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از گوشه و کنار

شرط و شروط واتساپ؛ ایرانیان را به سمت تلگرام سوق داد؛

معاوندادستانکلکشوردرامورفضایمجازیخبرداد:

بازگشت به سرزمین ممنوعه!

ریحانه جوالیی

عصرارتباطاتاستوحاالمهاجرت
ازیکبرنامهبهبرنامهدیگرچیزعجیبی
نیست .ســالها پیش وایبر پیامرسان
محبوب بســیاری از ما بود و بعدازآن
تلگرام بر دلوجانمان نشست؛ با فیلتر
شــدن تلگرام شــاهد یک کوچ بزرگ
به واتساپ بودیــم و انگار کمکم وقت
آن رســیده با این پیامرسان محبوب
سبزرنگنیزخداحافظیکنیم.
اگردوستنداریدازبرنامه
خارجشوید
اگر اهل اســتفاده از این پیامرسان
باشید حتماً حاال دیگر از تصمیم جدید
این پیامرسان برای در اختیار قرار دادن
اطالعات شخصی ازجمله ،مکالمات،
صداهای ضبطشــده ،عکسها و  ...به
برنامهفیسبوکمطلعشدهایدوگزینه
موافقت با در اختیار قرار دادن اطالعات
شخصی خود را فعال کردهاید .اما قضیه
این اقــدام عجیب واتــساپ و ریزش
ناگهانیطرفدارانشچیست؟
واتساپبهتازگیازکاربرانخواسته
با جمعآوری اطالعاتشان شامل شماره
تلفــن و مــکان توســط فیسبوک و
زیرمجموعههــای آن موافقت کنند و
اگر تا  ٨فوریه با شرایط جدید استفاده
از ســرویس واتساپ موافقت نکنند،
دسترسی به این اپلیکیشن را از دست
خواهنــد داد .برخی از فعــاالن حریم
خصوصی در توییتر اقدام واتساپ که
«یا جمعآوری اطالعاتتان را بپذیرید
یا بیرون بروید» را زیر ســؤال برده و به
کاربران پیشنهاد کردند به سیگنال یا
تلگراممهاجرتکنند.
در این راستا واتساپ قوانین خود
را بهروز و اعالم کرده کــه از این به بعد

بهعنوانعضوی از مجموعه فیسبوک،
اطالعاتکاربرراباسایراپلیکیشنهای
گروه فیسبوک به اشتراک میگذارد
که این فقط به واتــساپ هم خالصه
نمیشــود ،بلکه اطالعــات واتساپ،
اینستاگراموفیسبوکباهمبهاشتراک
گذاشته میشــود و این کل کاربرهای
جهانرادربرمیگیرد.
کاربر ممکن اســت در فیسبوک
تصاویریرابهصورتعمومیتربادیگران
بهاشتراکگذاشتهباشد،اماوقتیازیک
پیامرسان استفاده میکند ،اطالعات
خصوصیتری در مقایسه با شبکههای
اجتماعی دارد و از این به بعد فیسبوک
قرار اســت بهکل اطالعــات واتساپ
دسترسی داشته باشــد .واتساپ به
کاربرانصفحهایرانشانمیدهدکهدر
آنآمدهاست:اینقوانینجدیدماستو
برایاستفادهازایناپلیکیشنبایدقوانین
را تائید کرده و در غیر این صورت ،دیگر
نمیتوانید از این اپلیکیشــن استفاده
کنید .در این اطالعیــه حتی با ادبیات
تندی نوشتهشده که اگر این قوانین را
نمیپذیرید،میتوانیدراهنماییحذف
اکانترابخوانید.
همهجزکاربرانانگلیسواروپا
این در حالی اســت که روز گذشته
آدام موسری ،مدیر فیسبوک و رئیس
اینستاگرامدرتوئیتیگفت«:اطالعات
غلط زیــادی» در مورد بهروزرســانی
خدمات واتساپ به وجود آمده است.
واتساپ به دو میلیارد کاربر خود اعالم
کرده اســت که در صــورت تمایل به
استفاده از این پیامرســان ،باید اجازه
دهندتادادههایشانبافیسبوکشرکت
مادر این اپلیکیشن به اشتراک بگذارد.
ایندرموردکاربرانانگلیسواروپاصدق
نمیکند.بااینحالایندرخواستبرای
همهکاربرانارسالشدهاست.
اما اکنون آدام موسری گفته است:

بهروزرسانی سیاســت بههیچوجه بر
حریمخصوصیپیامهایشمابادوستان
یا خانوادهتان تأثیری ندارد .او گفته ما
نمیتوانیم پیامهای خصوصی شمارا
ببینیم یا تماسهای شــمارا بشنویم،
چنانچــه فیسبوک نمیتوانــد آن را
بشنود .آدام موسری تأکید کرده که به
اشــتراکگذاری داده با فیسبوک نیز
موضوعجدیدینیست.
بنابــر اعالم این شــبکه اجتماعی
تغییــرات جدیــد در تالش اســت تا
کسبوکارهابتوانندازخدماتمیزبانی
فیسبوک برای مدیریــت چتهای
واتساپ اســتفاده کنند و بر اســاس
اطالعــات بهدســتآمده ،تبلیغات
هدفمندانجامدهند.
نشستنسیگنالوتلگرام
درصدراپلیکیشنها
بههــرروی این اتفاق باعث شــده
بســیاری از افراد تأثیرگذار مانند پاول
دوروف،مدیرتلگراموایالنماسک،مدیر
تسالدربارهاینموضوعاظهارنظرکنندو
کاربراندرکلدنیاکهبرایشانحفاظت
از دیتا مهمتر است ،عکسالعمل نشان
دادند و حتی تصویری را در شبکههای
اجتماعی منتشــر کردند که در حال
حذف واتساپ هســتند .در اپاستور
اپل در کشورهای زیادی ،روز گذشته
پیامرسانسیگنالوتلگرام،درترندهای
اول قرار گرفتند و این نشــان میدهد
کاربراندنیابرایشانمهماستودرحال
مهاجرتبهاپلیکیشنهایدیگرهستند.
در سیســتمهای یادگیری ماشین و
هوش مصنوعی و استفاده کالن از دیتا،
از اطالعات ردوبدلشــده الگوبرداری
میشود.همانطورکهوقتیواردسایتی
میشــوید ،تبلیغات مرتبطی به شما
پیشنهاد میشود ،چون بر اساس رفتار
شما،محتواراکدگذاریوالگویرفتاری
ایجاد کردهاند؛ بنابراین اینکه اطالعات

فیلتر  ۷۳هزار سایت قمار،
فیشینگ و کالهبرداری

کارشناسان حوزه فناوری
و ارتباطاتبعیدمیدانند
در ایران عدد و رقم
جابهجاشدهقابلتوجه
باشد .در ایران تلگرام
فیلتراست؛درحالیکه
مردم جهان بهعنوان یک
پیامرسانجدیدبهسمت
تلگراممیروند
پیامرســان در اختیار فیسبوک قرار
گیرد،بهاینمعنانیستکهکلمهبهکلمه
چترابخوانند،بلکهبهاینمعناستکه
رفتارکاربرراتحلیلمیکنندوبرمبنای
آن ،یا اتفاقات دنیا را پیشبینی کرده یا
استفادهاقتصادیوتبلیغاتیمیکنند.
واتساپ در دنیــا بزرگترین کاربر
را میان پیامرسانها دارد؛ صرفنظر از
اینکه ممکن اســت خیلی از کاربران از
واتساپ ناراضی باشند ،این پیامرسان
قدمت زیــادی دارد ،زیرمجموعه برند
فیسبوکبودهوتماسصوتیتصویری
باکیفیتی داشــته که مورداســتفاده
بسیاریازکاربراندردنیاست؛درحالی
که تلگرام در یک ســال گذشته تماس
صوتی و تصویــری را اضافه کرد و برای
مردم دنیا خیلی شناختهشــده نبوده
است.ایرانوروسیهوبعضیازکشورهای
آسیاییازابتداازتلگراماستفادهکردند،
اما اآلن موجی شروعشــده که کاربران
اروپایی و آمریکایی هم با این پیامرسان
آشــنا شــدهاند؛ همانطور که همین
حاال هم تلگرام و سیگنال در ترندهای
اپاستورهایمختلفباالآمدهاست.
بهفیسبوکاعتمادینیست
اینتغییراتجدیدواتساپامابرای
تلگرام خوش آمد .پس از کوچ گسترده
کاربران ،تلگرام بهطور رســمی اعالم

کرد تعداد کاربران این اپلیکیشــن از
 ۵٠٠میلیوننفرگذشتهاست.براساس
اعالم تلگرام در روزهای گذشته حداقل
 ٢۵میلیون نفر به تعــداد کاربران این
پیامرسانافزودهشدهاست.
یکیازدالیلیکهبسیاریازکاربران
ترجیح میدهنــد اطالعاتشــان در
دسترسواتساپقرارنگیردیکیشدن
آن با فیسبوک اســت .فیسبوک در
زمینه حفظ اسرار کاربران سابقه خوبی
ندارد و همین باعث شده تا کاربران به
سایراپلیکیشنهارویبیاورند.
تقریبــاً یک ســال پیش بــود که
فیسبوک افشای اطالعات خصوصی
بیش از  ۲۶۷میلیون نفر از کاربرانش را
رسماًاعالمکرد .این اطالعاتکه شامل
نام کاربری ،شماره تلفن و نام حقیقی
کاربرانبودهودریکیازتاالرهایمجازی
وابستهبهگروههایتبهکارمنتشرشده
بود.همانموقعمقاماتاروپاییدرمورد
حجم عظیم اطالعات ارزشمندی که
غولهای فناوری از کاربران جمعآوری
میکنند و انگیزههــای احتمالی این
شرکتها برای اســتفاده از اطالعات
بهمنظور از میدان بــه درکردن رقبای
خود،احساسنگرانیکردهبودند.
همین مسئله دلیل محکمی است
تا بســیاری از کاربران به این مجموعه
بیاعتمادباشندوتصمیمبهپاککردن
واتساپازگوشیهایخودبگیرند.
اقدامجدیدواتساپبرای
ایرانیانچقدراهمیتدارد؟
در ایــران هــم مانند بســیاری از
کشورهایدیگرحساسیتهایینسبت
به موضوع ایجادشــده اما کارشناسان
فناوری اطالعــات معتقدند ،تصمیم
واتساپ بــرای کاربــران ایرانی فرق
چندانیایجادنمیکند.
به گفته آنها در ایــران از دادههای
کاربران اســتفاده چندانی برای امور
تبلیغاتی و شناختی نمیشود ،تصمیم
واتــساپ برای کاربــران آمریکایی یا
شهروندان کشــورهایی که به قوانین
کپیرایت یــا حریم خصوصی اهمیت
میدهند،میتواندمهمباشد.
آنها همچنین تأکید میکنند که
واتساپ و فیسبوک چند سالی است،
در مالکیت شرکتی مشترک هستند
و در همان مجموعــه ،مالکیت داده در
حال اشتراکگذاری اســت .اینگونه
نرمافزارها ،عــاوه بر دادههای هویتی،
مسیرهای حرکتی و دادههای مختلف
دیگریرانیزحفظمیکنند.فیسبوک،
بیشــتر نوعی پلتفرم دستکتاپبیس
محســوب میشــود؛ به این معنی که
افراد با لپتاپ یا کامپیوتر شــخصی
وارد آن میشــوند اما واتساپ ،بیشتر
موبایلبیساست.تجمیعاطالعاتاین
دونوعنرمافزار،دانشکالنیرادراختیار
مالکآنهاقرارمیدهد.
بههمیندلیل،درسطحدنیاکسانی

واتساپ بهتازگی از
کاربران خواسته با
جمعآوری اطالعاتشان
شاملشمارهتلفنو
مکانتوسطفیسبوک
و زیرمجموعههای آن
موافقتکنندواگرتا
 ٨فوریه با شرایط جدید
استفاده از سرویس
واتساپموافقتنکنند،
دسترسیبهایناپلیکیشن
را از دست خواهند داد
که ازنظر امنیتــی رویدادههای خود
حساس هستند نسبت به این تصمیم
واکنش نشــان دادهاند .بخشی از این
واکنشها نیز البته ذهنی است و برای
افراد ،تصور اینکــه اطالعات آنها ،هم
در بستر موبایل و هم دسکتاپ ،ذخیره
و میان مجموعهها ردوبدل میشــود،
نگرانکنندهاست.بااینحالاینموضوع
برای ایرانیان بهاندازه کشورهایی چون
آمریکای شمالی اهمیت ندارد واکنش
برخی کاربران نیز بیشــتر احساسی
اســت .چراکه در ایران ،افراد به دلیل
فیلترینگ تلگرام ،ناچار به اســتفاده
بیشتر از واتساپ شدهاند درحالیکه
این پیامرســان ،امکانات تلگرام را نیز
ندارد.اکنونچنیناتفاقیحساسیتها
را نسبت به واتساپ بیشتر کرده است
و امکان دارد گروهــی از کاربران ،از این
فرصتبرایکوچبهپیامرسانهایدیگر
استفادهکنند.
با این اوصاف شــاید سؤال شود که
وضعیت آماری استفاده از واتساپ در
ایران در این شرایط چطور خواهد بود؟
کارشناسان حوزه فناوری و ارتباطات
بعید میداننــد در ایران عــدد و رقم
جابهجاشده قابلتوجه باشــد .اوالً در
ایرانتلگرامفیلتراست؛درحالیکهمردم
جهان بهعنوان یک پیامرسان جدید به
ســمت تلگرام میروند ،در ایران مردم
ازقبلتلگرامداشتندوفیلترینگباعث
شــده مردم کمتر از آن استفاده کنند.
شایدهمچنانبرخیکاربراندرتلگرام
باشند،اماکمتربهآنمراجعهمیکنند.
ازطرفیدرایرانقانونخاصیدرباره
حفاظتازاطالعاتکاربرانوجودندارد
و به مردم هم اطالعرسانی نشده است.
اگر بــا کاربران ایرانــی صحبت کنید
که قرار اســت اطالعات خصوصیتان
از طریق واتــساپ بــا فیسبوک به
اشتراک گذاشته شود ،خیلی برایشان
حساسیتبرانگیزنیست.همانطورکه
در نشر اطالعات ،زمانی که یک اپراتور
هک میشود ،لیست سفرهای کاربران
منتشر میشود ،سامانهای هک شده و
کد ملی و آدرسش فاش میشود ،برای
کاربرمهمنیست.

گفتوگو
معاون وزیر آموزشوپرورش خبر داد:

بازماندگیازتحصیل ۸۹هزار دانشآموزاولابتداییدرسالجاری

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش از بازماندگی
ازتحصیل ۸۹هزاردانشآموزاولابتداییدرسالجاریخبرداد.
رضوان حکیمزاده درباره آمار بازماندگان از تحصیل در پایه
اولابتداییگفت:هرسالآماربازماندگانازتحصیلرااستخراج
میکنیم و امســال هم با آمارهایی که از ســازمان ثبتاحوال
گرفتیم ،بازماندگان پایــه اولیها را با اطالعات اســم آنها به
استانها ارسال کردیم .آمار بازماندگان از تحصیل در پایه اول
حدود ۸۹هزار نفر اســت که به تفکیک اســتانها شناسایی و
احصا شدند ،آمار بازماندگان از تحصیل سایر پایهها هم در حال
پیگیریهستیم.
مدیرانبایدشرایطدانشآموزانرادرنظربگیرند
حکیمزاده درباره خانوادههایی که دو یا سه فرزند دارند که از
یک گوشی استفاده میکنند و امکان دارد امتحانات آنها باهم
همزمان باشد و آنها را با مشکل مواجه کند ،گفت :مسئولیت
موضوع امتحانات و نحوه برگزاری آن با مرکز سنجش و ارزیابی
وزارتآموزشوپرورشاست،امانکتهایکهقابلتوجهبوده،این
اســت که ما همواره به مدارس و مدیران مدارس تأکید کردیم

که برنامهریزی دقیقی در این زمینه داشــته باشــند .به گفته
حکیمزاده برنامهریزیهای مدارس باید بهگونهای باشــد که
شرایط دانش آموزان را در نظر بگیرند؛ یکی از این موارد توجه به
شرایط دانشآموزانی است که همزمان با خواهر یا برادر خود در
یکخانوادهمشغولبهتحصیلهستندکهبایددربرنامهریزیها
توسط مدیران مدارس و معلم ،این نکات مهم لحاظ شود و این
هماهنگیهادرسطحمدرسهوکالساتفاقبیفتد.
بازگشاییمدارستصمیمستادکرونابود
اودرتوضیحجزییاتبازگشاییمدارسدرمناطقآبیاظهار
کرد:درخصوصموضوعبازگشاییجزئیمدارسمناطقآبیو
زرد همانطور که سخنگوی محترم ستاد ملی کرونا هم اعالم
کردند ،تصمیمی بوده که ستاد ملی کرونا گرفته و در این ستاد
دستاندرکاران و مسئوالنی از ســازمانهای ذیربط حضور
دارند که یکی از این سازمانها و نهادها وزارت بهداشت است و با
سنجشوارزیابیجمیعجهاتاینتصمیمگرفتهشدهاست.
طبق گفتههای حکیمزاده مدارس کمتر از ۵۰نفر جمعیت
میتوانند این بازگشایی را داشته باشــند .این اقدام نیز عمدتاً

در مناطق روستایی و عشایری و مناطق کمجمعیت است که
آموزشرابهصورتحضوریادامهدهند.
معاون آموزش ابتدایی وزیــر آموزشوپرورش توضیح داد:
عمده این مدارس ،کمجمعیت هستند ،درعینحال که تعداد
این مدارس زیاد اســت ،اما تعداد دانشآموزانشان کم و گاهی
کمتراز ۱۰دانشآموزاستکهبعضاًدراینمناطقدسترسیبه
فنآوریوامکانهمراهیخانوادههموجودندارد.
خطرترکتحصیلدرکمیندانشآموزان
اوبااشارهبهخطرترکتحصیلدرمناطقکمبرخوردارگفت:
در خصوص دانشآموزانی که عمدتــاً در مناطق کمبرخوردار
هستند،خطرترکتحصیلوافتتحصیلیخیلینگرانکننده
بود .همچنین در مناطق زرد و آبی برای دانش آموزان پایه اول و
دومابتداییباتوجهبهشرایطوویژگیهاییکهدارندامکاناینکه
بتوانندمهارتهایپایهبهخصوصحروفالفباراازطریقفضای
مجازیوبدونارتباطبامعلمیادبگیرند،تقریباًغیرممکناست.
حکیمزادهافزود:عالوهبراینبرایدرسهایشایستگیهای
حرفهای رشتههای فنی حرفهای و کاردانش که مستلزم انجام

فعالیتهای عملی است با رعایت پروتکلهای بهداشتی نحوه
آموزش ،حضوری خواهد شــد و در هیچ شرایطی تعداد دانش
آموزانبیشتراز ۱۰نفرنخواهدبود.
معاون وزیــر آموزشوپــرورش بیان کــرد :در رابطه با
چگونگی اجرای بازگشایی در مدارسی که مشمول هستند
و پایههــای اول ،دوم ابتدایی و فنی حرفــهای دارند ،باید با
توجه به تعداد دانشآموزان و شــرایط مدرسه فورا ً جزئیات
را در خصوص تقســیمبندی دانش آمــوزان ،نحوه حضور و
ساعات حضورشان را شورای مدرسه انجام دهند .این اقدام
بر اساس مصوبه ســتاد ملی کرونا اســت و در سراسر کشور
اعالمشده است.

معاون دادســتان
کل کشــور در امــور
فضای مجازی گفت:
بر اساس گزارشهای
ثبــت شــده تاکنون
 ۷۳هزار ســایت قمار،
فیشــینگ و کالهبرداری که با گــزارش مردمی
شناساییشدهاندفیلترشدهاست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،جواد بابایی
افزود :مسدودسازی تارنماهای قمار و شرط بندی
وکالهبرداریدرحداقلزمانممکناتفاقمیافتد.
چندی پیش معاونت فضای مجازی دادستانی
کل کشــور طی اطالعیهای اعالم کــرد که امکان
دریافت گزارش ســایتهای قمار ،شرط بندی و
فیشینگ در بستر پیام رسانهای داخلی از جمله
بله ،سروش ،ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت
مسدودسازیفوریوآنیفراهمشدهاست.

وضعیت آلودگی هوا
خطرناک شده است

رئیسگروهسالمت
هواوتغییراقلیموزارت
بهداشت با خطرناک
خوانــدن وضعیــت
آلودگی هوا در تهران،
گفت :اگــر واقعاً اقدام
جدیدرزمینهکاهشمنابعانتشارآلودگیوکاهش
مواجههمردمنشود،واقعاًنگرانسالمتعموممردم
و نگران وقوع شــرایطی مانند یک حادثه ناگوار در
شهرتهرانوسایرکالنشهرهاهستیم.
بهگزارشایسنا،عباسشاهسونیافزود:درحال
حاضرشهرتهراندروضعیتبسیارناسالمقرارگرفته
است و حتی از مرحله اضطرار هم خارجشده و وارد
مرحله خطرناک شده است .در حال حاضر شرایط
آلودگیتهرانبسیارنامناسباست.
او بیان کرد :با توجه به پایداری وضعیت آبوهوا
پیشبینیمیشودکهاینشرایطتاجمعهوحتیتا
هفتهآیندهادامهداشتهباشد.

ترور رئیس پیشین محیطزیست
دماوند درحمله مسلحانه

فرمانــده یــگان
حفاظــت ســازمان
محیطزیست از حمله
بــه رئیس پیشــین
محیطزیست دماوند
و قتــل او خبــر داد و
گفت :شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان سالح
مظنون اصلی هستند.
بــه گزارش تســنیم ،ســرهنگ جمشــید
محبتخانی اظهــار کرد :متأســفانه خودروی
عباس میرزاکریمی محیطبان باسابقه و پرتالش
دماوند توسط افراد ناشناس و با اسلحه جنگی به
رگبار بسته شد و ایشان در این حادثه جان خود
را از دست دادند.

زندان ،مقصد مسافران
ناآگاه ایرانی

قائممقام معاونت
اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جــرم گفت:
عمد هترین مشکالت
زندانیان ایرانی خارج
از کشور ،عدم آگاهی
از قوانین و مقررات کشــور مقصد اســت.دیروز
نشستی بهمنظور بررسی راهکارهای پیشگیرانه
برای جلوگیــری از زندانی شــدن ایرانیانی که
به کشــورهای دیگر ســفر میکنند و به دلیل
عدم اطــاع از قوانین و مقررات کشــور مقصد
یا محل اقامت خــود ،تحت تعقیــب کیفری و
محکومیتهای شدید قرار میگیرند ،برگزارشد.
به گــزارش ایلنا ،مســعودیفر شناســایی
جامعه هدف در پیشــگیری از وقوع جرم را مؤثر
دانســت و گفت :یکی از اقداماتی که میتوان در
خصوص کاهش آمار زندانیان خارج از کشــور
انجــام داد ،ارائــه اطالعــات الزم در خصوص
قوانین آن کشورهاست.
او ایجــاد هماهنگی میــان دســتگاهها را
بهمنظور کاهش تعداد زندانیان خارج از کشــور
امری ضروری دانســت و اذعان کرد :برای ایجاد
بسترهای الزم در این خصوص باید تفاهمنامهای
با صداوسیما ،شهرداری و دیگر نهادها و سازمانها
منعقد شــود تا از طریق همکاری این سازمانها
بتوان اطالعرسانی الزم برای مســافران ایرانی
درباره کشور مقصد صورت گیرد.

