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گــزارش ســال 1400مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی در حالی منتشــر شده که حاوی 
نکات قابــل توجهی بــرای سیاســتگذاران، 
برنامه ریزان و بازیگران حوزه اقتصاد دیجیتال 
اســت. یکی از مهم ترین نکات ایــن گزارش، 
بستری اســت که شــبکه های اجتماعی برای 
تجارت الکترونیکی فراهم کرده اند. براســاس 
ایــن گــزارش، 80درصد واحدهــای تجارت 
الکترونیکی عالوه بر وب سایت خود شبکه های 
اجتماعی را به عنوان بستر عرضه کاال و خدمات 
انتخاب کرده اند. این در حالی است که 28درصد 
ایــن واحدهــا از پیام رســان ها و 24درصد از 
اپلیکیشــن های موبایلی بــرای عرضه کاال و 
خدمات استفاده می کنند. گزارش مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی عالوه بر کلیات، در 4بخش 
زیرساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت 
الکترونیکــی و جمعیت شناســی و روش های 

تجارت الکترونیکی تنظیم شده است.

اینستاگرام در صدر 
طبق نظرسنجی به عمل آمده با ابزار پرسشنامه، 
در میان شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
مختلف، اینستاگرام با 84درصد بیشترین سهم 
استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی 
دارا بوده است. آمار فعالیت های بازیگران حوزه 
تجارت الکترونیکی در کشور پس از اینستاگرام 

به واتساپ و پلتفرم فیلتر شده تلگرام می رسد.
مقایســه ســایر شــبکه های اجتماعــی و 
پیام رســان های مورد استفاده توسط واحدهای 

تجــارت الکترونیکی در نمودار قابل مشــاهده 
است.

زیرساخت تجارت الکترونیکی
نکات مهم بخش زیرســاخت در گزارش ساالنه 

مرکز تجارت الکترونیکی به این شرح است.
ضریب نفوذ اینترنت به 127/2 درصد رســیده 
که نسبت به سال قبل نزدیک به 13درصد رشد 
داشته است. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه 
به 167درصد رسیده که نســبت به سال قبل، 

6درصد رشد داشته است. این در حالی است که 
بیش از یک میلیون و 317هزار گواهی امضای 
الکترونیکی صادر شــده که نسبت به سال قبل، 

124درصد رشد داشته است.

عملکرد تجارت الکترونیکی
همچنیــن در بخش عملکرد، شــاید افزایش 
تعداد کل معامالت در گزارش مرکز توســعه 
از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشــد که با 
3میلیارد و 60میلیون فقره، رشد 14درصدی 
را تجربه کرده اســت. براســاس این گزارش، 
ارزش اســمی معامالت تجــارت الکترونیکی 
1237میلیارد تومان بوده که نســبت به سال 
قبل، 13درصد رشــد داشته اســت. عالوه بر 
این، مبلغ هــر خریــد الکترونیکــی به طور 
میانگین343هزار تومان برآورد شــده است. 
تعداد کل معامالت تجــارت الکترونیکی هم 
3میلیارد و 60میلیون فقره بوده که نسبت به 
سال قبل، 14درصد رشــد داشته است. با این 
حال، تعــداد معامالت الکترونیکــی دولتی با 
2درصد رشد نسبت سال 1399عدد 345هزار 

فقره را تجربه کرده است.

۸۰ درصد تجارت الکترونیکی در شبکه های اجتماعی
براساس آمار سال 1400، اینستاگرام با سهم 84 درصدی پیشتاز پلتفرم ها در فروش کاال و خدمات است و بعد از آن واتساپ و 

تلگرام قرار می گیرند

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

رفع چالش دانلود از گوگل پلی 
یکی از مدیران ارشد ایرانی گوگل، مسئله دانلودهای ناموفق از 
گوگل پلی را پیگیری و بامداد دیروز از رفع این چالش خبر داد. 
روزنامه همشهری در گفت وگو با یکی از کارشناسان آی تی، طی 
گزارشی به نقل از او نوشته بود که در صورت درخواست کاربران، 
مشکل دانلود رفع می شود؛ همانطور که در مورد فایربیس این 
اتفاق افتاده بود. حاال با پیگیری ایمان رحمتی زاده، از مدیران 
ارشد فایربیس گوگل، مشــکل دانلود اپلیکیشن ها حل شده 
اســت. طی 2تا 3هفته اخیر، برخی از ایرانی ها با مشکل دانلود 
اپلیکیشن ها و بازی ها از گوگل پلی روبه رو شدند. این افراد حتی 
امکان دانلــود اپ های ایرانی را نیز از این فروشــگاه اندرویدی 
نداشتند. این اتفاق منحصر به ایران نبود و چند کشور دیگر هم 

با این چالش درگیر بودند.
رحمتی زاده قبال هم برای حل مشکل ایرانی ها با گوگل در مورد 
امکان دریافت نوتیفیکیشن روی موبایل، تالش زیادی کرده بود.
او با انتشار توییتی از کارشناس های ایرانی خواسته بود تا درباره 
این موضوع اطالعات بیشــتری در اختیار او قرار دهند. اکنون 
به نظر می رسد با پیگیری های او این مســئله حل شده است 
و سرانجام وی دیروز از حل این مشــکل برای کاربران ایرانی 

خبر داد.

مؤسســات  صنعتــی،  کارخانه هــای 
دولتــی،  ســازمان های  تحقیقاتــی، 
وزارتخانه هــا، صنایــع دفاعــی و ادارات 
4کشــور بــاروس، روســیه، اوکرایــن و 
افغانســتان، هــدف حمــات هدفمنــد 
ســایبری از نــوع APT قــرار گرفته انــد. 
فایل هــای  و  مســتندات  ســرقت 
مهــم ســازمانی از مهم تریــن اقدامــات 
مهاجمان در سیستم های آلوده ناشی از 
این حمات است. این حمات از ژانویه 
۲۰۲۲ در جهان شناسایی شده و تاکنون 

ده ها شرکت هدف قرار گرفته اند.

4 
کشور

 دانشمندان چینی با شبیه سازی شرایط 
پــرواز در تونــل بــاد بــا ســرعت ۳۳برابــر 
ســرعت صــوت، بــه رکــورد جدیــدی در 
حوزه تحقیقات پرواز مافوق صوت دست 
یافتند. غول پیکرترین تونل باد در جهان 
در جنــوب غربــی چیــن عملیاتــی شــده 
است که آزمایشــات کم هزینه و عالی را 
برای تحقیقات مافوق صوت امکان پذیر 

می کند.

33 
برابر

اینترنت

عدد خبر

پزشکی

جمعیت شناسی و روش های تجارت الکترونیکی
یکی از جذاب ترین بخش های این گزارش، مربوط به جمعیت شناسی و روش های تجارت الکترونیکی 
است. براســاس گزارش 1400مرکز توســعه تجارت الکترونیکی، 80درصد از واحدهای تجارت 
الکترونیکی دارای ای نماد، عالوه بر وب ســایت از شبکه های اجتماعی برای عرضه کاال و خدمات 
اســتفاده کرده اند. همچنین حدود 94درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه گذاری 

شخصی برای توسعه کسب وکار خود بهره برده اند.
این در حالی اســت که 60درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای ای نماد، در گروه 
سنی جوانان قرار دارند. گروه سنی زیر 20سال یک درصد از صاحبان واحدهای تجاری را تشکیل 
می دهند. گروه سنی 20تا 30سال 14درصد، گروه ســنی 30تا 40سال 46درصد، گروه سنی 40تا 
50سال 25درصد و گروه سنی باالی 50ســال هم 14درصد از صاحبان واحدهای تجاری را شکل 
داده اند. همچنین سهم زنان از جمعیت صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی 14درصد و سهم 

مردان 86درصد است.

مکث

ناسا از تکمیل تعمیر موشک 
نسل بعدی سیســتم پرتاب 
فضایی )SLS( خود خبر داد. 
مهندســان مهر و موم محل نشتی هیدروژن 
این موشــک که باعــث تعویــق در پرتاب 
آزمایشی ماموریت آرتمیس یک شده بود را 
جایگزین کردند. به گزارش اسپیس، در تاریخ 
12شــهریور، اتصاالت روی یکی از خطوط 
سوخت SLS شروع به نشت هیدروژن کرد و 
مهندسان در مرکز فضایی کندی 3 بار سعی 
کردند مشکل را حل کنند، اما نشت همچنان 
ادامه داشت و ناسا را مجبور کرد که پرتاب را 

متوقف کند.
اما در نهایت این هفته، مهندسان توانستند 
مهر و موم خط تخلیه هیدروژنی 4اینچی که 
مســئول یک نشــت کوچک تر در نخستین 
تالش بــرای این پرتاب آزمایشــی در تاریخ 
7شــهریورد بود را جایگزین کننــد. با قرار 

گرفتن واشــرهای جدید، ناســا قصد دارد 
آزمایش سوخت رسانی را انجام دهد تا تأیید 
نهایی را برای پرواز بی نقــص دریافت کنند. 
برای این کار، مهندسان تالش خواهند کرد 
تا SLS را با تمــام 736000گالن هیدروژن 
مایع و اکسیژنی که در طول یک پرواز عادی 
به آن نیاز دارد، حرکت بدهند. ناســا امیدوار 
است این آزمایش را تا چهارشنبه این هفته 
با موفقیت انجام دهد. سخنگوی ناسا گفت: 
این نمایش به مهندسان این امکان را می  دهد 
که مهر و موم  های جدید را در شرایط برودتی 
یا فوق  سرد، همانطور که در روز پرتاب و قبل 
از اقــدام بعدی برای پرتــاب انتظار می رود، 
بررسی کنند. پیش از این ناسا اعالم کرده بود 
که 23سپتامبر )اول مهر( را برای یک اقدام 
دیگر برای فرســتادن آرتمیس یک به فضا و 
تاریخ 4مهر را برای تأخیــر احتمالی، هدف 

قرار داده است.

تعمیر موشک آرتمیس یک با موفقیت انجام شد

فضا

 تشخیص زودهنگام سرطان
با آزمایش خون ساده

دوره جدیدی از غربالگری ســرطان با یــک آزمایش خون 
ساده، پیش رو است. مطالعه ای به تازگی انجام شده است که 
نشان می دهد، یک آزمایش خون ساده می تواند چندین نوع 
سرطان را قبل از بروز عالئم واضح در بیماران شناسایی کند. 
به گزارش گاردین، مطالعه Pathfinder از بیش از 6600فرد 
50ســال به باال آزمایش خونی گرفت که ده ها مورد جدید 
بیماری را شناسایی کرد. بســیاری از سرطان ها در مراحل 
اولیه بودند و تقریبا سه چهارم از آنها به شکلی بودند که در 
غربالگری های معمول قابل شناسایی نبودند. این نخستین 
 DNA کــه به دنبال Galleri بار اســت که نتایج آزمایش
سرطان در خون است، به بیماران و پزشکان آنها بازگردانده 
می شود تا تحقیقات سرطان و هرگونه درمان الزم به سرعت 

پیگیری شود.

نوشدارو پیش از مرگ 
تســت Galleri که توسط مؤسسه ســالمت ملی انگلیس 
به عنوان یک نقطه عطف در دنیای پزشکی و سرطان شناسی 
توصیف شده است، قرار است نتایج یک آزمایش بزرگ شامل 
165هزار نفر را در سال آینده گزارش کند. پزشکان امیدوارند 
این آزمایش با تشخیص زودهنگام سرطان جان انسان ها را 
پیش از آنکه سرطان پیشرفت کند، نجات دهد تا جراحی و 
درمان مؤثرتر باشد. البته این فناوری هنوز در حال توسعه 
است. دکتر دب شراگ، محقق ارشــد این مطالعه در مرکز 
سرطان مموریال اســلون کترینگ در نیویورک در نشست 
انجمن اروپایی انکولوژی پزشکی در پاریس گفت: من فکر 
می کنم آنچه در مورد این الگو و مفهوم جدید هیجان انگیز 
است این است که بسیاری از سرطان های شناسایی شده در 
این مطالعه، آنهایی بودند که ما هیچ غربالگری استانداردی 
برای آنها نداریم. در مطالعه Pathfinder، به 6621بزرگسال 
50سال به باال آزمایش خون Galleri پیشنهاد شد. در میان 
آنها آزمایش 6529داوطلب، منفی بــود، اما در 92نفر یک 
سرطان بالقوه شناسایی شد. با انجام آزمایشات بیشتر، تومور 
جامد یا ســرطان خون در 36نفر یا 1.4درصد از این 92نفر 
تأیید شد. در این آزمایش دو سرطان سینه و اندومتر در دو 

زن شناسایی شد.

شناسایی محل تومور و سلول سرطانی
فراتر از تشخیص وجود بیماری، این آزمایش تعیین کننده، 
محل سرطان را پیش بینی می کند و به پزشکان این امکان 
را می  دهد تا پیگیری های الزم برای یافتن و تأیید ســرطان 
را سریع انجام دهند. شراگ گفت: سیگنال مبدا در هدایت 
پزشکان برای درمان و یا انجام امور پیشگیرانه بسیار مفید 
است. زمانی که آزمایش خون مثبت باشد، معموال کمتر از 

3 ماه طول می کشد تا کارها تکمیل شوند.
در آزمایش مورد مطالعه 19تومور جامد در بافت هایی مانند 
سینه، کبد، ریه و روده بزرگ شناسایی شد، اما سرطان های 
تخمدان و پانکراس را نیز شناسایی کرد که معموال در مراحل 
پایانی قابل تشخیص هستند و نرخ بقای ضعیفی دارند. بقیه 
موارد نیز مربوط به سرطان خون بودند. از مجموع 36سرطان 
شناسایی شــده، 14مورد در مراحل اولیه و 26مورد از انواع 
بیماری بودند کــه به طور معمول غربالگری نشــده بودند. 
تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان داد که آزمایش خون برای 
99.1درصد از افرادی که بدون سرطان بودند منفی بود، به 
این معنی که تنها بخش کوچکی از آزمایش افراد سالم مثبت 
کاذب بوده اســت و حدود 38درصد از کسانی که آزمایش 

مثبت داشتند سرطان داشتند.

انتظار برای تأیید آزمایش 
به گفته شــراگ این آزمایش هنوز برای غربالگری در سطح 
جمعیت کشــورها آماده نشده اســت و مردم باید تا زمانی 
که این فناوری به طور کامل آزمایــش و بی نقص بودن آن 
تأیید شــود، به غربالگری استاندارد ســرطان ادامه دهند. 
فابریس آندره، مدیر تحقیقات مرکز سرطان گوستاو روسی 
در ویلژیف فرانسه، گفت: در 5ســال آینده، ما به پزشکان، 
جراحان و پرستاران بیشتر در کنار زیرساخت  های تشخیصی 
و درمانی بیشتری نیاز خواهیم داشــت تا از تعداد در حال 
افزایش بیماران ســرطانی مراقبت کنند. به ویژه افرادی که 
با آزمایش های تشــخیص زودهنگام ســرطان، شناسایی 

خواهند شد.

با در نظرگرفتن سهم اشتراکی

عملکرد تجارت الکترونیکی

روش های تجارت الکترونیکی استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها


