
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

فرمانده ناجا اعالم کرد
تقدیر از وظیفه شناسی مأمور 

ناجا در قضیه پارک پلیس 

ارسال 300 هزار پیامک به رانندگان بدحجاب
در قضیه پارک پلیس تهران، موضوع را بررسی 
کردیم و به این نتیجه رســیدیم کــه مامور ما در 
چارچوب قانون، وظیفه قانونی خود را انجام داده 

است که از او تقدیر کردیم.
به گزارش ایسنا فرمانده ناجا با بیان این مطلب 
در جمع ائمه جمعه سراســر کشور، ضمن اعالم 
حمایت از ماموران و کارکنان نیروی انتظامی که در 
چارچوب قانون وظایف خود را به نحو احسن انجام 
می دهند، خاطرنشــان کرد: اگر ماموری خطایی 

انجام دهد، حتماً با او برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی در عمل تنها است،گفت: 
ممکن است عده ای با صدور برخی اطالعیه ها و یا 
بیانیه ها از پلیس حمایــت کنند، اما ناجا در عمل 
تنها اســت. وی ادامه داد: در چهار ماهه امســال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اقدامات سلبی 

و ایجابی ناجا ۴0 درصد افزایش پیدا کرده است.
فرمانده ناجا با اشــاره به اینکه براساس قانون 
بی حجابی جرم محسوب می شــود، گفت: بارها 
اعالم کرده ایم خودرو حریم خصوصی نیســت و 
کشــف حجاب در آن، جرم محســوب می شود. 
برهمین اســاس طرح ناظر را راه اندازی کرده ایم 
که خوشــبختانه آثار مثبتی نیز به همراه داشته 
است. وی خاطرنشــان کرد: تاکنون، حدود 300 
هزار پیامک برای افراد متخلف ارســال شده که از 
این تعداد ۱۵0 هزار نفر بــرای اخذ تعهد مراجعه 

کرده اند.
    

وزیر بهداشت، در گفت وگو با ایلنا:
کمبود اقالم دارویی حدود 

۲۰قلم است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید 
کرد: اقالم دارویــی که مطرح می شــود در بازار 

نیستند بسیار محدود و کمتر از ۲0 قلم است.
سعید نمکی در گفت وگو با ایلنا، درباره این که 
گفته می شــود این روزها، دارو در بازار کم است و 
مردم برای تهیه برخی اقالم دارویی با مشکالتی 
روبه رو هستند، گفت: داروهایی که امروز مطرح 
می شــود در بازار کم است، خوشبختانه داروهای 

اساسی نیستند. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره 
این که  تعدادی از پزشکان عنوان می کنند نمونه 
داخلی برخی از داروها حساســیت زا و یا این که 
تاثیری را که باید داشته باشند ندارند، گفت: مطرح 
کردن چنین مواردی از سوی بعضی از همکاران ما 

بی انصافی است.
    

 معاون میراث فرهنگی استان تهران 
به ایلنا خبر داد:

آخرین برآورد از خسارات 
آتش سوزی میدان حسن آباد 

شامگاه چهارشنبه در ضلع شمال غرب میدان 
حسن آباد آتش سوزی رخ داد و با وجود آنکه این 
بنا درست جنب ایستگاه شماره یک آتش نشانی 
است؛ شاهد تخریب گسترده در این بخش بودیم.

به گزارش خبرنــگار ایلنا، هرچنــد به گفته 
محسن شیخ االســالمی، معاون میراث فرهنگی 
استان تهران، نیروهای آتش نشانی سریع در محل 
حاضر شدند و نســبت به مهار حریق اقدام کردند 
اما در نهایت بر اســاس برآوردهای اولیه شــاهد 
تخریب حــدود ۴0 درصد این بخــش از میدان 
حسن آباد هســتیم که به طور کامل ویران شده و 
برای بازســازی آن حدود ۲ میلیارد تومان هزینه 

برآورد شده است.
شیخ االسالمی با اشــاره به زحمات زیادی که 
نیروهای آتش نشانی برای مهار حریق کشیدند، به 
این نکته اشاره کرد که از حجم بسیار زیاد آب برای 
خاموش کردن آتش استفاده شده که همین حجم 
آب، در برخی از نقاط بنا سبب آسیب دیدگی سقف 

طبقه پایین نیز شده است. 

از گوشه و کنار

آسو محمدی

آینده ، از ازل برای بشــر همیشه 
یک راز بوده اســت؛ یک معما، یک 
پازل و یک جهان تســخیرناپذیر که 
فتح آن همیشــه نامیسر بوده است. 
شاید برای شما هم پیش آمده باشد؛ 
اینکه از خود بپرسید که چهره من ۲0 
سال دیگر، ۴0 سال دیگر یا در دوران 
ســالخوردگی چگونه خواهد بود؟ 
می توان گفت عطشی که آدمی برای 
سرک کشیدن در آینده دارد، به هیچ 
چیزی ندارد. 30 سال دیگر وضعیت 

من چگونه خواهد بود؟ 
احتمــاال شــما هم اســتوری 
یا پســتی را از عکــس دوران پیری 
دوســتان و فالوورهایتــان دیــده 
باشــید. این روزها چالش فیس آپ 
کــه در شــبکه های اجتماعــی با 
 AgeChallenge# هشتگ های
و #FaceAppChallenge ترند 
شده یک بار دیگر توجهات زیادی را 
به این اپلیکیشــن جلب کرده است. 
در روزهای اخیر اپلیکیشن فیس اَپ  
که با ایجاد تغییرات در عکس چهره 
اشــخاص، عکس آنها را پیر یا جوان 
می کند، با استقبال گسترده روبه رو 
بوده اســت و هزاران نفر از کاربران 
شــبکه های اجتماعی، عکس های 
چهره خود را در حالی که پیر یا جوان 
شده است، در شبکه های اجتماعی 

منتشر کرده اند.
فیس آپ اپلیکیشنی روسی است 
که در ژانویه ۲0۱۷ برای سیستم های 
آی اواس)iOS(و فوریه همان سال 
برای)Android( اندروید منتشر 
شده و کاربران زیادی در سراسر دنیا 
دارد. این برنامه  عکس چهره کاربران 

را می گیرد و عکسی از چهره احتمالی 
آنان در دوران پیری تحویل می دهد. 
در ســال ۲0۱۷ نیز فیلتــر تغییر 
جنســیت این اپلیکیشن طرفداران 
زیادی پیدا کرده بــود. اضافه کردن 
مدل موی جدید، اضافه کردن لبخند 
به چهره ها، جوان و پیر کردن و تغییر 
جنسیت سوژه عکاسی؛ از قابلیت های 
این نرم افزار محسوب می شود. پیش 
از این امکان تغییر رنگ پوســت نیز 
وجود داشت که به دلیل اعتراضات 
ضد نژادپرســتانه به فیس آپ، این 
فیلتر توسط شــرکت تولیدکننده 

حذف شد.
 اپلیکیشنی که سراغ 

آینده می رود
ایــن اَپ بــا اســتفاده از هوش 
مصنوعــی و به کارگیری چند فیلتر 
و ویژگی ســعی می کند نسخه های 
مختلفی از چهره کاربران در جوانی، 
میان سالی و پیری بسازد. برنامه ای 
که در گوگل پلی بــه تنهایی بیش از 
۵0 میلیون دانلود داشــته است. در 
اپ استور با گرفتن امتیاز ۴.۷ از بیش 
از ۲۵0 هزار کاربر در رتبه نخســت 
اپلیکیشن های عکس و ویدیو است. 
این اپلیکیشــن اولین بار در ســال 
۲0۱۷ عرضه و کمی سروصدا کرد، 
ولی نسخه های نخستین آن چندان 
چنگی بــه دل نمی زد تــا اینکه در 
به روزرســانی های بعدی به تدریج 
توانست چهره هایی واقعی تر بسازد و 
یک برنامه سرگرم کننده برای کاربران 
شود. با فیلتر های اپلیکیشن فیس  اپ 
می توانید جوان تر هم شوید. البته، به 
دالیل نامعلومی فیلتر جوان گرایی آن 
زیاد جالب و واقعی نیست و چندان 

استقبالی از آن نشده است. 
شــاید هم به این دلیل است که 

افراد می دانند در جوانی چه شــکلی 
بوده یا هستند. مردم بیشتر دوست 
دارند ســراغ آینده بروند و از گذشته 

کمتر سراغی می گیرند.
در حال حاضر، عالوه بر استقبال 
کاربــران فضــای مجازی بــه ویژه 
اینســتاگرام از این اپ، بســیاری از 
هنرمندان، بازیگران، افراد مشــهور 
دنیای مجازی و فوتبالیســت ها نیز 
در چالش فیس اپ شــرکت کرده و 
عکس هایی از خود منتشر ساختند 
در حالی کــه پیرتــر و شکســته تر 

شد ه اند. 
فیس آپ خطرناک است؟

در این میــان خبر هایی در مورد 
امن نبودن اطالعات کاربران نزد این 
شرکت منتشر شده است. کارشناسان 
هشدار داده اند احتماالً این اپلیکیشن 
اطالعــات کاربــران را در اختیــار 
توسعه دهندگان روســی خود قرار 
می دهد. در اصل نگرانی کارشناسان 
مربوط به قابلیت این اپلیکیشن است 
که می توانــد بدون اجــازه کاربر به 
 Camera roll عکس های بخش
کاربر دسترسی یابد و آن ها را ذخیره 

و استفاده کند.
یاروسالو گونچاروف، رئیس تیم 
برنامه نویسان این برنامه می گوید: ما از 
فناوری جدیدی بر مبنای شبکه های 
عصبی استفاده کردیم که می تواند 
تغییراتی واقعی و طبیعی در صورت 
افراد ایجاد کند. او افزود: تفاوت اصلی 
ما با دیگر برنامه ها واقعی بودن تصاویر 
تغییریافته است. برنامه های دیگر با 
فیلترگذاری روی تصاویر صرفا در پی 
ایجاد تغییرات خنده دار روی چهره 
هستند، اما فیس اپ با اسکن اجزای 
مختلف صورت می تواند حالت  آنها را 
در وضعیت های مختلف شبیه سازی 

کند.  گونچاروف گفــت: تا جایی که 
من اطالع دارم هیچ طرح، تحقیق و 
یا مقاله ای که بتوانــد تغییرات روی 
تصاویر را با کیفیــت فیس اپ تولید 
کند منتشر نشده است. برنامه با توجه 
به انتخاب کاربر اجــزای صورت را با 
استفاده از اندازه گیری های مختلف و 
الگوریتم های موجود تغییر می دهد، 
ولی موضوع به همین سادگی اتفاق 

نمی افتد.
این اپلیکیشن برای دسترسی به 
گالری عکس شما نیاز به مجوز دارد، 
اما مدیرعامل فیس اَپ می گوید کامال 
حریم خصوصی کاربران رعایت شده 
و در صفحه حریم خصوصی نرم افزار 

به طور کامل نحوه استفاده کاربر از این 
اَپ مشخص شده است. البته، در این 
صفحه ذکر شده ممکن است عکس و 
برخی مشخصات یا اطالعات کاربران 
با دیگــر شــرکت های زیرمجموعه 
همین گروه به اشتراک گذاشته شود.

داستان تکنولوژی و حریم 
خصوصی که نقض می شود

در حــوزه تکنولوژی شــاید به 
جرات بتوان گفت که اهمیت حریم 
خصوصی و به ویژه حریم خصوصی 
اطالعات و داد ه های کاربران از زمانی 
مورد توجــه جدی قــرار گرفت که 
ادوارد اســنودن در اردیبهشت ماه 
۱3۹3 در مــورد نقض آنها توســط 
آژانس امنیت ملی آمریکا افشاگری 
کرد. بعد از آن بود که تک تک دولت ها 
و نهاد های مدنی در سراســر جهان 
اقدام به مقابله با ایــن نقض حقوق 
کاربران اینترنتی کردند. این یعنی 
عمر توجه جدی به ایــن موضوع به 
عنوان یک حق بــرای کاربران هنوز 
حتی دو رقمی نشــده اســت و دنیا 
به تازگــی متوجه سوءاســتفاده از 

ابزارهای تکنولوژی شده است.
 »مقررات عمومی 

حفاظت از داده« چه شد؟
بر اساس اطالعاتی که در  قسمت 
»سیاســت های حریم خصوصی« 
و شرایط اســتفاده از این اپلیکیشن 
آمده اســت، کاربر این اپلیکیشــن 
نه تنها به این شرکت اجازه استفاده 
تجاری از تصویر، نام، صدا، شــباهت 
و هویت را می دهــد، بلکه این حق را 
از خود نیز سلب می کند که در آینده 
نظرش عوض شود. بنابراین تا اینجای 
کار شــما اطالعات هویتی خود را به 
صورت رایگان و گسترده در اختیار 
این شــرکت قرار داده اید بدون آنکه 
بدانید به چه شــکلی از آنها استفاده 

خواهد شد.
از دیگــر ســو مســئله حریــم 
خصوصــی در روزهــای اخیر مورد 
توجه بســیاری از شــهروندان قرار 
گرفته است. فروردین ماه ۹۵ بود که 
اتحادیه اروپا قانون نسبتا جامعی را 
با عنوان »مقررات عمومی حفاظت 
از داده اتحادیه اروپا« تصویب کرد تا 
بتوانــد از داده های کاربران حفاظت 
کند. نهاد های مدنــی زیادی نیز در 

سراســر جهان شــکل گرفتند تا از 
حقوق کاربران حمایــت کنند. در 
ایران متن قانونی مشابه و صد البته 
با کم و کاستی های بسیار زیاد نسبت 
به »مقررات عمومی حفاظت از داده 
اتحادیه اروپا« توسط وزارت ارتباطات 
و فن آوری اطالعات تهیه شــده که 
هنوز در پیچ و خم کاغذ بازی اداری 
دولتی گیر کرده است و معلوم نیست 
همان قانون ضعیف و پر از اشکال چه 

سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
 فیس اَپ اتهامات ناامنی 

را رد کرده است
روز گذشته چاک شــومر، رهبر 
حزب دموکرات در مجلس ســنای 
آمریکا هــم در توییتی نســبت به 
استفاده گسترده از فیس اَپ واکنش 
نشان داده اســت و از پلیس فدرال 
آمریکا، اف بی آی خواست که درباره 
این اپلیکیشــن تحقیق کند. او در 
نامه ای که در توییتر خود منتشــر 
کرده از این مســئله که به این شکل 
اطالعات شخصی شهروندان آمریکا 
به دست »قدرت خارجی متخاصم« 
می افتد، عمیقا ابــراز نگرانی کرده 
اســت. فیس اَپ در بیانیه خود این 

اتهامات را رد کرده است.
حال یا آینده؟

به نظر می رســد کــه مهم ترین 
مزیت این برنامه این است که آدم را 
با آینده روبه رو می کند. به هر حال، هر 
چیزی نشانه ای از آینده داشته باشد؛ 
مورد اســتقبال مردم قرار می گیرد. 
آینده ای که بــرای همه ما مجهول و 
سوال برانگیز است حاال قسمتی از آن 

هویدا شده است. 
در نگاه اول هر کســی وسوســه 
می شود که آینده خود را ببینید، اما 
ســوالی که باید به آن فکر کرد این 
است که این جام جهان نما که خبر از 
آینده می دهد با حال ما چه می کند؟ 
این روز ها داستان تکنولوژی و حریم 
خصوصی گریبان همه را گرفته است؛ 
از سیاســتمداران گرفته تا آدم های 
معمولی. در واقع ما بــا پدیده ای نو 
رو به رو هستیم و هنوز درک درستی 

از آنها نداریم.

به بهانه استقبال کاربران ایرانی از چالش پیری 

ماجرای Face App و حریم خصوصی که نقض می شود 

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»برای به دست آوردن احترام، باید به دیگران 
احترام بگذاری«؛ این جمله برای همه ما خیلی 
آشنا به نظر می رسد بطوری که والدین از همان 
دوران کودکــی به دفعات در گوشــمان زمزمه 
کرده اند: اما آیا براستی بدست آوردن احترام در 
گرو احترام گذاشتن به دیگران است؟! تا حدودی 
می توان گفت درست اســت اما امری قطعی و 
تعیین کننده نیســت؛ چرا که ما در طول روز با 
افراد متفاوتی روبرو می شــویم و هر کدام از آنها 
به فراخور محیط و خانواده ای که در آن پرورش 
یافته انــد خصایص و ویژگی های شــخصیتی 
متفاوتی دارند، از اینرو ممکن است برداشت این 
افراد از احترام گذاشتن و احترام دیدن متفاوت 

باشد؛ بر این اساس مشکلی که گریبان بسیاری 
را می گیرد این اســت که نمی دانند چقدر الیق 
احترام دیدن هستند و تا چه اندازه این امر حق 

مسلم آنها است! 
لحظه ای درنگ کنیــد و نجواهای درونی و 
پنهانی خود را به یاد آورید؛ تامل کنید و بیندیشید 
در شرایطی که مورد احترام واقع نشده اید یا به 
خودتان بی احترامی کرده ایــد، خود را چگونه 
بخشیده اید؟ آیا تا به حال جمالتی همچون »من 
خیلی تنبلم، خنگ و دســت و پا چلفتی بودن از 
خصایص بارز من اســت، با این شانس بدی که 
من دارم حتما باز شکســت می خورم، از خودم 
متنفرم و... «را در مورد خود بــه کار برده اید؟ یا 
موقعیت های دیگری را متصور شوید؛ همچون 
شرایطی که شخصی به شما بی احترامی کرده 
و از این رفتار بســیار ناراحت هستید. اما نجوای 

درونی به شما دستور داده که به روی خود نیاورید 
و چیزی را بر زبان جاری نکنید تا مبادا برچسب 
بی جنبه بودن را دریافت کنید؛ یا شــرایطی را 
متصور شــوید که در جمعی به شوخی و خنده 
شما را تحقیر و تمسخر می کنند و خود نیز همراه 
آنان می خندید؛ در حقیقت بــه نوعی با همراه 
شدن با آنان برای روابط خود حد و مرزی تعیین 
نمی کنید؛ یا در موقعیتی دیگر ترجیح می دهید 
درد بکشید اما از کســی کمک نگیرید یا برای 
بهبود ذهن و روان خود هزینه ای پرداخت نکنید. 
جسم شما درد می کشد اما ترجیح می دهید به 
جای مراجعه به پزشک، گوشه خانه بمانید و درد 
بکشید. به جای رسیدگی به ظاهر و زیبایی خود 
ترجیح می دهید که روبه آینه بایستید و دائما به 
بدن خود نفرت بدهید. یا اینکه برای پیشــرفت 
خود قدم برنمی دارید، هدف ندارید یا اگر دارید 

هم چندان بــه آن متعهد نیســتید. در تمامی 
موقعیت های مذکور و صد ها موقعیت مشــابه 
دیگر، شــما به نوعی خود را نادیده انگاشته اید و 
با اندیشه های فرودســتانه درصدد بر آمده اید تا 
»احترام به خودتان« را در پایین ترین ســطوح 
آن نگه دارید. پرســش اساســی آن اســت که 
چگونه می توان سطح خویشــتن دوستی را در 
خود پرورش داد تا آدمی بتواند از درجات باالی 
عزت نفس و احترام به خویشتن برخوردار شود؟ 
از منظر روانشناسی مفهوم »احترام به خود« به 
معنای آن است که آدمی چقدر برای خویشتن 
ِخویش ارزش قائل است؛ یعنی حفظ حرمت ها. 
احساسی بسیار مثبت از ارزش گذاشتن و توجه 
کردن به خود؛ احترام به خــود یعنی مواجهه با 
این پرسش مهم که »من چقدر به خودم احترام 
می گذارم، حرمت خود را حفظ می کنم، از خود 

مراقبت و به خود توجه می کنم؟«
البته الزم به ذکر است نائل شدن به درجات و 
سطوح باالی احترام به خود نیازمند خود آگاهی 
است؛ به بیانی دیگر باید آدمی به طور خود آگاه 

بررســی و کشــف کند که در طول روز چندبار 
از جمله های منفی درباره خویشــتن استفاده 
می کند. بنابراین برای شناخت بیشتر و آشتی با 
خود باید اندکی وقت صرف کنید تا با خودآزمایی 
دقیق، بتوانید آن دسته از تفکرات منفی را که به 
صورت عادت درآمده اند و سبب تقلیل عزت نفس 

می شوند را کشف کنید. 
از اینرو »احترام به خود« به این معنا اســت 
که شما خود را با تمام نقاط قوت و ضعف خویش 
پذیرفته ایــد. آموخته اید کــه چگونه بهترین 
دوست خود و بزرگترین مشوق خویشتن باشید. 
برای خودتان ارزش قائلید، به توانایی های خود 
اطمینان دارید و در نهایت به این درک و پذیرش 
رسیده اید که به جای سرزنش کردن نقاط ضعف 
خویش، توانمندی ها و پتانسیل های بالقوه درونی 
خود را تقویت کنید و خود را همانگونه که هستید 
در آغوش بگیرید و بــه زندگی ادامه دهید. حاال 
از خودتان ســوال کنید تا چه اندازه این نگرش، 
این رفتارها و این احترام و دوســت داشتن را به 

خودتان بعنوان مهمترین فرد زندگیتان دارید!

رازهای خویشتن دوستی و ارزش قائل شدن برای خود

در ایران قانون و مقررات 
عمومی حفاظت از داده 
البته با کم و کاستی های 

بسیار زیاد نسبت به 
مقررات عمومی حفاظت 

از داده اتحادیه اروپا 
توسط وزارت ارتباطات و 
فن آوری اطالعات تهیه 

شده که هنوز در پیچ و خم 
کاغذبازی اداری دولتی گیر 

کرده است

در بخش »سیاست های 
حریم خصوصی« و شرایط 

استفاده فیس اپ آمده 
است، کاربر این اپلیکیشن 
نه تنها به این شرکت اجازه 
استفاده تجاری از تصویر، 
نام، صدا، شباهت و هویت 
را می دهد، بلکه این حق را 
نیز از خود سلب می کند که 

بعدا نظرش عوض شود
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