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معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خبر داد:

فیلتر ۷۳ هزار سایت قمار، 
فیشینگ و کالهبرداری

معاون دادســتان 
کل کشــور در امــور 
فضای مجازی گفت: 
بر اساس گزارش های 
ثبــت شــده تاکنون 
۷۳ هزار ســایت قمار، 

فیشــینگ و کالهبرداری که با گــزارش مردمی 
شناسایی شده اند فیلتر شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، جواد بابایی 
افزود: مسدودسازی تارنما های قمار و شرط بندی 
و کالهبرداری در حداقل زمان ممکن اتفاق می افتد.

چندی پیش معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل کشــور طی اطالعیه ای اعالم کــرد که امکان 
دریافت گزارش ســایت های قمار، شرط بندی و 
فیشینگ در بستر پیام رسان های داخلی از جمله 
بله، سروش، ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت 

مسدودسازی فوری و آنی فراهم شده است.
    

 وضعیت آلودگی هوا 
خطرناک شده است

رئیس گروه سالمت 
هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت با خطرناک 
خوانــدن وضعیــت 
آلودگی هوا در تهران، 
گفت: اگــر واقعاً اقدام 

جدی در زمینه کاهش منابع انتشار آلودگی و کاهش 
مواجهه مردم نشود، واقعاً نگران سالمت عموم مردم 
و نگران وقوع شــرایطی مانند یک حادثه ناگوار در 

شهر تهران و سایر کالن شهرها هستیم.
به گزارش ایسنا، عباس شاهسونی افزود: در حال 
حاضر شهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرارگرفته 
است و حتی از مرحله اضطرار هم خارج شده و وارد 
مرحله خطرناک شده است. در حال حاضر شرایط 

آلودگی تهران بسیار نامناسب است.
او بیان کرد: با توجه به پایداری وضعیت آب وهوا 
پیش بینی می شود که این شرایط تا جمعه و حتی تا 

هفته آینده ادامه داشته باشد. 
    

ترور رئیس پیشین محیط زیست 
دماوند در حمله مسلحانه 

فرمانــده یــگان 
حفاظــت ســازمان 
محیط زیست از حمله 
بــه رئیس پیشــین 
محیط زیست دماوند 
و قتــل او خبــر داد و 

گفت: شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان سالح 
مظنون اصلی هستند.

بــه گزارش تســنیم، ســرهنگ جمشــید 
محبت خانی اظهــار کرد: متأســفانه خودروی 
عباس میرزاکریمی محیط بان 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

قائم مقام معاونت 
اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جــرم گفت: 
عمده ترین مشکالت 
زندانیان ایرانی خارج 
از کشور، عدم آگاهی 

از قوانین و مقررات کشــور مقصد اســت.دیروز 
نشستی به منظور بررسی راهکارهای پیشگیرانه 
برای جلوگیــری از زندانی شــدن ایرانیانی که 
به کشــورهای دیگر ســفر می کنند و به دلیل 
عدم اطــالع از قوانین و مقررات کشــور مقصد 
یا محل اقامت خــود، تحت تعقیــب کیفری و 
محکومیت های شدید قرار می گیرند، برگزارشد.

به گــزارش ایلنا، مســعودی فر شناســایی 
جامعه هدف در پیشــگیری از وقوع جرم را مؤثر 
دانســت و گفت: یکی از اقداماتی که می توان در 
خصوص کاهش آمار زندانیان خارج از کشــور 
 انجــام داد، ارائــه اطالعــات الزم در خصوص 

قوانین آن کشورهاست.
او ایجــاد هماهنگی میــان دســتگاه ها را 
به منظور کاهش تعداد زندانیان خارج از کشــور 
امری ضروری دانســت و اذعان کرد: برای ایجاد 
بسترهای الزم در این خصوص باید تفاهم نامه ای 
با صداوسیما، شهرداری و دیگر نهادها و سازمان ها 
منعقد شــود تا از طریق همکاری این سازمان ها 
بتوان اطالع رسانی الزم برای مســافران ایرانی 

درباره کشور مقصد صورت گیرد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

عصر ارتباطات است و حاال مهاجرت 
از یک برنامه به برنامه دیگر چیز عجیبی 
نیست. ســال ها پیش وایبر پیام رسان 
محبوب بســیاری از ما بود و بعدازآن 
تلگرام بر دل وجانمان نشست؛ با فیلتر 
شــدن تلگرام شــاهد یک کوچ بزرگ 
به واتس اپ بودیــم و انگار کم کم وقت 
آن رســیده با این پیام رسان محبوب 

سبزرنگ نیز خداحافظی کنیم.
 اگر دوست ندارید از برنامه

 خارج شوید
اگر اهل اســتفاده از این پیام رسان 
باشید حتماً حاال دیگر از تصمیم جدید 
این پیام رسان برای در اختیار قرار دادن 
اطالعات شخصی ازجمله، مکالمات، 
صداهای ضبط شــده، عکس ها و ... به 
برنامه فیس بوک مطلع شده اید و گزینه 
موافقت با در اختیار قرار دادن اطالعات 
شخصی خود را فعال کرده اید. اما قضیه 
این اقــدام عجیب واتــس اپ و ریزش 

ناگهانی طرفدارانش چیست؟ 
واتس اپ به تازگی از کاربران خواسته 
با جمع آوری اطالعاتشان شامل شماره 
تلفــن و مــکان توســط فیس بوک و 
زیرمجموعه هــای آن موافقت کنند و 
اگر تا ٨ فوریه با شرایط جدید استفاده 
از ســرویس واتس اپ موافقت نکنند، 
دسترسی به این اپلیکیشن را از دست 
خواهنــد داد. برخی از فعــاالن حریم 
خصوصی در توییتر اقدام واتس اپ که 
»یا جمع آوری اطالعاتتان را بپذیرید 
یا بیرون بروید« را زیر ســؤال برده و به 
کاربران پیشنهاد کردند به سیگنال یا 

تلگرام مهاجرت کنند. 
در این راستا واتس اپ قوانین خود 
را به روز و اعالم کرده کــه از این به بعد 

به عنوان عضوی از مجموعه فیس بوک، 
اطالعات کاربر را با سایر اپلیکیشن های 
گروه فیس بوک به اشتراک می گذارد 
که این فقط به واتــس اپ هم خالصه 
نمی شــود، بلکه اطالعــات واتس اپ، 
اینستاگرام و فیس بوک باهم به اشتراک 
گذاشته می شــود و این کل کاربرهای 

جهان را در برمی گیرد.
کاربر ممکن اســت در فیس بوک 
تصاویری را به صورت عمومی تر با دیگران 
به اشتراک گذاشته باشد، اما وقتی از یک 
پیام رسان استفاده می کند، اطالعات 
خصوصی تری در مقایسه با شبکه های 
اجتماعی دارد و از این به بعد فیس بوک 
قرار اســت به کل اطالعــات واتس اپ 
دسترسی داشته باشــد. واتس اپ به 
کاربران صفحه ای را نشان می دهد که در 
آن آمده است: این قوانین جدید ماست و 
برای استفاده از این اپلیکیشن باید قوانین 
را تائید کرده و در غیر این صورت، دیگر 
نمی توانید از این اپلیکیشــن استفاده 
کنید. در این اطالعیــه حتی با ادبیات 
تندی نوشته شده که اگر این قوانین را 
نمی پذیرید، می توانید راهنمایی حذف 

اکانت را بخوانید.
همه جز کاربران انگلیس و اروپا

این در حالی اســت که روز گذشته 
آدام موسری، مدیر فیس بوک و رئیس 
اینستاگرام در توئیتی گفت: »اطالعات 
غلط زیــادی« در مورد به روزرســانی 
خدمات واتس اپ به وجود آمده است. 
واتس اپ به دو میلیارد کاربر خود اعالم 
کرده اســت که در صــورت تمایل به 
استفاده از این پیام رســان، باید اجازه 
دهند تا داده هایشان با فیس بوک شرکت 
مادر این اپلیکیشن به اشتراک بگذارد. 
این در مورد کاربران انگلیس و اروپا صدق 
نمی کند. بااین حال این درخواست برای 

همه کاربران ارسال شده است.
اما اکنون آدام موسری گفته است: 

به روزرسانی سیاســت به هیچ وجه بر 
حریم خصوصی پیام های شما با دوستان 
یا خانواده تان تأثیری ندارد. او گفته ما 
نمی توانیم پیام های خصوصی شمارا 
ببینیم یا تماس های شــمارا بشنویم، 
چنانچــه فیس بوک نمی توانــد آن را 
بشنود. آدام موسری تأکید کرده که به 
اشــتراک گذاری داده با فیس بوک نیز 

موضوع جدیدی نیست.
بنابــر اعالم این شــبکه اجتماعی 
تغییــرات جدیــد در تالش اســت تا 
کسب وکارها بتوانند از خدمات میزبانی 
فیس بوک برای مدیریــت چت های 
واتس اپ اســتفاده کنند و بر اســاس 
اطالعــات به دســت آمده، تبلیغات 

هدفمند انجام دهند.
 نشستن سیگنال و تلگرام 

در صدر اپلیکیشن ها
به هــرروی این اتفاق باعث شــده 
بســیاری از افراد تأثیرگذار مانند پاول 
دوروف، مدیر تلگرام و ایالن ماسک، مدیر 
تسال درباره این موضوع اظهارنظر کنند و 
کاربران در کل دنیا که برایشان حفاظت 
از دیتا مهم تر است، عکس العمل نشان 
دادند و حتی تصویری را در شبکه های 
اجتماعی منتشــر کردند که در حال 
حذف واتس اپ هســتند. در اپ استور 
اپل در کشورهای زیادی، روز گذشته 
پیام رسان سیگنال و تلگرام،  در ترندهای 
اول قرار گرفتند و این نشــان می دهد 
کاربران دنیا برایشان مهم است و در حال 
مهاجرت به اپلیکیشن های دیگر هستند. 
در سیســتم های یادگیری ماشین و 
هوش مصنوعی و استفاده کالن از دیتا، 
از اطالعات ردوبدل شــده الگوبرداری 
می شود. همان طور که وقتی وارد سایتی 
می شــوید، تبلیغات مرتبطی به شما 
پیشنهاد می شود، چون بر اساس رفتار 
شما، محتوا را کدگذاری و الگوی رفتاری 
ایجاد کرده اند؛ بنابراین اینکه اطالعات 

پیام رســان در اختیار فیس بوک قرار 
 گیرد، به این معنا نیست که کلمه به کلمه 
چت را بخوانند، بلکه به این معناست که 
رفتار کاربر را تحلیل می کنند و بر مبنای 
آن، یا اتفاقات دنیا را پیش بینی کرده یا 

استفاده اقتصادی و تبلیغاتی می کنند.
واتس اپ در دنیــا بزرگ ترین کاربر 
را میان پیام رسان ها دارد؛ صرف نظر از 
اینکه ممکن اســت خیلی از کاربران از 
واتس اپ ناراضی باشند، این پیام رسان 
قدمت زیــادی دارد، زیرمجموعه برند 
فیس بوک بوده و تماس صوتی تصویری 
باکیفیتی داشــته که مورداســتفاده 
بسیاری از کاربران در دنیاست؛ در حالی 
که تلگرام در یک ســال گذشته تماس 
صوتی و تصویــری را اضافه کرد و برای 
مردم دنیا خیلی شناخته شــده نبوده 
است. ایران و روسیه و بعضی از کشورهای 
آسیایی از ابتدا از تلگرام استفاده کردند،  
اما اآلن موجی شروع شــده که کاربران 
اروپایی و آمریکایی هم با این پیام رسان 
آشــنا شــده اند؛ همان طور که همین 
حاال هم تلگرام و سیگنال در ترندهای 

اپ استورهای مختلف باالآمده است.
به فیس بوک اعتمادی نیست

این تغییرات جدید واتس اپ اما برای 
تلگرام خوش آمد. پس از کوچ گسترده 
کاربران، تلگرام به طور رســمی اعالم 

کرد تعداد کاربران این اپلیکیشــن از 
۵٠٠ میلیون نفر گذشته است. بر اساس 
اعالم تلگرام در روزهای گذشته حداقل 
٢۵ میلیون نفر به تعــداد کاربران این 

پیام رسان افزوده شده است.
یکی از دالیلی که بسیاری از کاربران 
ترجیح می دهنــد اطالعاتشــان در 
دسترس واتس اپ قرار نگیرد یکی شدن 
آن با فیس بوک اســت. فیس بوک در 
زمینه حفظ اسرار کاربران سابقه خوبی 
ندارد و همین باعث شده تا کاربران به 

سایر اپلیکیشن ها روی بیاورند. 
تقریبــاً یک ســال پیش بــود که 
فیس بوک افشای اطالعات خصوصی 
بیش از ٢۶۷ میلیون نفر از کاربرانش را 
رسماً اعالم کرد. این اطالعات که شامل 
نام کاربری، شماره تلفن و نام حقیقی 
کاربران بوده و دریکی از تاالر های مجازی 
وابسته به گروه های تبهکار منتشرشده 
بود. همان موقع مقامات اروپایی در مورد 
حجم عظیم اطالعات ارزشمندی که 
غول های فناوری از کاربران جمع آوری 
می کنند و انگیزه هــای احتمالی این 
شرکت ها برای اســتفاده از اطالعات 
به منظور از میدان بــه درکردن رقبای 

خود، احساس نگرانی کرده بودند.
همین مسئله دلیل محکمی است 
تا بســیاری از کاربران به این مجموعه 
بی اعتماد باشند و تصمیم به پاک کردن 

واتس اپ از گوشی های خود بگیرند.
اقدام جدید واتس اپ برای 
ایرانیان چقدر اهمیت دارد؟

در ایــران هــم مانند بســیاری از 
کشورهای دیگر حساسیت هایی نسبت 
به موضوع ایجادشــده اما کارشناسان 
فناوری اطالعــات معتقدند، تصمیم 
واتس اپ بــرای کاربــران ایرانی فرق 

چندانی ایجاد نمی کند.
به گفته آن ها در ایــران از داده های 
کاربران اســتفاده چندانی برای امور 
تبلیغاتی و شناختی نمی شود، تصمیم 
واتــس اپ برای کاربــران آمریکایی یا 
شهروندان کشــورهایی که به قوانین 
کپی رایت یــا حریم خصوصی اهمیت 

می دهند، می تواند مهم باشد.
آن ها همچنین تأکید می کنند که 
واتس اپ و فیس بوک چند سالی است، 
در مالکیت شرکتی مشترک هستند 
و در همان مجموعــه، مالکیت داده در 
حال اشتراک گذاری اســت. این گونه 
نرم افزارها، عــالوه بر داده های هویتی، 
مسیرهای حرکتی و داده های مختلف 
دیگری را نیز حفظ می کنند. فیس بوک، 
بیشــتر نوعی پلتفرم دستکتاپ بیس 
محســوب می شــود؛ به این معنی که 
افراد با لپ تاپ یا کامپیوتر شــخصی 
وارد آن می شــوند اما واتس اپ، بیشتر 
موبایل بیس است. تجمیع اطالعات این 
دو نوع نرم افزار، دانش کالنی را در اختیار 

مالک آن ها قرار می دهد.
به همین دلیل، در سطح دنیا کسانی 

که ازنظر امنیتــی روی داده های خود 
حساس هستند نسبت به این تصمیم 
واکنش نشــان داده اند. بخشی از این 
واکنش ها نیز البته ذهنی است و برای 
افراد، تصور اینکــه اطالعات آن ها، هم 
در بستر موبایل و هم دسکتاپ، ذخیره 
و میان مجموعه ها ردوبدل می شــود، 
نگران کننده است. بااین حال این موضوع 
برای ایرانیان به اندازه 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 واتس اپ شده اند درحالی که 
این پیام رســان، امکانات تلگرام را نیز 
ندارد. اکنون چنین اتفاقی حساسیت ها 
را نسبت به واتس اپ بیشتر کرده است 
و امکان دارد گروهــی از کاربران، از این 
فرصت برای کوچ به پیام  رسان های دیگر 

استفاده کنند.
با این اوصاف شــاید سؤال شود که 
وضعیت آماری استفاده از واتس اپ در 
ایران در این شرایط چطور خواهد بود؟ 
کارشناسان حوزه فناوری و ارتباطات 
بعید می داننــد در ایران عــدد و رقم 
جابه جاشده قابل توجه باشــد. اوالً در 
ایران تلگرام فیلتر است؛ درحالی که مردم 
جهان به عنوان یک پیام رسان جدید به 
ســمت تلگرام می روند، در ایران مردم 
از قبل تلگرام داشتند و فیلترینگ باعث 
شــده مردم کمتر از آن استفاده کنند. 
شاید همچنان برخی کاربران در تلگرام 

باشند، اما کمتر به آن مراجعه می کنند.
از طرفی در ایران قانون خاصی درباره 
حفاظت از اطالعات کاربران وجود ندارد 
و به مردم هم اطالع رسانی نشده است. 
اگر بــا کاربران ایرانــی صحبت کنید 
که قرار اســت اطالعات خصوصی تان 
از طریق واتــس اپ بــا فیس بوک به 
اشتراک گذاشته شود، خیلی برایشان 
حساسیت برانگیز نیست. همان طور که 
در نشر اطالعات، زمانی که یک اپراتور 
هک می شود، لیست سفرهای کاربران 
منتشر می شود، سامانه ای هک شده و 
کد ملی و آدرسش فاش می شود، برای 

کاربر مهم نیست.

شرط و شروط واتس اپ؛ ایرانیان را به سمت تلگرام سوق داد؛ 

بازگشت به سرزمین ممنوعه! 

گفت وگو

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش از بازماندگی 
از تحصیل ٨۹ هزار دانش آموز اول ابتدایی در سال جاری خبر داد.
رضوان حکیم زاده درباره آمار بازماندگان از تحصیل در پایه 
اول ابتدایی گفت: هرسال آمار بازماندگان از تحصیل را استخراج 
می کنیم و امســال هم با آمارهایی که از ســازمان ثبت احوال 
گرفتیم، بازماندگان پایــه اولی ها را با اطالعات اســم آن ها به 
استان ها ارسال کردیم. آمار بازماندگان از تحصیل در پایه اول 
حدود ٨۹ هزار نفر اســت که به تفکیک اســتان ها شناسایی و 
احصا شدند، آمار بازماندگان از تحصیل سایر پایه ها  هم در حال 

پیگیری هستیم. 
مدیران باید شرایط دانش آموزان را در نظر بگیرند

حکیم زاده درباره خانواده هایی که دو یا سه فرزند دارند که از 
یک گوشی استفاده می کنند و امکان دارد امتحانات آن ها باهم 
هم زمان باشد و آن ها را با مشکل مواجه کند، گفت: مسئولیت 
موضوع امتحانات و نحوه برگزاری آن با مرکز سنجش و ارزیابی 
وزارت آموزش وپرورش است، اما نکته ای که قابل توجه بوده، این 
اســت که ما همواره به مدارس و مدیران مدارس تأکید کردیم 

که برنامه ریزی دقیقی در این زمینه داشــته باشــند.  به گفته 
حکیم زاده برنامه ریزی های مدارس باید به گونه ای باشــد که 
شرایط دانش آموزان را در نظر بگیرند؛ یکی از این موارد توجه به 
شرایط دانش آموزانی است که هم زمان با خواهر یا برادر خود در 
یک خانواده مشغول به تحصیل هستند که باید در برنامه ریزی ها 
توسط مدیران مدارس و معلم، این نکات مهم لحاظ شود و این 

هماهنگی ها در سطح مدرسه و کالس اتفاق بیفتد. 
بازگشایی مدارس تصمیم ستاد کرونا بود

او در توضیح جزییات بازگشایی مدارس در مناطق آبی اظهار 
کرد: در خصوص موضوع بازگشایی جزئی مدارس مناطق آبی و 
زرد همان طور که سخنگوی محترم ستاد ملی کرونا هم اعالم 
کردند، تصمیمی بوده که ستاد ملی کرونا گرفته و در این ستاد 
دست اندرکاران و مسئوالنی از ســازمان های ذی ربط حضور 
دارند که یکی از این سازمان ها و نهادها وزارت بهداشت است و با 

سنجش و ارزیابی جمیع جهات این تصمیم گرفته شده است. 
طبق گفته های حکیم زاده مدارس کمتر از ۵٠ نفر جمعیت 
می توانند این بازگشایی را داشته باشــند. این اقدام نیز عمدتاً 

در مناطق روستایی و عشایری و مناطق کم جمعیت است که 
آموزش را به صورت حضوری ادامه دهند. 

معاون آموزش ابتدایی وزیــر آموزش وپرورش توضیح داد: 
عمده این مدارس، کم جمعیت هستند، درعین حال که تعداد 
این مدارس زیاد اســت، اما تعداد دانش آموزانشان کم و گاهی 
کمتر از ۱٠ دانش آموز است که بعضاً در این مناطق دسترسی به 

فن آوری و امکان همراهی خانواده هم وجود ندارد. 
خطر ترک تحصیل در کمین دانش آموزان

او با اشاره به خطر ترک تحصیل در مناطق کم برخوردار گفت: 
در خصوص دانش آموزانی که عمدتــاً در مناطق کم برخوردار 
هستند، خطر ترک تحصیل و افت تحصیلی خیلی نگران کننده 
بود. همچنین در مناطق زرد و آبی برای دانش آموزان پایه اول و 
دوم ابتدایی با توجه به شرایط و ویژگی هایی که دارند امکان این که 
بتوانند مهارت های پایه به خصوص حروف الفبا را از طریق فضای 
مجازی و بدون ارتباط با معلم یاد بگیرند، تقریباً غیرممکن است. 
حکیم زاده افزود: عالوه بر این برای درس های شایستگی های 
حرفه ای رشته های فنی حرفه ای و کاردانش که مستلزم انجام 

فعالیت های عملی است با رعایت پروتکل های بهداشتی نحوه 
آموزش، حضوری خواهد شــد و در هیچ شرایطی تعداد دانش 

آموزان بیشتر از ۱٠ نفر نخواهد بود. 
معاون وزیــر آموزش وپــرورش بیان کــرد: در رابطه با 
چگونگی اجرای بازگشایی در مدارسی که مشمول هستند 
و پایه هــای اول، دوم ابتدایی و فنی حرفــه ای دارند، باید با 
توجه به تعداد دانش آموزان و شــرایط مدرسه فوراً جزئیات 
را در خصوص تقســیم بندی 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 

اعالم شده است.

معاون وزیر آموزش وپرورش خبر داد:

بازماندگی از تحصیل ۸۹ هزار دانش آموز اول ابتدایی در سال جاری

واتس اپ به تازگی از 
کاربران خواسته با 

جمع آوری اطالعاتشان 
شامل شماره تلفن و 

مکان توسط فیس بوک 
و زیرمجموعه های آن 
موافقت کنند و اگر تا 

٨ فوریه با شرایط جدید 
استفاده از سرویس 

واتس اپ موافقت نکنند، 
دسترسی به این اپلیکیشن 

را از دست خواهند داد

کارشناسان حوزه فناوری 
و ارتباطات بعید می دانند 

در ایران عدد و رقم 
جابه جاشده قابل توجه 
باشد. در ایران تلگرام 

فیلتر است؛ درحالی که 
مردم جهان به عنوان یک 
پیام رسان جدید به سمت 

تلگرام می روند
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