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بیتکویندرسندازدواجوشلوارخارجیبامارکچایگلستان!




3.9 M views

تگزاسدرخاموشیوسرما
سرمای وحشتناک در تگزاس و تصاویری که از یخ بستن
این ایالت در فضای مجازی منتشر می شود بازتاب زیادی
داشته است .این یخبندان به حدی بوده که در خبرها آمده
حدود نیم میلیون نفر دو شب گذشته بدون برق به سر
بردهاند.کاربرانشبکههایاجتماعیبهایناتفاقواکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :آمریکا زیر ساخت های
پوسیده ای داره و این رو کاندیداهای ریاست جمهوری
بارها و بارها توی مناظره های انتخاباتی بهش اعتراف
کردن ».کاربر دیگری نوشت« :همه جای دنیا اتفاقات
ناگهانی باعث میشه کاستی هایی به وجود بیاد ».کاربری
هم نوشت« :باید واقع بین بود و این موضوع رو درک کرد
که همه جای جهان نقاط ضعف و قوت دارن و این هم از نقاط
ضعفآمریکاست».کاربریهمنوشت«:اوناییکهباقطعی
برقمقطعیتویشهرهایخودمونمشکلداشتنبیبرقی
توی  - 30درجه رو چطور تحمل می کردن».

3.1 M views

شلوارخارجیبامارکچایگلستان!
ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
نشان می داد یکی از شهروندان شلواری را خریده است
که مارک خارجی دارد اما این مارک روی کاغذی چاپ شده
که روی دیگر آن تبلیغ چای گلستان نقش بسته است.
کاربران به این ماجرا واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«این قدر به فکر خرید جنس خارجی هستید که تولید
کننده داخلی هم اعتماد به نفسش رو از دست داده و
برای فروش مارک الکی می زنه ».کاربر دیگری نوشت:
«گرون شدن کاغذ باعث شده چاپخونه ها از خیر کاغذ
یک رو هم نگذرن و همین باعث شد جنس ایرانی با مارک
خارجی لو بره ».کاربری هم نوشت« :بیاین یک بار هم که
شده با افتخار جنس ایرانی بخریم که تولید کننده های ما
هم بدونن که می تونن با تولید کننده های خارجی رقابت
داشته باشن».





2.8 M views

کودک آزاری با پراید

3.4 M views

مسئولموتورسوار

«آیا این فرد ،صالحیت نگهداری از این فرزند رو داره؟»
این شرحی بود بر ویدئویی که روز گذشته در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد .در این ویدئو می بینیم که
یک پراید با پالک ایران  72کودکی را روی سقف پراید
گذاشته و در خیابان در حال تردد است .آن چه در ویدئو
دیده می شود حکایت از سرعت نسبتا باالی پراید دارد.
کاربری درباره این ویدئو نوشت« :تا وقتی یه عده فکر
کنن حق دارن با بچه خودشون می تونن هر کاری بکنن باید
شاهداینصحنههاباشیم».کاربردیگرینوشت«:چطوری
یه عده دلشون میاد این جوری با بچه های معصوم برخورد
کنن ».کاربری هم نوشت« :باید با این جور قانون شکن
ها که روح مردم رو آزرده می کنن برخورد بشه ».کاربر
دیگری هم نوشت« :خدا کنه قبل از انتشار دهنده ویدئو
با فردی که این جوری با بچه رفتار می کنه برخورد کنن».

تصاویر حسن اسوتچی عضو شورای اسالمی شهر تبریز
که با موتورسیکلت سرکار می رود در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد و واکنش های زیادی را به همراه
داشت .کاربری نوشت« :ایشون عضو شورای شهر تبریزه
وبیشاز۱۰سالهکه(شایدمبیشتر)تابستونوزمستون
سوار موتور دنبال مشکالت شهره!» کاربر دیگری نوشت:
«همین آدم جلوی گردن کلفتای فاسد شهر وایستاده و
کسی نتونسته رانت یا فسادی ازش پیدا کنه!» کاربری
هم نوشت« :این قدر مسئوالن شاسی بلند سوار دیدیم
که با دیدن یک مسئول موتور سوار غرق در تعجبیم البته
که داشتن همچین مسئوالنی مایه مباهاته ولی باید بقیه
مسئوالن مون هم درس بگیرن ».کاربر دیگری هم
نوشت« :این مسئول اگه خارجی بود همه فضای مجازی
پر از به به و چه چه می شد ازتون می خوام خود کوچک
بیننباشید».





2.4 M views

2.1 M views

گنوس سودرلند ،استاد دانشکده اقتصاد استکهلم ،در
کنفرانس «گاسترو» در پایتخت سوئد اعالم کرد که از
اضافه کردن گوشت انسان به لیست مواد غذایی حمایت
میکند و این موضوع خیلی زود در فضای مجازی جنجال
به پا کرد .سودرلند در کنفرانس علمی گاسترو ،استفاده
از گوشت بدن انسانهای مرده را راهی برای مبارزه با
اثرات تغییرات آب و هوا دانسته که می تواند بشریت را
نجات دهد .البته این نکته را هم باید یادآوری کنیم که تا
دهه  ،۱۹۶۰ساکنان پاپوآ گینه نو ،گوشت مرده خود را
میخوردند و این کار باعث شد اپیدمی معروف «کورو»
گسترش یابد .بیماری کورو دلیل اصلی مرگ در میان
قبیلههای محلی ساکن پاپوآ گینه نو بود .کاربری نوشت:
«اینا این نظریه ها رو واقعی بیان می کنن یا می خوان یه
چیزی بگن جمع بخنده».

تصور کنید که عاقد در مراسم عقد بلند بخواند «آیا وکیلم
شما را با مهریه  0.05بیت کوین و  2.500دیجی بایت به
عقددایمهمسرتاندربیاورم؟»اینهاجملههاییهستند
که نوید در مراسم عقدش شنیده است! تصویری از سند
ازدواج یک زوج در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در
آن بیت کوین و دیجی بایت که از رمز ارزها هستند دیده
می شود .کاربران به این مهریه واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :اینم از اون مهریه ها بود ها ».کاربر
دیگری نوشت« :این آقای داماد باید از همین االن کلی
ماینر برای استخراج رمز ارز بخره تا اگه خدایی نکرده کار
به جدایی کشید یا عروس خانم هوس کرد مهریه رو بذاره
اجرا به مشکل نخوره ».کاربر دیگری نوشت« :وقتی بیت
کوین در کشور ما هنوز رسمیت نداره و خرید و فروشش با
ابهام همراهه چطور اجازه دادن که توی سند ازدواج بیاد».

ابزیهای رایانهای

احتراما ،به استحضار میرساند گزارشی با عنوان
«سردرگمی  36میلیون گیمر ایرانی» در صفحه
 4روزنامه خراسان روز یک شنبه  26بهمنماه
 1399منتشر شــده اســت که برخی اطالعات
درج شده در آن گزارش با آمار رسمی منتشر شده
توسط بنیاد ملی باز یهای رایــانـهای (در قالب
گزارش پژوهشی «نمای باز  :1398شاخصترین
اطالعات مصرف بازیهای دیجیتال در ایران»)،
مغایرت دارد .نظر به این که آمار و اطالعات ارائه
شــده در آن گــزارش میتواند به عنوان آخرین
شاخصهای اطالعات مصرف بازیهای دیجیتال
در ایــران در سایر گزار شهای مشابه رسانهای
مورد استناد قرار گیرد ،الزم است برای اصالح
آن اقدام شود.
▪آخرین آمار تعداد و متوسط سن گیمرها
بر اســاس آخرین پیمایش بنیاد ملی باز یهای
رایــانــهای در خصوص شاخصترین اطالعات
مصرف بازیهای دیجیتال ایران در سال ،1398
 32میلیون نفر بازیکن در کشور وجــود دارند
که حداقل  1ساعت در هفته روی حداقل یکی
از پلتفر مها شامل موبایل ،کنسول و رایانه بازی
میکنند .البته بسیاری از بازیکنان همزمان
بازیکن چند پلتفرم هستند تا جایی که آمارهای
بنیاد مشخص میکند  25درصــد از ایــن 32
میلیون نفر به طور مشترک روی دو پلتفرم و 4
درصد به طور مشترک روی هر سه پلتفرم بازی
میکنند .بر این اساس نرخ نفوذ پلتفرم موبایل
در میان این  32میلیون بازیکن ایرانی  92درصد،
نرخ نفوذ پلتفرم کنسول  22درصد و نرخ نفوذ
پلتفرم رایانه  20درصــد اســت .میانگین زمان
صرف شده برای بازی توسط این بازیکنان 93
دقیقه در روز است و  49درصد بازیکنان هر روز
بازی میکنند.
بر اساس جدیدترین پیمایش بنیاد ملی بازیهای
رایانهای ،میانگین سنی بازیکنان ایرانی  22سال
است و  58درصد از بازیکنان ،بزرگ ساالن باالی
 18سال هستند .در گزارش منتشر شده از سوی
بنیاد ملی باز یهای رایانهای برای سال ،1398
 38درصد بازیکنان را زنان تشکیل میدهند .در
سال  1396نیز زنان  35درصد بازیکنان را شامل
میشدهاند.
▪گردش مالی بازیها
به نقل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هزینهکرد
بازیکنان برای نرمافزار و سختافزار بازی در سال
 ،1396عدد  920میلیارد تومان ذکر شده که
این عدد بر اساس پیمایش بنیاد ملی باز یهای
رایانهای ارائــه شده است .عدد مذکور در سال
 1398و با گذشت دو سال بیش از  4.5برابر شده
و به مبلغ  4300میلیارد تومان رسیده است .در
این جا منظور از هزینهکرد ،تمامی هزینههایی
است که بازیکنان برای دسترسی به بازی پرداخت
میکنند؛ از قبیل خرید لوح فشرده ،خرید اکانت،
خرید گیفت کــارت بــرای ورود به فروشگا هها،
خریدهای درون برنامهای ،پرداخت به مغازهها و
بازیسراها و . ...عالوه بر این هزینههای پرداخت
شــده توسط بازیکنان بــرای خرید سختافزار
تخصصی بــازی همچون کنسول بــازی یا لــوازم
جانبی تخصصی مانند دســتــه ،هدستهای
گیمینگ ،ماوس و کیبورد گیمینگ و ...نیز در
این عدد لحاظ شده است .بر این اساس ،در سال
 ،1398بازیکنان ایرانی  1600میلیارد تومان
برای خرید نرمافزار و  2700میلیارد تومان برای
خرید سختافزار بازی هزینه کردهاند.

محققانبهدنبالچهمیگردندوظیفهاینکاوشگرچیست؟
کاوشگراستقامتبعدازسفریهفتماههو ۳۰۰میلیونمایلیپنج
شنبه۳۰بهمنبرسطحکرهمریخفرودآمدوکارخودرابرایبرداشت
نمونههایی از خاک و سنگ مریخ برای جست وجو در خصوص آثار
گذشتهحیاتآغازکرد.بعدازاینفرودموفقیتآمیز،تصاویرشادی
کارکنانناساواولینتصاویردریافتیازاینکاوشگردرفضایمجازی
منتشروخبرسازشد.
▪کاوشگر استقامت در مریخ چه کار می کند؟

رسیویرنس»یاهمانکاوشگراسقامت ،پیشرفتهترینوبزرگترین
« ِپ
َ
کاوشگری است که ناسا به مریخ فرستاده .این نهمین فضاپیمای
آمریکاییاستکهبرسطحمریخفرودمیآید.اینماموریت،تاکنون
 2.7میلیارددالرهزینهداشتهاستوهدفاصلیآن،تحقیقدرباره
ارگانیسمهای میکروبی است که احتماال حدود سه میلیارد سال
پیش ،یعنی وقتی مریخ گرم تر و به دلیل وجود آب قابل زیست بوده
در این سیاره زندگی میکردند .کاوشگر استقامت بعد از فرود،
برای اولین بار از سنگهای سطح این سیاره نمونهبرداری می کند
و آن ها را برای تحقیقات بیشتر به زمین بازمیگرداند .این کاوشگر

حامل تجهیزات جدید و پیشرفتهای است ،از جمله یک هلیکوپتر
بسیار کوچک که برای اولین بار پرواز کنترل شده در آسمان یک
سیارهدیگرراآزمایشخواهدکردودستگاهدیگریکهمیتوانددی
اکسید کربن موجود در جو مریخ را به اکسیژن خالص تبديل کند.
استقامت به یک ایستگاه هواشناسی ۱۹ ،دوربین و دو میکروفن
نیز مجهز است که با کمک آن ها قادر خواهد بود تصاویر دقیق تری
ضبطکند  .اینمریخنورددرگودالیدرنزدیکیخطاستوایمریخ
فرود آمد که «جیزرو» نامگذاری شده است .به عقیده دانشمندان،
این گودال بر اثر برخورد یک شهاب سنگ بزرگ شکل گرفته که در
گذشتههای دور دریاچه بوده است .گودال « جیزرو» به دلیل غنای
بیولوژیفضايیازمدتهاپیشموضوعپژوهشبودهاست.اینمریخ
نوردبرایهمیشهدرسیارهسرخباقی خواهدماندوهیچگاهبهزمین
بازنمیگردد وعمرشراوقف یافتننشانهایازحیاتمیکروبیروی
سطحمریخخواهدکرد.

«ابزی» فرصیت برای رسمایه گذاری
ازسهماندکایرانازبازارپرتقاضاوکمرقیببازیتاچالشهاوراهحلهایپیشرویبازیسازان

امیربهمنامیریانفارسانی(دانشجویکارشناسیارشدرشتهکارآفرینیدانشگاهتهران)–شرکت«نیوزو»طبقتازهترینگزارشیکه
در سایت ونچربیت منتشر کرده است  ،درآمد صنعت بازی موبایل در سال 2019را فراتر از 68.5میلیارد دالر اعالم کرده که این عدد
واقع ًاشگفتانگیزاستونشانمیدهدکهصنعتبازیموبایل،صنعتیشکوفاوبینظیراست.طبقآماردیگریکهدرزمینهصنعتبازی
توسطگیمینگاسکندرسال 2020منتشرشدهاست،صنعتبازیموبایلدرسال 2018بادرآمد 54.9میلیوندالریتوانستهاست
برای اولین بار به تنهایی درآمد کل بازار کنسول ها را پشت سر بگذارد .با توجه به مقدمه فوق در این نوشتار به افق های پیش روی صنعت
بازیسازیایرانو چالشهایپیشرویشرکتهایبازیسازیایرانیمیپردازیم.

بازار 100میلیون دالری

چالشهایبازیسازانایرانی

طبق آماری که مدیر عامل کافه بازار ارائه کرده است« :این بازار در
ایران باید حدود  ۱۰۰میلیون دالر در سال درآمد داشته باشد اما
هم اکنون فقط یک دهم این میزان درآمد وجود دارد ».به عقیده آن
ها این بازار میتواند رشد ده برابری داشته باشد .در انتهای سال
 ۹۸در حدود ۱۸هزار بازی در پلتفرم بازار فعال بوده که در مقایسه
با گذشته افت ۴۲درصدی را نشان میدهد ،این درحالی است که
درهمانسالنصبفعالبازیهاحدود ۸۳میلیونبودهکهافزایش
 ۱۵درصدیرانشانمیدهد.همچنیندرزمینهدرآمد ۶۹میلیارد
توماندرآمدخالصنصیبصنعتبازیشدهاست.طبقاینگزارش
یکمیلیونخریداربیشاز ۶میلیونبارازهفتهزاروهفتصدبازی
فروشنده،خریدموفقداشتند.

صنعت بازی نیز در کنار سود آور بودن از این قاعده مستثنا نبوده و
عالوه بر این ها با موانع بی شمار دیگری رو به رو شده است .یکی از
چالش های مورد اشاره تحریم هایی است که علیه کشورمان وضع
شده.بازیسازانایرانیبرایورودبهبازارهایخارجیوکسبدرآمد
و انتقال درآمد به کشور دچار چالش های فراوانی هستند .چالش
دوم کمبود نیروی متخصص در این صنعت است .یافتن افرادی که
بتوانندبرنامهنویسیبازیموبایلانجامدهندیاگرافیکبازیموبایل
راطراحیکنند،بسیارسختاستومتاسفانهآموزشهایکمیهم
در این زمینه در کشورمان وجود دارد .چالش بعدی کمبود مارکت
هایارائهدهندهبازیهستندبهگونهایکهتوسعهدهندگانمجبور
هستند سیاست های خود را با سیاست های مارکت های ایرانی
انطباقدهندوهرگونهتغییردرمدیریتیاسیاستهایاینمارکت
ها بر بازار و سیاست های توسعه دهندگان تاثیر فراوانی می گذارد.
چالشمالیراهمبایدبهاینچالشهااضافهکردچونسرمایهگذار
بااینتفکربهاینصنعتمیآیدکهدرمدتکمترازششماهسرمایه
آنهابرگردد.درصورتیکهاینسرمایهگذاریازنوعسرمایهگذاری
ریسکی و خطر پذیر است و ممکن است محصول تولیدی اصال
موفقنشود.یکیدیگرازچالشهایتوسعهدهندگانبازی،تمرکز
نیروهای متخصص و شرکت های آن در شهر تهران است .چالش
آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم هزینه باالی تبلیغات
است که همین موضوعات باعث شده است طبق تحقیقات یانهوی
سووپربکلوندوانریکانگستورم()2020اکثرتوسعهدهندگانبازی
فرایندانتشاربازیازجملهبازاریابی،فعالیتهایآنالینوتبلیغاتدر
صفحاتمجازیراخودشانبهعهدهبگیرند.

فرصتیبرایسرمایهگذاری

راهعبورازچالشها

صنعتبازیموبایلدرایرانبهترینفرصتبرایسرمایهگذاریبلند
مدت است .یکی از حوزه های بزرگ و سود آور تکنولوژی که نه تنها
هنوز برای ورود به آن دیر نشده ،بلکه می توان با استفاده از فرصت
بازارهایخارجیدرکناربازارایراندرآمدشگفتانگیزیراکسب
کرد.ویروسکروناعالوهبرچالشهایزیادیکهبراینصنعتنوپا
در کشورمان وارد کرده است ،فرصت خوبی برای توسعه بازار این
شرکتهانیزبودهوتعدادمشتریانآنهاراافزایشدادهاست.طبق
تحقیقاتیکهتوسطآیدینسالمزادهولیوپاولدانادرسال2020
انجام شده است ،کسب و کارهای ایرانی در دوره شیوع ویروس
کرونا با چالش های زیادی روبه رو شده اند از قبیل :چالش های
مالی  ،مدیریت منابع انسانی
اقـــدامـــات و ســازوکــارهــای
پشتیبانی،بازاریابی،مدیریت
بحرانو....

به نظر می آید که آشنایی مردم و دولتمردان با این صنعت می تواند
بخش عمده ای از این مشکالت و چالش ها را رفع کند و در شرایط
تحریم فروش نفت در کشور این صنعت می تواند کمبود ارز را با
حضور در بازارهای بین المللی رفع کند و حتی پتانسیل آن را دارد
کهجایگزینفروشنفتدراقتصادکشورشود.البتهفرصتاشتغال
زایی این صنعت را هم باید مد نظر قرار داد .در صورت درک اهمیت
اینصنعت مشکلکمبودنیرویانسانیتاحدودزیادیمرتفعشود.
آشنایی مردم با این صنعت نیز باعث سرمایه گذاری بیشتر در این
حوزه و استقبال مردم از آموزش در این زمینه می شود .ضمن این
که خود این آشنایی باعث افزایش مشتری برای بازی های موبایل
خواهد بود .درآخر باید به این نکته توجه داشت که هر یک از ما می
توانیم نقشی هر چند اندک در آشنایی اطرافیان مان با این صنعت
داشتهباشیم.صنعتیکهدیگراززمینهسرگرمیخارجشدهوبهبحث
آموزشنیزورود کردهاست.

بازارپرتقاضاوکمرقیب
بازار بازی در ایران صنعت کم رقابت و پرتقاضایی است؛ اما عرضه
کمومحدوداست ۱۷.درصدتوسعهدهندگانبازارهمتولیدکننده
بازیهستندکه۳۶درصددرآمدتوسعهدهندگانراشکلمیدهند.
درآمد خالص توسعهدهندگان  ۱۸میلیارد و  900میلیون تومان
استکهازاینتعدادحدود7میلیاردتومانمتعلقبهتوسعهدهندگان
بازی است .رقابتی نبودن صنعت بازی موبایل هم اکنون ،فرصتی
استتاهربازیجدیددرآمدوکاربرانجدیدیداشتهباشد.براساس
آمار ارزش طول عمر مشتریان بازیها  ۸۹/۱برابر برنامههاست.
طبق آمار بیشترین جست وجوی کلمه در ماه دربازار کلمه «بازی»
است .آخرین مورد هم این است که مردم در همه شرایط به ویژه در
شرایطشیوعویروسکرونادرحالبازیهستند.
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