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جهرمی خبر داد

پارک اقتصاد دیجیتال در دهه فجر
راهاندازی میشود

آفتاب یزد -گروه شبکه :رسانههای اجتماعی
در ســالهای اخیر تحت تأثیر چالشهای
عجیب ،سرگرمکننده و حتی خطرناکی قرار
گرفتهاند .شرکت مردم از طیفهای مختلف
فرهنگی و اجتماعی در چالشهای عجیبی
همچون خالی کردن سطل آب سرد ،انگشت
به چشم ،خوردن یک قاشق دارچین و یا فلفل
تند را میتوان نمونههای این تاثیرگذاری در
جامعه قلمداد کرد.
این بــار چالش عجیب ،بامــزه و کمی هم
مشکوک  10سال () YEARCHALLENGE
در مدتی کوتاه تمــام صفحات اجتماعی
بهخصوص اینستاگرام را قبضه کرد .فیسبوک
و توییتر نیز از این ماجرا مستثنی نبودند.
> چالش  10سال از کجا شروع شد

همانند اکثر چالشهای رسانههای اجتماعی،
کام ً
ال مشخص نیست که چه کسی و یا چه
جنبشــی آغازگر «چالش  10سال» بودهاند،
اما برخی حــدس میزنند ایــن چالش از
سیاستهای مدیران فیسبوک که با کلیدواژه
خاطرات ،عکسهای فراموششده سالهای
قبل یادآوری و تجدید خاطره میشود ،الگو
گرفته شد .مستند آن را هم رسمیت یافتن
فیسبوک درسال  2009بین کاربران میدانند.
> شرکت در چالش  10سال

در این چالش ،کاربــران تصاویری از خود
یا رویدادهای مختلف در ده ســال پیش و
اکنون را منتشــر کرده و آن را با دیگران به
اشــتراک میگذارند .آمارها نشان میدهد،
چالش  10سال بهشدت مورد استقبال کاربران
رسانههای اجتماعی قرار گرفت .آنها دو عکس
از خود را که یکی برای امروز است و دیگری
برای  10سال قبل ،کنار هم میچسبانند و آن
را در صفحه اجتماعی خود پست میکنند.
تا اکنون هشتگ انگلیسی «چالش  10سال»
بیش از  3میلیون بار فقط در اینســتاگرام
پست شده اســت .البته برخی کاربران از
نامهای دیگر این چالش استفاده کردهاند.
> حضور گسترده ایرانیها در چالش  10سال

ایرانیها که خود از طرفــداران پروپاقرص
شبکههای اجتماعی هستند نیز از این چالش
استقبال گسترده کردند و در آن به عناوین
و شکلهای مختلف حضور پیدا کردند؛ عالوه
بر مردم عادی ســلبریتیها ،فوتبالستها،
هنرمندان به ویژه بازیگران سینما و تلویزیون
آفتاب یزد-گروه شبکه :جواد خیابانی مجری و
گزارشگر باسابقۀ صداوسیما در جریان دیدار تیمهای
ملــی ایران و عمان ،یک بار دیگر با صحبتهایش
جنجالی جدید به پا کرد .جواد خیابانی که سابقهی
طوالنــی گاف دادن در برنامههــا و حرفهایش
دارد،گاهی چنان اتمســفر شــور و غرور ملی او
را میگیرد که اصال متوجه ســخنانی که به زبان
میآورد نیست .او برای باالبردن شأن تیم ملی ایران
و مردم کشورمان .به ملت عمان حرفهای عجیبی زد
که چنین چیزی در تلویزیون ملی ایران کمسابقه و
حرکت به شــدت زنندهای بود .او در حین گزارش
بــازی عمان و ایران گفت« :درســته که احتماال
عمانیها بیشــتر از ایرانیها در استادیوم هستند
اما ایرانیها همیشــه هم شور بیشتری داشتند و
هم شــعور شان بیشتر است ».اما این رفتار تازگی
ندارد و سابقه قبلی استفاده از الفاظ عجیب دوباره
به مجریان و گزارشگران فوتبال باز میگردد .همین
چند هفته پیش علی انصاریان بازیکن سابق فوتبال
و مجری فعلی یکی از برنامههای ورزشــی صدا و
ســیما به مجری افغان یک برنامه که رقابتهای
آسیایی را پوشش میداد ،تیکهپرانی کرد.
نمونهای دیگر ،خود جواد خیابانی است که کمتر

پیدا و پنهان چالش  10ساله

هم از ایــن قافله جهانی عقب نماندهاند و با
انتشار عکسهایی حضور خود در این چالش
را اعالم کردهاند .آزاده نامداری ،امیرمهدی
ژوله ،مهناز افشار ،سپند امیرسلیمانی ،نیما
کرمی ،امیر غفارمنش ،مهراب قاسمخانی،
ارژنگ امیرفضلی ،بهنوشطباطبایی ،حسین
ماهینی تنها بخش کوچکی از افراد مشهوری
هستند که در این چالش شرکت کردند.
> شفیتچالش10سالهازشوخیبهمسائلجدیتر

اما طی چنــد روز و رفته رفته این چالش به
موضوعات جدی تری کشیده شد و فراتر از
عکسهای چهره از ســبک زندگی ،شرایط
اقتصادی و معیشــتی ،تغییرات زیســت
محیطی و تهدیدات آن و موارد بسیاری که
هر یک به نوعی در زندگی انســانها تاثیر
داشته و یا نوع زندگی انسانها در آن نقش
داشته است را کاربران شبکههای اجتماعی
به تصویر کشیدند .در میان کاربران ایرانی
انتشار عکسهای ده سال گذشته از مسائل
زیست محیطی از جمله خشک شدن دریاچه
ارومیه و تاالبهای کشور بسیار مورد توجه
قرار گرفت .برخی از آنها وضعیت بسیار بد
اقتصادی ،کم آبی و مسائل روز جامعه را به
اشتراک گذاشتند به طور مثال برخی با انتشار
عکس یک دالری در کنار هــزار و ده هزار
تومانی به کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند.
برخی نیز با انتشار عکس یارانههای نقدی به
نحوی به افزایش نیافتن آن هماهنگ با تورم
اعتراضکردند.
> آیا چالش ده ساله تله بود؟

بســیاری از افراد در این چالش به واسطه
نوســتالژی بودن آن و یــادآوری خاطرات
ده ساله گذشــته خود شرکت کردند اما در
این میان شایعهای با طرح این سوال که آیا
شرکتهای فناوری اهداف خاص دیگری را
در پشت پردهی این چالش دنبال میکنند؟ یا
اینکه این موضوع پروژهای خاص بوده است،
مطرح شد .برخی نیز این چالش را برنامهای
برای ارتقاء الگوریتمهای تشخیص و طراحی
چهره عنوان کردند ،کارشناســان آی تی و

فضای مجازی به هر دو موضوع پرداختند.
کیت اُنیل ،ســخنران و نویسندهی فعال در
زمینهی تکنولوژی ،از این جهت به موضوع
نگاه کرده و در یک توییت وضعیت  10سال
پیش خود را با شرایط حاضر خود به این شکل
مقایسه کرد و نوشــت« :من 10 ،سال پیش:
احتماالً در حال خاطرهبازی با گذر ســالیان
زندگیام در فیســبوک و اینستاگرام بودم.
من ،حاال :به این موضوع میاندیشم که این
دادهها ،میتوانند برای آموزش الگوریتمهای
تشخیص چهره روی پیشروی سن و تشخیص
سن مورد استفاده قرار گیرند».
این مطلب به طور گســتردهای مورد توجه
قرار گرفت و در بعضــی موارد ،واکنشهای
نسبت ًا شدیدی نیز در قبال آن انجام گرفت.
البته هدف او از این مطلب ،ایجاد وحشت و
نگرانی و بیاعتمادی نسبت به حرکات موجود
در شبکههای اجتماعی نیست؛ اما به هر حال
روند رو به رشد روشهای نوین مثل همین
الگوریتمهای تشخیص چهره و استفاده از
دادههای ذخیره شدهی کاربران در شبکههای
اجتماعی باعث میشود تفکر و حتی بعضی
اوقات ،شک کردن در به اشتراک گذاشتن
دادههای شخصی در این شبکهها ،کار عاقالنه
و مناسبی باشد.
عده ای ایــن صحبتهای اونیل را به چالش
کشیده و گفتند که هم اکنون فیس بوک به
همهی عکسهای چند سال گذشته کاربران
خود دسترسی دارد و نیازی به این کار نیست.
البته عده ای باز این موضوع را مطرح کردند
که اینکه یک کاربر عکس ده سال پیش خود
را با عنوان و محــل عکس به همراه عکس
جدید خود با عنوان محل و همه ســوابق
منتشر کند یک پکیج از اطالعت را در اختیار
فیسبوک و شبکههای اجتماعی دیگر که این
چالش در آن شکل گرفته است ،قرار میدهد.
> تکذیب فیسبوک

بعد از مطرح شــدن این نظریه ،فیسبوک
در جایگاه خود ،هر گونه دســت داشتن در
چالــش  #10YearsChallengeرا تکذیب
کرد به طوری که یکی از اعضای این شرکت

سه نکته مهم در مورد گاف جدید خیابانی

تاکتیکی تیم حریف بوده و قصد توهین نداشتهام!
از یک سال پیش دوباره در گزارش بازی استقالل
اما در این میان سه نکته حائز اهمیت است؛ نخست
و العین اصرار داشــت این بازی را به رقابت دو تیم
اینکه برخی از مجریان و گزارشگران صدا سیما و
ملــی ایران و امارات ارتقا دهد و مدام احساســات
برنامههای ورزشی از جمله جواد
ناسیونالیســتی تزریــق کند ،او
خیابانی دیشب با توجه
خیابانــی در حالی دیگــران را از
حرفهایی زد که با واکنشهای
به واکنشهای مختلف
دخالت در مســائلی کــه به آنها
بسیاری نیز روبرو شد.
به گفتههایش از مردم
مربوط نیســت نهی میکنند که
جواد خیابانی در هفته گذشته و در
خــودرا در همه امور صاحب نظر
عمــان عــذر خواهی
پی صحبتهای کارلوسکیروش،
دانسته و اظهارنظر میکنند.
ایران
ســرمربی تیم ملی فوتبال
کــرد ،هرچنــد که
دوم آنکه جواد خیابانی در شرایطی
را
آن
مترجم
که به دلیل اشــتباه
دوباره با خلق واژههای
به مردم عمــان حرف میزند که
توهین به مردم ایران تلقی کرد،
جدید گفت منظور من
بســیاری از ایرانیان در آن کشور
با بغضی همیشــگی که مختص
شــعور تاکتیکی تیم
سکونت داشته و زندگی میکنند،
به خود اوســت دوباره سعی کرد
حریف بــوده و قصد
و سوال اینجاست که آقای خیابانی
که خــارج از تخصص خود یعنی
مالک و معیارش برای تشخیص
گزارشــگری ،کیروش را خطاب
توهین نداشتهام! ...
شعور ملتهای دیگر چیست و آیا
قرار داده و بگوید او حق ندارد در
اگر کلمه ای هم قافیه با کلمه دیگر و سجاوند با آن
کاری که به او ربطی ندارد ،دخالت کند.
بود ،میتوانــد آن را در برنامه ای پر بیننده و زنده
خیابانی در ادامه و با توجه به واکنشهای مختلف به
گفتههایشاز مردم عمان عذر خواهی کرد ،هرچند که
ابراز کند؟ یعنی اگر از شــور مردم خودمان گفتیم
دوباره با خلق واژههای جدید گفت منظور من شعور
میتوانیم از شــعور مردم تیم رقیب هم بگوییم و

اینگونه پاسخ داد« :این یک رفتار کاربرمحور
اســت که توانسته همهگیر شود .فیسبوک
این جریان را راهاندازی نکرده است و در این
چالش ،از تصاویری که در فیسبوک موجود
است استفاده میشود .از این چالش چیزی
به فیسبوک نمیرســد (جز یادآوری اینکه
چه چیزهایی در ســال  2009به عنوان مد
مطرح بود) .به خاطر داشته باشید که کاربران
فیســبوک میتوانند در هر زمان ،قابلیت
تشخیصچهرهیفیسبوکراخاموشکنند».

محمدجواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطات با
اشاره به استقرار شــرکتهای فضاپایه پارک
اقتصاد دیجیتال گفت :این شــرکتها از بیمه
و مالیات معاف هســتند و همه امکانات مورد
نیاز از جمله مشــاورههای الزم در اختیارشان
قرار داده میشــود تا ظرف ســه سال بتوانند
درآمدزا شوند.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات با اعالم
اینکه تســهیالت ویژه ای از محل وجوه اداره
شــده برای رونق این کسب و کارها اختصاص
مییابد ،گفت :برای رونق بیشــتر این کسب و
کارها دادههــای حاصله آنهادر اختیار همگان
قــرار میگیرد .وعدهای کــه در حوزه فضایی
دادم ،ایــن بود که صنعــت و دانش فضایی را
کاربردی کنیم و از حوزه پژوهشی صرف بیرون

بیاوریم که تالشمان در یکسال و نیم گذشته
معطوف به همین هدف بوده است .
تــاش کردیم حاصل زحمات دانشــمندان و
متخصصان کشــورمان در حوزههای مختلف
مرتبط با عرصه فضا که علمی میان رشــتهای
اســت ،به عنوان دســتاوردی مطرح شود که
اطالعات آن در اختیار کسب و کارهای فضاپایه
قرار گیرد و همچنین تبدیل به سیستمهایی
شــود که آثارش در زندگی مردم مشــخص و
کاربردی باشد.
اســتراتژی ما در دستاوردهای فضایی از جمله
علم دریافــت و پردازش اطالعــات و تصاویر،
مدیریت منابع آب بر این بوده است که ثمره این
دستاوردها و اطالعات آن آزاد شود و در اختیار
همه برای توسعه کسب و کار قرار گیرد/.مهر

> بهترینهای چالش 10ساله در ایران

در ایران نیز در میان کاربران نمونههای زیادی
از این چالش به اشتراک گذاشته شد که از
میان آنها میتوان به عکسی که امیر مهدی
ژوله از ردیف زیــادی از پراید و در کنار آن
عکس ردیفی از قبر را نشان داده بود ،اشاره
کرد .چند روز بعد از انتشار این عکس ،مدیر
عامل ســایپا کنار گذاشته شد ،هر چند که
این اقدام هیچ ربطی به عکس منتشر شده
نداشت اما ژوله به طنزو شوخی این برکناری
را حاصل تاثیر عکســی که انتشار داده بود
دانست.
کاربریباانتشارعکسیازتعدادیازخوانندههای
ده سال قبل مانند شادمهر عقیلی ،مرتضی
پاشایی ،رضا صادقی و محسن چاوشی در
کنار خوانندههایی مانند بهنام بانی ،حمید
هیراد ،حامد همایون وغیره که در حال حاضر
در بورس هستند به تغییر ذائقه موسیقیایی
ایرانیها اشــاره و آن را مورد نقد قرار داده
و نوشــت « :رفته رفته نسبت به گذشته
گوشمان به آهنگهای بی محتوا بیشتر جلب
شده»
یکی از نزدیکان شهید باکری نیز با انتشار
عکسهایی از سالهای مختلف زندگی این
شــهید گفت« :ما هر روز بــا این عکس و
لبخندی که در آن اســت زندگی میکنیم،
مســئوالن و مدیران بیایند بگویند که ده و
سی سال پیش کجا بودهاند و در چه شرایطی
زندگی میکردند و در حال حاضر کجا هستند
و با چه شرایطی زندگی میکنند».
شــعور و فهم آنها را کمتر از خود بدانیم .و اساسا
چهکسی به او اجازه داده است در مورد میزان شعور
دیگران اظهار نظر کند؟!
سومین و شــاید مهمترین نکته برخورد منفعل
رســانه ملی با این افراد است ،به طوریکه تابحال
سابقه نداشته که صدا و سیما نسبت به این رفتارها
واکنش نشان بدهد و افراد را مواخذه و تنبیه کند.
و همین عاملی میشود که آنها احساس کنند که
در حاشــیه امنی قرار دارند و باعث میشود که یا
عذرخواهی نکنند یا اگر هم مجبور به عذرخواهی
شوند به گونهای این کار را انجام میدهند که بدتر
از عذخواهی نکردنشان باشد ،و البته که به تکرار
رفتار خود ادامه دهند!
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