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افتتاح  ٢٧٦پروژه ارتباطی
در خراسان رضوی

ضعف ساختارهای امنیتی در سیستم فناوری
اطالعات سازمانهای دولتی

دبیر شـ ــورای عالی فضای مجازی کشور در نخستین سمینار تخصصی
کشور که چهارشنبه برگزار شد گفت :عمدهترین چالشی که سیستمهای
فناوری اطالعات در سـ ــازمانهای دولتی با آن مواجه هستند به ضعف
ساختارهای امنیتی در منابع سخت افزاری و نرم افزاری مربوط میشود.
به گزارش مهر ،سید ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به اینکه منابع سخت
افزاری و نرم افزاری مناسـ ــب امنیت در سیسـ ــتمهای سـ ــازمانی وجود
ندارد ،تأکید کرد :به دلیل نبود کارشناسی سازمان یافته و نهادی در تهیه
سـ ــخت افزارها و نرم افزارها ،شاهد این هستیم که تمامی سازمانها به
دنبال سـ ــاخت دیتاسنتر هستند و این بدان معناسـ ــت که لزوم توسعه
سیستم فناوری اطالعات مورد توجه قرار گرفته اما اجرای توسعه مزبور،
در صحنه عمل به ایجاد دیتاسـ ــنترها منتهی شـ ــده اسـ ــت.فیروزآبادی
گفت :تا زمانی که بانکهای اطالعاتی ،سیستمهای عامل و پلتفرمهای
ما متفرق هسـ ــتند ممکن است دهها برابر هم هزینه کنیم ولی مردم از
خدمات مناسب دولت الکترونیک برخوردار نباشند.

برگزاری کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم

دومیـ ــن کنفرانـ ــس بینالمللـ ــی سیسـ ــتمهای نوین مخابـ ــرات بیسـ ــیم (،)5G
 ۱۷اسـ ــفندماه با حمایت اپراتور اول و با حضـ ــور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
افتتاح شـ ــد.به گزارش «ایران» ،محمود واعظی وزیـ ــر ارتباطات در این کنفرانس
با اشـ ــاره به تحوالت سـ ــریع در حوزه  ICTگفت :زمانی که مجوز ارتقای نسل  ۳و ۴
به اپراتورها داده شـ ــد ،قرار بود ظرف  ۳سال این فعالیت انجام شود ،اما در عمل
اپراتورها در کمتر از ۶ماه به هدف خود دست یافتند ،در چنین شرایطی باید تحلیلی
از وضع موجود انجام دهیم تا همزمان با تحوالت تکنولوژی بتوانیم خدمت ارائه
دهیم .وی با بیان این موضوع که برای ورود به  5Gو فناوری اینترنت اشـ ــیا ()IOT
باید از تجربیات جهانی و تربیت نیروهای متخصص بهره گرفت ،گفت :حتماً باید
یک شبکه مطمئن و امن داشته باشیم چون امنیت و حریم خصوصی کاربران به
اندازه سرعت و کیفیت اهمیت دارد.
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دردسرهای «سلفی» با صدراعظم آلمان ادامه دارد

ناکامی پناهجوی سوری در شکایت علیه «فیس بوک»
میثم لطفی

یکی از پناهندگان ســـوری کـــه با «آنگال
مـــرکل» صدراعظـــم آلمـــان عکـــس
ســـلفی گرفته بود ،در جریان تالشهای
خود برای شـــکایت از شـــبکه اجتماعی
فیسبوک که با انتشـــار چندین مطلب
او را بـــا عامـــان حمالت تروریســـتی در
ارتباط خوانده بود نتوانست به نتیجهای
برسد.
در این عکس شخصی به نام َ
«آنس
ُم َدمنی» متولد شـــهر داریـــا در نزدیکی
دمشق در جریان بازدید «آنگال مرکل»
از محـــل اســـتقرار پناهنـــدگان در شـــهر
برلیـــن در کنـــار او ایســـتاد و یک عکس
ســـلفی گرفت .تاریخ این اتفاق مربوط
به سپتامبر  2015بود و طولی نکشید که
با دســـتکاریهای مختلف در فتوشـــاپ
در ظاهـــر و هویـــت «آنـــس مدمنی» او
بهعنـــوان یکـــی از عامـــان جنایـــات
و حمـــات تروریســـتی سراســـر اروپـــا
معرفی شـــد .این مســـأله کـــه زندگی
ً
کامـــا مختل کرده
پناهنـــده ســـوری را
بـــود باعث شـــد او از شـــبکه اجتماعی
فیسبـــوک شـــکایت کنـــد کـــه هفتـــه
گذشته اعالم شد اقدامات قضایی وی
به هیچ نتیجهای نرسیده است.
ëëدردسرهای شبکه اجتماعی
ژانویه امســـال یعنی حـــدود دو ماه
قبـــل وکیـــل « َمدمنـــی» یک شـــکایت
مقدماتی علیه شعبه شرکت فیسبوک
در اروپـــا ترتیـــب داده بـــود و در عنـــوان
پرونده نوشـــته شـــده بود« :تالش برای
جلوگیـــری از فعالیتهـــای فیسبوک
در انتشـــار عکـــس افتراآمیـــز و جعلـــی
پناهنده سوری «آنس مدمنی» مبنی بر
اتهامات وارد شده به او برای شرکت در
حمالتتروریستی».
بـــا همه این جریانـــات ،دادگاه عالی
«ُورزبـــورگ» یکی از شـــهرهای جنوبی
آلمان سهشنبه گذشـــته پرونده قضایی
مدمنی را رد و قاضی اعالم کرد بر اساس
قوانیـــن موجـــود ،فیسبـــوک موظـــف
نیســـت به صورت فعاالنه پســـتهای
جعلی یا افتراآمیز را ردیابی ،شناسایی و

حذف کند و این شبکه اجتماعی در این
زمینه مرتکب هیچ گونه تخلفی نشده و
در هیچ گونه فعالیت مخرب مشارکت
نداشته است.
«چان-یو جـــون» وکیل این پناهنده
ســـوری امیدوار بـــود پرونـــده او تأثیرات
قابـــل مالحظـــهای بـــر رونـــد فعالیت
بزرگترین شبکه اجتماعی جهان بگذارد
و باعث شود فیسبوک با تغییر قوانین
فعالیتهـــای خـــود از ایـــن پـــس تمام
مطالـــب و عکسهـــای افتراآمیـــز کـــه
کاربران را دچار مشـــکل میکند ،ردیابی
و حـــذف کنـــد و زمانی که ایـــن مطالب
دست بهدست منتشر میشوند و توسط
کاربـــران جهانـــی به اشـــتراک گذاشـــته
میشوند ،جلو روند مذکور را بگیرد .این
پرونده به منظور حمایت هرچه بیشـــتر
از حقـــوق کاربران و جلوگیری از انتشـــار
گسترده مطالب افتراآمیز صورت گرفت
که هر کدام از آنها میتواند مشـــکالت و
اختالالت فـــراوان در روند زندگی مردم
ایجاد کند.
گـــروه حقوقـــی فیسبـــوک در
جریـــان پرونده پناهنده ســـوری بر این
مســـأله تأکید داشـــت که در این زمینه
هیچ گونـــه «نرمافـــزار معجزهگـــر»
ســـاخته نشـــده اســـت که بـــه صورت
خـــودکار بتواند عکسهایـــی که از قبل
منتشـــر شـــدهاند را حذف و از انتشـــار
مجدد آنها جلوگیری کند.
ëëمحتوای اینترنتی افتراآمیز
بـــا اعـــام رأی دادگاه آلمـــان در
سهشـــنبه گذشته ،یکی از ســـخنگویان
شـــبکه اجتماعـــی فیسبـــوک بـــه
روزنامـــه گاردیـــن توضیـــح داد« :مـــا
درک میکنیـــم کـــه این شـــرایط برای
آقـــای مدمنـــی مشـــکالت فراوانـــی
ایجاد کـــرده اســـت .به همیـــن خاطر
مـــا پـــس از دریافـــت بیانیه رســـمی از
ســـوی نماینـــده قانونی آقـــای مدمنی
دسترسی به محتوای مذکور را متوقف
کردیم و تـــاش میکنیـــم از این پس
به دنبال دریافـــت گزارشهای اصلی
در مـــورد محتـــوای مرتبـــط بـــا آقـــای
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وزیـ ــر ارتباطات و فناوری اطالعات درسـ ــفر به اسـ ــتان
خراسـ ــان رضوی اقدام به افتتاح  ٢٧٦طرح مخابراتی
با سـ ــرمایهگذاری  ٧١٥میلیـ ــارد ریال کرد.بـ ــه گزارش
«ایـ ــران» ،محمود واعظی از بهرهبـ ــرداری طرح بزرگ
اشـ ــتغال حوزه  ICTدر اسـ ــتان خراسـ ــان رضوی در فروردین سـ ــال آینده خبر داد
و گفت :با زیرسـ ــاختهایی که در استان خراسـ ــان رضوی فراهم شده است زواری
که برای زیارت مشـ ــرف میشـ ــوند هیچ مشـ ــکلی در اسـ ــتفاده از خدمات صوت و
اینترنت نخواهند داشـ ــت .وی با اشاره به اولویت اشتغال در دولت یازدهم افزود:
برنامهریزی را یک سال و نیم گذشته طوری انجام دادیم تا توسعه  ICTدر خدمت
اشـ ــتغال دانش بنیان باشد و برای فارغالتحصیالن مختلف شغل ایجاد کنیم که
از طریق وام وجوه اداره شـ ــده کمکهایی را به شرکتهای دانش بنیان ،گروههای
فعال این حوزه و صاحبان اپلیکیش ـ ـنها از این طریـ ــق ارائه دادیم .باالترین مقام
مسـ ــئول حوزه  ICTکشـ ــور تصریح کرد :طرح بزرگی را با وزارت تعـ ــاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،اسـ ــتانداری خراسـ ــان رضوی و بخش خصوصی برای اشـ ــتغال دنبال
میکنیم که انشـ ــاءاهلل در فروردین به بهرهبرداری میرسانیم که بر همین اساس
ظرف یکسال آینده تعداد قابل توجهی شغل ایجاد کند .از پروژه های افتتاح شده
مـ ــی توان به توسـ ــعه  ، ADSLنصب و راه اندازی کافوی نوری برای توسـ ــعه تلفن
ثابت ،توسـ ــعه بستر انتقال جنوب ،غرب و شـ ــرق خراسان رضوی  ،توسعه شبکه
انتقال شهرک صنعتی نیشابور و نیز ساخت سایت  3Gو  4Gاشاره کرد.
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«ëëآنَـــس ُمدَمنـــی»درجریـــانبازدید«آنـــگالمـــرکل»ازمحلاســـتقرارپناهندگاندرشـــهربرلین
در کنار او ایستاد و یک عکس سلفی گرفت .تاریخ این اتفاق مربوط به سپتامبر 2015بود و طولی نکشید
که با دستکاریهای مختلف در فتوشـــاپ در ظاهر و هویت «آنس مدمنی» او به عنوان یکی از عامالن
جنایاتوحمالتتروریستیسراسراروپامعرفیشد.
ëëوکیـــل این پناهنده ســـوری امیدوار بود پرونـــده او تاثیـــرات قابل مالحظهای بـــر روند فعالیت
بزرگترین شـــبکه اجتماعی جهان بگذارد و باعث شـــود فیسبوک با تغییـــر قوانین فعالیتهای
خـــود از این پس تمام مطالب و عکسهـــای افتراآمیز که کاربران را دچار مشـــکل میکند ،ردیابی
و حذف کند
ëëوکیل این پناهنده ســـوری اعالم کرد از رأی دادگاه بسیار ناامید شـــده است چرا که این دادگاه از
صدور یک حکم جزئی امتناع کرده و این در حالی است که مطلب افتراآمیز در مورد جوان سوری
همچنان در نقاط مختلف جهان در حال انتشار است.

مدمنـــی تمامـــی همکاریهای الزم را
انجام دهیم».
با وجـــود این ،وکیل پناهنده ســـوری
ضمن مطرح کردن پرونده مذکور قصد
داشـــت شـــبکه اجتماعی فیسبوک را
متهـــم کنـــد و از این طریـــق بتواند جلو
اتفاقات مشابه آتی را بگیرد .این طور که
وکیل آقای مدمنـــی میگوید ،تصویر او
همچنان در فیسبوک دســـت بهدست
میچرخد و هنوز هم هیچ اقدام رسمی
در مورد آن صورت نگرفته است.
بر اســـاس مطلب منتشـــر شـــده در
تاریخ  27دسامبر  2016مبتنی بر عکس
مذکور ادعا شـــد که مدمنـــی به یک فرد
بیخانمان در شـــهر برلین حمله کرده
و او را آتـــش زده اســـت .در کامنتهای

مربوط به این خبر جعلی نوشـــته شده
بود«:پســـر طالیـــی «آنـــگال مـــرکل» را
مشاهده کنید» .این مطلب در نخستین
روز انتشار بیش از  900بار بازنشر شد.
وکیل این پناهنده ســـوری اعالم کرد
از رأی دادگاه بسیار ناامید شده است .او
گفت« :دادگاه از صدور یک حکم جزئی
امتنـــاع کرده و ایـــن در حالی اســـت که
مطلب افتراآمیز در مورد جوان ســـوری
همچنـــان در نقاط مختلـــف جهان در
حال انتشـــار اســـت .این یک اســـتدالل
بدبینانه اســـت :این مسأله به آن معنی
است که تنها راهی که یک کاربر شخصی
میتواند جلو انتشـــار چنین تصاویری را
بگیرد این است که دو یا سه ساعت بعد
از انتشار نخســـتین عکس جعلی سراغ

یافته های یک نظرسنجی مشخص کرد

از نوع
دیگر

روی وب

ابزار پوشیدنی برای اعالم میزان آب بدن

سوسن صادقی

اندروید جدید تا اردیبهشت  ۹۶میآید؟

امنیت
آنالین

قاب
فناوري

معموالً افرادی که در محیطهای گرم کار میکنند
یا ورزشـــکارانی حرفـــهای که فعالیتهـــای زیادی
انجـــام میدهنـــد بدن آنهـــا با کمبـــود آب مواجه
شده و سالمت آنها به خطر میافتد .اخیراً از سوی
دانشـــگاهی در ایالت کالیفرنیای شمالی یک ابزار
پوشـــیدنی هوشـــمند ســـنجش آب بدن طراحی و
ساخته شده است.
این دستگاه هوشمند پوشیدنی میزان آب بدن
افراد را از طریق اندازهگیری هیدراتاســـیون پوست
تعیین و بعد به کاربر اعالم میکند که آیا بدن وی
به آب بیشتر نیاز دارد یا خیر.
تکنولـــوژی بـــهکار رفتـــه در ابـــزار پوشـــیدنی
نســـبتاً پیچیـــده و دارای  2الکتـــرود (کامپوزیـــت و
پلیمراالستیک) و ابزار نانو سیمهای نقرهای است.
این الکترودها برای نظارت بر خواص الکتریکی پوست برای اندازهگیری هیدروژن طراحی شده است.
این دســـتگاه در تمام آب و هواها و با رطوبتهای مختلف قابل اســـتفاده اســـت .سنسورهای بهکار رفته در این دستگاه در  2مدل ارائه
شده است .یک مدل آن میتواند به مچ دست بسته شود و مدل دیگر آن به قفسه سینه میچسبد در هر دو مدل طراحی شده سیگنالها
از طریق بیســـیم به نرم افزاری که روی تلفن همراه نصب میشـــود ،ارسال میشـــود.به گفته سازندگان آن ،این دستگاه برای افرادی که
دارای بیماری خاص هستند و باید میزان آب بدن آنها کنترل شود ،قابل استفاده است .به عبارتی میتواند کمبود میزان آب بدن آنها را
ردیابی و به بیمار اعالم کند.گفتنی اســـت نمونه اولیه این دســـتگاه ساخته شـــده و قرار است با قیمت ارزان در دسترس عموم قرار بگیرد
ولی هنوز از سوی سازندگان آن قیمت و زمان ورود این محصول به بازار اعالم نشده است.

theverge

اندرویـــد جدیـــد تا چند مـــاه دیگر معرفی خواهد شـــد و به نظر میرســـد
گـــوگل ویژگیهـــای میانبـــری را بـــرای راحتتـــر کـــردن کاربـــران در نظـــر
گرفته است.
سیســـتم عامل  Nاندروید اسفندماه سال گذشته قبل از برگزاری کنفرانس
اختصاصـــی گـــوگل رونمایی شـــد و تیرماه با نـــام اندروید نوقا بـــه کاربران
عرضه شد .بنابراین با نزدیک شدن به رویداد «آیاو» گوگل در سال ۲۰۱۷
که اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میشود ،انتظار میرود سیستم عامل
بعدی اندروید تا آن زمان معرفی شود.
هیروشـــی الکهایمر ،معاون ارشـــد پلتفرم اندروید ،کـــروم و گوگل پلی،
در حســـاب رســـمی توئیترش ،گیفی از بیســـکویتهای کرمدار مشـــهور
« »Oreoمنتشـــر کـــرد ،ظاهـــراً او به طـــور غیرمســـتقیم از نـــام اندروید
بعدی پرده برداشـــت که البته این اسم و همچنین ویژگیهایی که برای
اندروید جدید مطرح شده ،هنوز از طرف مقام های گوگل رسمی نشده
اســـت .گوگل در حال توســـعه نوعـــی فناوری به نام  Copy Lessاســـت
کـــه نیاز به انجـــام عملیات کپی و جایگذاری محتوا بین اپلیکیشـــنهای
مختلف را کاهش میدهد و میتواند یکی از ویژگیهای اضافه شـــده به
اندروید جدید باشد.

کد نرم افزاری ابزارهای هک سیا
منتشر می شود

ویکـــی لیکس اعالم کرده ،کد نرم افـــزاری ابزارهای هک
سازمان سیا را منتشر میکند.به گزارش واشنگتن پست،
جولیان آســـانژ مؤســـس وب ســـایت ویکـــی لیکس در
کنفرانسخبریاعالمکرددرآیندهکدنرمافزاریابزارهای
هکیکهسازمانسیابرایجاسوسیدرتلفنهاودستگاههایهوشمندبهکارگرفتهرا
منتشرخواهدکرد.ویگفت:ماتصمیمداریمدسترسیبهجزئیاتفنیاضافیرابرای
شرکتها فراهم کنیم و به این ترتیب راه حلی برای این حفرهها ارائه دهیم تا مردم
امنیت اطالعات بیشتری داشته باشند .به گفته آسانژ وقتی وصلههای امنیتی آماده
شوند،ویجزئیاتبیشتریرابهطورعمومیمنتشرمیکند.
 ëëاطالعیه اپل درباره خبر ویکی لیکس
شـــرکت اپل اعالم کرده مشغول رفع حفرههای امنیتی است که احتماالً سازمان
اطالعات جاسوسی امریکا از آنها در برنامههای جاسوسی خود استفاده میکرده
اســـت.در بیانیه اپل آمده اســـت« :اپل عمیقاً به حفظ حریم خصوصی و امنیت
مشـــتریان خود تعهد دارد و در آیفونهای امروزی از بهترین فناوریهای امنیت
اطالعات اســـتفاده میشود و ما به طور مداوم ســـعی داریم تا بهترین کیفیت را
حفظ کنیم .بســـیاری از اطالعاتی که فاش شده در آخرین نســـخه  iOSبوده ،اما
مـــا همچنان به فعالیت ادامـــه میدهیم تا به ســـرعت هرگونه نقطه ضعفی را
شناسایی و برطرف کنیم.

دسترسی یکباره به همه خدمات الکترونیکی
تاپ اپ
ماهرخ چنگیز

بـــرای انجـــام کارهـــای بانکـــی ،گرفتن
خالفـــی ،انجـــام کارهای حقوقـــی ،امور
نظام وظیفـــه و  ...در این روزهای ســـال
باید بیشتر وقت خود را در شلوغی شهر
بگذرانید .اگر نمیخواهیـــد در ترافیک
و ازدحام سرســـامآور تهـــران وقت خود
را بگذرانیـــد و در آخر هم نتوانید کارتان
را پیـــش ببریـــد ،بهتر اســـت بخشـــی از
کارهایتـــان را از طریـــق امور الکترونیکی
انجام دهیـــد .با توجه به اطالعرســـانی
ضعیـــف برخـــی از ســـازمانها ،قطعاً
بســـیاری از مـــا نمیدانیـــم چـــه اموری

در ســـازمانها بـــه صـــورت الکترونیکی
در اختیـــار کاربران قرار میگیـــرد .برای
آشـــنایی بیشـــتر با خدمات الکترونیک
مختلـــف پیشـــنهاد میکنیـــم از برنامه
سامانه هوشـــمند همراه کمک بگیرید.
این برنامه به نوعی یک برنامه همهکاره
است که خدمات الکترونیکی بسیاری از
نهادهای دولتـــی و خصوصی را در خود
جای داده است.
برنامه ســـامانه هوشـــمند همـــراه ،هر
خدمتـــی که بـــه فکر شـــما برســـد را در
خودش جای داده است .از اصلیترین
اموری که میتوانید به کمک این برنامه
بخـــش یـــا تمـــام آن را انجـــام دهیـــد،
میتوان به امور الکترونیکی پلیس ،۱۰+
پرداخـــت قبـــوض و اقســـاط ،خدمات
اپراتورهـــای تلفـــن همـــراه ،خدمـــات
تماس ،پیشخوان دولت ،کدهای مخفی

و پرکاربرد اندرویـــد ،خرید بلیت تئاتر و
هواپیما ،امور شخصی و متفرقه و دیگر
خدمات الکترونیکی برای شـــهروندان
اشـــاره کرد .همچنین امور دیگری که به

دادگاه محلـــی بـــرود و از آن بخواهـــد با
انتشار بیانیه رسمی ،به شبکه اجتماعی
اعالم کند که عکس مذکور را شناســـایی
کند و البته هیچ تضمینـــی وجود ندارد
که شـــبکه اجتماعی به طـــور کامل جلو
بازنشر عکس را بگیرد».
«چان-یـــو جـــون» ،وکیـــل پناهنده
سوری در پرونده مطرح شده اعالم کرد،
بر اساس انتشار و بازنشر گسترده عکس،
آقای مدمنی تهدید به مرگ شده است
و او نمیتوانـــد بیش از ایـــن پرونده را به
صورت شـــخصی پیش ببرد و هماکنون
فشار اصلی بر قانونگذاران است تا برای
شـــبکههای اجتماعی جرایـــم نقدی در
نظر بگیرند که هر زمان از اجرای قوانین
ســـر باز زدند و باعث شدند به این شکل

صورت آنالین امکانپذیر نیســـت و نیاز
بـــه حضور فـــرد در ارگانهـــای مربوطه
دارد را نیـــز میتوانید در این برنامه پیدا
کنید تا حداقـــل با روال اداری آن آشـــنا
شـــده و کمتر وقت خود را صرف رفت و
آمد و کاغذبازیهای مرسوم کنید .عالوه
بر اطالعرســـانی خدمات الکترونیکی،
شـــما در این برنامه امکان ثبت کارهای
روزانـــه خـــود را هـــم خواهید داشـــت.
میتوانید برای خود چک لیست درست
کنید ،اطالعات بانکی خـــود را ذخیره و
یادداشتهای خود را نیز در این برنامه
ذخیرهکنید.اینبرنامهبهصورترایگان
در اختیار کاربران سیستمعامل اندروید
قرار گرفته است .البته همه امکانات این
برنامه رایگان نیست و امکان پرداخت از
درون برنامه هم برای برخی از خدمات
آن در نظر گرفته شده است.

کاربران با مشـــکل مواجه شوند ،جریمه
پرداخت کنند.
الزم به ذکر اســـت اوایل ســـالجاری
میـــادی آقـــای مدمنـــی بـــه یکـــی از
روزنامههای محلـــی آلمانی به نام «در
اسپیگل» گفته بود« :عالقه بسیار زیادی
بـــه شـــبکه اجتماعی فیسبـــوک دارم،
زیرا از طریق این شبکه اجتماعی موفق
شدم خانه جدید برای خودم پیدا کنم.
با وجـــود این باید بگویم کـــه به صورت
همزمان نسبت به این شبکه اجتماعی
احســـاس تنفر میکنم ،زیرا این عکس
جعلی که بـــا نرمافزار فتوشـــاپ تغییر
یافتـــه ،تمام زندگی مـــن را مختل کرده
اســـت و هماکنون نمیتوانم به جریان
عادی زندگی برگردم».
بر اســـاس انتشـــار عکـــس جعلی و
ادعاهای بعدی گفته شد آقای ُم َدمنی
در بمبگـــذاری ســـال گذشـــته فـــرودگاه
بروکـــس هم نقش داشـــته اســـت .یک
حســـاب کاربـــری ناشـــناس همچنیـــن
تصاویر دروغینی منتشـــر کرد که نشـــان
میداد مدمنـــی در حمالت تروریســـتی
مختلـــف حضـــور داشـــته اســـت و بجـــز
مشـــارکت در حمله و آتش زدن یک فرد
بیخانماندربرلین،فعالیتهایدیگری
هم در این زمینه انجام داده است.
الزم بـــه ذکـــر اســـت این پرونـــده در
حالی مطرح شد که فشـــارهای جهانی
بـــر فیسبـــوک مبنی بـــر انتشـــار اخبار
جعلـــی بســـیار افزایش یافـــت .دولت
آلمان هماکنون در حال بررسی قوانین
مربوط به شـــبکههای اجتماعی است و
در یک پرونده مجزا اعالم شـــده اســـت
که چـــون فیسبوک ظرف  24ســـاعت
نخســـت ســـخنان تنفرآمیـــز در مـــورد
دولت این کشـــور را حذف نکرده اســـت
بایـــد جریمـــهای بالغ بر  500هـــزار دالر
پرداخت کند .در پرونده دیگر فیسبوک
متهم به انتشار اخبار دروغین در جریان
برگـــزاری انتخابات ریاســـت جمهوری
امریـــکا شـــده اســـت و هنـــوز بدرســـتی
مشخص نیست نتایج این پروندهها به
چه اتفاقی ختم میشود.

از هر  10ایرانی
 6نفر عضو شبکه های اجتماعی هستند

نتایج نظر سنجی مرکز افکارســـنجی دانشجویان ایران
(ایســـپا) نشـــان میدهد کـــه از هـــر  10ایرانـــی 6 ،نفر در
شـــبکههای اجتماعی عضویت دارند ،شبکه تلگرام در
صدر شـــبکههای اجتماعی قرار دارد و بیشترین افراد عضو نیز از میان افراد
تحصیلکردهدانشگاهیهستند.
به گزارش ایسنا ،این طرح در بهمن ماه از طریق تلفنی و با حجم نمونه هزار
و  500نفر انجام شـــد 72 ،درصد پاسخگویان این نظرسنجی ساکن شهرها و
 28درصد ساکن روستا 50 ،درصد مرد و  50درصد با میانگین سنی  38سال
بودند ضمن آنکه  61درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر
از آن و  39درصـــد دارای تحصیـــات دانشـــگاهی 69 ،درصد متأهل27/5 ،
درصـــد مجـــرد و  3/5درصد هم بدون همســـر بر اثر طالق یا فوت همســـر
بود هاند.
مقایسه نتایج نظرسنجی اخیر ایسپا با نتایج نظرسنجیهای پیشین این مرکز
نشان داد که شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام روند صعودی میزان کاربر
دارند و ســـایر شـــبکههای اجتماعی مجازی در حال افول هستند .نتایج این
نظرسنجی همچنین نشـــان میدهد اکنون  59/7درصد افراد باالی  12سال
کشـــور حداقل عضو یک شبکه اجتماعی هستند که نســـبت به آذرماه سال
گذشته رشد هفت درصدی داشـــته است .مردان نسبت به زنان پنج درصد
بیشـــتر عضو شـــبکههای اجتماعی هســـتند و از بین گروههای سنی نیز گروه
سنی جوان ( 18تا  29ســـال) با  81درصد بیشترین عضویت را در شبکههای
اجتماعی دارند .گروه ســـنی  12تا  17ســـال با  67درصد ،گروه سنی  30تا 49
سال با  63درصد و گروه سنی  50سال به باال با  25درصد در ردههای بعدی
قرار دارند.
 84درصـــد افـــراد با تحصیالت دانشـــگاهی و  44درصد افـــراد با تحصیالت
دیپلم و پایینتر از آن ،عضو شـــبکههای اجتماعی هســـتند .میزان عضویت
متأهالن در شـــبکههای اجتماعی  54/7درصد و مجردان هم  76/7درصد
است .به عبارت دیگر از هر  100متأهل 55 ،نفر و هر  100مجرد 77 ،نفر عضو
شبکههای اجتماعی هستند که البته پس از کنترل متغیر سن ،مشخص شد
اختالف بین مجردان و متأهالن در مورد عضویت در شـــبکههای اجتماعی
به طور کامل ناشـــی از سن پاسخگویان است و ارتباطی با تجرد یا تأهل آنها
ندارد.در بین شـــبکههای اجتماعـــی ،تلگرام با  55درصـــد کماکان در صدر
محبوبیت قرار دارد و پس از آن ،اینســـتاگرام با  23درصد در رتبه دوم جای
گرفته اســـت .نتایج همچنین نشـــان داد میزان عضویت مردم در واتساپ
 14درصـــد ،فیسبوک چهار درصد ،وایبر دو درصـــد ،گوگل پالس دو درصد
و شـــبکههای تانگو ،توئیتر و ویچـــت هر کدام نیز کمتر از یـــک درصد بوده
است .در سال گذشته  38درصد مردم کشور عضو تلگرام بودهاند که امسال
بـــا افزایش  17درصدی به  55درصد افزایش پیدا کرده اســـت .همچنین در
ســـال گذشته  17درصد مردم عضو اینستاگرام بودهاند که این میزان در سال
جاری با رشـــد  6درصدی به  23درصد افزایش پیدا کرده اســـت البته ســـایر
شبکههای اجتماعی از سال گذشته تاکنون با کاهش عضویت مواجه بودهاند.
سرانه مصرف شبکههای اجتماعی در طول شبانه روز توسط مردم  72دقیقه
بر حسب کل نمونه و  120دقیقه بر حسب استفادهکنندگان است.
در این نظرســـنجی  90/8درصد پاســـخگویانی که عضو حداقل یک شـــبکه
اجتماعی بودهاند ،اظهار کردهاند با استفاده از موبایل هوشمند از شبکههای
اجتماعی اســـتفاده میکنند و در مرحله بعد با فاصله زیاد حدود  10درصد
گفتهاند از کامپیوتر یا لپتاپ و  4/2درصد از تبلت اســـتفاده میکنند .در این
سؤال پاسخگو میتوانست چند مورد را انتخاب کند.

