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برنامههای «زنده اینترنتی»در شبکه های اجتماعی افزایش یافت
سوسن صادقی
خبرنگار

ایــن روزها شــاهد افزایش برنامههای زنده اینترنتــی (الیو) در
پلتفرمهــای داخلــی و خارجــی و پخــش برنامههــای زنده در
حوزههــای مختلف سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگی ،ورزشــی و
حتی مذهبی هســتیم .با اســتفاده از پلتفرمهــای پخش زنده
نمایندگان مجلس با مردم سخن میگویند .برخی مسئولین
گــزارش کار ارائــه میدهنــد و  ...در کل محلــی شــدهاند بــرای
اجرای برنامههای مختلف از قشرهای مختلف جامعه .اما به
راســتی چرا استفاده از این ابزار افزایش چشمگیری نسبت به
گذشته نه چندان دور پیدا کرده است؟ چه عواملی در افزایش
این اتفاق نقش داشــته اســت؟ کارشناســان حوزه فــاوا به این
سؤاالت «ایران» پاسخ میدهند.
ëëتوسعهزیرساختوپخشزنده
«شــیوع کرونا موجب شــد تماسهای تصویری و استفاده
از ابــزار پخش زنــده (الیو) در شــبکههای اجتماعــی داخلی و
خارجــی و پلتفرمهای حوزه ویدئوکنفرانس افزایش یابد ،چرا
که مردم و مسئولین برای برقراری ارتباط زنده نیاز به ابزارهای
مجازی داشتند تا جایگزین برقراری ارتباطات حضوری شود».
ســجاد بنابــی ،عضــو هیــأت مدیــره شــرکت ارتباطــات
زیرســاخت بــا بیان مطلب فــوق به «ایــران» گفت :عــاوه بر
افزایش برنامههای الیو در شبکههای خارجی مانند اینستاگرام
مــا شــاهد برگزاری الیو در شــبکهها و پلتفرمهــای داخلی هم
بودیــم ،طبــق اعالم «آپــارات» در شــب نوزدهم مــاه مبارک
رمضــان  300مجلس احیا بر این بســتر و با بیــش از  120هزار
شرکت کننده مجازی به صورت زنده پخش شد .حتی نرمافزار
هیأت آنالین بیش از  25مراسم فقط در شب  21ماه رمضان
بــا بیــش از  170هزار بازدید برگزار شــد .به عبارتــی دو پلتفرم
معنوی بــرای ماه مبارک رمضان راهاندازی شــد که در این دو
پلتفــرم ( )Mahafel.liveو( )Heyatonline.irبیــش از ۵۰۰
هیــأت مذهبی فعال شــده و بیــش از  ۳میلیــون بازدیدکننده
داشته است.
عضــو هیأت مدیره شــرکت ارتباطــات زیرســاخت با بیان
اینکه اگر زیرســاختها و شــبکه ارتباطی کشــور توسعه نیافته
بــود به طور قطع این پلتفرمها امکان ارائه اجرای برنامه زنده
را نداشــتند ،گفت :وزارت ارتباطات سعی کرد که الیه ارتباطی
شبکه را افزایش دهد و به همین خاطر این شبکه را  ۴برابر ارتقا
داد .بنابراین اکنون مشکل پهنای باند و محدودیت ارتباطی و
کمبود ظرفیت در شبکههای داخلی و بینالمللی وجود ندارد.
بنابــی افــزود :حتــی شــبکه ارتباطــی نــه تنهــا در بخــش
اپراتورهــای تلفــن همــراه تا حد ممکــن افزایــش یافت بلکه
در بخــش اینترنــت خانگــی هــم شــاهد افزایــش ســرعت
«ایدیاسال» بودیــم و هــم بخــش «وی دی اس ال» نیــز
راهاندازی شــد و در همین راســتا پلتفرمهــای پخش زنده هم
توانستند برای مخاطبان خود برنامه اجرا کنند.
ëëشیوعکروناعاملافزایشالیو
«اســتفاده از برنامه زنده در شبکههای اجتماعی داخلی و
خارجی و پلتفرمها مانند آپارات ،پیام رســان گپ ،اینستاگرام
و ...بدون فراهم شــدن زیرســاخت و اینترنت ممکن نمیشد
و اگــر این ظرفیت کاملتر شــود ،برگزاری الیــو در پلتفرمهای
داخلی پررنگتر میشود».

مهدی انجیدنی ،مدیرعامل پیامرسان گپ با بیان مطلب
فــوق به «ایران» گفت :البتــه برگزاری برنامههای الیو ،پیش از
ایــن کم و بیش وجود داشــت اما شــیوع بیمــاری کرونا و خانه
مانــدن مردم اســتفاده از این ابــزار را برای برگــزاری ،آموزش،
جلســات و ســخنرانی و ...افزایــش داد .این افزایــش برگزاری
برنامههــای الیــو فقط منحصر به شــبکههای خارجــی نبود و
ما خود در پیامرســان گپ با افزایش پخــش الیو در حوزههای
آموزشی ،فرهنگی ،سیاسی ،ورزشی و ...مواجه بودیم به طوری
کــه در برخی شــبها  100الیــو همزمان برگزار میشــود و تنها
مختص به رجال سیاسی نبوده و شامل آموزش و ...میشد تا
با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.
انجیدنــی افــزود :فرهنگ اســتفاده از ابــزار پخش الیو در
آینده بیشــتر هم رشــد خواهد کرد ولی نکته مهم این اســت
که بهتر اســت کاربرانی مانند دانشآموزان را به سمت پیام
رســانهای داخلــی هدایــت کــرد تــا در معــرض محتواهای
نامناســب شــبکههای خارجــی قــرار نگیرند .کســانی هم که
برای قشــر کودک و نوجــوان در پلتفرمهــای خارجی برنامه
الیو اجــرا میکنند ،باید بازنگری کنند چون کشــاندن بچهها
به این فضا باعث میشــود در معرض محتواهای نامناسب
دیگر هم قرار بگیرند.
قاســم مجدی ،کارشــناس اینترنت نیز اعتقاد دارد فراهم
شدن زیرساختهای اینترنتی و گسترش شبکههای اجتماعی
داخلــی و خارجــی گرایــش به ســمت اســتفاده از ابــزار الیو را
افزایش داده است.
مجدی به «ایران» گفت :خانهنشینی مردم در دوران شیوع
کرونا و وجود بستر اینترنت و زیرساختی که پیش از این فراهم
شده عاملی شد تا مردم برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود
در حوزههای مختلف از خانوادگی تا سیاسی ،مذهبی ،ورزشی
و ...از ابزار نوین شــبکههای اجتماعی مانند پخش زنده بیشتر
از قبل استفاده کنند.

وی افزود :کاربران با استفاده از این فضا برای بیان نظرات
خــود نیازی به کســب اجازه و تأیید از نهادهــا ندارند ،بنابراین
حرف خود را بدون سانســور بیــان میکنند به همین دلیل نیز
استفاده از این ابزار با استقبال زیادی مواجه شده است.
ایــن کارشــناس اینترنــت معتقــد اســت از آنجایــی کــه
رسانههای سنتی نیز چندان جوابگوی نیازهای مخاطبان خود
نیستند بنابراین با زیرساخت اینترنتی که در کشور ایجاد شده،
نیازهــای خــود را در شــبکههای اجتماعی و برنامههــای زنده
دنبال میکنند به همین دلیل جامعه آماری استفاده کنندگان
از برنامههــای الیــو در حــال افزایش اســت بنابرایــن هرچقدر
زیرساختهای اینترنتی کشور بهبود یابد و سرعت آن افزایش
یابد ،استفاده از ابزارهای نوین اینچنینی در پلتفرمهای داخلی
و خارجی نیز افزایش مییابد.
ëëتشویقبرایاستفادهازپلتفرمهایداخلی
مجیــد حصارکی ،کارشــناس حــوزه فنــاوری اطالعات هم
اعتقاد دارد که کرونا عاملی شد تا استفاده از ابزار الیو همهگیرتر
شــود و ایــن ابزار جای خود را به جلســات حضوری آموزشــی،
اداری ،ســخنرانی و ...بدهــد و اگــر کرونــا شــیوع نیافتــه بــود و
خانهنشینی مردم رخ نمیداد جهش انفجاری در استفاده از
این ابزارها را در پلتفرمهای داخلی و خارجی شاهد نبودیم.
حصارکی نیز به بحث زیرساخت اینترنتی کشور اشاره کرد
و بــه «ایــران» گفت :اگر زیرســاختها ارتقا و توســعه نیافته و
ظرفیت کامل نمیشــد به طور قطع بســتر اســتفاده از پخش
زنده در پلتفرمها تا این حد ممکن نبود .ظرفیت ایجاد شــده
در اینترنــت کشــور موجــب شــد تا حتــی پلتفرمهــای داخلی
بتواننــد در ایــن زمینه بــه کاربران خــود خدمات پخــش زنده
در حوزههــای آموزشــی ،مذهبــی ،برگــزاری جلســات آنالین،
سخنرانی و ...خدمات ارائه دهند.
وی افــزود :پلتفرمهــا و شــبکههای اجتماعــی دارای ابــزار
الیــو و تماس تصویری هســتند و خود عامل خوبــی برای ارائه

کرونا بواسطه اختالل در زنجیره
تأمیــن و دسترســی پایــدار بــه
نهادههای تولید ،تغییر (کاهش)
در بخــش عرضه اقتصاد (تولید
نیلوفر مرادحاصل و واردات) وکاهــش عرضــه
مدیرکل دفتر
بررسیهای اقتصادی نیــروی کار و در نتیجــه تعطیلی
ارتباطات
وزارت
موقت فعالیتها و کسب وکارها
به افت فعالیتهــای اقتصادی
منجر شــده است .به گونهای که ســال پیش رو به دوره رکود
اقتصادی در جهان شناخته شده است.
براســاس پیشبینی صنــدوق بینالمللی پــول ،اقتصاد
جهانــی پس از رکود حدوداً 3درصدی در ســال  ،2020خود
را بازسازی خواهد کرد و در سال  2021رشد  5.8درصدی را
شاهد خواهد بود .صرفنظر از چالشهای پیش روی در این
زمینه ،این اپیدمی میتواند فرصتی جهت توســعه اقتصاد
دیجیتال به حساب آید .زیرا تحریک تقاضا برای خدمات و
زیرساختهای این بخش ناشی از تمایل کشورها به انتقال
فعالیتهــا به فضای مجازی ،فرصتی جهت تقویت طرف
عرضــه در ایــن بخــش فراهــم خواهــد آورد و ایــن موضوع

خرمشهر رؤیای کودکیم
ادامه از صفحه 10

حسن و محمد برگشته بودند و حالشان
مســاعد بود و این بار قرار بود همگی از
یک محور از جاده آبادان ،اهواز و از روی
پل آزادی به محور جاده اهواز خرمشهر
رفته و از ورودی شــلمچه به خرمشــهر
وارد شــویم .عــروس نوجوانــم قــول و
قراری که با او گذاشــته بودم به یاد آورد
و مــن از خدا خواســتم ایــن ناممکن را
برایم ممکن کند .قول دادم اگر مجدداً
به هتل شقایق برود در بازگشت پس از
آزادی او را بــه خرمشــهر خواهم برد .او
پذیرفــت ولی من نمیدانســتم که او از
ترس اینکه ممکن اســت خبر من را به
هتــل بیاورند ،از رفتــن امتناع میکند و
تنهایــی را به آن لحظه ســخت ترجیح
میدهد.
هزاران کاله کاسکت عراقی ،هزاران

حمایل و چهاربند خشــاب کالشنیکف
و هــزاران تــن پوش بــه ذلت رســیده با
درجههــای بیخاصیتــی کــه زیــر پــای
جوانــان و سلحشــوران وطــن لگدمــال
میشــد صحنــه را بیــش از پیــش بــه
پیروزی نزدیک میکرد.
روحیــه ســربازان عراقــی بــه قدری
ضعیف شــده بود که گروهی خود را به
ارونــد رود میزدنــد و تــکاوران شــجاع
مــا آنهــا را صیــد میکردنــد و ناگهــان
انفجــاری عجیــب رخ داد .هــزاران
نیــروی ســفیدپوش و برهنــه از زیــر
ســنگ و ســنگرهای خودســاخته چون
رودخانهای عظیــم از البهالی کوچهها،
خرابهها و نخلستانها با پرچم سفید به
سمت خروجی خرمشــهر میدویدند.
نیروهــای عراقی که درجههایشــان را از
تــرس کنــده بودند بــا زیــر پیراهنهای
رکابــی گلــه گلــه و گــروه و گــروه امــان

میطلبیدند و خود را تسلیم میکردند.
آنقــدر ترســیده بودنــد کــه تــرس بــرم
داشــت که چگونه این هــزاران نفر را به
پشــت جبهــه بایــد تخلیه کــرد .چگونه
باید آب آشــامیدنی برایشان تهیه کرد.
چند پــرس غذا مــورد نیاز اســت .چند
اتوبوس باید ایــن گریختگان از مرگ را
به عقب میبرد و دهها پرسش دیگر که
اینها که آنقدر میترســند به چه جرأتی
خــاک ما را اشــغال کردند؟ مگــر ایران
و ایرانــی را نمیشــناختند؟ مگر درباره
تاریــخ مــا چیزی به گوششــان نرســیده
است و دهها پرسش دیگر.
دو ســوی پالکاردهــا را بــا عشــق بــه
دیوارهای زخمی مسجد جامع زدیم و
تصویر جادویی خرمشهر آزاد شد را در
پس زمینه رزمندگان ایرانی به نمایش
گذاشــتیم .حــاال عکسهــا خاطــرهای
جاودانــی بــا خــود خواهنــد داشــت.

باشــند .بهعنــوان مثــال ســامت دیجیتــال و فناوریهــای
مرتبــط بــا آن در کشــورهای مختلــف جهــان که بــا اپیدمی
کرونــا درگیرهســتند توانســته انــد بــه مدیریت ایــن بحران
کمــک کننــد و در ایــن راســتا در حوزههایــی نظیــر آمــوزش
و پیشــگیری ،تریــاژ و تســت ،ردگیــری ،مدیریــت قرنطینه،
مدیریــت بیمارســتانها و همچنیــن مدیریــت در مرحلــه
بعــد از درمان ،پیشــرفت کــرده واقدام به تولید اپلیکیشــن
و ابزارهــای آنالیــن و برنامههای نرم افــزاری و چت باتها
کننــد .از دیگــر کاربردهــای فناوریهــای تحــول آفریــن در
حــوزه ســامت دیجیتــال میتوان بــه نمونههایــی از ایجاد
بیمارستانهایی بر بستر خدمات ابری که همه سیستمهای
اطالعــات بیمارســتانها و آزمایشــگاهها و آرشــیو و بایگانی
تصاویــر و ارتباطــات و پایگاههــای داده ،بــر بســتر آن قــرار
میگیرند که به نوبه خود به شــتاب بخشــی استقرار اَپها و
به اشتراکگذاری داده ،بین بیمارستانها و کاهش اقدامات
نگهداری کمک میکنند ،اشــاره کرد .در این رابطه براساس
گــزارش مجلــه نیچــر پزشــکی ،چهار فنــاوری مهم شــامل
اینترنــت اشــیا ،مهدادهها ،هــوش مصنوعــی و بالکچین در
حوزههــای پایش ،نظارت ،پیشــگیری و شناســایی کووید19

خاطــره مردمــی کــه از هیــچ دشــمنی
هراسی ندارند .اال خائنانی از درون.
مــن بایــد به قولــم عمــل میکردم
و بایــد عــروس نوجوانم را بــرای دیدن
این شکوه و جالل به کنار مسجد جامع
مــیآوردم .با شــهید محســن جزایری
مشــورت کــردم .او ا بتــدا مــرا برحــذر
داشــت زیرا خرمشهر تمامش تلههای
انفجــاری و میدانهای شــناخته شــده
و نشــده مین بــود اما من بایــد به قولم
عمل میکردم .هر چند میدانستم که

معــاون فناوری و نــوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات از تمدید یک ماهه
ترافیک مصرفی اینترنت دانشــجویان و استادان مراکز علمی مورد تأیید وزارت
علــوم خبر داد .بهگزارش «ایران» ،ســتار هاشــمی با اشــاره به فراگیــری ویروس
کرونا در ایران و مجازی شدن فرآیندهای آموزشی ،اظهار کرد :وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات داوطلبانه و بهعنوان مسئولیت اجتماعی اقدام به رایگان کردن
پهنــای باند مصرفــی مراکز علمی و دانشــگاهی و حوزههای علمیــه مورد تأیید
مدیریت حوزههای علمیه و وزارت ارتباطات کرده است .وی افزود :وزیر ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات در بازدید اخیر معاون اول رئیس جمهوری از این وزارتخانه
ارزش ریالی این خدمت را بیش از  ۵۰میلیارد تومان عنوان کرد و با دستور آذری
جهرمی این سرویس رایگان به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.
هاشــمی خاطرنشان کرد :به گفته مســئوالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
تاکنون اقدامات الزم برای درج اطالعات  ۱۴۹۳سامانه مرکز علمی و دانشگاهی و
پیکربندی اعمال ترافیک رایگان انجام شده است.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه از مدیران
کل استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خواسته شده است تا همکاری را
با واحدهای دانشــگاهی داشته باشند تصریح کرد :مراکز علمی که در این زمینه
مشکل دارند میتوانند موضوع را از طریق ادارات کل  ICTاستانی دنبال کنند.
وی خاطرنشــان کــرد :دریافــت اطالعــات فنــی ســامانههای آموزشــی از وزارت
ارتباطات در حال تکمیل است و عدم تطابق کامل اطالعات واصله سامانهها با
ســامانههای انتهایی که محتواهای آموزشــی روی آنها بارگذاری شده میتواند از
عوامل اعمال نشدن ترافیک رایگان برای برخی دانشگاهها باشد .هاشمی گفت:
تعــدد اطالعــات واصله برای بعضــی از مراکز دانشــگاهی و درج ســرویسهای
غیرمرتبط در اطالعات رســیده از مشکالتی اســت که برای حصول نتایج بهتر و
جلب رضایت ذینفعان انتهایی باید اصالح و به روزرسانی شود.

برای حفظ حریم خصوصی کاربران
طرح رتبه بندی اپلیکیشن ها تا دو ماه دیگر نهایی میشود

معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران از بررسی چارچوب مربوط به ارزیابی
و رتبهبندی اپلیکیشنهای مورد استفاده کاربران موبایل خبر داد و گفت :این طرح
با همکاری پلیس فتا اجرایی میشود .بهگزارش مهر ،ابوالقاسم صادقی از تدوین
مدلاجراییطرحارزیابیورتبهبندیاپلیکیشنهایموبایلتادوماهآیندهخبرداد
و گفت :جزئیات چگونگی اجرای این طرح در حال نهایی شدن با پلیس فتا است.
معاونامنیتسازمانفناوریاطالعاتایرانبابیاناینکههدفازاینطرحبررسی
وضعیت اپلیکیشنهای موبایلی است که در بازارهای اپ عرضه میشوند ،گفت:
آسیبپذیری بسیاری از اپلیکیشنهای موبایل باعث بروز مشکالتی برای کاربران
میشود و با اجرای این طرح ،وضعیت آسیبپذیری اپلیکیشنها را به اپ استورها
و کاربــران اعــام میکنیم .وی با تأکید براینکه قصد این اســت که بررســی تمامی
اپلیکیشــنهای ایرانی و خارجی که در اپ اســتورها عرضه میشوند ،در دستور کار
قرارگیرد،ادامهداد:البتهاولویتارزیابیورتبهبندیبااپلیکیشنهایبومیوایرانی
خواهد بود .صادقی با اشــاره به اینکه جزئیات این طرح هنوز نهایی نشــده اســت،
گفت :قصدمان این است که اپ استورها و توسعه دهندگان اپلیکیشن ،نسبت به
عرضه این نرم افزارهای کاربردی متعهدتر و کاربران نیز در استفاده از آن ،آگاهتر
باشند .وی اضافه کرد :در این طرح ،موضوع تنها مربوط به آسیبپذیری و ناامنی
اپلیکیشنهانبوده،بلکهمعیارهایدیگریمانندپروتکلهایامنیتیایننرمافزارها
نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد .صادقی ادامه داد :به این معنی که بررسی
خواهد شد تا مشخص شود انواع دسترسیها که اپلیکیشن از کاربر مطالبه میکند
چه خواهد بود و آیا نیاز اســت که کاربر برای اســتفاده از اپلیکیشن ،انواع دسترسی
ضروری و غیرضروری را در اختیار این برنامه قرار دهد یا خیر؛ برای مثال هماکنون
بسیاری از اپلیکیشــنها درهنگام نصب از کاربر اجازه دسترسی به محتوای داخل
گوشــی از جمله گالری ،دفترچه تلفن ،لوکیشــن و میکروفون را میگیرند که دلیل
مطالبه این دسترسیها مشخص نیست .معاون امینت سازمان فناوری اطالعات
ایران گفت :با وجود این چارچوبها ،اســتفاده از اپلیکیشــنهای موبایل در بســتر
امن تری برای کاربران فراهم خواهد شد و کاربران قبل از استفاده ،نسبت به برنامه
موردنظرازنظرامنیتوحفظحریمخصوصیاطالعخواهندیافت.

«زوم» رکورددار بارگذاری اپ در دوران قرنطینه

«کرونا»محرکی برای تحول اقتصاد دیجیتال
میتواند در صورت مدیریت صحیح ،بخشــی از رشد منفی
(رکود) اقتصادی را جبران کند.
بدیهــی اســت انتقــال فعالیتهــا بهفضــای مجــازی
میتوانــد نشــانگر اهمیــت اینترنــت در زندگی شــهروندان
بهعنــوان کاالیی عمومی باشــد .برخی مطالعــات حکایت
از آن دارند که تأثیر کرونا ،ســرعت تحول دیجیتال را شتاب
خواهــد بخشــید .هر چند کــه در حــوزه ارتباطــات و فناوری
اطالعــات نیــز تحــوالت میتواند متفــاوت باشــد .بهعنوان
مثال طبق گزارش  IDCپیشبینی میشود همزمان در این
شــرایط خدمات ابری و ارتباطات یکپارچه (بیشترین) رشد
مثبــت را تجربه خواهند کرد .از ســوی دیگر تولید تجهیزات
سخت افزاری مانند گوشی هوشمند ،PC ،تبلت ،تجهیزات
ذخیره و ســرور و شبکه ،تجهیزات اینترنت اشیا و مهدادهها
(بیشــترین) تأثیر منفی را از شــرایط به وجود آمده خواهند
دید.
چنانچه بخواهیم این بحث را به حوزه اقتصاد دیجیتال
تعمیــم دهیــم مطالعــات حکایــت از آن دارند کــه در این
عرصــه دو حــوزه ســامت دیجیتــال و آمــوزش دیجیتــال
میتوانند از پیشــگامان توســعه در حوزه اقتصــاد دیجیتال

آموزش آنالین ،برگزاری جلسات با کاربران و مخاطبان خاص
است و از این بستر معلمان و اساتید میتوانند برای برگزاری
کالسهای آموزشــی خــود بهره ببرنــد بنابراین باید از یکســو
ظرفیــت اینترنت تکمیل تر شــود کــه قطعاً در آینده شــرایط
برای این گونه ارتباطات راحت تر و با قطعی کمتر و ســرعت
بیشــتر مهیا خواهد شــد و از ســوی دیگر باید بســتر ملی برای
اســتفاده از ابزار الیو نیز فراهم شود و استفاده از برنامه الیو در
حوزههای مختلف سخنرانی سیاســی ،مذهبی و ...بخصوص
در پلتفرمهای داخلی افزایش یابد.
ایــن کارشــناس حــوزه فنــاوری معتقد اســت که بــا تبلیغ
و جلــب اعتمــاد کاربــر میتــوان آنها را به ســمت اســتفاده از
پلتفرمهای داخلی ســوق داد تاکمتر بــه پلتفرمهای خارجی
رغبــت نشــان دهند به عنوان مثــال ما در حوزههــای برگزاری
جلسات کاری نمونههای داخلی خوبی مانند ایسمینار ،ایوند
و ...داریــم کــه میتــوان از ایــن پلتفرمهــا به جــای خارجیها
استفاده کرد.
عباس منصورنژاد ،پژوهشگر رسانههای مجازی نیز اعتقاد
دارد دو عامل مهم موجب شــد که مردم به ســمت اســتفاده
از ابزارهــای پخش زنده رغبت نشــان دهند .یکی بســتر خوب
اینترنت و دیگر شیوع بیماری کرونا و خانهنشینی.
منصور نژاد به «ایران» گفت :از یک ســو بستر زیرساختی
کشــور و اینترنت توســعه یافته اســت و این دلیل مهمی شــد
تــا مردم بــه ســمت اســتفاده از ابزارهــای الیو در شــبکههای
اجتماعــی داخلی و خارجی کشــیده شــوند ،چــرا که ظرفیت
باال و مناسب اینترنت مؤلفهای مهم برای استفاده از این ابزار
نوین است و بدون داشتن اینترنت پایدار کاربران از هر قشری
نمیتواننــد برنامههــای مــورد نظــر خــود را بــرای مخاطبان
خــاص خــود اجرا کنند .از ســوی دیگر شــیوع بیمــاری کرونا و
خانه نشــینی مردم دلیلی شــد تا مردم به ســمت استفاده از
رسانههای مجازی گرایش بیشتری پیدا کنند و با موج جدیدی
روبه رو شویم.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا موجب شد حتی آنهایی هم
که به اســتفاده از ایــن فضا به دالیل مختلفی تعصب نشــان
میدادنــد و اســتفاده نمی کردند ناگزیر به اســتفاده از فضای
مجازی شــوند ،افزود :بنابراین کرونا بهانه و نقطه عطفی بود
که ظرفیتهای فضای مجازی بیشتر و جدیتر شناخته شود و
یکی از این ظرفیتها نیز برنامههای الیو بود.
این پژوهشــگر رســانههای مجازی اعتقــاد دارد که ذائقه
مــردم نیــز تغییر کــرده و آنها نیــاز دارند که بی پــرده و حتی
بدون سانســور ،صریح و شــفاف مطالب حوزههای مختلف
سیاســی ،علمــی ،فرهنگــی و ...را دریافــت کننــد بنابراین به
دنبــال برنامههــای مورد عالقــه خــود در پلتفرمهای پخش
زنده میروند و این خود نیز بر جذابیت استفاده از برنامههای
الیو افزوده است.
وی بــا بیــان اینکــه دنیــا بــه ایــن جمعبنــدی رســیده که با
بهرهگیــری از ایــن فضا میتوان به توســعه فکــری و فرهنگی
کمــک کــرد ،افــزود :البتــه بایــد گفــت کــه متأســفانه برخی از
برنامههای زنده اینترنتی مناسب خانوادهها و هویت کشور ما
نیست بنابراین متولیان امر باید با محتواسازی کیفی و صحیح
بــه فرهنگســازی بیشــتر رســانهای اقــدام کنند تــا مصونیت
فرهنگی نیز ایجاد شود.

اخبـــار

با شیوع کرونا و خانه نشینی مردم

معاون وزیر ارتباطات:
ترافیک رایگان مراکز علمی و دانشگاهی یک ماه دیگر تمدید شد

بهصورت مستقیم یا غیرمســتقیم( ،بویژه در چین) شدیداً
مورد اســتفاده قرار میگیرند .هوش مصنوعی هم در تولید
دارو ،واکســن و شناســایی توالــی ژنهــا و انــواع شبیهســازی
ظرفیت باالیــی دارد و برای آینده نیــز نوید بخش تحوالتی
در این حوزه است.
همچنیــن اکثر کشــورها در خالل مختل شــدن آموزش،
از شــیوههای نوین آموزشــی متکی بر تکنولــوژی و ابزارهای
یادگیــری راحــت و کاربرپســند در محیــط آنالیــن بهرهمند
شــدهاند .با توجه به ظرفیتهای موجود مشــاهده میشود
کــه در ســه ماهه نخســت ســال  ،2020شــاهد افزایش قابل
توجــه ســرمایهگذاری در بخشهــای ســامت دیجیتــال و
آمــوزش دیجیتال در ســطح جهان هســتیم و در ایــران نیز
خوشــبختانه اســتارتاپهای خوبــی در حوزههــای آموزش،
پیشــگیری و مشــاوره پزشــکی وجــود داشــته یا اخیراً شــکل
گرفتهانــد و همیــن طــور اتصــال دانشــگاهها و مــدارس بــه
اینترنــت پرســرعت از جمله اقدامات بســیار مفیــد در این
دوران بــوده اســت که بحــران اخیر ضــرورت حرکت هر چه
ســریعتربه ســمت تحول دیجیتــال در حوزههــای آموزش،
بهداشت و سالمت را آشکار میکند.

نبایــد قولهایــی کــه حماقتآمیز بود،
میدادم.
ماشــین لندکروزی به من داد و قرار
شــد من در کمتــر از یک و نیم ســاعت
بــه آبــادان رفتــه و او را بــرای دقایقــی
میآوردم و از درون ماشین خرمشهر را
به او نشان میدادم و بازمیگشتم.
پل شناوری زیر پل سرافراز خرمشهر
کــه تخریب شــده بــود بــه آب انداخته
بودنــد و ترافیکــی ســنگین بــرای عبور
خودروها ایجاد شده بود .بچههای سپاه

خرمشــهر از روی پــل خمیــده روی آب
که نصفش بــا انفجار عراقیهــا در آب
غــرق شــده بــود ،درون کارون شــیرجه
میرفتنــد و یــاد شــهیدان جهــانآرا و
موســوی را گرامــی میداشــتند .این پل
و ایــن رودخانــه و ایــن ســاحل رؤیــای
یام بود.
کودک 
آبــادان بــا آن همــه جــاه و جــال
کــه داشــت پنجشــنبهها او را تنهــا
میگذاشــتیم و از روی ایــن پــل بــه
آن ســوی کارون زیبــا میرفتیــم5 .
ریــال میدادیــم و بــا بلــم بــه این ســو
بــاز میگشــتیم .حــاال دشــمن نــه تنها
شــهرهایمان را ویران کرده بلکه رؤیای
کودکیام را نیز به چالش کشیده است.
رؤیای کودکی من رؤیای کودکی عروس
نوجوانــم هم بــود .او هم میخواســت
جراحــات ایــن اســطورههای زمینــی را
با چشــم ببیند و دوســت داشــت اشک

با توجه به شــیوع گســترده و بحران پاندمی ویروس کرونا و اعالم قرنطینه از سوی
دولتهایکشورهایمختلف،خیلعظیمیازکاربراندرسراسرجهانبهسمتو
سوی استفاده از اپلیکیشنهای موبایلی روی آوردند تا بتوانند عالوه بر رفع نیازهای
خود،اوقاتفراغتخودرانیزسپریکنند.بهگزارشایسنا،براساستازهترینآمارو
گزارشهایمنتشرشده،کارشناسانومحققانفعالدرمؤسسهتحقیقاتیسنسور
تاور به معرفی برترین اپلیکیشنهای دانلود شده توسط کاربران موبایل در سراسر
جهان در ماه گذشــته میالدی ،آوریل  ،۲۰۲۰پرداختهاند که در این میان اپلیکیشن
زوم()Zoomموفقشدهاسترتبهنخستاینردهبندیرابهخوداختصاصدهد.
بعد از آن نیز اپلیکیشــن تیک تاک ( ،)TikTokفیسبوک ،واتساپ و اینســتاگرام
توانســتهاند در رتبههای دوم تــا چهارم پردانلودتریــن و محبوبترین برنامههای
موجود در فروشــگاههای آنالین و اینترنتی بایســتند .طبق اطالعاتی که که در وب
ســایت  Digital Information Worldنیز آمده است ،اپلیکیشن زوم که به کاربران
امکان برقراری تماس تصویری و ویدئویی را میدهد ،توانست رکود جدیدی بزند
و  ۱۳۱میلیون دانلود را بهنام خود به ثبت برساند .این رقم  ۶۰برابر بیشتر از تعداد
دانلودهای این اپلیکیشن در مدت مشابه سال گذشته یعنی آوریل  ۲۰۱۹میالدی
اســت .بیشترین میزان استقبال و دانلود از سوی کاربران امریکایی با  ۱۸.۲درصد و
هندی با ۱۴.۷درصد بوده است .اپلیکیشن تیک تاک نیز که یک پلتفرم ویدئومحور
محبوب به شمار میرود و به کاربران امکان ثبت ،ضبط و اشتراکگذاری ویدئوهای
کوتاه و جذاب را میدهد ،با  ۱۰۷میلیون دانلود توانسته در رتبه دوم محبوبترین
برنامهدرفروشگاههایاپاستوروپلیاستورقراربگیرد.میزاناستقبالودانلوداین
برنامهنسبتبهمدتمشابهسالگذشته ۲.۵برابررشدکردهاست.بیشترینمیزان
استقبال از سوی کاربران هندی با ۲۲درصد و امریکایی با ۹.۴درصد بوده است.

شــوقش را تقدیــم به مســجدی کند که
ســتونهای افراشــتهاش بــرای ذلــت
دشــمنی که شــعور مدنیت را نداشــت
کافی بود.
بــه هتل رســیدم .همســرم نبــود .او
بهدلیل همان ترســی که گفتم به خانه
برگشــته بــود و مــن ناراحــت از اینکــه
چگونــه ایــن شــبها را بــه تنهایــی در
محلــهای کــه جز خدا و او کســی حضور
ندارد ســپری کرده است؟ وقتی رسیدم
دیدم مادرش از شــیراز به آبادان آمده
اســت .برای او هم کارت اقامت موقت
گرفتــه بودم و او میتوانســت تا ســه راه
شادگان بیاید .از آنجا بیسیم میزدند
اگر تأیید میشــد با خودروهای نظامی
میتوانســت بــه آبــادان بیایــد .خبــر
عملیــات بیتالمقــدس را که شــنیده
بود نتوانسته بود در شــیراز دوام بیاورد
و بــه هر شــکلی که بود بــرای اینکه کنار

دختــرش باشــد خــود را بــه آب و آتش
ســپرده بــود .ورود مــن شــادی را بــه
ارمغــان آورده بــود .هنــوز مــردم ایران
منتظــر خبــر بودنــد و چــون اطــراف
خرمشهر هنوز درگیریهایی در جریان
بــود باید تا ســاعت  14صبــر میکردند
و خبــر را به مردم میدادنــد .من آمده
بودم که به قولم وفا کنم .مادر همسرم
که کتری را برای چای روی گاز گذاشــت
وقتی شنید خرمشهر آزاد شده است از
ته دل گریســت .او هم با ما همراه شــد
و مــن بســرعت به ســمت کوت شــیخ
روان شدم و به قولم وفا کردم .قولی که
همچنان شور و شعفش برای همسرم
از میــان نرفتــه و بــه خــود میبالــد کــه
خرمشــهر را در تولدی دوباره از نزدیک
دیده است و اشــکهایش را نثار کارون
زیبــا کــرده اســت .کارونی که شــهیدان
زیادی را غسل تعمید داده است.

