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روایت گاردین از یک معصومیت از دست رفته

قبل از اینترنت چه کارمیکردیم؟
چیزی نمانده تا زمانی که هیچکس روی زمین یادش نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بود .آنهایی که اواخر
یهستندکهبدوناینترنتبزرگشدند.جامعهشناسانبهآنها«واپسین
دهه ۱۹۷۰بهدنیاآمدهاند،آخریننسل 
«معصومیت»ازدسترفته،اگراص ً
ِ
المعصومیتیدرکاربوده،چه
معصومان»یا«مهاجراندیجیتال»میگویند.آن
بود؟یکنویسند هوگزارشگرکاناداییبهایامیمیاندیشدکهذهنماناجازهسرگردانیداشت.

دنیاپیشازاینترنت
در این عصر آکنده از تردید ،پیشبینیها بیارزش
شدهاند ولی یک پیشبینی انکارناپذیر هم وجود
دارد :چیزی نمانده تا زمانی که هیچکس روی زمین
یادش نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بود.
صدالبته سوابقش خواهد ماند که در بایگانیهای
نامحدود و ناملموس ابری ذخیره خواهد شد .ولی
تجربه زیسته واقعی در کار نخواهد بود که بگوید
پیش از ظهور کــــا نداده ،اندیشیدن و
حس کردن و انسان بودن چه شکلی
داشـــت .وقــتــی کــه ایــن اتفاق
بیفتد ،چه چیز از دست مان
یرود؟
م 
اوایــل امسال به ویلمسلو،
از حـــومـــههـــای منطقه
منچستر ،سفر کــردم تا با
الیزابت دنهام مصاحبه کنم.
او کمیسیونر اطال عرسانی
انگلستان است که میشود گفت
تواناترین رگوالتور داده روی سیارۀ
زمین است .بحث مان گسترده بود ،اما یکی
از پروژههای آن نهاد که شوق او را برمیانگیخت
«آییننامه طــراحــی متناسب بــا ســن» یــا بــه طور
خالصه «آییننامه کودکان» بود که هماکنون در
مرحله مشاوره عمومی است .این آییننامه جدید
محدودیتهای سختگیرانهای بــرای محتوا و
طراحی اپها ،بازیها و پلتفُ رمهایی که کمساالن
را هدف میگیرند ،وضع میکند.
تا چند هفته پس از مالقات دنهام ،ایده مهاجرت
دیجیتال و معنایش برای نسل من دست از سرم
برنمیداشت .همیشه گمان مـیکــردم متصل
نبودن من در دوره کودکی ،مانعی سر راهم بوده
اســت؛ همین موضوع هم روشــن میکند که چرا
نمیتوانم از کنترل تلویزیون هوشمند یا تنظیم
ترموستات دیجیتال سر در بــیــاورم ،مثل اکثر
بچهها ،روزهای بیکاری تابستان را در باغچه پرسه
میزدم تا ببینم هر ابر شبیه چه چهرهای است ،ولی
کودکیام (مثل اکثر بچههای دهه )۱۹۸۰سرشار
از زباله فرهنگی هم بود .مدتی که من جلوی صفحۀ
نمایشگر میگذراندم به مراتب بیشتر از بچههای
خودم بود.

معصومیتازدسترفته
شروعبهتحقیقکردمکهمشخصهنسلمنچهبود؟
«معصومیت» ازدسترفته ،اگر اص ً
ِ
ال معصومیتی
آن
در کار بوده ،چه بود؟ بعد غافلگیر شدم که فهمیدم
بسیاری از عصبشناسان ،روا نشناسان فضای
سایبری و اخالقشناسان فناوری که زندگیشان را
وقف بررسی داللتها و پیامدهای فرهنگی
و اخالقی انقالب دیجیتال کردهاند،
معتقدند نسل من و خاطره آن
گذشته مشابه جمعیمان
ویــژگــی خــاصــی دارد ،نه
این که مهاجران دیجیتال
بــاهــو شتــر یــا مستعدتر
از نسل بومیان دیجیتال
باشند که پس از ما آمدهاند.
گویا ما از این نظر منحصربه
فردیم که واپسین نمونههای یک
گونۀ روبهانقراض هستیم بنابراین
حی و حاضر از یک پهنه تجربه
آخرین منابع ّ
بشری هستیم که چیزی نمانده از دست برود.
«ترجیحمیدهیکدامباشی:بسیارفقیربادوستان
فــراوان ،یا بسیار ثروتمند بدون دوســت؟» همین
اواخ ــر ،پسرخوانده  11ســالـهام بیمقدمه این
سؤال را از من پرسید .جوابش برای من ساده بود.
گفتم« :فقیر با دوستان .در درازم ــدت ،تنهایی
بدتر از فقر اســت ».پسرخواند هام مخالف بود.
«اوووم ...ثروتمند بدون دوست .در عمارتم میمانم
و فورتنایت بازی میکنم و یوتیوب تماشا میکنم و
با آدمهای آنالین معاشرت میکنم».

تصاویر پربازدید فضای مجازی

م
سابقه رونالدو با دایی

از 2برندجدیدیکهقراراستجایسامسونگوالجیرابگیرندچهمیدانید؟

برای تولد 11سالگیاش اولین تلفن هوشمند را
به او دادیم که انگار کلیدهای دروازهای جادویی به
سوی یک جهان موازی آرمانی را به او دادهایم .به
یک معنا هم البد همین کار را کردیم .چون در آغاز
ی به او دادیم که برای معصومانی
دوره بلوغ ،دلخوش 
مثل من و همسرم در دوران نوجوانیمان -دورانی
که از دیگران فاصله داشتیم -در کار نبود :حس
دایم با دوستان بودن ،فقدان تنهایی.

آثار زیان بار
سالهاست بحث علمی میشود
که آیا استفاده ُمدام از اینترنت،
اثر زیــانبــاری بر کارکرد مغز
انــســان (بــه ویـــژه مغزهای
درحــــالرشــــد ک ــودک ــان)
دارد یا نــه؟ بحث بیپایان
«مدتزمان صفحه» از قدیم
بیشتر مبتنی بر گمانهزنی و
کمتربراساسدادههایاستوار
بوده است .اما بهار امسال نتایج
یکمطالعهفراگیربینالمللیدرژورنال
معتبر بینالمللی ورلد سایکایتری منتشر شد
که شاید ورق را به نفع ّ
شکاکان به فناوری دیجیتال
برگرداند .یک تیم بینالمللی از پژوهشگران که با
دو روششناسی مجزا (تصویربرداری مغز امآرآی
و مشاهده رفتاری) روی گروههای نمونه وسیعی
مطالعه میکردند ،همگی شواهد قانعکنندهای
یافتند مبنی بر این که استفاده طوالنی از اینترنت
حادوپایداریدرنواحیخاصیازشناخت»
«تغییرات ّ
ایجاد میکند که میتواند منعکسکننده تغییرات
درازمــدتــی در مغز باشد و بر بــازه توجه ،حافظه و
تعاملهایاجتماعیاثرمیگذارد.
دکتر ژوزف فرث ،عصبشناس متولد منچستر و
مدیر این مطالعه ،به من گفت :به نظر میرسد مغز
انسان معاشرت و اتصال آنالین را تقریب ًا شبیه نسخه
رودرروی آن تفسیر میکند (که خبر خوبی برای آن
ِ
دوست خانهنشین است) ،ولی
فوقثروتمندان بی
ثابت شده است که دیگر کارکردهای شناختی
تضعیف میشوند .او گفت :مث ً
ال مغز نسبت ًا سریع
عــادت میکند که با اینترنت مثل یکنوع بانک
حافظه برونسپاریشده برخورد کند که به مرور
زمان به کاهش «کارکرد حافظه تعاملی» خودمان
منجر مـیشــود .ایــن کــارکــرد همان فرایندهای
مرتبسازی ذهنی است که ذهن پیاده میکند تا
یک واقعیت یا تصویر ذهنی را جایابی کند و بردارد.
فرث توضیح داد« :مشکل اینترنت این است که به
نظر میرسد مغزمان به سرعت میفهمد اینترنت
وجــود دارد و [کارهای خــودش را] برونسپاری
میکند» .اگر میشد برای دستیابی به اطالعات
به اینترنت هم مانند کتابخانه ملی بریتانیا
تکیه کنیم ،ایــرادی نداشت .ولی
وقتی نــاخــودآگــاه یــک فرایند
شناختی پیچیده را به یک
دنــیــای نامطمئن آنالین
بـــرو نســـپـــاری میکنیم
شــیــادی
ک ــه در مــعــرض ّ
مــنــافــع ســـرمـــایـــهداری و
تحریفکنندگان است ،چه
میشود؟ او پرسید« :چه بر سر
کودکان متولدشده در دنیایی
میآید که در آن ،حافظه تعاملی دیگر
اساس ًا یک کارکرد شناختی [مغز] نباشد؟»
حتی تصویر جدیدی که دنهام میخواهد از اینترنت
بسازد نیز نمیتواند آن معصومیت پیشا-دیجیتال
ما را کام ً
ال احیا کند .هرقدر هم قانون وضع شود ،آن
فقدان پیشین را به ما برنمیگرداند .معنای حرفم
این نیست که نمیشود با تمرین دقیق روزانه ،آن
معصومیت یا حداقل نسخهای از آن را پس گرفت؛
تمرینهایی از قبیل این که اتصال بچههایمان به
اینترنت را قطع کنم و آنها را به باغچه بفرستم تا
بازی کنند یا این که یک ساعت پشت میز خالی پدرم
منبع  :ترجمان
بنشینم .

رونالدوتنها ۱۱گلفاصلهدارهبا
رکورداستثناییعلیداییکه109
گلزدهملیداره

دوران «سام
و «جی پالس»
»

بامخالفت
معاونمیراث
فرهنگی
انتق ِ
الدو
سنگنگاره
 ۹هزارساله
«دهتل»به
موزهملی
متوقفشد!

تو ِ
قفانت

قالسنگنگارههای 9هزارساله

حتما شما هم درباره جایگزین های سامسونگ و ال جی که قرار است در کشورمان مونتاژ شود ،شنیده اید البته این
امکان هم وجود دارد که به دلیل پرنوسان بودن اینترنت در این روزها این خبر را نشنیده باشید اما خبر جایگزینی سام
و جی پالس جزوخبر های اول دیروز بیشتر خبرگزاری های داخل کشور بود .این موضوع را قطعا می دانید که اعمال
تحریمها علیه کشورمان در ماه های گذشته موجب خروج شرکت های الجی و سامسونگ کرهجنوبی از کشور شده است
اما خبرگزاری ها از قول رئیس اتحادیه صنف توزیعکنندگان لوازم خانگی تهران نوشته بودند که شرکت های «سام» و
«جی پالس» جایگزین سامسونگ و ال جی خواهند شد.همان طور که برای خودمان جالب بود احساس کردیم شاید شما
هم دوست داشته باشید با این دو محصول که قرار است جایگزین سامسونگ و ال جی شوند بیشتر آشنا شوید و بدانید
قطعات آن ها از کجا تامین می شود و چه استانداردهایی دارد.

معرفی شرکت «سام»

دیوار برلین در لیتوانی

بقایایدیوار
برلینپساز
تخریبدرسال
 ۱۹۸۹بهده
هاکشورمنتقل
شدوامروزه
بخشهاییاز
آندرشهرهای
مختلفجهان
قراردارد

دوستی خاله خرسه!
ازمحبت
خارهاگل
میشود
بینحیوونا
همهست
وفقط
مخصوص
آدمانیست!

معرفی شرکت «جی پالس»
شرکت «گلدیران» ،نماینده الجی در ایران ،برند جدیدی
از تلویزیون به نام «جی پالس» را از اواخر سال گذشته وارد
بازار کرد ،بازاری که به دلیل کشیده شدن ترمز واردات ،نه
محصول آن چنانی در آن باقی مانده و نه خریداران با توجه
به قیمت تلویزیونهای خارجی ،آن عالقه قبلی را برای خرید
دارند .هرچند به گفته قائم مقام شرکت گلد یران جی پالس
ازهمانخطتولیدالجیاستفادهمیکندامامدیربازاریابی
شرکت ال جی می گوید که برند جی پالس حق عرضه
در فروشگاه ها و نمایندگی های ال جی را ندارد .حسین

سیل در ونیز!
مردم ونیز قبال
خونه هاشون
روی آب بود
و حاال توی
خونه هاشونم
آبه ،زیاد فرقی
نکرده که این
همهشلوغش
کردن!

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

شرکت سام گروه آتی در سال  ۹۲توسط گروهی در امور
لوازم خانگی تاسیس شد .این شرکت فعالیت خود را در دو
بخش عمده لوازم خانگی (بزرگ و کوچک) و سیستم های
تهویه مطبوع آغاز کرد .هم اکنون این شرکت بیش از ۱۰۰
مدل محصول خود را در بازار عرضه کرده است .سام گروه
آتی محصوالت خود را از طریق چند تامین کننده خارجی
در آسیا تولید می کند و در حال مذاکره با چند تامین کننده
جدید در آسیا و اروپا نیز است .هرچند به گفته سیدمرتضی
میری رئیس اتحادیه صنف توزیعکنندگان لوازم خانگی
تهران این گروه با شرکتی چینی برای تامین قطعات به
توافق رسیده است.
در معرفی شرکت آمده است که رده بندی محصوالت سام
از نظر قیمت در سطح متوسط رو به باال و از لحاظ کیفیت
در سطح خوب روبه عالی است .در بخش خدمات پس از
فروش ،این شرکت اکنون  ۴۸۲نمایندگی فعال در سراسر
کشور دارد و در حال افزایش مراکز فروش و خدمات خود به
صورت سراسری است .مدیر عامل سام شعار و هدف خود را
با عنوان ( G 3محصول خوب ،قیمت خوب و خدمات خوب)
به مشتریان معرفی کرده و ماموریت اصلی شرکت را تعهد به
مشتری و حفظ و افزایش روز افزون کیفیت می داند.
برند سام ابتدا محصوالتی همچون سیستمهای صوتی و
تصویری و سپس با وقفهای کوتاه محصوالت شوینده مانند
لباس شویی ،ظرف شویی و محصوالت برودتی را تولید
و وارد بازار خواهد کرد .شرکت گارانتی کننده محصوالت
سام ،همان سام سرویسی است که محصوالت سامسونگ را
پیش از این گارانتی می کرد.

تنهایی ،قائم مقام شرکت گلدیران هم درباره محصوالت
جی پالس در سال گذشته اعالم کرده بود این محصول
داخلی است اما نکته این جاست که هیچکدام از کشورهای
اروپایی یا آمریکایی که تلویزیون تولید میکنند ،همه چیز را
خودشان تولید نمیکنند و بعضی قطعات را از چین یا کره
دریافت میکنند .او در ادامه مدعی می شود که قطعات از
چین و کره تامین می شود در حالی که درست شبیه گروه
«سام» به ادعای رئیس اتحادیه صنف توزیعکنندگان لوازم
خانگی تهران این گروه با شرکتی چینی برای تامین قطعات
به توافق رسیده است.
اکنون تلویزیون جیپالس در سیرجان تولید می شود
و کــارخــانــه دیــگــر تــلــویــزیــون ســـازی در قــزویــن در حال
آمادهسازی و تجهیز است و پس از آن طیف گستردهای از
محصوالت این شرکت از جمله لباس شویی ،ظرف شویی،
مانیتور ،اسمار ت ُبردها و حتی تلفنهمراه ،با همکاری
تامینکنندگان صاحب فناوری خارجی در دستور کار قرار
دارد.

نیازبهتولیداتداخلی
تحریمهاییکجانبهوظالمانهآمریکانشاندادکهبایدکشور
بــرای مقاوم شدن به تولیدات داخلی متکی شــود .اشتباه
راهبردی و اساسی دیگر در چنین شرایطی ،تکیه صرف بر
تولیداتباارزشافزودهپایینوعمدت ًامتکیبرمنابعخدادادی
داخلی است که سودای ارزآوری و افزایش درآمد ملی و توهم
تولید داخلی را به همراه دارد .در حالی که خام فروشی ولو
غیرنفتی-حتیاگرتحریمهامانعنشوند-نهتنهاحافظاشتغال
نخواهد بود بلکه نیاز داخل به کاالهای متنوع اعم از کاالهای
بادواممثلخودروولوازمخانگیوکاالهایمصرفیمثلمواد
غذایی،محصوالتکشاورزی،صنایعتبدیلیودیگرکاالهای
مورد نیاز جامعه را در برنخواهد گرفت .زود است که با تعلل در
حلمشکالتتولید،اشتغالمولدکهضامندرآمدملیپایدارو
ایجادرفاهنسبیعمومیوالتیامبخشتورموالتهاباقتصادی،
اجتماعی و امنیتی است به مخاطره جدی بیفتد و کشور در
تأمین نیازهای معمول هم ناتوان شود و تورم لجام گسیخته
با هزار ترفند و شعبده اقتصادی رام نشود و افسار پاره کند.
شایدهنوزدیرنباشدکهفوریتولیدداخلیرادریابیم،حمایت
کنیم و نقدینگی را به این سمت هدایت کنیم که به تأیید اکثر
متخصصاناقتصادیراهنجاتایناستوفرداقطع ًادیراست.

مقایسه قیمت محصوالت جی پالس و سام با برندهای قدیم
برای این که درباره قیمت این محصوالت هم بتوانیم اطالعاتی به شما بدهیم ،سعی کردیم هر محصول را با
مشابه آن که قرار است جایگزین شود مقایسه کنیم.
تـــــلـــــویـــــزیـــــون  43ایـــــنـــــچـــــی جـــــــی پـــــاس
مـــــدل  GTV-43JH512Nرا با مدلی تقریبا مشابه
خودش در ال جی به نام تلویزیون مدلUK6400 43
که  43اینچی است ،مقایسه کردیم که اختالف قیمت
محسوسی داشــت و می شد به آن توجه کــرد .قیمت
تلویزیون جی پالس سه میلیون و  255هزار تومان بود
در حالی که مدل مشابه آن در ال جی چهار میلیون
و  500هــزار تومان بــود .در بقیه محصوالت هم این
اختالف قیمت را می توان دید .البته امیدواریم دلیل این
اخــتــاف ،کیفیت
پایین تر محصوالت
نباشد.
تلویزیون  43اینچی
جی پالس

در گروه سام نیز به مقایسه دو محصول مشابه پرداختیم
و قیمت ماشین ظرف شویی رومیزی سام هشت نفره
مدل DW-T1410 Sرا با ماشین ظرف شویی رومیزی
هشت نفره سامسونگ مدل  MAGIC 2195مقایسه
کردیم .در محصوالت این شرکت هم اختالف قیمت
محسوسی مشاهده می شــد .قیمت محصول سام
سه میلیون و  500هزار
تومان بود در حالی که
مدل مشابه سامسونگ
با قیمت پنج میلیون و
 600هزار تومان عرضه
می شود.
ماشین ظرف شویی رومیزی

هشت نفره سام

