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دعوتنامههایخارجیبراینخبههایایرانیوکودکنابغهجانورشناس!

تصاویر پربازدید فضای مجازی
دامداران
شهرستانکالت
دراعتراضبه
گرانینهاده
هایدامیو
کمبودآنبا
گوسفنداشون
رفتندتوی
محوطهاداره
جهادکشاورزی



اعتراضبادام!

معمایمسئولیتپلتفرمها

نتیجه کار مهندسی آنالین!

شاهکارفارغ
التحصیلهای
آنالینهمینه
کهباسازههای
جدیدشون
همزمان
فیزیک،
جاذبه،
معماری،
فضاوغیره
روبهچالش
میکشن!

746 K views

سایت شرط بندی و سونامی تبلیغات در اینستا
محسن سعیدی کیا که بیشتر با نام هنری اش یعنی مهراد
جم شناخته می شود متولد  1376است و بعد از خواندن
دو تک آهنگ و انتشار آن در شبکه های اجتماعی در
سال  1398معروف شد .او بهمن سال  1398هم اولین
کنسرتش را در جزیره کیش برگزار کرد که با حواشی بسیار
زیادی روبه رو شد .حرکات عجیب ،داد زدنهای بدون دلیل
و فالش خواندن او در همان سال هم بسیار جلب توجه کرد
و دیگر خبر آن چنانی از این به اصطالح خواننده نبود تا همین
چند وقت پیش که خبر مهاجرت او به ترکیه مطرح شد .از
چند روز پیش هم موجی از پست های اینستاگرامی درباره
او در شبکه های اجتماعی پیچید .که در میان آن ها پست



هایی علیه این خواننده هم دیده می شود و درباره رابطه
او با دنیا جهانبخت حرف و حدیث هایی مطرح شد تا این که
از دو روز پیش سایت شرط بندی این خواننده افتتاح شد و
نشان داد که همه این سر و صداها به خاطر کشاندن مردم
به دام این سایت شرط بندی بوده است .برخی از کاربران
معتقدند که یه عده برای این که جوون ها رو مشتاق به
حضور در منجالب شرط بندی کنن حاضرن کلی پول خرج
کنن تا توی اینستاگرام دیده بشن و طعمه هاشون رو در
اینستاگرام به دام بندازند .در همین باره کاربری نوشت:
«ببین چقدر پول مردم رو باال می کشن که حاضرن این
همه برای جذب جوونا پول خرج کنن ».کاربری هم نوشت:
«ترکیه شده پاتوق زالوهایی که در سایت های شرط بندی
پول مردم رو می خورن!»

کاریبهقیمتباالیکارتنهایخالی
ندارمفقطموندمهدفازخریدکارتنخالی
نویخچالوتلویزیونچیمیتونهباشه؟!
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دعوتنامهبراینخبگانایرانی

کودکنابغهایکههمهرامتعجبکرد!

بحث فرار مغزها در کشورمان سال هاست که مطرح است
و انگار برخی از مسئوالن خودشان را به خواب زده اند تا
با این واقعیت روبه رو نشوند .به تازگی هم در این باره
خبریمنتشرشدکهبازتابزیادیداشت.دراینخبرآمده
نخبگان ایرانی بیشترین دعوتنامههای برنامه مهاجرتی
«استعداد جهانی» استرالیا را به خود اختصاص دادند.
طبق اعالم وزارت کشور استرالیا از روز اول ژانویه تا نهم
سپتامبرامسالدرقالببرنامهمستقل«استعدادجهانی»
( ،)Global Talent Independent Programبرای ۲
هزار و  ۶۸۵نفر از سراسر جهان دعوتنامه صادر شده
که ایران با  ۵۳۹نفر در رتبه اول قرار دارد .طبق این
گزارش وزارت کشور استرالیا ،نخبگان کشور هند
 ۲۶۵دعوتنامه و نخبگان کشور چین  ۲۱۸دعوتنامه
داشتهاند .کاربری نوشت« :کاش مسئوالن شرایطی
رو برای نخبه ها در کشور فراهم کنن که شاهد فرار
مغزها نباشیم».

صحبت های جالب کوچک ترین جانورشناس مشهدی
دربار ه حیات وحش در شبکه نهال هم بسیار مورد توجه
کاربران شبکه های اجتماعی و فعاالن محیط زیست قرار
ی در شبکه نهال از گورخر ایرانی،
گرفت.ابوالفضل جغتای 
گاو دریایی و یوز ایرانی گفت که بسیار مورد توجه قرار
گرفت .کاربری نوشت« :چقدر با توجه به سن کمش فصیح
و گوش نواز دربارهحیات وحش حرف می زنه ».کاربری
نوشت« :با دیدن این ویدئو دو جا ذوق کردم  ،اولین بار
وقتیاسمگاودریاییروشنیدمودیدمش!دومینباراون
جا که گفت اشک تو چشام جمع میشه با دیدن یوزپلنگ».
کاربری هم نوشت « :خیلی ها در ایران حسرت داشتن
گرتانبرگ نوجوان فعال محیطزیست سوئدی را داشتند.
ابوالفضل جغتایی نوجوانی است که در سایه مطالعه و
آموزش جامعه را امیدوار به تربیت یک اسماعیل کهرم
دیگر یا محمدباقر صدوق دیگر میکند».

باربریباخودرویالکچری!
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بازار داغ
تنخالی
کار
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صفخریدبرایخودروهایبدوندروترمز!

اتفاقیعجیبدرمزرعهخیار!

ویدئویی از یک دوربین مخفی در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که نشان می داد مردم برای تبدیل
سرمایه شان از پول نقد به خودرو حاضرند خودروهایی
بدون در ،ترمز ،سپر و  ...را هم خریداری کنند .در بخشی
ازایندوربینمخفیمیبینیمکهمردمدرصفمیایستند
تا خودروهای ناقص را ثبت نام کنند حتی در میان آن ها
فردی که سه خودرو دارد هم برای ثبت نام دیده می شود.
کاربران هم به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :این قدر بین قیمت کارخونه و بازار اختالف
وجود داره که ماشین بدون در و سپر هم مردم ثبت نام
می کنن ».کاربر دیگری نوشت« :این قدری ارزش پول
کشورمون کم شده که مردم می خوان به هر شکلی شده
اونو تبدیل به یک سرمایه کنن تا الاقل با تورم ارزش پول
شون کم نشه».

ویدئویی ترسناک از هجوم مردم به یک مزرعه خیار با
واکنش های زیادی همراه بود .کشاورزی که مردم به
مزرعه اش هجوم برده اند در جواب مردی که از او می
پرسد چرا مردم را از مزرعه بیرون نمی کنید ،می گوید:
« جلوی چند نفر رو بگیرم ،به هر کی میگم برو بیرون از
زمین میگه برو سند بیار که زمین مال تو هست ،زنگ
می زنم  110هم میگن با مردم تعامل کنید ».مردمی
که در زمین بوده اند دلیل حضورشان را حضور دیگران
می دانند .یکی از آن ها می گوید« :من تازه وارد زمین
شدم قبل از من کلی گوسفند و خیلی های دیگه توی زمین
بودند ».کاربران زیادی به این کار واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :دلم برای اون کشاورزی که می بینه یه
عده دارن دسترنجش رو به یغما می برن و کاری از دستش
بر نمیاد سوخت».

رانندگان
عزیزهر
چیزیکه
شبیهذرهبین
باشهممکنه
ماشینتون
روبهآتیش
بکشونهحاال
چهچسبونک
یهعروسک
چهیهبطری
آب

من موندم
چطوری
دلش میاد با
این ماشین
لباس
شوییحمل
کنه ،چرا
حاضریم
کلیصدمه
بهماشین
بزنیم اما به
وانت پول
ندیم!

عروسکهایآتشزا!

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

اینسوالکهمسئولیتمحتوایبارگذاری درپلتفرمهابهعهدهکیستتقریباچالشیجهانیاست
شیوهدیگرکشورهادراینبارهچگونهاست؟

ناصری-درروزهایگذشتهصحبتمحکومیتمدیرعاملآپاراتبهخاطربارگذارییکویدئوازسوییکیازکاربراناینپلتفرم
بار دیگر بحث مسئولیت محتوای بارگذاری یا پست شده در نرم افزارهای مختلف را مطرح کرد .طبق قانون و بر اساس ماده23
جرایمرایانهایدرکشورمان«ارائهدهندگانخدماتمیزبانیموظفندبهمحضدریافتدستورکارگروه(کمیته)تعیینمصادیق
یرایانهایخودازادامه
مذکوردرمادهفوقیامقامقضاییرسیدگیکنندهبهپروندهمبنیبروجودمحتوایمجرمانهدرسامانهها 
دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند .چنان چه عمدا از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند ،منحل
خواهندشد».همشهریآنالینهمدربارهاینقانوننوشته«:اینقانونهمچنینمجازاتیرادر3مرحلهازجریمهنقدیتاتعطیلی
موقتپلتفرمازیکتا3سالدرنظرگرفتهاست».بااینحالامروزمیخواهیمبهقوانینیکهدرجهاندربارهمسئولیتمحتوای
ارسالیدرپلتفرمهاوجودداردبپردازیموببینیمدرآمریکاواروپادراینخصوصچهقوانینیوجوددارد.

ماجرای ویدئوی دردسر ساز
مهرماهسالپیشبودکهیکویدئویجنجالیدرآپاراتمنتشر
شد که در آن زنی از کودکان میپرسید« ،آیا میدانید چگونه
به دنیا آمدهاید؟» همان وقت این ویدئو حسابی جنجالی شد
و عوامل تولید آن بازداشت شدند و حاال بعد از یک سال روابط
عمومی آپارات خبر محکومیت 10ساله مدیرعامل این پلتفرم
را در دادگاه بدوی داده است .با این حال طبق آن چه در فضای
مجازیمنتشرشده،بهنظرمیرسدآنچهباعثصدوررأیعلیه
مدیرعامل آپارات شده است ،استناد به اظهارات عوامل تهیه
این ویدئو و مواد دیگری از قانون جرایم رایانهای است .عوامل
تولیدویدئومیگویندخودآپاراتاینویدئورادرحالیکهحدود
100بازدید داشته به صفحه اول پلتفرم میبرد و پس از آن که
7هزار بار دیده میشود ،مورد اعتراض قرار میگیرد .به این
ترتیبدادسرایارشادعواملتولیداینویدئورااحضارمیکند
وازآنهادراینبارهتوضیحمیخواهد.
البتهمحمدجوادآذریجهرمی،وزیرارتباطاتهمچندیپیش
دریکبرنامهتلویزیونیبالحنیمنتقدانهبههمینموضوعاشاره
کرده بود .او گفته بود« :اگر یک نفر محتوای مجرمانهای را در
پیامرسان داخلی بارگذاری کرد ،شما مالک پیام رسان را به
زندانمیاندازید.اینحمایتازتولیدداخلنیست».

قوانینجهانیحامیپلتفرمها
هر چند قوانین هم به نفع پلتفرم ها تنظیم شده اما گهگداری
زمزمههاییدربارهتغییرقوانینشنیدهمیشودکههنوزبهنتیجه
نرسیدهاست.بهطورمثالباوجوداینکهماده 230قانونحفظ
حرمتارتباطات()CDAازپلتفرمهایآمریکاییدراینموضوع
حمایت میکند ،اما امکان احضار آن ها از سوی مراجع مرتبط
همیشه محتمل است .بر این اساس ،چندی پیش کمیسیون
تجارت سنای آمریکا به احضار مدیران گوگل ،فیس بوک و
توئیتررأیدادهاستتاسناتورهابتواننددربارهسیاستهایاین
شرکتهاومحتوایمنتشرشدهدراینپلتفرمها،مدیرانآنها
راموردپرسشقراردهند.یکیازموضوعاتیکهدرایناحضاریه
مورد توجه قرار میگیرد ،برخورداری از حمایتهای قانونی
در برابر پستهایی خواهد بود که در پلتفرمهای آن ها منتشر
میشود.بهجزآمریکااروپاهمتاکنونازپلتفرمهاحمایتکرده
و طبق توافق سال  2018اتحادیه اروپا با شرکت های فناوری
قراربراینشدکهشبکههایاجتماعیبرحسبقوانینخوداین
شرکتها،محتوایفیک،نامناسب،مجرمانه،غیراخالقیو...را
ازپلتفرمهایشانحذفکنند،اماظاهراایناتحادیهبهایننتیجه
رسیدهکهصرفتکیهبهاینقوانینخودتنظیمی،تضمینیبرای
پاسخگوبودنپلتفرمهانیست،ازاینروتالشمیکندکه«قانون
سرویسهایدیجیتال»رابهتصویببرساند.

قانون 230آمریکاچهحمایتیازپلتفرمهادارد؟
به گزارش رویترز براساس ماده  230این قانون ،شبکههای
اجتماعی و سایر وب سایتها در برابر پیگردهای قانونی ناشی
از نظرات کاربران مصون هستند .درواقع ،این ماده قانونی به
این معنی است که پلتفرمها در قبال آن چه از سوی کاربران
آن ها ارسال میشود ،مسئولیتی ندارند .البته پس از این که
ترامپ بحث «ایفای نقش ویراستاری» شبکههای اجتماعی را

مطرح کرد ،این مصونیت قانونی دوباره در کانون توجهات قرار
گرفت.اینهماننقشیاستکهتوئیتربااضافهکردنهشدارها
و برچسبهایی به برخی از توئیتهای ترامپ ،ایفا میکند .به
همین دلیل نمایندگان با احضار مدیران این غولهای فناوری
درصــدد اعمال فشار به آن ها هستند و طرحی تــازه را برای
ایجاد محدودیت در این زمینه دنبال میکنند .از نظر ترامپ
و نمایندگان جمهوری خواه ،ماده  230شرایطی را برای این
پلتفرمها فراهم کرده که هر آن چه میخواهند ،انجام دهند و
پلتفرمهاحقدستکاریوبرچسبزدنروینوشتهکاربرانشان
را ندارند .البته جو بایدن ،رقیب دموکرات ترامپ پیش از این
گفته بود که ماده 230به دالیل مختلف از جمله «تبلیغ دروغ»
بایدلغوشود.

رفتارخودپلتفرمها
جدا از آن چه درباره حمایت قانون از پلتفرم ها نوشتیم خود این
پلتفرمهاهمبرمحتوایارائهشدهدربسترشانحساسیتهایی
دارند و با استفاده از هوش مصنوعی سعی بر حذف ویدئوها،
تصاویر و مطالب غیرقانونی ،مجرمانه ،غیر اخالقی و  ...دارند.
البته به گزارش مهر ،فیس بوک برای نظارت بیشتر بر محتوای
بارگذاری شده توسط کاربران از چند روز دیگر یک هیئت ناظر
بر فیس بوک که به عنوان یک مرجع درباره محتوای انتشار در
این پلتفرم تصمیم می گیرند خبر داده است .مارک زاکربرگ
مدیر ارشد اجرایی این شرکت هم گفته« :ما هم اکنون مشغول
آزمایش سیستم های فنی جدیدی هستیم که به هیئت نظارت
اجازه بررسی پرونده های مربوط به محتواهای مختلف را می
دهد .همچنین کاربران از طریق این سیستم می توانند به رای
هیئتنظارتفیسبوکدربارهمحتوااعتراضکنند.اگرآزمایش
این سیستم طبق برنامه ریزی ها تکمیل شود ،هیئت نظارتی
فیس بوک در اواسط یا اواخر اکتبر می تواند بررسی پرونده ها
را آغاز کند ».هیئت نظارت فیس بوک یک گروه چندملیتی
استکه حقوقدانان وکارشناسانحقوقبشروروزنامهنگاران
اعضای۲۰نفرهآنراتشکیلمیدهند.اگراهلفضایمجازی
باشیدهمحتماخبربرچسبدارکردنبعضیازپیامهایترامپ
درتوئیترراشنیدهاید.توئیتریکیازتوئیتهایترامپرادرباره
جرجفلویدبهدلیلترویجخشونتبرچسبدارکردوآنراناقض
رفتار شایسته دانست و چند توئیت دیگر ترامپ را هم نیاز مند
درست سنجی دانست و آن ها را برچسب دار کرد.اینستاگرام
هم که از سال 2012توسط فیس بوک خریداری شده از سال
 2019عــاوه بر سیاستهای معمول فیسبوک بهعنوان
کمپانیمادر،خطمشیوسیاستهایویژهایبرایاینستاگرام
مشخص کرده تا کاربران در برابر تصاویر مستهجن ،محتوای
تروریستی و تبلیغات مرتبط با آن ،خشونت ،سخنان تنفرآمیز،
تبعیضنژادیو...محافظتشوند.

نحوهبرخوردپلتفرمهابامتخلفان
هرچندپلتفرمهابرخوردهایمتفاوتیباکاربرانمتخلفدارند
امابهطورمعمولکاربرانیکهسیاستهایپلتفرمیراکهدرآن
عضوهستند،رعایتنکننددروهلهاولپیامهشداردریافتمی
کنند و در صورت ادامه ،تعلیق چند هفته ای و اگر بازهم تکرار
شوداحتمالحذفهمیشگیاکانتآنهاخواهدبود.

