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با جعل اخبار و از بین رفتن اعتماد مردم به رسانهها صورت گرفت

افزایش سرعت انتشار ویروس «کرونا» با شبکههای اجتماعی
میثم لطفی
خبرنگار

گاردین

اپل که تولید همه محصوالت الکترونیکی
خود را به چینیها ســپرده است با انتشار
بیانیهای اعالم کرد شــیوع هرچه بیشــتر
ویــروس کرونــا روی کســب و کار آن تأثیر
مســتقیم گذاشــته اســت و در نخســتین
فصل از ســال  2020میــادی درآمدهای
این شــرکت کمتر از پیشبینیهای قبلی
خواهــد بود .در بخش دیگر ،سامســونگ
همزمــان بــا رونمایــی از پیشــرفتهترین
گوشــی هوشــمند خود توضیــح داد چند
کارخانه بزرگ چینی همکاریهای خود را
با این شرکت به حالت تعویق درآوردهاند
و بههمین خاطر نســل جدید گوشیهای
سامسونگ با تأخیر وارد بازار میشود.
دیگــر خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه
تمامــی کارخانههــای تولیــد ماژولهــای
دوربیــن و فیبــر نــوری در شــهر «ووهان»
چین تعطیل شــدهاند و خدمات مربوط
بــه نســل پنجــم شــبکههای مخابراتی یا
همان  5Gدر بســیاری از نقاط این کشــور
مختل شده است.
همچنیــن تولیــد کنســولهای بــازی
ایکسباکس وان مایکروسافت و پیاس4
سونی به کمترین میزان خود در سالهای
اخیــر رســیده اســت و بــازار جهانــی در
هفتههایاخیرکاهش 16درصدیفروش
ســاعتهای مچی هوشــمند ،رایانههای
شخصی و اسپیکرهای هوشمند را تجربه
میکند .اینها بخشــی از تأثیــرات ویروس
کرونا یا  nCoV-2019محسوب میشود و
هنوز هیچ روش درمانی برای جلوگیری از
شیوع آن کشف نشده است.
ایــن ویــروس خطرنــاک بهصــورت
همزمان بازار شبکههای اجتماعی را داغ
کرده اســت و خبرهــای جعلــی پیرامون
ایــن موضــوع بیشــتر از هــر زمــان دیگــر
در پلتفرمهــای آنالین دســت به دســت
میشــوند .بــا این توضیحات چــرا برخی
کارشناســان معتقدند که ابزارهایی نظیر

فیسبوک و توئیتر شیوع سریعتر ویروس
کرونا را باعث شدند؟
ëëاینشبکههایاجتماعیویروسی
در حالــی کــه مقامــات بهداشــت
عمومی برای توقف شــیوع ویروس کرونا
بهصورت شبانه روزی تالش میکنند ،دو
مانع اساســی را پیش روی خود میبینند:
از بین رفتــن اعتماد مردم به رســانهها و
سیســتم درمانی و انتشــار اخبــار جعلی.
آخریــن گزارشهــا ابتــای بیــش از 175
هــزار نفر به کرونا را تأیید میکند و شــمار
قربانیــان مبتال بــه این ویــروس مرگبار از
 2100نفر هم فراتر رفته است.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای
امریــکا کــه زمانی انتقــال این ویــروس از
حیوانات را تأیید کرده بود هماکنون با رد
این ســخن میگوید کرونا ،بســرعت بین
انســانها منتقل میشــود و ماســکهای
معمولی قادر نیســتند جلوی انتشار این
ویــروس را بگیرنــد .در ایــن میــان انبــوه
شــایعات مرتبــط بــا ایــن بیمــاری روی
شــبکههای اجتماعی نظیر ِردیــتِ ،ویبو،
توئیتر و فیسبوک منتشر میشود .دولت
مالزی هفته گذشته اعالم کرد پنج نفر را
به اتهام انتشــار آنالین اخبار نادرست در
مورد ویروس کرونا دســتگیر کرده اســت.
در چین و هنگکنگ نیز گروههای دولتی
ویــژه برای زیر نظر گرفتــن تمام مطالب
آنالیــن مرتبط بــا ویروس کرونا تشــکیل
شــده اســت و چینیها برای متخلفان در
ایــن زمینــه جریمههای ســنگین در نظر
گرفتهاند.
مدیر واحد بهداشت و درمان شرکت
فیسبــوک ایــن هفته بــا انتشــار مطلب
وبالگــی اعــام کــرد ایــن پلتفــرم حجــم
گستردهای از اطالعات نادرست مرتبط با
ویروس کرونا از جمله روشهای درمانی
نادرست نظیر نوشیدن مایع سفیدکننده
بــرای درمــان کرونــا را حذف کرده اســت
و تمامی هشــتگهایی را که بــه نحوی با
این بیماری مرتبط هستند در اینستاگرام
رصدمیکند.

در این میان انبوه شــایعات مرتبط با این بیماری روی شــبکههای اجتماعی نظیر ِردیتِ ،ویبو ،توئیتر و فیس بوک
منتشــر میشــود .دولت مالزی هفته گذشــته اعالم کرد پنج نفر را به اتهام انتشــار آنالین اخبار نادرست در مورد
برش
ویروسکرونادستگیرکردهاستودرچینوهنگکنگنیزگروههایدولتیویژهبرایزیرنظرگرفتنتماممطالب
آنالینمرتبطباویروسکروناتشکیلشدهاست.
ی مرکز گالوپ نشان
آخرین نظرسنج 
میدهــد میــزان اعتماد مــردم به برخی
مراکــز نظیــر دفتــر ریاســت جمهــوری،
کنگره ،روزنامهها و اخبار تلویزیونی امریکا
به کمترین میــزان خود در دهههای اخیر
رســیده اســت و شــبکههای اجتماعــی
مهمتریــن عامــل اثرگــذار در ایــن زمینه
بودهانــد .از همــه بدتــر اینکــه مــردم در
کشــورهای مختلف جهان اعتماد خود را
بــه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشــتی
و درمانــی از دســت دادهانــد و در حالــی
کــه پایان ســال  2019میــادی  36درصد
مردم نسبت به سیستم پزشکی و درمانی
اعتماد«زیاد»یا«بسیارزیاد»داشتند،این
رقم هماکنون به کمتر از  7درصد رسیده
است که پایینترین میزان اعتماد از سال
 1975تاکنــون اســت .مرکــز تحقیقاتــی
گالــوپ میگویــد ایــن بیاعتمــادی کــه

ریشــه در شــایعه پراکنیهای شــبکههای
اجتماعی دارد موجب شــده است مردم
سراغ مراکز درمانی نروند.
عواقب انتشــار اطالعات نادرست در
شــبکههای اجتماعــی بســیار خطرنــاک
اســت .زمانــی کــه اخبــار نادرســت بیــن
مردم منتشر میشود مقامات بهداشتی
و درمانــی نمیتواننــد اقدامــات الزم را
براحتــی انجــام دهنــدَ « .مــت جاکــوب»
معــاون مرکــز مدیریــت و پیشــگیری
بیماریهــای امریــکا در ایــن خصــوص
میگویــد« :ســال  2014کــه ویــروس ابوال
شیوع پیدا کرد شــاهد ترس و واهمه زیاد
بیــن مــردم بودیــم و این مســأله مــا را با
مشکالت فراوان مواجه کرد .شایعات کار
را بسیار دشــوار کرده بود ،زیرا کارشناسان
بهداشــت عمومی زمان زیــادی را صرف
میکردند تا جلوی بروز اخبار نادرست را

بگیرند و مــردم را قانع کنند تا روشهای
درمانی را به کار بندند».
رســانههای اجتماعــی مهمتریــن
عامل اثرگذار در گســترش اخبار جعلی،
نظریههای توطئه و شایعات هستند و این
اتفاق باعث میشــود مقامات بهداشتی
و درمانــی نتوانند بخوبی به وظایف خود
عمــل کننــد .مطالعــه مؤسســه فنــاوری
ماساچوســت ســال گذشــته نشــان داده
اخبــار دروغ  70درصــد بیشــتر بازخــورد
کاربران را در توئیتر بهدنبال دارند.
ëëاینفناوریهایمبتالشده
گزارشهای رســیده حاکی از آن اســت
کــه انتشــار ویــرس کرونــا تولیدکننــدگان
محصــوالت فنــاوری را بــا مشــکل مواجه
کرده است .اپل از جمله شرکتهایی است
که بیشترین آسیب را در این زمینه دید .در
حالیکهبخشاعظمگوشیهایهوشمند
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جهان در کشور چین ساخته میشود ،مرکز
تحقیقاتی گارتنر در تازهترین گزارش خود
توضیــح داد از ابتــدای ســال  2020تاکنون
تولیــد ایــن محصــول  12درصــد کاهــش
یافته اســت کــه این روند بزرگترین ســیر
نزولــی در پنــج ســال گذشــته محســوب
میشــود .زنجیــره تأمیــن نیــروی کار در
کشــور چین بسیار دشــوار شده اســت و به
تعویق افتــادن فرآیند تولید و ازســرگیری
مجــدد فعالیتهــای کاری در ایــن کشــور
شــرکتها را با مشــکل مواجه کرده است.
در ایــن میــان بســیاری از تولیدکننــدگان
گوشــی و دیگر محصــوالت الکترونیکی با
کمبــود قطعــات مواجــه شــدهاند .تعداد
زیادی از تأمینکنندگان فیبر نوری در شهر
«ووهان» چین بهعنوان منشأ اصلی شیوع
ویروس کرونا بهطور کامل تعطیل شدهاند
و این اتفــاق تولید جهانی این محصول را
 25درصد کاهش داده است .با این جریان
نصب و راهاندازی ایســتگاههای پایه برای
شــبکههای مخابراتی  5Gدر چین مختل
شــده اســت و دولت چین هم بســیاری از
پروژههای خود را به حالت تعویق درآورده
اســت .تولیدکننــدگان حافظههــای فلش
 DRAMو  NANDبــه علــت انباشــت
مواد و ســطح باالی اتوماسیون در فازهای
نیمه هادی که توســط شرکتهایی مانند
سامســونگ اداره میشــوند بشدت تحت
تأثیر قــرار گرفتهانــد .از طــرف دیگر تولید
کنســولهای بــازی هــم با مشــکل مواجه
شده است و مایکروسافت میگوید عرضه
س باکس را تا زمان
نسل بعدی کنسول ایک 
ریشــهکن شــدن ویروس کرونا بــه تعویق
میاندازد.
مرکز تحقیقاتی گارتنر پیشبینی کرده
اســت که به طــور کلی ســاعتهای مچی
هوشمند ،رایانههای شخصی ،لپتاپها
و اســپیکرهای هوشمند بیشــترین آسیب
را از ویــروس کرونــا میبیننــد و بایــد دیــد
شــرکتهای بــزرگ فنــاوری بــرای گریز از
این بحران چه روشهایی را بهکار خواهند
گرفت.

رئیــس پژوهشــگاه فضایــی ایــران در مــورد آخریــن وضعیــت
ماهوارههــای مخابراتــی ناهیــد  ۱و  ۲گفــت :ماهــواره ناهید  ۲که
اخبــــار
نمونه عملیاتی ماهواره ناهید یک اســت در ســه ماهه دوم سال
 ۹۹تحویل پرتابگر می شود.
بهگــزارش مهــر ،حســین صمیمی با بیــان اینکه ماهــواره ناهیــد یک ،ماهــواره ای
تحقیقاتی با طول عمر دو ماه است ،اظهار داشت :این ماهواره یک بستر آزمایشی
محســوب می شــود که یک ســری فناوریهایی را در داخل خود توسعه داده است.
از جملــه ایــن فناوریها میتوان به ارســال و دریافت در باند  ،KUپنل خورشــیدی
بازشونده و کنترل وضعیت سه محوره اشاره کرد.
صمیمی تصریح کرد :این فناوری ها توسط محققان پژوهشگاه فضایی توسعه داده
شــده و روی این ماهواره در محیط عملیاتی تســت میشــود .بر این اساس ماهواره
ناهیــد یک ،ماهــواره تحقیقاتی و مخابراتــی خواهد بود .رئیس پژوهشــگاه فضایی
ایران ادامه داد :ماهواره ناهید  ،۲ورژن عملیاتی شده ماهواره ناهید یک است که با
طول عمر دو سال و با امکانات به روز شده به فضا ارسال خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد :برای ماهــواره ناهید  ۲از ســامانه بومی بلوک انتقــال مداری
اســتفاده خواهیــم کــرد .بهگفتــه این مقــام مســئول ،کار نمونه مهندســی ماهواره
ناهید  ۲و نمونه کیفی آن به اتمام رسیده و پیش بینی می کنیم این ماهواره را در سه
ماهه دوم سال  ۹۹تحویل پرتابگر دهیم.
صمیمی افزود :فلسفه سامانه بلوک انتقال مداری این است که برد مداری ماهواره
را افزایــش مــی دهــد .به نحوی که پــس از آنکه ماهــواره بر ماهواره را تــا ارتفاع ۴۰۰
کیلومتــر هدایت می کنــد از آنجا به بعد بلــوک انتقال مداری می توانــد ماهواره را
تا مدار  ۷هزار کیلومتر از ســطح زمین انتقال دهد .بر این اســاس ،این ســامانه روی
ماهواره مخابراتی ناهید 2تست می شود که در مدارات با ارتفاع باالی زمین کاربرد
خواهد داشت.

ضریب نفوذ تلفن همراه  142درصدی شد

وضعیت توســعه تلفن همراه تا پایان سه ماهه سوم ســالجاری حاکی از آن است
کــه بیــش از  ۱۱۸میلیــون خط فعــال در کشــور وجــود دارد و ضریب نفوذ توســعه،
 ۱۴۲.۱۱درصد است.
بهگزارش ایســنا مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی(رگوالتوری) دربار ه وضعیت توســعه تلفن همراه در ســه ماه ه ســوم سال
 ،۱۳۹۸خطــوط واگذارشــده دائمــی  ۲۴میلیــون و  ۲۲۳هــزار و  ۵۷عــدد و خطــوط
واگذارشــده اعتبــاری  ۱۶۲میلیــون و  ۱۹۸هزار و  ۳۰عدد اســت کــه مجموع خطوط
واگذارشــده دائمی و اعتباری را به ۱۸۶میلیون و  ۴۲۱هزار و  ۸۷عدد و ضریب نفوذ
را به  ۱۴۲.۱۱درصد میرساند.
از میــان خطــوط واگذارشــده ۲۱ ،میلیــون و  ۶۰۱هــزار و  ۹۴۶خط دائمــی فعال و ۹۶
میلیون و  ۴۵۹هزار و  ۴۷۳خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی
و اعتباری فعال را به  ۱۱۸میلیون و  ۶۱هزار و  ۴۱۹عدد میرساند.
البته بیشــتر بودن ضریب نفوذ ســیمکارت از  ۱۰۰درصد ،نشــان میدهد که تعداد
ســیمکارتهای موجــود ،از جمعیــت ایــران بیشــتر اســت کــه این موضــوع اگرچه
میتواند حاکی از چند سیمکارته بودن افراد باشد ،اما نشان میدهد به احتمال زیاد
کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیمکارت هم نداشته باشد.
همچنین پوشش شهرها و روستاها و جادهها بر اساس پایینترین سطح تکنولوژی
حاکی از آن است که  ۳۰۳۵شهر و بیش از  ۱۷۴هزار کیلومتر جادهای تحت پوشش
اپراتورها قرار دارند.

