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 60درصدمعتاداندرتهران واخراجماموریتبگیرنجومی!

هشرهایجدیددرمکران
قاسمیازجمعیتپذیرکردن 600هزارنفردرسواحل
مکران خبر داده ،این اتفاق چگونه رقم خواهد خورد؟



« تیک اتک»  ،نوک کوه یخی !

746 K views

دزدی با طالیاب از خانه ها!؟
برخی از مردم فکر میکنند سرقت فقط برای همسایه اتفاق
میافتد و مسائل و تجهیزات ایمنی را برای منازل و اموال و
دارایی خود در نظر نمیگیرند و تا مالشان به یغما نرود برای
تجهیز اموال خود اقدام نمیکنند .در روز گذشته یک فایل
صوتی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که در آن
فردی به نقل از یک افسر پلیس می گوید« :سارقان مجهز
به نوعی طالیاب هستند که از راه دور هم ،مکان و مقدار
طالی داخل منازل را با ضریب خطای بسیار کم نشان می دهد
و راه مخفی کردن طال از این دستگاه ها در فویل آلومینیومی
قرار دادن آن هاست ».پلیس آگاهی راجع به این فایل



صوتی واکنش نشان داد و جانشین پلیس آگاهی در این
زمینه گفت« :سرقت با طالیاب صحت ندارد و تا کنون نه
چنین دستگاهی توسط پلیس کشف شده و نه سارقی چنین
اعترافی مبنی بر این گونه سرقت داشته است .سرهنگ
گزافی در ادامه افزود« :سارقان به محض ورود به منازل
سراغ داخل کمدها ،میز توالت و ظروف آشپزخانه می روند
چون بیشتر ما ایرانی ها طال را در این مکان ها نگهداری می
کنیم و سارق بدون نیاز به دستگاهی به راحتی طالها را
پیدا می کند ».جانشین پلیس آگاهی در پایان بهترین راه
مراقبت از طال ،پول و ارز را نگهداری در بانک یا صندوق
امانات بانک ها بیان می کند و داشتن دوربین مخفی و
دزدگیر را هم در کاهش سرقت موثر می داند.



موضوع مسکن یکی از وعده های انتخاباتی بود که با
رشدقیمتمسکن،توجههمهمردمراجلبکرد.سید
ابراهیمرئیسیپیشازانتخاباتوبعدازبرندهشدندر
انتخابات ریاست جمهوری ساخت 4میلیون مسکن
برایمردمرابهآنهاوعدهدادهبود.درروزهایپایانی
هفتهگذشتههمرستمقاسمی،وزیرراهوشهرسازیبا
تاکیدبراینمطلبکهاراضی ۴میلیونواحدمسکونی
نمیشودازبرنامه
ملیتادوماهآیندهشناساییوتعیی 
وزارت راه برای جمعیتپذیر کردن  ۶۰۰هزار نفر در
سواحلمکرانخبرداد.بهگزارشپایگاهخبریوزارت
راه و شهرسازی ،رستم قاسمی گفته« :اراضی احداث
 ۲میلیون و ۴۰۰هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن
آماده شده است و حداکثر تا دو ماه آینده اراضی بقیه
واحدها مشخص می شود .در ادامه از نحوه اسکان
 600هزار نفری که به گفته رستم قاسمی قرار است
درسواحلمکراناتفاقبیفتدنوشتهایم.
▪ساختشهرهایجدید

721 K views
567 K views

خودنماییسلبریتیهایچینیباثروتممنوعشد!
آژانس نظارت بر اینترنت در چین قانون جدیدی را
ابالغ کرده که طبق آن سلبریتی های این کشور دیگر حق
خودنمایی با ثروت و دارایی خود در شبکه های اجتماعی
ندارند و ستاره های پاپ هم باید به آداب و رسوم
سوسیالیستی و هنجارهای جامعه محور پایبند باشند.
البته پیشتر دولت چین دسترسی به توئیتر ،فیس
بوک و یوتیوب را مسدود کرده است .پیش از این هم
نیویورک تایمز مدعی شده بود که چین تصمیم گرفته با
فرهنگ رو به رشد سلبریتی مقابله کند .کاربران ایرانی
هم به این قانون چین واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :به نظرم باید با هنجارشکن ها برخورد بشه
ولی این حجم محدودیت در چین هم خودش خطرناکه».



اخراجحقماموریتبگیرنجومی!
روز پنج شنبه از مدیر امداد خودروی سایپا نوشتیم
که برای  5روز سفر کربال حدود  53میلیون تومان حق
ماموریت گرفته بود .بعد از انتشار این خبر ،مدیرعامل
گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر لزوم برخورد دقیقتر
واحدهای نظارت بر مدیران شرکتهای تابعه ،مدیرعامل
امداد خودروی سایپا را از سمت خود برکنار کرد البته
قبل از برکناری ،کل مبلغ مذکور توسط همان فرد به
حساب این شرکت بازگردانده شده است .کاربران
زیــادی به این موضوع واکنش نشان دادنــد و فضای
مجازی را ابزار شفافیت برای مسئوالن دانستند .کاربری
نوشت« :باید قدر فضای مجازی رو دونست که این جوری
در زمینه های مختلف از جمله حقوق های نجومی تونسته
برای مسئوالن کشور ایجاد شفافیت کنه ».کاربر دیگری
نوشت« :اگه همین شبکه های اجتماعی نبود معلوم
نیست تا چه زمانی این نجومی بگیرها حق ملت رو می
خوردن ولی االن از لو رفتن هراس دارن».



853 K views

یکی از راه های «تامین زمین مورد نیاز ساخت و ساز
مسکونی»یا«تامینعرصهبرایگسترشغیرمنفصل
شهرها»ایجادشهرهایجدیدبودهوبرهمیناساس
وزارتمسکندردهههای 70تااوایلدهه 90واکنون
وزارت راه و شهرسازی یکی از اولویتهای اصلی
خود و مجموعه دولت برای موضوع توسعه شهرها و
تنظیم بازار مسکن را بر «اولویت سرمایهگذاری توام
دولــت و بخشخصوصی در شهرهای جدید» قرار
داده وبناستبخشبزرگیازوعدهساخت  4میلیون
مسکن در شهرهای جدید اتفاق بیفتد .بد نیست
قبل از پرداختن به شهرهای جدیدی که قرار است در
سواحل مکران بنا شود این نکته را بیان کنیم که طبق
اطالعات و آمار رسمی مربوط به روند جذب جمعیت
درشهرهایجدیدکشور،جمعیتساکندر 20شهر
جدیددرسال 97به 944هزارو 640نفررسیدکهدر
مقایسه با جمعیت سال 88در این شهرها 2/6،برابر
شده است .رشد  160درصدی جمعیت شهرهای
جدید طی  10سال ناشی از «روند رو به رشد قیمت
مسکن»و«توسعهتدریجیشهرهایجدید»است.
▪چگونگیسکونت600هزارنفردرسواحلمکران                 

356 K views

نقدیبرنقدتلویزیون!

 60درصدمعتاداندرتهران!

نقد پیانو نوازی رامین رضائیان در برنامه فوتبال
 120با نقد و توجه کاربران مواجه شد .ماجرا از این
قرار است که مدافع ایرانی تیم السیلیه قطر چند
روز قبل ویدئویی از خودش در حال پیانو زدن منتشر
کرد که واکنشهای زیادی را در پی داشت .اما برنامه
فوتبال  ۱۲۰در بخش فان برنامه که توسط ابوطالب
حسینی اجرا می شود در این بخش در حالی رضائیان را
نقد کردند که پیانوی جلوی او را شطرنجی کرده بودند.
کاربری نوشت« :خب چه کاریه وقتی نمی تونید پیانو
رو نشون بدین پیانونوازی یک بازیکن رو نقد می
کنید که این جوری بشه ».کاربر دیگری نوشت« :االن
موضوع نقد خود صدا و سیما بود یا حرکت رضائیان
!خود ابوطالب یه لحظه به نظرم هنگ بود که باید چه
کسی رو نقد کنه».

صحبت های شهردار تهران درباره حضور  60درصد
معتادان کشور در تهران بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .زاکانی در نشستی که با ریاست فدراسیون
کشتی داشت ،گفت« :از  21هزار معتاد  60درصد
آن ها در تهران هستند که هزار نفر آنها از بانوان
هستند ».او همچنین گفته « :تا امروز شهرداری با
معتاد متجاهر کاری نداشت و آن را نوعی سبک زندگی
می دانست ،اما اعتقاد ما این است که آن ها خواهر،
مادر ،برادر و پدران ما هستند و شهرداری خود را
مسئول می داند و پای کار است تا معتادان متجاهر را
سامان دهی کند ».کاربری نوشت« :قطعا سامان دهی
معتادان متجاهر خوبه ولی بهتره از کودکان کاری که
زباله گردی می کنن غافل نشن چون درصد باالیی از
همین کودکان ،معتادان متجاهر آینده خواهند بود».

یکی از شهرهای جدید که در سال  1397در سواحل
مکران ثبت شد و در سال  1398به طور رسمی آغاز
به کــار کــرد ،شهر «تیس» اســت .ایــن شهر در فاصله
بین شهرستان کنارک و شهرستان چابهار در زمینی
حدود  ۴۰۰۰هکتار احداث شده است .شهر جدید
تیس اولین شهر جدید ساحلی کشور و اولین شهر از
نسل نوین شهرهای جدید کشور محسوب میشود.
به گفته وزیــر مسکن و شهرسازی در شهر تیس هم
اکنون عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن برای
 ۵۰هزار واحد آغاز شده است .در جاسک نیز طراحی
شهر جدید در حال انجام و قرار است در مجموع در
سواحل مکران برای ۶۰۰هزار نفر مسکن ساخته شود
که کارکرد اصلی این شهرها که در ساحل قرار دارند
مبتنی بر گردشگری و مسکونی باشد .با توجه به نگاه
کارشناسان به ساخت شهرهای جدید به نظر میرسد
همچنانپهنههایدیگرایران،دارایاستعدادفراواندر
ایجاد شهرهای جدید با کارکردهای اقتصادی دیگری
همچونکشاورزی،آموزشیوتحقیقاتی،فناوریهاینو،
بازرگانی،جهانگردی،گردشگریو...باشد.

تیک تاک به عنوان اپلیکیشن محبوب سال انتخاب شد ،سرگذشت این اپ و تاثیرش
بر شبکه های اجتماعی چیست و چالش دولت قبلی آمریکا با آن بر سر چه بود ؟
حمیدرضاحالجیان -براساسنموداریکهدیروزسایتفورچونازوضعیتدانلودشبکههایاجتماعیونرمافزارهایسرگرمی
محبوب در حدفاصل 2012تا 2021منتشر کرده ،تیکتاک با وجود سابقه کمتر از دیگر شبکههای اجتماعی توانست ه است
رقباراپشتسربگذاردوبهاپلیکیشنمحبوبسال 2021تبدیلشود.خبریکهنشانمیدهد برخیحساسیتهارویاین
اپلیکیشن به چه دالیلی بوده است .بد نیست بدانید که ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود  ،برای لغو امتیاز تیک تاک در
آمریکاتالشزیادیکرد.ترامپدراوایلآگوست 2020دستورالعملیرابرایمجازاتاتباعآمریکایاشرکتهایاینکشور کهبا
تیکتاکواردمعاملهبشوند،امضاکرد.اوهمچنین 14،آگوست 2020بهشرکتچینیبایتدنسدستورداد؛بهدلیلنگرانی
دربارهامنیتملی،سهامخوددرتیکتاکراظرفمدت ۹۰روز واگذارکند.البته بهگمانبرخیازتحلیلگراندرگیریترامپبا
تیکتاک،سویههایاقتصادی داشتوعلتاصلیآنجنگتجاریآمریکاباچینبودبهطوریکهچیندرمجمعسازمانتجارت
جهانی wtoاقدامات آمریکا را خالف مقررات این سازمان دانسته و ارائه نکردن مدرک از سوی آمریکا را گواهی بر سوء استفاده
این کشور از مقررات توصیف کرده است .البته جو بایدن دستور ترامپ درباره محدودیت های تیک تاک را لغو کرد .در ادامه
اینگزارش بهسرگذشتاین اپلیکیشنو برخیآمارهاازنقششبکههایاجتماعیدرزندگیامروزبشر،نگاهیانداختهایم.
▪انقالبتیکتاکی

اگرخواهانکشفدلیلکشمکشهابینترامپوترامپیستها
بادیگرمسئوالنآمریکاییدراینزمینهباشیم؛احتماالمیتوانیم
جــواب را از دل ظهور پدیده جدیدی درآمریکا ،تحت عنوان
 tiktokrevolutionیا «انقالب تیک تاکی» پیدا کنیم .اول باید
بدانیمداستانراهاندازیتیکتاک،باداستانهایافسانهایکه
قب ً
الشنیدهایممتفاوتاست.اینبرنامهاینیستکهتوسطچند
دوست ساخته شده یا ایده آن در گاراژ خانه شان به سرشان زده
باشد .به گزارش بی بی سی ،تیک تاک ابتدا به عنوان سه برنامه
مختلف وارد بازار شد .اول ،برنامه ای به نام Musical.lyبود که
در سال  2014در شانگهای راه اندازی شد .در سال ، 2016
غول فناوری چینی بایت دنس سرویس مشابهی را در چین با نام
 Douyinراهاندازیکردکهدرعرضیکسال 100میلیونکاربر
در چین و تایلند جذب کرد .سرانجام بایت دنس تصمیم گرفت
تحت یک برند متفاوت به نام تیک تاک توسعه یابد .بنابراین  ،در
سال  Musical.ly 2018را خریداری کرد و سپس آن را جمع
آوریوگسترشجهانیتیکتاکراآغازکرد.
▪دلیلمحبوبیتتیکتاک

پایگاه خبری تحلیلی بیزینس ورلد در  20ژانویه  2020طی
یادداشتی به قلم آندره میسیگان تحت عنوان انقالب تیک تاکی
نوشت« :در فوریه  ، 2019تیک تاک به اولین بارگیری خود
رسید و فقط هشت ماه طول کشید تا نیم میلیارد کاربر به دست
آورد .از آوریل ، 2020برنامه از مرز دو میلیارد بارگیری گذشت.
هم اکنون تیک تاک 4.8میلیارد بار بارگیری شده و بیش از یک
میلیارد کاربر فعال دارد ».میسیگان نوشت« :تیک تاک ،جهان
رابهتوفانکشاندهونهتنهافیسبوک،اینستاگرامویوتیوب بلکه
حتی تلویزیون را به چالش واداشته است» .او در ادامه یادداشت
اشتوضیحمیدهد«:ویدئوهای 15ثانیهتایکدقیقهبهگونهای
طراحیشدهاندکهسریعوبسیارجذابهستند.برخالففیس
بوک  ،الگوریتم های تیک تاک انواع ویدئوهایی را که بیشتر با آن
هادرگیرهستیدوبیشترینزمانرادرآنمیگذرانیدبهشماارائه
میدهد».بهعبارتدیگر،شمافقطازویدئوهایموردعالقهخود
تغذیه می کنید و این باعث اعتیاد می شود .مطالعات نشان می
دهد که کاربران تیک تاک به طور متوسط روزانه  81دقیقه در
برنامهایکهبهطورمتوسط 16باردرروزبازمیکنند،وقتصرف
میکنند.کاربرانچهاربرابرزمانبیشترینسبتبهاینستاگرام
در تیک تاک صرف می کنند ،این در حالی است که  62درصد
کاربران تیک تاک بین  10تا  29سال سن دارند .این جمعیت
سنینشاندهندهبزرگترینبازارکاالهایمصرفیاست».
▪بستریبراینظراتنوجوانها

نیویورک تایمز در  10مارچ  2019در یادداشتی تحت عنوان:
«چگونه تیک تاک در حال بازنویسی جهان است» نوشت« :تیک
تاک شیوه کار رسانه های اجتماعی را تغییر می دهد؛ حتی اگر
از آن اجتناب کنید .این پلتفرم ،بسیاری از مفروضاتی را که دیگر
بسترهای اجتماعی بر اساس آن ساخته شده اند ،کنار خواهد

گذاشت ».اما با تمام این ویژگی ها و موفقیت ها برای تیک تاک،
عمق تاثیر گذاری آن را باید در طول دوران اعتراضات آمریکایی
ها در سال  2020در حمایت از جنبش جان سیاهان مهم است
،دنبال کرد به طوری که خبرگزاری الجزیره یک ماه پس از قتل
جورجفلویدبیانکرد:تیکتاککهدرقامتیکپلتفرمسرگرمی
درگوشهایازاینترنتقرارداشت؛باتصاویریازاعتراضاتآمریکا
علیه نژادپرستی فوران کرد )BlackLivesMatter#( .تا 24
اکتبر 2021حدود 29میلیاردباردرتیکتاکدیدهشدهاست.
تاثیر هشتگ ها آن قدر زیاد بود که برخی از سایت ها مانند adlو
 CNNمطالبخودراباعنوانازهشتگتاجنبش-جانسیاهان
مهماست-منتشرمیکردند .درهمینزمینهخبرگزاریرویترز
ظهور تیک تاک را به عنوان بستری برای گفتمان سیاسی برای
نوجواناندانستوآنرامانندنقشتوئیتردراعتراضاتبهارعربی
درسال 2011ونقششبکهتلویزیونیکابلی MTVدرحمایتاز
رایدهندگانجواندراوایلدهه 1990بیانکرد.
▪نقشروزافزون شبکههایاجتماعی

همه این ها را در کنار حضور کمتر از حد انتظار مردم در تجمع
انتخاباتی ترامپدرتولسادر 20ژوئنبگذاریدکهبههمتکاربران
تیک تاکی ضد ترامپ در خرید بلیت های نشست اتفاق افتاد و
همچنین تولید حجم زیادی از داده های بد برای کمپین تبلیغاتی
ترامپ توسط همین پلتفرم را به یاد آورید؛ حاال شاید کمی بیش از
قبل ،این موضوع قابل فهم باشد که چرا ترامپ و ترامپیست ها با
توئیتر و تیک تاک و ...سر جنگ دارند و مصر هستند همچنان با
پلتفرم خود ،نفوذشان را در شبکه های اجتماعی حفظ کنند .اما
بایدبدانیم،تیکتاکباهمهسروصداییکهدارد،تنهانوککوهیخی
است که شبکه های اجتماعی در بستر اینترنت در هزاره موسوم به
ارتباطات،ایجادکردهاند.امروزانسانهادرسراسرجهانآنچنان
بهشبکههایاجتماعیوابستهاندکهتصورجهان،بدونارتباطات
مجازیتنهادرحدیکایدهبرایساختفیلمهای هالیوودی،خوب
بهنظرمیآید.شرکتآلمانیتحلیلداده Statistaدر 10سپتامبر
 2021در خالل پژوهشی اظهار می کند :رسانه های اجتماعی
بخشی جدایی ناپذیر از استفاده روزانه از اینترنت هستند .به طور
متوسط ،کاربران اینترنت روزانــه  144دقیقه را در رسانه های
اجتماعی و برنامه های پیام رسان می گذرانند .استفاده از رسانه
های اجتماعی یکی از محبوب ترین فعالیت های آنالین است .در
سال  ،2020بیش از  3.6میلیارد نفر در سراسر جهان از رسانه
های اجتماعی استفاده می کردند که پیش بینی می شود این رقم
درسال 2025به 4.41میلیاردنفرافزایشیابد.مجلهفوربزدر29
می  2018نوشت :شبکه های اجتماعی تقریب ًا  8.3میلیارد دالر
از تبلیغات در سال  2015به دست آوردند .همچنین 38 ،درصد
از سازمان ها در طیف گسترده ای از صنایع ،بیش از  20درصد از
کل بودجه تبلیغاتی خود را در کانال های رسانه های اجتماعی در
سال 2015صرفکردند.ایندرحالیاستکهضریبنفوذشبکه
اجتماعیاز 2015تا 2020بیشاز 30درصدرشدداشتهاست؛
اینرقمتاسال 2025نسبتبه 2015حدود 2برابرخواهدشد.

