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باید بتوان حذف کرد!
اپل، در اقدامی مفید، اعالم کرده اس��ت که از اول ماه فوریه سال 2022 تمام اپ های 
موجود در اپ استور که امکان ساخت اکانت دارند، باید دکمه ای را برای حذف اکانت 

هم قرار بدهند. 
سرویس های مختلف معموال با ترفند هایی سعی می کنند تا کاربران را از حذف اکانت 
یا همان حساب کاربری شان پشیمان کنند. در واقع روند حذف اکانت را چنان پیچیده 
و طوالنی می کنند که افراد از حذف آن پشیمان شوند. از جمله این ترفند ها این است 
که کاربر برای حذف اکانتش مجبور است از طریق مرورگر وارد سایت آن سرویس شود 
و اکانتش را حذف کند. بعضی از آنها تنها از طریق ایمیل زدن به شرکت سازنده، اکانت 

را حذف می کنند و بعضی دیگر هم اصال امکانی برای حذف اکانت ندارند!
حاال اپل برای راحتی کاربران، قانون جدیدی را اضافه کرده که سازندگان اپ ها را ملزم 
می کند تا در اپ ها حتما دکمه حذف اکانت قرار بدهند. عالوه بر این، تمام مراحل حذف 
اکانت باید در خود اپ انجام شود و پاسکاری کاربران به مرورگر یا ایمیل ممنوع است. 
با این قانون جدید می توان امیدوار بود که اپ هایی مثل اینس��تاگرام حذف اکانت را 
س��اده تر کنند و همچنین اپ های ایرانی موجود در اپ استور  که کال به حذف اکانت 

اعتقادی ندارند، مجبور شوند این قابلیت را پیاده کنند. 

تبلیغات میان برنامه ای پلتفرم های ویدئویی آنالین
ممنوع می شود

محدودیت ه��ای تبلیغ��ات در رس��انه های صوت و تصوی��ر فراگی��ر در پیش نویس 
دستورالعمل ارتباطات تجاری از سوی ساترا مشخص شده است و طبق آن رسانه  هایی 
که درآمدشان از بخش اشتراک ماهانه همراه با تبلیغات تأمین می شود نباید بیشتر از 
دو تبلیغ در ابتدا یا انتهای محتوای نمایش داده شده قرار دهند، همچنین رسانه  ها از 

پخش تبلیغ در میانه محتوا منع شده اند. 
طبق پیش بینی های صورت گرفته در این دستورالعمل که برای نظر سنجی از سوی 
ساترا در اختیار فعاالن این حوزه قرار گرفته است، مس��ئولیت تبلیغات در خصوص 
محتوای اختصاصی رسانه در کانال های تبلیغاتی غیرمجاز برعهده رسانه و صاحب اثر 
است و نمایش تبلیغات رسانه  های صوت و تصویر در کانال های تبلیغاتی غیرمجاز هم 
ممنوع به شمار می آید.  محتوای تبلیغی عالوه بر اینکه باید به صورت کامل از محتوای 
نمایش داده شده مجزا باشد نباید کیفیت نمایش تبلیغ یا پهنای باند اختصاص یافته به 
آگهی به نحو غیرمنصفانه ای بهتر یا بیشتر از پهنای باند یا کیفیت محتوای ارائه شده به 
کاربر باشد.  رسانه موظف است امکان رد کردن تبلیغ را پس از نمایش ۵ثانیه  تبلیغات 
فراهم کند و همچنین رده بندی س��نی تبلیغات و نوع تبلیغات برای گروه های سنی 
متفاوت پیش از این در دستورالعمل جداگانه ای که برای صیانت از حقوق کودکان و 
نوجوانان در رسانه های صوت و تصویر فراگیر تدوین شده است را رعایت کند. همچنین 
در مدل اشتراک به همراه نمایش محتوای تبلیغاتی رسانه موظف است میزان زمان 
پیش بینی شده برای تبلیغ را به همراه تخمینی از حجم مصرفی پهنای باند به کاربر 

ارائه کند و کاربر باید از امکان تغییر کیفیت پخش تبلیغات برخوردار باشد. 
طبق پیش بینی های صورت گرفته در این دستورالعمل تأکید شده است که تبلیغ در 
سرویس های پریمیوم ممنوع است یعنی در سرویسی که رایگان به کاربر ارائه نمی شود 
و کاربران برای نصب و شخصی سازی و آموزش و سایر خدمات هزینه پرداخت می کنند 

باید محتوایی که در اختیار آنان قرار می گیرد عاری از هر گونه تبلیغ باشد. 
از شاخص های عنوان شده برای سرویس پریمیوم، نبود دسترسی رایگان به هیچ  یک 
از بخش های خدمات، کیفیت باالی پخش محتوا، نمایش بدون تبلیغ، ارائه سرویس 
افزوده ) امکان دانلود، بازدید آفالین، نمایش در بیش از دو صفحه با یک اکانت وغیره( 

و دسترسی نامحدود به محتوای اختصاصی است. 
هرچند که س��اترا س��عی کرده اس��ت که س��رویس های پریمیوم را با این تعریف از 
سرویس های اشتراکی جدا کند اما هنوز نمی توان به صورت مشخص این مرزبندی 
را مش��خص کرد به گونه ای که هرچند فیلیمو یا نماوا در تعریف مدل اشتراکی جای 
می گیرند اما نمی توان به صورت قطعی گفت که در دس��ته س��رویس پریمیوم قرار 

ندارند. 
از سویی دراین دستورالعمل تأکید کرده است که در مدل درآمدی مبتنی بر تبلیغات 
که کاربر اش��تراکی برای محتوا پرداخت نمی کند، رس��انه موظف اس��ت به کاربر در 
خصوص هزینه ای که از طریق این مدل درآمدی برای کاربر ایجاد می شود اطالع رسانی 
کند تا کاربر نسبت به آن آگاه باش��د که برای تماشای یک محتوا، چه میزان هزینه با 

سناریوی تماشای تبلیغ پرداخت کرده است. 
در این دستورالعمل بخشی به تبلیغ به کودکان اختصاص یافته است، به گونه ای که 
پیش بینی شده رسانه باید حداقل یکبار از والدین برای نمایش تبلیغ برای کودکان از 

آنان اجازه بگیرد از سویی تبلیغات نامحسوس برای کودکان کاماًل ممنوع است. 
طبق پیش بینی های صورت گرفته در این دستورالعمل اگر قرار بر استفاده از اطالعات 
کاربر برای تبلیغات باشد، رسانه باید حتما مجوزهای الزم از وی را دریافت کند و این 
مجوز را باید به صورت دوره ای به کاربر اعالم کند و رسانه نباید بدون اجازه کاربران از 
داده های شخصی آنها برای نمایش تبلیغات استفاده کند.   طبق آنچه در مقدمه این 
دستورالعمل آمده است، دامنه این دستورالعمل تمامی مشموالن تنظیم گری حوزه 
فعالیت س��اترا را دربرمی گیرد و صرفاً به تبلیغات تجاری محدود اس��ت از همین رو 
تبلیغات حوزه مسئولیت اجتماعی و موارد غیر انتفاعی را شامل نمی شود. ارتباط قلمرو 
این دستورالعمل با »حوزه صوت و تصویر فراگیر « نیز هم از حیث »موضوع تبلیغ « و 
هم »بستر تبلیغ « است.  در شرایطی ساترا اقدام به تدوین قوانین مربوط به تبلیغات در 
حوزه رسانه های صوت و تصویر فراگیر کرده است که وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی 
متولی اصلی تدوین مقررات در حوزه تبلیغات است و موضوع قانون گذاری در حوزه 

تبلیغات آنالین و فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته است. 

روایتی از ققنوس های 2 ملت

علی لندی و ایوون ناماگاندا
 2 قهرمان ملی

محمدرضا قزلس��فلی، رایزن فرهنگی ایران در اوگاندا به روایت 
بازتاب فداکاری ش��هید علی لندی، نوجوان ف��داکار ایذه ای در 
رسانه های اوگاندا پرداخته است. در این رسانه  ها نام شهید لندی 
در کنار ایوون ناماگاندا، دختر نوجوانی که جان عده ای را از آتش 
نجات داد و خود میان شعله  ها جان به جان آفرین تسلیم کرد، 

آمده است. 
فداکاری علی لندی در رسانه های مختلف با عناوین و محتوای 
مختلف »ملت ای��ران در غم از دس��ت دادن دانش آموز ایثارگر 
عزادار است«، »تاریخ بار دیگر در ایران تکرار شد«، »علی لندی 
و ایوون ناماگاندا نماد دو قهرمان ایران و اوگاندا«، »تس��لیت و 
همدردی امام خامنه ای )مد ظله العالی(«، »رئیس جمهور ایران 
از علی لندی به عنوان یک قهرمان ملی یاد کرد«، »علی لندی 
در ایران خاطره دختر ج��وان اوگاندایی را در جهان زنده کرد«، 
»فردا برای نجات جان انسان  ها دیر است«، »به همسایه نگویید 
برای کمک فردا بیا«، »داستان علی لندی در ایران شبیه داستان 
ایوون ناماگاندا«، »فداکاری علی لندی برای نسل های آینده همه 
ملت ها« و همچنین نزد شخصیت های علمی و فرهنگی اوگاندا از 
جمله پروفسور کاتریگاه رئیس دانشگاه کامپال، پروفسور سبیاال 

و... بازتاب های بسیار وسیعی داشته است. 
روزنامه دولتی نیوویژن و برخی رس��انه های اوگاندا با ارج نهادن 
به فداکاری دانش آموز 1۵س��اله ایرانی برای نجات دو زن از میان 
شعله های آتش به قیمت از دست دادن جان خود او را »قهرمان ملی 
ایران « نامیدند. آنها همچنین اشاره کردند ایرانیان از فقدان نوجوان 
1۵ ساله ایثارگر که برای نجات جان همسایگان خود وارد ساختمان 
سوخته شد، در اندوه عمیقی به سر می برند. درج پیام های تسلیت 
و همدردی رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور سیدابراهیم رئیسی 

در این رسانه ها بخش دیگری از این بازتاب  ها بود. 
 تاریخ بار دیگر در ایران تکرار شد

رسانه های خبری اوگاندا با اشاره به دو اقدام بشردوستانه مشابه 
در تاریخ ایران با بیان اینکه تاریخ بار دیگر در ایران تکرار ش��د، 
نوش��ته اند که »ریزعلی خواجوی که جان مسافران یک قطار را 
در مارس 1۹۶2 )سال شمس��ی 1۳۴1( هنگام رانش زمین از 
کوه های مش��رف به راه آهن نجات داد. همچنین البرز زارعی، 
کوهنورد ۳8 ساله که در اطفای حریق در مناطق جنوب غربی 
ایران کم��ک می کرد، پ��س از 18 روز ابتال به عفونت ناش��ی از 

سوختگی در ژوئن 2020 جان خود را از دست داد.« 
 علی لندی و ای�وون ناماگاندا نم�اد 2 نوجوان قهرمان 

ایران و اوگاندا
پروفسور آدم سبیاال اس��تاد دانشگاه و فعال رس��انه ای اوگاندا 
در پیام تس��لیت خود با عنوان »علی لن��دی و ناماگاندا نماد دو 
نوجوان قهرمان ایران و اوگاندا« که در رس��انه  ها منتش��ر شد، 
نوشت: به ندرت در میان ملت  ها پیش می آید که چنین جوانان 
فداکاری برای نجات جان هایی که عضو خانواده او نیستند، اقدام 
به فداکاری قهرمانانه کنند. آری علی لندی چنین کرد. چنین 
روح بزرگ، فراتر از مرزهای ملی یک کشور هستند. علی لندی 
به تمام بشریت تعلق دارد. اقدام فداکارانه علی لندی در ایران ما 
را در اوگاندا به یاد قهرمان ملی 1۴ آوریل 2008، دوشیزه ایوون 
ناماگاندا دختر 10 ساله می اندازد. ایوون ناماگاندا در یک اقدام 
فوری درهای قفل شده از بیرون را به س��رعت شکسته و بعد از 
نجات تعداد زیادی از دانش آموزانی که در خوابگاه مدرسه منطقه 
واکیسو گرفتار آتش شدید شده بودند، متوجه شد دانش آموزان 
بیشتری در میان شعله های آتش جهنم خوابگاه مدرسه گرفتار 
هستند لذا برای نجات آنها از شعله های آتش عبور کرد و آنها را 
نیز نجات داد. وی سرانجام در ادامه نجات دانش آموزان بیشتر 
در سومین بار با فرو ریختن س��قف خوابگاه همراه با 1۹ نفر در 
آتش سوختند. ما به داشتن چنین قهرمانانی افتخار می کنیم. ما 

درد شناس بوده و با جمهوری اسالمی ایران همدرد هستیم. 
روزنامه نیوویژن نوشت علی با وجود اینکه جان خود را از دست 
داده است اما پیام های سازنده ای نه تنها بر کشور خود، بلکه بر 
کل جهان از خود به جا گذاشته است. روزنامه فوق الذکر با اشاره 
به ضرب المثلی و با توجه به اقدام فوری دو نوجوان ایوون ناماگاندا 
و علی لندی نوشته است به همس��ایه خود نگویید فردا بیا. اگر 

می توانید همین امروز به او کمک کنید. 

آدم  ها از آنچه در نت می بینید
زشت ترند!

میل به زیبایی در شکل افراطی خود، انسان  ها را به سمت و سوی 
عمل های زیبایی و گریم سوق داده است. چهره تنها مؤلفه دنیایی 
نیست که آدم  ها تالش می کنند در آن خود را خوب نشان دهند؛ 
موقعیت اجتماعی، تحصیالت، خانواده و...  همه گزاره  هایی هستند 
که آدم های بسیاری برای برتر نشان دادن خود در آن متوسل به 
دروغ و فریب می شوند. در دنیای مجازی برای آنکه آدم  ها خود را 
شکلی دیگر نشان دهند، کار خیلی ساده تر است، ابزارهای مختلف 

کمک می کنند آدم  ها در فضای مجازی زیباتر باشند!
بس��یاری از افراد عکس زمانی را که کم س��ن تر یا زیباتر بوده اند، 
به اش��تراک می گذارند یا به عنوان عکس پروفایل خود انتخاب 
می کنند، برخی آرایشگاه و آتلیه می روند تا عکس پروفایل بگیرند، 
عده زیادی از افراد با فتوشاپ و ابزارهای مجازی عکس های خود را 
دستکاری کرده و بعد به اشتراک می گذارند. آنها فکر می  کنند که 
امکان افشای این دروغ هایشان کم است. با این حال حتماً کسانی 
هستند که آنها را از نزدیک دیده اند و این تالش آنها برای زیبایی 
دروغین را تشخیص می دهند و در دلشان ابتذال شخصیت آنها را 
مذمت می کنند. از سویی، شکل گیری هویت مجازی به شکلی غیر 
از هویت حقیقی افراد، آنها را دچار دوگانگی خواهد کرد. مشکل 
اصلی وقتی روی می دهد که با یکی از دوستان مجازی قرار حضوری 

گذاشته شود؛ چهره واقعی دیده می شود!
بر اساس گزارشی که در س��ال 201۳ توسط مؤسسه انگلیسی 
Advertising Standards Authority منتشر شد 8۳درصد از 
نوجوانان 11تا 1۵ساله، سن خود را در شبکه های اجتماعی اشتباه 
وارد کرده اند. دروغ گفتن درباره سن باعث دریافت مجوز ورود به 
اینترنت و شبکه های اجتماعی می شود و اجازه استفاده از برخی 
سرویس ها، مشاهده برخی سایت  ها و شبکه های اجتماعی و حتی 
دسترسی به فیلم  ها را فراهم می کند. گاهی هم برای عقب نماندن 
از دیگران در میدان رقابت زیبایی و به دست آوردن اعتماد به نفس 
مجازی و کسب توجه و تأیید دیگران، افراد ویژگی  ها و صفات خود 
را به صورت غیرواقعی ابراز می کنند. آگاه باشید آنجا که افراد دیده 

نمی شوند دروغ گفتن آسان تر می شود. 

آنتن

گزارش

نگاه یک

دنیای غرب هم متوجه آس��یب فضاهای مختلف مجازی 
و شبکه های اجتماعی بر نوجوانان است، اما روشن است 
که نمی توان��د یا نمی خواه��د کاری کند. مناف��ع مالی و 
سیاس��ی بر حل موضوع ترجیح دارد. با این مقدمه، این 

خبر را بخوانیم. 
فیس بوک جزئیات تحقیقات خود را در مورد نحوه تأثیر 
اینستاگرام بر سالمت روان نوجوانان » در چند روز آینده « 
منتشر می کند. نیک کلگ، مسئول سیاست شرکت نیک 
کلگ، در یک رویداد آنالین گفت که این ش��رکت قبل از 
در اختیار عموم ق��رار دادن داده ها، آنها را به کنگره اعالم 

می کند. 
کلگ بیش از 10 روز پس از انتش��ار وال استریت ژورنال 
در مورد تأثیر اینس��تاگرام بر نوجوانانی که از آن استفاده 
می کنند مطلبی را منتش��ر کرد و نوش��ت. با اس��تناد به 
تحقیقات داخلی انجام ش��ده توس��ط فیس ب��وک، این 
مجله نوشت که » اینستاگرام برای درصد قابل توجهی از 

نوجوانان به ویژه دختران نوجوان مضر است. 
این تحقیق��ات باعث واکنش فوری قانونگذاران ش��د که 
بسیاری از آنها از نحوه برخورد فیس بوک با ایمنی کودکان 
و برنامه های آن برای ایجاد نسخه ای از خدمات خود برای 
کودکان زیر 1۳ سال هش��دار داده بودند. اعضای کنگره 
در پاس��خ گفتند که می خواهند این ش��رکت پروژه را به 
طور کامل پایان دهد. رئیس ایمنی فیس بوک قرار است 
پنج  شنبه در جلسه کمیته بازرگانی سنا درباره این موضوع 

شهادت دهد. 
در حال حاضر، فیس بوک امیدوار است که انتشار بیشتر 
تحقیقات بنیادی خود بتوان��د نگرانی های قانونگذاران و 
دیگران را برطرف کند. در بیانیه جداگانه ای که یک شنبه 
منتشر شد، محقق ارشد این شرکت پیشنهاد کرد که وال 
استریت ژورنال تحقیقات خود را اش��تباه توصیف کرده 
است. کلگ روز دو شنبه یک قدم جلوتر رفت و گفت که این 

گزارش بر اساس اسناد » توسط شخصی فاش شده است 
که به وضوح احساس می کند نکاتی را برای بیان دارد.« 

اگر مطالب را بخوانید و س��پس آن را با برخ��ی از ادعا  ها 
مقایسه کنید، اینستاگرام برای همه نوجوانان سمی است، 
فکر نمی کنم هیچ فرد منطقی بگوید که تحقیقات این ادعا 
را تأیید می کند. س��خنگوی فیس بوک تأیید کرد که این 
شرکت » دو مطلب « را که در گزارش ژورنال محوری بود 
منتشر می کند، اما در مورد زمان انتشار توضیح نداد. اما 
بعید است که مطالب منتقدان فیس بوک را ساکت کنند. 
به نظر می رسد که رد فیس بوک از گزارش وال استریت 

ژورنال اهمیت تحقیقات خود را تضعیف می کند. 
همچنی��ن این س��واالت را مط��رح می کند ک��ه چگونه 
فیس بوک داده  هایی را که در اختیار عموم قرار می دهد، 
ارائه می دهد. ماه گذشته، این شرکت گزارشی از » محتوای 
پربیننده « در پلتفرم خود منتش��ر ک��رد. این گزارش به 
منظور رد انتقادات مبنی بر اینکه News Feed طرفدار 
محتوای قطبی است، بود. اما محققان خارج از این شرکت 
به سرعت حفره  هایی در این گزارش ایجاد کردند و گفتند 
که این مسئله مربوط به مسائل شفافیت بیشتر فیس بوک 

به ویژه در مورد کار با محققان خارجی است. 
به همین دلیل قابل توجه است که کلگ در دفاع از شرکت 
از » محققان خارجی « اس��تفاده می کند. اگر اینستاگرام 
در واقع برای اکث��ر نوجوانان مضر نیس��ت، همانطور که 
این ش��رکت مدعی است، ممکن اس��ت محققانی که در 
لیست حقوق و دستمزد فیس بوک نیستند به طور موثری 
به این نکته برس��ند. با این حال، محقق��ان می گویند که 
دسترسی به داده  ها به طور فزاینده ای دشوار شده است؛ 
و در برخی موارد، این ش��رکت به طور فعال افراد خارجی 
را از مطالعه بستر خود منع کرده اس��ت، مانند زمانی که 
اخیراً حساب های ش��خصی محققان دانشگاه نیویورک 
در فیس بوک را غیرفعال کرده و سپس توضیحات گمراه 
کننده ای در م��ورد دالیل خود برای انج��ام این کار ارائه 

داده است. 
ممکن اس��ت به نظر برس��د که آنها موضوعات بی ربطی 
هستند. اما اگر فیس بوک روابط بهتری با محققان خارج 
از شرکت داشته باشد و یافته های خود را در اختیار عموم 
قرار دهد، ممکن است بتواند منتقدان داخلی را که » نکاتی 

برای بیان « دارند، کنار بگذارد. 

  زینب شریعتی
۵/ ۳ میلیارد نفر یعنی عددی حدود نیمی از مردم جهان، 
برای ۶ س��اعت، در هفته گذشته دسترسی شان به شبکه 
اجتماعی و س��رویس پیام رس��ان خود را از دست دادند. 
فیس بوک قطع شد و بعد واتس اپ و سپس اینستاگرام که 
همه متعلق به شرکت فیس بوک هستند.  حمله سایبری 
یا نقص فنی؛ این دوگانه پررنگ دقایق اول قطعی بود. با 
این حال هر چ��ه زمان قطعی طوالنی تر  می ش��د، گزینه 
حمله سایبری و هک در ذهن مردم جهان قوت بیشتری 
می یافت. تصور اینکه غول اینترنت��ی جهان نتواند نقص 
فنی خود را در زمانی کوتاه برطرف کند، برای اغلب مردم 
دشوار بود. خصوصاً که این نقص فنی به شکل لحظه ای و 
میلیون دالری از دارایی مدیرعامل فیس بوک کم می کرد! 
با این حال، کارشناسان امر احتمال کمتری می دادند که 
این مشکل ناشی از هک ش��دن بیرونی باشد. یک حمله 
 denial of( » خارجی از نوع »محروم سازی از س��رویس
service( به یکی از پرطرفدار ترین س��ایت های جهان از 
نوع فیس بوک، نیاز به هماهنگی میان گروه های قدرتمند 

هکری یا استفاده از شیوه بسیار ابداعی دارد. 
 محرمانه های فیس بوک!

فیس بوک اغلب در مورد علل هرگونه مشکل، اطالع رسانی 
نمی کند و حتی پس از برطرف شدن مشکل هم تمایلی 
به توضیح نشان نمی دهد. برای مثال، فیس بوک در سال 
201۹، بزرگ ترین خاموش��ی خود در چند سال گذشته 
را تجربه کرد و پس از آن فقط گفت که »با مشکلی حین 

عملیات معم��ول تعمیر و نگهداری« مواجه بوده اس��ت. 
ش��بکه های اجتماعی رس��انه  هایی برای تب��ادل اخبار و 
پیام هستند و با همین شعار ها هم روزگار می گذرانند، با 
این حال در مورد خود اطالع رسانی نمی کنند. آیا آنها از 

بی اعتمادی مردم و سقوط ارزش سهام شان می ترسند؟
در مورد قطع��ی اخیر ه��م چندین کارمن��د فیس بوک 
که نمی خواس��تند نامشان فاش ش��ود، به رویترز گفتند 
معتقدند علت این قطعی یک اش��تباه داخل��ی در نحوه 
هدایت ترافی��ک اینترنت ب��ه سیس��تم های فیس بوک 
بوده اس��ت. این کارمندان گفتند نقص کارکرد ابزارهای 
ارتباطی داخلی و سایر منابعی که به همان شبکه متکی 
هستند تا عمل کنند، این خطا را پیچیده کرد. با این حال 
فیس بوک در وبالگ خود اعالم کرد می خواهیم روش��ن 
کنیم که علت اصلی این قطعی »ی��ک تغییر پیکربندی 

اشتباه « بوده است. 
 به کام رقبا!

ضرر فیس بوک به نفع س��ایر ش��بکه های اجتماعی شد. 
شبکه توئیتر آنالین ماند و جک دورسی، مدیرعامل توئیتر 
در توئیتی از سیگنال به عنوان یک گزینه مناسب به جای 
واتس اپ حمایت کرد. ادوارد اس��نودن هم از هوادارانش 
خواست از واتس اپ به سیگنال مهاجرت کنند. سخنگوی 
کالب هاوس اعالم کرد در هزاران اتاق این شبکه اجتماعی 

صوتی درباره این قطعی صحبت شد. 
پاول دوروف، مدیر تلگرام در کانال تلگرام خود نوشت: نرخ 
رشد روزانه تلگرام از حد معمول فراتر رفت و ما در یک روز 
به بیش از ۷0 میلیون پناهنده از پلتفرم های دیگر خوشامد 
گفتیم. دوروف گفت: بعض��ی از کاربران در امریکا ممکن 
است سرعت کندتری را تجربه کرده باشند، زیرا میلیون  ها 
نفر همزمان برای عضویت در تلگرام هجوم آوردند اما این 

سرویس برای اکثر کاربران طبق معمول کار کرد. 

با سرازیر ش��دن کاربران به اپلیکیشن هایی مانند توئیتر 
و تیک تاک، ارزش س��هام فیس ب��وک در جریان فروش 
گسترده سهام فناوری در روز دوشنبه، ۹/ ۴ درصد ریزش 
کرد که بزرگ ترین ریزش روزانه از نوامبر گذشته بود. پس 
از اینکه فعالیت سرویس های فیس بوک از سر گرفته شد، 
سهام این شرکت در ساعات پس از معامالت رسمی نیم 
درصد افزایش یافت.  این ارقام نشان دهنده کاهش اعتماد 
به فیس بوک و زیر مجموعه های قطع شده آن بود، اما همه 
چیز با اعداد و ارقام مالی سنجیده شد و کسی به فکر این 

سرمایه اجتماعی نبود. 
 نگران پول!

در آن ساعت های قطعی، غیر از جوک و طنزهایی که در 
پیام رسان های رقیب دست به دس��ت  می شد، آنچه زیاد 
به چشم می خورد، محاسبه تأثیرات منفی این قطعی بر 
میزان ثروت مارک زاکربرگ مدیر اجرایی فیس بوک بود. 

گویی همه نگران میزان ثروت این میلیاردر جوان بودند!
طبق گزارش های منتشر شده، ارزش بازار فیس بوک، به 
حدود ۹20 میلیارد دالر کاهش یاف��ت و این یعنی زیان 
مارک زاکربرگ حدود ۶ میلیارد دالر بود. گفته می شود 
فیس بوک تا 20 میلیارد دالر ضرر کرده و ارزش بازار آن 
به ۹۶۷ میلیارد دالر کاهش یافته است. سهام فیس بوک 
نیز ۹/ ۴ درصد سقوط کرد و کل افت سهام این شرکت را 

از اواسط سپتامبر به حدود 1۵درصد رساند. 
در اختالل پیش آمده، خبر هایی هم در مورد اختالل در 
معامالت نفتی و...  منتشر ش��د. بازیگران بازار می گویند 
قطعی حدود شش ساعته واتس اپ به معامالت دارایی  ها از 
رمز ارز ها گرفته تا نفت روسیه ضربه زد با این حال استفاده 
سریع از پلتفرم های دیگری مانند تلگرام، اختالل شدید را 
محدود کرد. اما کسی از اختالل در روابط اجتماعی حرفی 
نزد. اقتصاد خیلی وقت است حرف اول جهان شده است. 

تالش برای اثبات تأثیر اینستاگرام بر روان نوجوانان

6ساعت قطعی و میلیاردها دالر زیان فیس بوک

رسانه به وقت اقتصاد!

نکته
س

انعکا


