیرد،
هنوز دارای هشدارهای نگران کننده هستهای است؛
هشدارهایی که نشان میدهند که  ۳۵سال پس
از انفجار در نیروگاه هستهای چرنوبیل ،این منطقه
هنوز خطرناک تلقی میشود .سفر در این مسیر فقط از
طریق راهنمای معتبر امکان پذیر است .البته دوچرخه
سواران با پایان گردش جمعی و پیش از خروج از منطقه
از نظر میزان تشعشع هستهای بررسی میشوند.

3.4 M views

مافیایتسال!
ویدئویی از اشتباه خودروی تسال که به سمت عابر پیاده
تغییر مسیر می دهد در فضای مجازی پر بازدید شد.
نکته جالب تر از اشتباه خودروی تسال برخورد توئیتر با
این ویدئو بوده است .کاربران زیادی اعالم کرده اند که
بعد از آپلود این ویدئو ،خیلی زود از طرف توئیتر ویدئو
حذف و علت آن هم رعایت نکردن حق نشر بیان می شود.
گفته شده که توئیتر اعالم کرده برای ضبط ویدئو از داخل
خودروی تسال باید از شرکت تسال اجازه گرفته شود .با این
حال کاربران با شرح ماوقع در توئیتر این اقدام توئیتر را
نادرست خواندند .برخی از کاربران هم دست های پشت
پرده تسال و مافیای این شرکت را دلیل حذف تصاویر و
ویدئوهایی دانستند که علیه این شرکت در شبکه های
اجتماعی قرار داده می شود.

در گزارشی که وب سایت چین بولتن منتشر کــرده نشان
میدهدکهساتوشیناکاموتوهنگامکاررویاولینارزدیجیتال
غیرمتمرکزجهاناحتماالدرلندنبودهاست.بهگزارشدنیای
اقتصاد دونچو کاریانوف نویسنده این گزارش ،نوشته است:
«تجزیهوتحلیلپستهاییکهساتوشیناکاموتودربیتکوین
تاکمنتشرکردهومشارکتهاییکهسورسفورجداشتهاست
وهمچنینایمیلهاودیگردادههایموجود،نشانمیدهدکه
لندنمحتملترینمکانیاستکهخالقناشناسبیتکویندر
آن جا زندگی میکرده است .محققان در مجموع  ۵۳۹پست
بیتکوینتاک ۳۴،ایمیل ۱۶۹،مشارکتکد،دادههایجانبی
از نسخههای مختلف بیتکوین ،دادههــای بلوک جنسیس
(اولین بالک بیتکوین که ساتوشی استخراج کرده است) را
تجزیهوتحلیلکردهاندوبااستفادهازایندادهها،نمودارهایی
نقطهای را برای محاسبه موقعیت مکانی ساتوشی ناکاموتو در
زمانهاییکهاوفعالبودهطراحیکردندوبهایننتیجهرسیده
اند که او بریتانیایی بوده و هنگام کار روی بیتکوین در لندن
زندگیمیکردهاست.
▪ساتوشیچهزمانیناپدیدشد؟

ساتوشی ناکاموتو حدود  ۱۰سال پیش آخرین پست خود را
در انجمن بیتکوین تاک منتشر کرد و از آن زمان تا به حال،
کسی فعالیتی از او ندیده است .قیمت بیتکوین نسبت به آن
سالها جهش حیرت انگیزی را تجربه کرده است .بسیاری از
جمله طرفداران بیتکوین ،ارزهای دیجیتال و حتی دولتها
دلشانمیخواهدبدانندساتوشیناکاموتوکیست،اماتاامروز
هیچکسازهویتواقعیاومطلعنیست.اوازآنزمانتابهحال،
بهصورت مجازی یا با هویت واقعی خود دیده نشده است .از
سوی دیگر ،هیچ مدرک هویتی قابلاتکایی هم دربــاره وی
وجود ندارد .آخرین صحبتهای ساتوشی ناکاموتو در انجمن
بیتکوین تاک ،به سال ۲۰۱۰و بحث او درباره مقاومت شبکه
به حمالت منع سرویس باز میگردد .در طول این  ۱۰سال،
بسیاری سعی کردند تا خود را خالق بیتکوین معرفی کنند.
کریگ رایت یکی از این افراد است .رایت هنوز موفق نشده
است مدارک معتبریبرایاثبات ادعای خود ارائه کند .جدای
از دادگاه و مراجع قانونی ،بسیاری از کاربران جامعه ارزهای
دیجیتال هم حرفهای رایت را باور نمیکنند و او را «دروغگو»
خطابمیکنند .البتهجاستینسان،بنیانگذاررمزارز«ترون»
هم پیش از این در توئیتی مدعی شده است که ایالن ماسک،
مدیرعامل شرکت تسال همان ساتوشی ناکاموتو خالق رمزارز
بیتکویناست.

اطالعات تازه مرکز آمار نشان از شیب صعودی عضویت ایرانی ها در شبکههای
اجتماعی دارد ،کدام شبکه اجتماعی و کدام استان ها سهم بیشتری برده اند
رعیت نواز -امروزه اینترنت آن چنان به زندگی ها نفوذ کرده و به آن پیوند خورده است که تقریب ًا برای انجام هر کاری از
اینترنت استفاده میکنیم .سفارشدادن غذا ،خریدن کاال ،بهاشتراک گذاشتن تصاویر با دوستان و  . ...در گزارشی
همکهبهتازگیمرکزآمارایرانازسهمفضایمجازیدرزندگیایرانیهامنتشرکردهمیتوانایننفوذرانسبتبهسال
هایقبلمشاهدهکرد.درادامهباهمدرکناربررسیضریبنفوذشبکههایاجتماعیدرسالهایمختلفبهنکاتمهم
آخرینگزارشمرکزآمارپرداختهایم.
▪افزایش 12درصدی عضویت در 3سال

بانگاهیبهگزارشمرکزآمارازسهمفضایمجازیدرزندگی
ایرانیهاومقایسهآنباگزارشسال 96میتوانافزایش12
درصدیمیزانعضویتافراد15سالهوبیشتردرشبکههای
اجتماعیرادید.سال 1396میزانعضویتدرحداقلیک
شبکه اجتماعی  53درصد بود که در سال  1399به 65
درصد رسیده است .جدای از افزایش 12درصدی عضویت
مدت زمان حضور در شبکه های اجتماعی هم افزایش 30
دقیقهایداشتهوازیکساعتو 4دقیقهدرروزبهیکساعت
و  32دقیقه رسیده است .البته نباید این موضوع را نادیده
گرفت که پاندمی کرونا در این سال به افزایش گرایش مردم
بهشبکههایاجتماعیبیتاثیرنبودهاست.
▪جوالن واتس اپ و اینستاگرام

درگــزارش مرکز آمار آمده طبق اظهار پاسخدهندگان به
پیمایش در میان افــرادی که عضو شبکههای اجتماعی
بودهاند ،واتساپ با  88 /5درصد و پس از آن اینستاگرام
با  68درصد بیشترین میزان عضویت را به خود اختصاص
دادهاند.همشهریدرگزارشیدربارهدلیلرغبتایرانیهابه
واتساپنوشتهدرمیانههایدهه ۹۰میزانعضویتکاربران
ایرانیدراینشبکهبسیارکمبودواغلبایرانیهاامورروزانه
خود را از طریق تلگرام انجام میدادند اما با محدودیتهایی
که ظرف چند سال گذشته برای فعالیت در تلگرام ایجاد شد
بسیاری از کاربران ،بهصورت همزمان واتس اپ را نیز روی
گوشیهای هوشمند خود نصب کردهاند .اطالعات مرکز
آمار ایران نشان میدهد که سطح عضویت کاربران ایرانی
در واتس اپ در سال  ۱۳۹۶معادل  ۲۴درصد بود اما بعد از
سه سال این رقم با رشد قابل توجهی به 88.5درصد رسیده
است.بااینحالبدنیستبدانیددرجهانبیشاز 4میلیارد
و  200میلیون نفر کاربر در سراسر جهان عضو شبکههای
اجتماعی هستند .در بین کشورهای دنیا فیسبوک با دو
میلیارد و  700میلیون نفر کاربر و یوتیوب با دو میلیارد
و  300میلیون کاربر ،واتــس اپ با دو میلیارد کاربر،
فیسبوک مسنجر با یکمیلیارد و  300میلیون کاربر و
اینستاگرام با یک میلیارد و 221میلیون کاربر بهترتیب پنج
شبکهاجتماعیپرطرفداردرجهانمحسوبمیشوند.
▪جایگاهتلگرام

هرچند در گزارش مرکز آمار از تلگرام ،آماری داده نشده اما
طبق اطالعات پژوهشگاه فضای مجازی حدود  45میلیون
ایرانی در تلگرام عضو هستند .ایرانی ها 170هزار کانال در
اینپلتفرمایجادکردهاندکه 11هزارکانالآنبیشاز 5هزار
عضودارد.جمعکلبازدیدایرانیهادر
تلگرام به  ۳میلیارد بازدید در روز هم
میرسد.نکتهدیگرتلگرامهمردوبدل
شدن روزانــه  15میلیارد پیام دراین

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

ردیف

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

جنویب ها فعال  ،سیستان و
خراساین ها کم کار

موضوع

شبکه اجتماعی است .بر اساس اطالعات پژوهشگاه فضای
مجازی هم اکنون هرکاربر ایرانی بهطور میانگین در ۱۳
کانال عضو بوده و ۸۱درصد از ترافیک کانالها در تلگرام در
اختیار ایرانیهاست .دنیای اقتصاد هم در گزارشی مدعی
شدهاستکهتجارتالکترونیک درچهارسالگذشتهبارشد
 6/8برابریروبهروبوده،بهنحویکه 19.8درصدکاربراناز
طریقرسانههایاجتماعیکسبدرآمدمیکنند.
▪حضورفعالجنوبیهادرفضایمجازی

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به میزان استفاده افراد
هدف در شبکههای اجتماعی به تفکیک استانهای کشور
پرداخته شده است .همان طور که پیش از این نوشتیم هم
اکنونافراد 15سالهوبیشتربهطورمتوسطروزانه 92دقیقه
و  18ثانیه در شبکه های اجتماعی حضور دارند که استان
هرمزگان با 132دقیقه و یکثانیه رکورددار بیشترین زمان
استفاده از شبکه های اجتماعی در بین استان های کشور
است .بعد از هرمزگان بوشهر با  123دقیقه و 56ثانیه قرار
دارد و در رتبه سوم خوزستان با 114دقیقه و 14ثانیه جای
گرفتهاست.
▪خراسانی ها کم کار در فضای مجازی

اما در کنار حضور پررنگ سه استان جنوبی کشورمان در
شبکههای اجتماعی ،استان هایی هم هستند که از متوسط
روزانــه حضور در شبکه های اجتماعی هم کمتر در فضای
مجازیحضوردارند.کمترینحضوردرشبکههایاجتماعی
متعلقبهمردمخراسانجنوبیاستکهبهطورمتوسطروزانه
 48دقیقهو 56ثانیهدرشبکههایمختلفاجتماعیحضور
دارند بعد از آن مردم سیستان و بلوچستان قرار دارند که54
دقیقهو 48ثانیهدرروز،وقتخودرادرشبکههایاجتماعی
میگذرانندوکاربرانشبکههایاجتماعیخراسانشمالی
هم با 65دقیقه و 51ثانیه سومین استانی است که کمترین
میزانحضوردرشبکههایاجتماعیرادارند.
▪سهماستانها

یــکــی دیــگــر از اطــاعــاتــی کــه در ایـــن گــــزارش دیــده
میشود،استانها با بیشترین و کمترین تعداد عضویت
در شبکه های اجتماعی است .در این گزارش که با جامعه
آماری62هزارو  560نفری که  43هزارو  700نفر آن ها
از خانوار شهری و  18هزار و  860نفر از خانوار روستایی
بودهاند 65،درصد از افراد باالی 15سال به باال اعالم کرده
اند که حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو هستند .استان
البرزبا 77.9درصدبیشترینآمارراداشتهوبعدازآناستان
بوشهر با  71.8و تهران با  71درصد بوده اند .اما کمترین
میزان عضویت هم در استان های سیستان و بلوچستان با
 42.7درصد ،خراسان جنوبی با  48.7درصد و گلستان با
 51.5درصد بوده است.
افراد  15ساله و بیشتر
سال 1399

سال 1396

1

میزان عضویت در شبکه های اجتماعی

65درصد

53درصد

2

متوسط حضور روزانه در شبکه های اجتماعی

 92دقیقه

 64دقیقه

3

میزان عضویت در واتس اپ

 88.5درصد

 24درصد

۴

میزان عضویت در اینستاگرام

 68درصد

 43.1درصد

