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تبدیل یک سوم شمال به ویال و آمار علی آبادهای کشور!
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انتقادهابهتوصیهموگوییبهخبرنگارافغانستان
این روزها که طالبان در افغانستان به حکومت رسیده و جنگ
در پنجشیر ادامه دارد برخی روزنامه نگاران و مستندسازان
برای روایت اتفاقات پیش آمده در افغانستان با تمام خطراتی
که ممکن است جان شان را تهدید کند ،به این کشور رفتند
تا حقایق پیش آمده را بدون قضاوت در اختیار دیگران قرار
دهند .در این بین رفتار یک مستندساز اعزامی مورد توجه
کاربران قرار گرفت و انتقادهای زیادی را هم به همراه
داشت .فردی به نام «جواد موگویی» مستندساز ایرانی به
«همایون افغان» خبرنگار افغانستانی توصیهمیکند به خاطر
جانش هم شده از گفت و گوهای چالشی با طالبان پرهیز کند
که البته خبرنگار افغانستانی در جواب او می گوید اگر جان



من باعث شود یک میلیون انسان از وقایع درست افغانستان
آگاه شوند ،مرگ من چه ترسی دارد؟ پیش از این چندین
گفت و گوی چالشی از همایون افغان با برخی مولوی های
طالبان در فضای مجازی منتشر شده بود .کاربری نوشت:
«وظیفه خبرنگار انعکاس حقیقت ماجراست نه ماله کشی».
کاربر دیگری نوشت« :قطعا همه اونایی که رفتن افغانستان
مثل ایشون نیستن و به دنبال انتشار واقعیت های طالبان
به جهانن ».کاربری هم نوشت« :خیلی هم سخت نگیرید،
می خواست دوستانه بهش بگه مراقب خودت باش ».کاربر
دیگری هم نوشت« :جناب موگویی رسالت خبرنگاری رو
بلد نیستید دوربین به دست نگیرید ».کاربری هم نوشت:
«امیدوارم مردم خوب افغانستان این رفتار رو به حساب
همه ما ایرانیها نذاشته باشن».

شرط ازدواج



نمادبقی

آمارعلیآبادهایکشور

تبدیلیکسومشمالبهویال!

گزارشی از مشهورترین علی آباد کشور در هفت صبح
منتشر شد که بخشی از آن که دربــاره آمار تعداد علی
آبادها در کشور بود ،توجه کاربران را به خود جلب کرد .در
این گزارش آمده است« :پایگاه ملی نام های جغرافیایی
ایران می گوید ایران نزدیک به  250آبادی اعم از روستا
و شهر و شهرستان با نام علی آباد دارد ولی مشهورترین
این شهرها ،علی آباد کتول است .شهری که می توان گفت
بهترین آب و هوا را در بین تمامی شهرهای استان گلستان
دارد و بیشتر شهرتش به دلیل وجود یکی از معروف
ترین آبشارهای کشورمان به نام آبشار کبودوال است».
کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :من برای اون پستچی هایی دلم
می سوزه که تا می بینن اسم علی آباد روی یک پاکت پستی
خورده دل آشوب می گیرن که این کدوم علی آباده!»

گزارش تبدیل  33درصد استان های شمالی کشورمان
در یک دوره  25ساله به مسکن و ویال واکنش های
زیادی را به همراه داشت .براساس آمارهای استخراجی
«فرهیختگان» از دادههای مرکز آمار ایران و همچنین
سامانه معامالت امالک و مستغالت کشور ،در پایان سال
 99تعداد مشاوران امالک کشور به  155هزار و 236
واحد رسیده است .در این گزارش همچنین آمده است
که  33درصد اراضی کشاورزی مازندران و گیالن در 25
سال اخیر به صورت ویال به زمین مسکونی تبدیل شده
است .کاربری درباره این گزارش نوشت« :این روزها
الیحهای با عنوان «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و
رفع موانع تولیدات کشاورزی» در مجلس داره بررسی
می شه ولی من موندم با این همه تغییر کاربری زمین
های کشاورزی با کدوم زمین می خوایم کشاورزی رو
تقویتکنیم».
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853 K views

کشف ۳۰۰میلیوندوزواکسنتقلبیدرجهان
صحبت های فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران در
خصوص آمار واکسن های تقلبی در جهان ،واکنش های
زیادی را به همراه داشت .زالی اعالم کرد سازمان جهانی
بهداشت به تازگی گزارش نگران کننده ای ارائه داد مبنی
بر این که بیش از ۳۰۰میلیون دوز واکسن کرونای تقلبی
در نقاط مختلف دنیا کشف شده است .البته این واکسن ها
در شبکه متعارف توزیع واکسن نبوده و از طریق شبکه
های موازی غیر اصولی و استاندارد ،کشف شده است.
کاربران به این موضوع واکنش نشان دادنــد .کاربری
نوشت« :چه آمار وحشتناکی بود ،تازه این تعداد کشف
شده و معلوم نیست چه تعداد کشف نشده مونده ».کاربر
دیگری نوشت« :معموال این واکسن های تقلبی به صورت
غیر رسمی و قاچاق فروخته می شه و به همین دلیل باید
مراقب این واکسن هایی که به اسم های فایزر و مدرنا
خارج از نظام واکسیناسیون کشور اومده باشید».

356 K views

شاهریموتهمرسید!
ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
در آن فردی در پارکینگ می خواهد در خودروی 206
خود را با ریموت دزدگیر باز کند که همزمان در یک خودرو
 206دیگر هم که در همان نزدیکی است ،باز می شود .این
ویدئو با واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی همراه
بود .کاربری نوشت« :یعنی اصال این خودروسازان به تنها
چیزی که فکر نمی کنن انگار امنیته و اال مگه می شه یه
سوییچ در چند تا ماشین رو باز کنه ».کاربر دیگری نوشت:
«به نظرم این آپشن جدیده خودروسازهاست که می گن
یه خودرو بخر با سوئیچش چند تا خودرو ببر ».کاربری هم
نوشت« :این اتفاق ها و نبود امنیت خودروهای داخلی هم
می تونه مصداق ترک فعل باشه و باید مدعی العموم برای
منافع عمومی مردم بهش ورود کنه».

در بــــــــــــــرزخ

با گذشت  3ماه از بازداشت مدیرعامل یک صرافی رمز ارز
چرا هنوز تکلیف کاربران آن مشخص نشده است؟
رعیت نواز -بیش از سه ماه است که سینا استوی ،مدیرعامل صرافی کریپتولند به جرم پولشویی دستگیر شده و کاربران این
صرافیرمزارزهادچارمشکلشدهاند.بعدازدستگیری،برخیمسئوالنوعدهدادندکهبرایکاربرانصرافیمشکلیبهوجود
نخواهدآمدامابرخیکاربرانشبکههایاجتماعیازمشکالتبهوجودآمدهبرایمشتریاناینصرافیگفتهاند.البتهقراربود
ازروزاولتیرفرایندحسابرسیداراییهایکاربرانصرافیکریپتولندانجامشوداماهنوزهیچخبریازتعیینتکلیفدارایی
کاربرانکریپتولندنیست.بااینحالدرادامهدرباره«سینااستوی»مدیرعاملاینصرافیودلیلبازداشتشوهمچنینازآخرین
وضعیتکاربراناینصرافینوشتهایم.
▪سینااستویکیست؟

روحبطریآبمعدنی!
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کاربران «کریپتولند»

قابلتوجهجویندگانکار

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

سینا استوی مالک و مدیرعامل صرافی کریپتولندبود که به
معامالت ارز دیجیتال می پرداخت .عالوه بر این ،توکن BRG
وقتی شب،
نیز توسط استوی در چین بنیان گذاشته شده است ،او تندیس
تنهاییفیلم
ترسناک بهترینسایتکسبوکاردرسال ۹۹راهمبهخوداختصاصداده
اما زمانی استوی شهرت پیدا کرد که اولین توئیت جک دورسی
ببینی،
بنیانگذار شبکه اجتماعی توئیتر را در یک مزایده دیجیتال به
از سایه
بطری آب قیمتبیشازدومیلیونو ۹۰۰هزاردالرخریدالبتهپیشازاین
معدنیهم نیز با پرداخت یک میلیون و  ۱۰۰هزار دالر ،یکی از توئیتهای
وحشت می جدید ایالن ماسک مدیرعامل شرکت تسال را خریداری کرده
کنی،البته بود .او خودش در یکی از گفت و گوهایش در سال 99با رسانه ها
تکوینر
این واقعا مطرحکرده بود«:مندرسال 2013میالدیبهعنوانبی 
وحشتناکه!
واردعرصهرمزارزهاشدموبهعنوانیکتریدر(معاملهگر)درآمد
خودرابهبیتکوینتبدیلمیکردم.درنهایتایدهایجادصرافی
رمزارزی در داخل ایران به ذهنم رسید .صرافی کریپتولند در
سال ( 96دقیقا  16مهر) شروع به کار کــرد ».او  25شهریور
توکن BRGرا هم در بازار رمز ارزها عرضه کرد .پس از انتشار خبر
بازداشتاستوی،توکن BRGباکاهشقیمتزیادیهمراهبود.
▪دالیل بازداشت استوی

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری در خصوصبازداشت
استوی بیانیه ای صادر کرده که در آن توکن BRGرا غیر قانونی،
بدونپشتوانهوغیرمعتبرخواندهاست.بهگزارشگرداب(مرکز
بررسیجرایمسازمانیافتهسایبری)نداشتنپشتوانه،تبلیغات
شعاری ،تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان
برای تخلیه سرمایه مردم ،موجسازی های جعلی و غیرواقعی
و همچنین قیمتسازی جعلی و  ...تنها بخشی از شاخصه
های کالهبردارانه پروژه  BRGاست .در ادامه این بیانیه آمده
است« :بهرغم هشدارهای مکرر نهادهای تخصصی و قانونی
مرتبط مبنی بر غیرقانونی ،نامعتبر و بدون پشتوانه بودن برخی
پروژهها مانند توکن  ،BRGهمچنان عدهای به دلیل نداشتن
سواد مالی و دانش سرمایهگذاری در فضای مجازی ،در دام
شیادی و اقدامات فریبکارانه کالهبرداران حوزه رمزارزها
گرفتار میشوند .از همین رو در قالب دو اقدام سلبی و ایجابی،
باید از بازنشر تبلیغات اغواگرانه
و بــدون نــظــارت کــاهــبــرداران
جلوگیری به عمل آورد و هر چه
سریع تر ،اقدامات عملی و موثر
در راستای افزایش سواد و آگاهی
عالقهمندانوفعاالناینبازار،در
دستور کار رسانهها به ویژه رسانه
ملی قرار گیرد».

▪سایتهایمشکلدار
طبقآخریناخبارمنتشرشدهاز ۱۵۰هزارکاربرصرافیکریپتولند
حدود  ۴۰هزار نفر در سایت گرداب که برای حسابرسی کاربران
صرافی در نظر گرفته شده ثبتنام کرده اند .به گزارش تجارت
نیوز،خیلیازکاربرانادعامیکنندنتوانستنددرسایتکریپتولند
ثبتنام کنند و این در حالی است که به آنها اعالم شده برای
حسابرسی،اولبایدهمهکاربراندرسایتذکرشدهثبتنامکنند.
▪ یک ادعای عجیب از سمت کاربران
برخی از کاربران کریپتولند ادعا میکنند بر اساس دادههــای
 coinmarketcapدارایی آنها از کیف پول صرافی به یک کیف
پولناشناسمنتقلشدهاست.ایندرحالیاستکهمسئوالناین
موضوعراتکذیبواعالمکردندداراییکاربرانسرجایخوداست.
▪ارز و ریال کم داریم!
کاربران ادعا میکنند طبق برخی شنیدهها ارز و ریال موجود
در حساب صرافی کریپتولند کمتر از دارایی کاربران است و به
همین دلیل باید اموال سینا استوی برآورد و بعد از نقد کردن این
اموال پول مردم برگردانده شود .آن طور که اقتصاد  ۲۴گزارش
داده نریمانی ،دادستان پرونده در این باره گفته است« :چون هم
اکنون در حال جمعآوری دارایی شخص سینا استوی هستیم
و از آن جایی که یک سری از داراییها ،دارایی در گردش است،
شناسایی و برآورد قیمت آنها زمان بر است و کاربران باید کمی
صبور باشند .تا زمانی که از دارایی مدیرعامل کریپتولند برآورد
قیمتیبهدستنیاوریم،نمیتوانیماعالمکنیمداراییاینفردکم
یازیاداست».نریمانیدرخصوصاینپروندهگفتهاست«:هرچند
به طور قانونی باید به پرونده رسیدگی و سپس پرداختها آغاز
میشد؛ اما پول مردم خارج از روند رسیدگی به پرونده پرداخت
خواهد شد بنابراین مردم نگران نباشند ».این در حالی است که
نماینده دادستان اعالم کرده تمام تالش ما این است که نحوه
پرداخت به صورتی باشد که حقی از کسی ضایع نشود .همچنین
به گزارش اقتصاد  24هم اکنون کاربرانی هم که دارایی آنها
زیر  ۱۰۰میلیون تومان است در حال دریافت مطالبات شان از
کریپتولند هستند و از آن جا که تعداد این کاربران نسبت به سایر
کاربران بسیار زیاد است ،فرایند پرداخت داراییها به کندی
صورت میگیرد.
▪وضعیتبازگشتسرمایهکاربران

اما پرونده استوی و صرافی کریپتولند به کجا رسیده است؟
«آرمان باباگل» ،وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حوزه
بالکچین که وکالت برخی از شاکیان این پرونده را برعهده
دارد ،در پاسخ به این سوال به دیجیاتو گفته« :این پرونده
به دو شاخه مختلف توکن  BRGو صرافی کریپتولند تقسیم
میشود و همین موضوع کار را دشوار کرده است ».او با توجه
به اطالعات محدودی که درباره پرونده داشته ،معتقد است
پروژه مربوط به صرافی کریپتولند مشکل ویــژ های ندارد به
شرط آن که تخلفی صورت نگرفته و داراییها دستکاری نشده
باشند ،سیستم قضایی برای بررسی داراییهای استوی،
اقدام به مسدودسازی سایت کریپتولند کرده تا تعادل بین
موجودیها و بدهیها بررسی شود و یک سری افراد خاص
نتوانند داراییهای خود را خارج کنند تا اگر کسری دارایی
وجود داشته باشد ،به نسبت مساوی بین کاربران تقسیم شود.

