سه شنبه  5اسفند 1399
سال بیست و هفتم
شماره 7574

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

«کرونا» حضور کاربران در شبکه های اجتماعی را افزایش داد
خبرنگار

شــیوع کرونــا در ســال  ،2020قرنطینــه و خانــه
نشــینی مردم سبب شد تا تعداد بیشتری از مردم
جهــان ،آنالیــن شــوند و از قابلیتهــای مختلــف
اینترنــت از جمله تجارت الکترونیک ،شــبکههای
اجتماعی ،پرداختهای موبایلی و ...بهره بگیرند.
محدودیتهــای ناشــی از کرونــا و قرنطینه ســبب
شــد در طول ســال  2020تعــداد زیــادی از کاربران
بــه شــبکههای اجتماعی روی خوش نشــان دهند
و تعداد کاربــران این اپلیکیشــنها روند صعودی
داشــته باشــد به گونهای که گزارش Digital 2021
نشان میدهد تعداد کاربران شبکههای اجتماعی
در سال  2020سریعترین رشد را در  3سال گذشته
داشــته اســت و روزانــه 1.3میلیون کاربــر جدید به
عضویت شــبکههای اجتماعــی درآمدهاند یعنی
این اپلیکیشــنها هر ثانیه  15کاربــر جدید را پذیرا
بود هاند.
ëëگزارش دیجیتال 2021
مؤسسه پژوهشی کانادایی  Hootsuiteو همچنین
آژانــس شــبکه اجتماعــی  We are Socialبتازگــی
گــزارش وضعیت دیجیتــال جهان در ســال 2021
را ارائــه دادهانــد .طبــق ایــن گــزارش ،در ابتــدای
ســال  2021جمعیت جهان بــه  7.83میلیارد نفر
رســیده و گزارشهای ســازمان ملل نشــان از رشد
یــک درصــدی جمعیت دارد بــه این معنــا که در
یــک ســال گذشــته ،جمعیت جهــان بیــش از 80
میلیــون نفر افزایش یافته اســت .میزان اســتقبال
مــردم از اینترنت و حضور آنهــا در فضای مجازی
هم در یک ســال گذشــته روند صعودی چشمگیر
و مناســبی داشــته کــه البتــه بســیاری ،دلیــل آن را
پاندمــی کرونــا و الــزام رعایت فاصلــه اجتماعی،
دورکاری ،آمــوزش آنالیــن ،توســعه تجــارت
الکترونیک و خرید آنالین و ...میدانند.
طبق ایــن گــزارش در ژانویه  2021تعــداد کاربران
اینترنــت در سراســر جهــان بــه  4.66میلیــارد نفر
رسیده که این رقم  316میلیون نفر بیشتر از ژانویه
ســال گذشته است و افزایشــی 7.3درصدی نشان
میدهــد کــه بدین ترتیــب ضریب نفــوذ اینترنت
جهان به  59.5درصد رسیده است.
در این گزارش همچنین عنوان شــده اســت که در
ســال  2020عالوه بر کاربران اینترنت ،شــاهد روند
صعــودی تعــداد کاربــران شــبکههای اجتماعــی

بودهایم به گونهای که آمار نشان میدهد در ژانویه
 2021حــدود  4.2میلیــارد نفــر از جمعیت جهان
روی شــبکههای اجتماعــی فعالیــت دارند که این
رقم نســبت به ژانویه  2020افزایشــی  490میلیون
نفــری را نشــان میدهــد کــه معــادل رشــد13.2
درصدی اســت .این گزارش همچنین یادآور شده
است که تعداد کاربران شبکههای اجتماعی اکنون
بــا بیش از  53درصــد کل جمعیت جهان برابری
میکنــد .ایــن بدان معناســت کــه درحــال حاضر
بیــش از نیمــی از جمعیــت کــره زمیــن حداقل از
یک شبکه اجتماعی استفاده میکنند که البته این
تعداد هر ســال افزایــش مییابد هرچند در ســال
 2020بهدلیل شــیوع کووید 19و دردسرهایش ،این
رشد جهشی بوده است.
ëëاین کاربران آنالین
امــا کاربــران جهــان چنــد ســاعت از وقت خــود را
آنالین هســتند و در اینترنت به سر میبرند؟ طبق
گزارش مؤسسه پژوهشی  Hootsuiteو آژانس We
 ،are Socialکاربران جهان از طریق وسایل مختلف
در مجمــوع روزانه  7ســاعت را در اینترنت ســپری
میکنند و به این ترتیب میتوان گفت که حدود 48
ساعت یعنی  2روز کامل را در هفته آنالین هستند.
اگر متوســط خــواب روزانه فرد را  7تا  8ســاعت در
نظر بگیریم ،این بدان معناست که کاربران جهان
بهطــور متوســط  42درصد از زمان بیــداری خود را

آنالین هستند و در اینترنت و شبکههای اجتماعی
و ...پرســه میزنند .ایــن ارقام که مربــوط به ژانویه
سال  2021میشود ،رشد  4درصدی ساالنه را نشان
میدهد که رقم مناسبی است.
در این گزارش میزان حضور کاربران در شبکههای
اجتماعــی نیــز از چهارماهــه ســوم ســال  2015تــا
چهارماهــه ســوم ســال  2020بــه تفکیــک مــورد
بررســی قرار گرفته اســت .ارقام این گزارش نشان
میدهد که کاربران دنیا در چهار ماهه ســوم 2015
روزانــه یــک ســاعت و  51دقیقــه در شــبکههای
اجتماعــی حضــور داشــتند که ایــن رقــم در چهار
ماهه ســوم ســال  2016با  14.8درصــد افزایش به
 2ســاعت و  8دقیقه رســید .در نهایت این گزارش
نشــان میدهــد بــه طــور متوســط میــزان حضــور
کاربــران جهــان در شــبکههای اجتماعی در ســال
 2020رشــدی چشــمگیر داشــته و ایــن زمــان به 2
ساعت و  25دقیقه رسیده است.
البته باید گفت که میزان حضور کاربران جهان در
اینترنت و شبکههای اجتماعی در مناطق مختلف
جهــان با یکدیگــر متفاوت اســت و همگــی از این
الگو پیروی نمیکنند .بهعنوان مثال در آمار ژانویه
 2021نشــان داده شده اســت که کاربران فیلیپینی
همچنان با  4ســاعت و  15دقیقه حضور روزانه در
شــبکههای اجتماعی صدرنشــین جهان هستند و
بیش از مردم ســایر نقاط جهان در اپلیکیشنها و

اخبار

میترا جلیلی

شــبکههای اجتماعی وقت گذرانــی میکنند .پس
از فیلیپین نیز کلمبیــا در رده دوم جهان قرار دارد
کــه کاربرانش نیم ســاعت کمتــر از فیلیپینیها در
شبکههای اجتماعی فعالیت دارند.
امــا ایــن ســکه روی دیگــری هــم دارد و در ســوی
دیگر ماجــرا کاربران ژاپنی کمتریــن میزان حضور
روزانــه در شــبکههای اجتماعی را دارنــد .کاربران
ژاپنــی روزانــه کمتــر از یک ســاعت ( 51دقیقه) در
شــبکههای اجتماعی پرســه میزنند کــه البته این
رقــم 13درصــد باالتر از رقمی اســت کــه در مدت
مشابه سال گذشته توسط این مؤسسات پژوهشی
برای کاربران ژاپنی اعالم شده بود.
طبق پیشبینی محققان این مؤسسات پژوهشی،
اگــر میزان اســتفاده از اینترنت در جهان به همین
منــوال پیش بــرود و چیــزی تغییر نکنــد ،در طول
ســال  2021کاربــران اینترنــت در جهان حــدود 12
تریلیــون ســاعت ،آنالین خواهند بــود که این رقم
معــادل بیــش از  1.3میلیــارد ســال اســت .پــس
بیدلیل نیســت کــه برای بســیاری ،تصــور زندگی
بــدون شــبکههای اجتماعــی ،تلفــن همــراه یــا
اینترنت غیرممکن است.
ëëگوشیهای هوشمند برنده مسابقه
اما کاربران برای دسترسی به اینترنت و شبکههای
اجتماعــی بیشــتر از کــدام وســیله دیجیتــال بهره
میگیرنــد؟ این گزارش نشــان میدهد که بیشــتر
کاربــران دنیــا ترجیــح میدهنــد از گوشــیهای
هوشــمند خــود بــرای فعالیــت در شــبکههای
اجتماعــی و اپلیکیشــنهای پیام رســان اســتفاده
کننــد .طبــق ایــن گــزارش ،مجمــوع جمعیــت
کاربرانی که از طریق گوشی هوشمند به شبکههای
اجتماعــی ســر میزننــد 4.15 ،میلیــارد نفــر در
جهان اســت که ایــن رقم  98.8درصــد از کاربران
شبکههای اجتماعی را شامل میشود.
اطالعــات ایــن گــزارش همچنین نشــان میدهد
امــروزه  5.22میلیارد نفر از تلفن همراه اســتفاده
میکننــد کــه ایــن رقــم معــادل  66.6درصــد از
جمعیــت جهان را پوشــش میدهد .همچنین در
یک سال گذشته مجموع ارتباطات موبایلی جهان
افزایش  72میلیون نفری داشــته و در ابتدای سال
 2021این رقم به  8.02میلیارد عدد رسیده است.
همچنیــن محققــان معتقدنــد کاربــران روزانــه
3ساعت و  39دقیقه از اینترنت تلفن همراه خود
اســتفاده میکنند درحالــی که تماشــای تلویزیون

توســط آنان تنها به  3ساعت و  24دقیقه میرسد.
بنابرایــن در میدان مســابقه اینترنــت و تلویزیون،
این اینترنت اســت که گوی ســبقت را ربوده است.
کاربران اینترنت روزانه بیش از  2ســاعت از طریق
تلفن همراه ،تبلت یا لپ تاپ خود بهطور متوسط
در حدود  7اکانت در شبکه اجتماعی خود حضور
مییابند.
ëëبرترین شبکههای اجتماعی جهان
اما کدام یک از شبکههای اجتماعی در سال 2020
از همــه محبوبتــر بودهانــد؟ گــزارش دیجیتــال
 2021نشــان میدهــد که درحال حاضــر حداقل 6
پلتفــرم بیــش از یک میلیــارد کاربر فعــال ماهانه
دارند و در حداقل  17شــبکه اجتماعی نیز بیش از
 300میلیون کاربر فعال دیده میشــود .همچنین
برخی از این شــبکههای اجتماعــی از نظر کاربران
با یکدیگر همپوشــانی زیادی دارند بهعنوان مثال
 85درصــد از کاربــران  16تــا  64ســاله تیــک تــاک
از فیــس بوک هــم اســتفاده میکننــد و تقریباً 95
درصــد از کاربران اینســتاگرام در این رده ســنی در
یوتیوب هم عضویت دارند.
طبق این گزارش ،در ژانویه ســال  2021همچنان
فیسبــوک بــا  2.740میلیــارد کاربر صدرنشــین
پرکاربردترین شــبکه اجتماعی به شــمار میرود
و پــس از آن ،یوتیوب بــا  2.291میلیارد کاربر قرار
گرفته اســت .واتس اپ با  2میلیــارد کاربر فعال
ماهانه در ردیف سوم و فیسبوک مسنجر با 1.3
میلیارد در ردههای بعدی قرار دارند .اینستاگرام
هــم بــا  1.221میلیــارد کاربــر پنجمیــن پلتفرم و
شــبکه اجتماعی پرکاربر جهان به شمار میرود.
ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه  4مــورد از 5
پلتفرم اجتماعی برتر جهان به اپلیکیشــنهایی
اختصاص دارد که در مالکیت فیس بوک است.
س از اینستاگرام قرار
طبق این گزارش ،وی چت پ 
گرفته است و تیک تاک با  689میلیون کاربرQQ ،
با  617میلیون و تلگرام با  500میلیون در ردههای
بعدی جــای دارند .همچنین اســنپ چت با 498
میلیــون ،پینترســت بــا  442میلیون کاربــر ،ردیت
بــا  430میلیــون و توئیتــر با  353میلیــون از دیگر
شــبکههای اجتماعی برتر محســوب میشــوند .با
توجــه به این آمار ،هیچ تعجبی ندارد که بشــنویم
کاربــران جهان در ســال  2021درمجموع به اندازه
 420میلیون ســال معادل  3.7تریلیون ســاعت از
شبکههای اجتماعی استفاده خواهند کرد.

نمایشگاه تلکام با رعایت پروتکل های
کرونایی افتتاح میشود

نمایشــگاه بینالمللــی مخابــرات ،فنــاوری اطالعــات و راهحلهــای
نوآورانه (تلکام  )۹۹امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
افتتاح میشود.
به گزارش «ایران» ،بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی مخابرات،
فنــاوری اطالعــات و راهحلهــای نوآورانــه (تلــکام  )۹۹بــا حضــور
محمدجــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات افتتاح
و آغاز به کار میکند.
ایــن نمایشــگاه از پنجــم تــا هشــتم اســفندماه در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بینالمللی تهران و با حضور شــرکتهای مخابراتی و
ارائهدهنده ســرویسهای اینترنتی همچنیــن فعاالن حوزه ارتباطات
و فناوری اطالعات برگزار میشــود .این شــرکتها هرســاله نمایشگاه
تلــکام را بهتریــن فرصت بــرای معرفی خــود و تکنولوژیهای جدید
ارتباطی و مخابراتی میدانند.
پیشازاین قرار بود نمایشــگاه تلکام  ۹۹در مهر یا دی ماه برگزار شود
ولی به خاطر مساعد نبودن شرایط و دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا
برگزاری این نمایشگاه به تعویق افتاده بود.

به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی

سومین گردهمایی روابط عمومی های
اکوسیستم فناوری و نوآوری برگزار می شود

ســومین رویــداد گــراف دی  10اســفند مــاه ســالجاری بــه میزبانــی
صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری و با بررســی تجربیات
«مسئولیت اجتماعی در ایران و جهان» برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش «ایــران» مســئولیت اجتماعی شــرکت نــهتنهــا در میان
جامعه و ذینفعان نســبت به برند شرکت آگاهی ایجاد میکند ،بلکه
تصویــری مثبت از آن را در اذهان پدید میآورد و از یکســو عملکرد
مالی شــرکت را تحت تأثیر جدی قرار داده و آن را بهبود بخشیده و از
سوی دیگر ،به تقویت ذینفعان و در شکلی فراگیرتر به حفظ و تقویت
جامعه میانجامد.
در این راســتا ،شــرکتهای پیشــرو نیز همواره به اهمیت ارتباط میان
برند یا عالمت تجاری خود با مسئولیت اجتماعی شرکت واقف بوده
و معتقدند که ســرمایهگذاری در زمینه مســئولیت اجتماعی شرکت،
برخــاف پندار برخی ،اقدامی هزینهبر نیســت .بلکــه ،اقدامی مبتنی
بر مدیریت اســتراتژیک ،در جهت ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت و
کمک به توسعه جامعه است.
بــر همین راســتا و با توجه بــه اهمیت و جایگاه این موضوع ،ســومین
ط عمومیهــای اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری
گردهمایــی روابــ 
(گــرافدی) کــه بــا حضــور جمعــی از مدیــران شــرکتهای بانکــی،
فنــاوری ،ارتباطــی و اســتارتاپی بــا هــدف انتقــال تجربــه و تعامــل
برگزار میشــود به موضوع «مســئولیت اجتماعــی در ایران و جهان»
اختصاص داده شــده اســت.الزم به ذکر اســت که گرافدی رویدادی
در حوزه روابطعمومی اســت که در نظر دارد گروهی از کارشناســان و
فعاالن این حوزه را گردهم جمع آورد و زمینهای را برای ایجاد ارتباط
پایدار و عمیق میان آنها فراهم کند.

مقدمه ای انتقادی بر

ارتباطات
سیاسی

ِهدر س��اوینی دانشآموخته رشته
علومسیاسی اس��ت و دکترای خود
را در سال  2005میالدی از دانشگاه
بیرمنگام بریتانیا اخذ کرده اس��ت.
او بیش از  15س��ال است که به کار
تدری��س و پژوه��ش در حوزههای
مختلف مرتبط با علومسیاسی ،علوم
اجتماعی ،روابط بینالملل ،ارتباطات
و مطالع��ات زنان مش��غول اس��ت.
خانم س��اوینی عالوه ب��ر تدریس
در دانش��گاههای «ایس��ت انگلیا» و
«بورنموث» ،از س��ال  2015اس��تاد
دانش��کده خبر و رسانه در دانشگاه
شهر لِس��تر واقع در مرکز بریتانیا
است .او عالوه بر کتاب حاضر ،آثار
دیگری همچون «رس��انه ،مذهب و
منازعه» (« ،)2009معضل بازاریابی
سیاس��ی» (« ،)2011تئوریه��ای
علومسیاس��ی و روابط بینالملل در
عرص��ه عم��ل» ( )2011و «فرهنگ
جنسیتی در عصر حاضر» ()2021
به رش��ته تحریر درآورده اس��ت.
همچنین بیش از  40مقاله پژوهشی
از دکتر ساوینی در نشریات معتبر
علمی نظی��ر «مطالعات سیاس��ی»،
«رسانه ،فرهنگ و جامعه»« ،مطالعات
موس��یقی» و «جنس��یت ،کار و
سازمان» منتشر شده است.

ﺗﻮ ﻫﯿﺎﻫﻮى ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎى ﻣﺤﮏ رو ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
انتشارات روزنامه ایـــران
منتـشـــــــر کــــــــرد
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  95و 88548892
تماس یا به آدرس سهروردی شمالی خیابان خرمشهر پالک  16مراجعه
فرمایید .پست الکترونیکیentesharatiran@gmail.com :

روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﺑﺎزار ﺷﻠﻮﻏﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻰ ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ و ﺣﻮاﺳﻤﻮن ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻮن ﭼﯿﺰى رو ﮔﻢ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرى ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺎزار ﺷﻠﻮغ ﻣﺤﮑﻢ دﺳﺖ ﺑﭽﻪﺷﻮن
رو ﻣﻰﮔﯿﺮن ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﮔﻢ ﺑﺸﻦ ،ﻣﺤﮏ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از  19ﻫﺰار ﮐﻮدك داره ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﺠﺎت زﻧﺪﮔﯿﺸﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮ روزﻫﺎى
ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮى ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﻢ ﺑﺸﻪ .درﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ دور ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ وﻟﻰ ﺑﯿﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻰ ،دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﮏ رو ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

