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شناسایی ۴ مورد جدید کرونای 
جهش یافته انگلیسی در ایران

وزیــر بهداشــت 
از شناســایی چهــار 
مورد جدیــد کرونای 
جهش یافته انگلیسی 
در ایران خبــر داد. به 

گزارش ایسنا، سعید نمکی گفت: چهار مورد جدید 
از ویروس جهش یافته انگلیسی یا اروپایی می توانیم 
در کشور گزارش کنیم که تایید شده است. او افزود: 
بعد از موردی که قباًل از ویروس جهش یافته کرونا 
اعالم کردم، در ردیابی هایی که برای ویروس جدید 
انجام می دهیم، یک خانواده ایرانی که مســافرتی 
به اروپا داشتند و به کشور بازگشتند، عالمت پیدا 
کردند. گرچه که مسافران با PCR منفی وارد کشور 
می شوند اما با سامانه ای مرتب رصد می کنیم و این 
افراد در خانه ها قرنطینه می مانند و به محض شروع 

عالئم نمونه گیری می کنیم.
    

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد؛
برخورد قانونی با منتشرکنندگان 
ویدئوهای سرقت و درگیری 

فرمانــده انتظامی 
تهران بزرگ با اشــاره 
به انتشــار ویدئوهای 
ســرقت و درگیــری 
اراذل و اوباش در فضای 

مجازی گفت: این اقدامات تــالش افراد مغرض و 
معاند برای تشویش اذهان عمومی است که سعی در 
برهم زدن آرامش روانی مردم دارند. اما با افرادی که 
بخواهند تصویری برعکس از امنیت مطلوب پایتخت 
را به مردم نشان دهند برخورد قانونی خواهد شد.  
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در جلسه 
شورای فرماندهان پلیس پایتخت، از آغاز دوباره طرح 
امنیت شبانه در پایتخت خبر داد و افزود: شهروندان 
بدانند که پلیس همه تالش خود را به کار بسته است 
تا ضمن برخورد با ناهنجاری های اجتماعی امنیت 
مطلوبی را فراهم کند. وی با تاکید بر اینکه امنیت 
تهران و شهروندان آن باید تامین شود، گفت: باید 
به طور شبانه روزی گشت های انتظامی، ترافیکی و 
سایر گشت های محسوس و نامحسوس فعال بوده 

و نقطه به نقطه شهر توسط مرکز رصد کنترل شود.
    

شروع مشروط آموزش حضوری 
مدارس از اول بهمن

یــر  ز و ن  و معــا
آموزش وپــرورش از 
آغاز آموزش حضوری 
مــدارس بــا حفــظ 
ی  لعمل ها ا ر دســتو

بهداشــتی برای برخی مقاطع و مــدارس خبر داد. 
سید جواد حســینی بیان کرد: بنا شد تا از اول بهمن 
مدارس در پایه های اول و دوم ابتدایی و کارگاه های 
فنی و حرفه ای با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
به طور حضوری برگزار شوند و شــیوه نامه های آن 
در حال تدوین است. حسینی تصریح کرد: مدارس 
دانش آموزان با نیازهای ویژه به طور میانگین کمتر از 
۵٠ دانش آموز دارد بنابراین امکان آموزش حضوری 

میسر است.
    

۷۱ فوتی و ۵۹۶۸ مبتالی جدید 
کرونا در کشور

سخنگوی وزارت 
بهداشت آخرین آمار 
فوتی هــا و مبتالیان 
جدید بــه کووید-19 
را اعالم کرد. به گزارش 

ایســنا،  سیماســادات الری گفت: از روز شنبه تا 
ظهر یکشــنبه، ۵ هزار و 9۶۸ بیمار جدید مبتالبه 
کووید-19 در کشــور شناسایی شــد و ۷1 بیمار 

کووید-19 جان خود را از دست دادند 
    

طی 2۴ ساعت؛
 بیش از ۵۷ هزار خودرو بابت 

تردد شبانه جریمه شدند
نیروی انتظامی در 
گزارش روزانه عملکرد 
خود در اجــرای طرح 
کاهش زنجیره انتقال 
بیماری کرونــا اعالم 

کرد: روز شنبه ۵۷ هزار و ۲۳۳ خودرو جریمه طرح 
محدودیت شبانه شدند. به گزارش ایرنا، ناجا در این 
گزارش تصریح کرد: همچنین  در روز شنبه تعداد 
۳1هزار ۵۵۷ پیامک به رانندگانی که به مصوبات 
ستاد مبارزه با کرونا توجه نداشته اند ارسال شد. در 
موارد اعمال قانون، ۵۷ هزار و ۲۳۳ خودرو جریمه 
)طرح محدودیت شبانه( شدند و برای ۵۸۷۴ خودرو 

در مناطق نارنجی جریمه صادر شد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

اینترنت از جلوه های آشکار دنیای 
مدرن اســت که به دلیل در دسترس 
بودن و وجــود آن در همه جــا، یکی از 
پرکاربردترین فضاها به شمار می رود، 
فضایی که نوجوانــان و جوانان جامعه 
بزرگی از کاربران آن را تشکیل می دهند.

امسال اما با شــیوع کرونا و منتقل 
شدن کالس های مدرســه به فضای 
مجازی دست نوجوانان و حتی کودکان 
برای دسترسی به فضای مجازی بازتر 
شد. حاال دیگر بیشتر بچه های محصل 
زیر سن قانونی یک گوشی تلفن همراه 
شخصی دارند که به اینترنت نیز وصل 
می شود و پرسه زدن در فضای مجازی به 
یکی از تفریحات آن ها تبدیل شده است. 
در سال های اخیر دسترسی کودکان 
به فضای مجازی مشکالت زیادی ایجاد 
و گاهی این دسترسی های بدون نظارت 
برای مدتی جنجال به پا کرده اســت. 
آخرین مورد الیو عجیب پسر نوجوان 
با یکی از به اصطالح شاخ های مجازی 
اســت که باعــث حرف وحدیث های 
زیادی شــد. در دنیای کنونی، فضای 
مجــازی پناهگاهی پردردســر برای 
نوجوان و جوانان است و در حالی روی 
خوش به آن ها نشــان می دهد که در 
داالن های هزارتویــش هزاران تهدید 
وجود دارد. مسئوالن اما برای پیدا کردن 
راه حل همیشه ســعی در پاک کردن 
صورت مسئله دارند. فیلتر کردن اینترنت 
و برخی از برنامه ها تنها راهکاری بوده 
اســت که تا امروز انجام شده، بی خبر از 
اینکه چنیــن محدودیت هایی نه تنها 
چاره ساز نبوده بلکه نوجوانان را با انواع 

فیلترشکن ها نیز آشنا کرده است.

 حذف ما را به سرمنزل 
مقصود نمی رساند

کارشناسان فضای مجازی معتقدند 
بار تصمیمات غلط در حوزه های دیگر را 
شبکه های اجتماعی به دوش  می کشند، 
درحالی که ریشه های موضوعاتی که در 
شــبکه های اجتماعی پررنگ هستند 
را باید در ســایر عرصه ها جستجو کرد 
و فیلتــر و محدود کردن شــبکه های 
اجتماعی مــا را به ســرمنزل مقصود 
نمی رساند. واقعیت این است که برای 
جذب مخاطب در شبکه های اجتماعی 
و فضــای ارتباطــی از جذابیت های 
مختلــف اســتفاده می شــود و این 
فضا امکان بیشــتری برای ایجاد این 

جذابیت ها دارد. 
همه ما خوب می دانیم تمام معضالت 
و مشکالتی که در شبکه های مجازی 
بیان می شود در واقعیت نیز وجود دارد، 
اما چرا این مسائل در شبکه های مجازی 
پررنگ تر شــده و انگار بیشتر تابوها را 

می شکند؟ 
چند روز پیش مهرنــوش دارینی، 
روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه با 
اشاره به الیو اخیر به این سؤال پرداخته 
است که چرا یک آسیب در فضای مجازی 
مشکل ساز می شود اما در واقعیت کسی 
به آن توجه نمی کند. بــه گفته او این 
وضعیت در فضــای حقیقی نیز وجود 
دارد اما شاید در فضای مجازی محرک و 
مشوق انگیزشی و قدرت مانور بیشتری 

وجود داشته باشد. 
او بابیان اینکه در ایــن دوره کرونا 
استفاده از فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی وارد سبد زندگی ما شده است، 
گفت: برگشتن از این فضا اجتناب ناپذیر 
اســت به طوری که هم اکنون به دلیل 
آموزش مجازی بچه های دبستانی نیز 
گوشی هوشمند دارند و الزاماً بعدازاین 

دوران نیز نمی توانند گوشــی نداشته 
باشــند. حریم شــخصی نوجوانان از 
مواردی اســت که باید رعایت شود اما 
در این مرحله به تعارض حریم شخصی 
برمی خوریم، از طرفی والدین به دنبال 
هویت بخشــی و نوجوان هم به دنبال 
استقالل است و به دلیل رعایت حریم 
شــخصی نوجوان امکان نظــارت بر 
عملکرد او در فضای مجازی کم  می شود.

بســیاری از روانشناســان ازجمله 
دارینــی معتقدند فضای خانــواده در 
این موارد بســیار مهم است و به وسیله 
مدیریت غیرمستقیم با قوانین خانواده 
امکان مدیریت این فضا وجــود دارد. 
والدین باید اطالعات خود را در این حوزه 
کامل کنند و به روز باشــند تا فرزندان 
آنان احساس نکنند که والدین آن ها از 
اطالعات و تکنولوژی روز به دور هستند.

این روانشناس در ادامه گفته است 
که باید هر فــرد مســئولیت فردی و 
اجتماعی رفتار خود را بر عهده بگیرد و 
کنترل ها باید به صورت درونی تبدیل 
شود. افراد باید مهارت های زندگی را به 
دست آورند. باید صبورانه برای خروج 
از آسیب ها راه حلی برای هر فرد داشته 
باشیم چراکه یک نســخه برای همه 
افراد پاسخگو نیست و مشکلی را حل 
نمی کند. او درباره بحث بستن و محدود 
کردن شبکه های اجتماعی نیز اظهار 
کرد: حذف ما را به ســرمنزل مقصود 

نمی رساند.
 لزوم نظارت والدین 

بر فضای شخصی فرزندان
بســیاری از کارشناســان، جامعه 
شناســان و افرادی که دستی بر آتش 
تربیت جوانــان دارند معتقدند که باید 
برای استفاده کودکان، نوجوانان و حتی 
جوانان تصمیماتی جدی اتخاذ شوند. 
البته ایــن تصمیم ها بــه معنی فیلتر 

کردن یا بستن یک شــبکه اجتماعی 
نیست. بســیاری از این افراد معتقدند 
که اینترنت و فضای مجازی سرشــتی 
دارد و بنابر همان سرشــت و ذات کار 
خود را انجام می دهد حال اینکه ما باید 
تصمیم گیرنده و تعیین کننده باشیم. 
در دنیا بر اســاس مطالعات توافق شده 
که تا 1۸ سالگی فرد نمی تواند تصمیم 
درســتی بگیرد، بنابراین دسترسی به 
گوشی و اینترنت برای زیر این سن مفید 

نیست و آنان را دچار مشکل  می کند. 
در این میان اما برخی به این موضوع 
نقد دارند کــه حاال با مجازی شــدن 
آموزش ها راه دیگری جز در اختیار قرار 
دادن تلفن های هوشمند وجود ندارد 
و دسترســی به ابزار و اینترنت به نوعی 
شبیه قلم و کاغذ برای دانش آموز است. 
برخی از جامعه شناســان گفته اند که 
تهیه گوشی هوشمند برای نوجوانان و 
کودکان راه درستی نیست و آن ها باید 
بتوانند به صورت محدود از تلفن پدر یا 

مادر خود استفاده کنند. 
به عقیده آن ها بچه ها بخشــی از 

وجود والدین و خانواده هستند و والدین 
می توانند در بخشی از حریم خصوصی 
آنان دخالت کنیــم. فردگرایی روان 
انسان را  می خراشد و هم والدین و هم 
فرزندان در این فضــا زیان  می بینند، 
مانند همان نوجوان 1۴ ســاله در الیو 
اینستاگرام که دچار فشارهای جسمی  

و روانی بود.
نکته دیگری که باید بــه آن توجه 
کرد این است که باید به فرزندان خود 
آمــوزش دهیم که از لــذت هم اکنون 
برای یک لذت بزرگ تر گذر کنند. باید 
با بچه های خــود صحبت کنیم و همه 
آموزش ببینیم و اگر فرزندان اشتباهی 
داشتند والدین باید ببخشند و حمایت 
کنند. جامعه فهم مناســبی دارد اما به 
دلیل اینکه مسیر بحث و گفت وگو بسته 

است، نتیجه مناسبی نمی گیرد.
حواسمان به اخبار جعلی باشد

با تمام تفاسیر حاال دیگر پای تعداد 
زیادی از کودکان و نوجوانان به فضای 
مجازی بازشده است و برای این موضوع 
هم نمی تــوان کاری کــرد پس بهتر 
اســت والدین مراقب باشــند و بدانند 
چه اطالعاتــی از طریق فضای مجازی 
با ظاهری زیبا و خوش رنگ به چشم و 

ذهن بچه هایشان می رسد. 
خبرهای اشتباه و دروغ که به اصطالح 
به آن هــا »فیک نیــوز« می گویند در 
فضای مجازی به وفور پیدا می شــود 
و تنها مختص افراد کم ســن و ســال 
نیســت. این اطالعات همه اقشــار و 
ســنین را در برمی گیرند و تشخیص 
راست و دروغ آن ها کار راحتی نیست. 
سبک زندگی های عجیب، رفتارهای 
غیرقابل توجیه افراد معروف و هزاران 
موارد دیگــر در این فضاهــا به راحتی 
می توانــد تفکر و توقعــات نوجوانان و 

جوانان تحت تأثیر قرار دهد. 
به گفته سید هادی سجادی، معاون 
اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی 
فضای مجازی، موضــوع اخبار جعلی 
با توجه به گسترش وسیع رسانه های 
مجازی و شبکه های اجتماعی به مسئله 
و چالشــی مهم برای همه کشــورها 
تبدیل شده و پیشگیری و مقابله با نشر 
اطالعات، اخبار و محتوای خالف واقع، 

یک نیاز فوری است.
بر اســاس آنچه ســجادی گفته 
بسیاری از کشــورهای اروپایی برای 
افرادی کــه اخبــار جعلــی را وارد 
فضای مجازی می کنند جریمه های 
سنگینی در نظر گرفته شده و این راه 
تا حدی توانســته است جلوی انتشار 

آن ها را بگیرد. 
غیبت گروه های مرجع در فضای 

مجازی و موج بی اعتمادی
زمانی کــه اینترنت نبــود توزیع 
اطالعات بســیار گران تر تمام می شد، 
اعتمادســازی ســال ها زمان می برد، 
و اخبار و رســانه تعریف های ساده ای 

داشــتند و به همین دالیل قاعده مند 
کردن کار آسان تری بود.

حاال هرکس رسانه ای شخصی در 
اختیار دارد و همین مسئله موجب شده 
تا ســلبریتی ها و افرادی کــه به مدد 
ویژگی های فضای مجازی برای به دست 
آوردن شهرت از خطوط قرمز اخالقی 
عبور می کنند، جایگاه گروه های مرجع 
اصیل اجتماعی را گرفته اند. غوطه وری 
مخاطبان در سونامی اخبار ضدونقیض 
موجب شده تا افراد به خصوص جوانان 
و طرفداران پر و پا قرص فضای مجازی 
در ایــن اقیانوس وســیع، اما کم عمق 

غرق شوند.
متأســفانه بســیاری از افرادی که 
به نوعی روشنفکر، پیشرو و رهبر بودند 
نتوانسته اند خود را با شرایط جدید وفق 
دهند و از این قافله عقب مانده اند، حاال 
این فضا به دست افرادی افتاده است که 
تنها با نشان دادن بخش هایی از زندگی 
خود جوانان را شیفته و از زندگی واقعی 

دور می کنند. 
غیرقابل انکار اســت که بخشی از 
زندگی نسل جوان در فضای اینترنت 
شــکل گرفته اســت و در ایــن میان 
گروه های مرجع اجتماعی به دلیل دور 
بودن از این فضا، در شرایط کنونی انگار 
روی واقعیت های جامعه چشم بسته و 
در دنیایی انتزاعی سیر می کنند. همین 
مسئله موجب شده تا نسل جوانی که در 
کوران اطالعــات و در دنیای ارتباطات 
و فضــای مجازی غرق شــده اعتماد و 
اتکایش را به این گروه هــای مرجع از 
دست بدهد و به سمت افرادی که اخبار 

دروغین ایجاد می کنند بروند. 
ذکر تمام این موضوعات به این دلیل 
اســت که خانواده ها دقت بیشتری در 
استفاده فرزندانشان در فضای مجازی 
داشته باشند، هرچند حاال دیگر فضای 
مجازی آن قدر در زندگی همه ما جا باز 
کرده که بزرگ ترهــا را هم به کام خود 
بکشد، بااین حال باید به این امر دقت کرد 
که دوری از چنین فضایی در عصر ارتباط 
نه راحت است و نه توصیه می شود، اما 
بهتر است روی انتخاب های خود دقت 
بیشــتر و به صورت نامحســوس روی 
اطالعاتی که به فرزندانمان می رســد 

نظارت داشته باشیم.

کارشناسان و والدین راهکاری برای کنترل حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ندارند

تعارض اجتناب ناپذیر »رعایت حریم خصوصی« و »نظارت«

خبر

به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مردم 
به ارتباط و شبکه های اجتماعی نیاز دارند و تا زمانی 
که جایگزین مناسبی برای اینســتاگرام وجود 

نداشته باشد، نمی توان آن را فیلتر کرد.
به گزارش پژوهشــگاه فضای مجازی، سید 
ابوالحســن فیروزآبــادی در نشســت محفل 
هم اندیشی فعاالن فضای مجازی پاک )مهافمپ(، 
با اشاره به مسئله قدرت و حکمرانی فضای مجازی، 
به موضوع قدرت هژمونیک یا پلتفرمی پرداخته و 
خصوصیات این نوع حکمرانی را که از سوی قدرت 
های بزرگ جهانی اعمال می شــود، شبکه ای، 

جهانی و انحصاری ارزیابی کرد.
وی سیاست گذاری بر بســتر فضای مجازی 
را در مقیاس جهانی، به دو سطح فراحکمرانی و 
حکمرانی تقسیم کرد و افزود: فراحکمرانی اعمال 
اقتداری اســت که از ســوی صاحبان پلتفرم ها 
یعنی شــرکت های بزرگ گــوگل، فیس بوک، 

مایکروســافت، آمازون و اپل بــر فضای مجازی 
اعمال می شود و به واسطه در اختیار داشتن اختیار 
کامل در کنترل پلتفرم ها، سطحی باالتر از دیگر 
بازیگران این عرصه دارد و از خصوصیات این نظام 
حکمرانی می توان به گسترش عدم پاسخگویی، 
عدم مسئولیت پذیری و نقش زیربنایی اقتصاد 
بر سیاســت اشــاره کرد. حکمرانی نیز نوعی از 
سیاستگذاری است که توسط دولت ها و با مشارکت 
ذی ربطان دیگر چون شــرکت ها و جامعه مدنی 

اعمال می شود.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی با اشاره به 
تفاوت عصر حاضر و قرن گذشته، گفت: بر خالف 
قرن بیستم، به عنوان دوره مسلم ظهور علم گرایی 
بود و شکل گیری گفتمان ها حول محور علم، در 
دوره جدید و عصر توســعه فضای مجازی شاهد 
گسترش نسبی گرایی، بی نظمی و دولت گریزی 

بر این بستر هستیم.

فیروزآبادی با اشــاره به تــداوم انحصارگری 
آمریکا در حوزه حکمرانی فضای مجازی، رشــد 
تضادهای موجود میان قدرت های بزرگ جهانی 
بر سر حکمرانی بر این فضای نوظهور را موید همین 
امر دانست و در تکمیل بحث خود به چالش های 
میان اروپا، چین و روسیه با ایاالت متحده آمریکا در 
این مورد پرداخت و در ادامه به شرح وضعیت ایران 

در این کشمکش جهانی پرداخت.
وی توضیح داد: توصیه ما در حال حاضر این 
است که به جای آغاز برنامه های کالن، بهتر است 
فعال بر پلتفرم ها تمرکز کنیم. ایران باید با پیروی از 
الگوی قدرت سخت خود، که به جای تولید و خرید 
هواپیماهای گران قیمت، در آن به توســعه توان 
موشکی خود پرداخته و توازن قدرت را از این طریق 
ایجاد کرده است، در فضای مجازی نیز بر توسعه 
پلتفرم ها به عنوان ابــزاری کم هزینه و کارآمد، 
تمرکز کند. ایران باید ترکیبی از قدرت سخت و 

نرم را داشته باشــد و با هزینه های کم می توانیم 
امید داشته باشــیم که در یک دهه آینده شرایط 

را تغییر دهیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به 
پرسشی در مورد کاربرد فیلترینگ در حکمرانی 
فضای مجازی و با اشاره به الگوی آمریکا در مدیریت 
محتوای منتشرشده در رســانه های اجتماعی، 

گفت: فیلتر ابزار اعمال قدرت سخت است. پیش 
از این شدنی نبوده و در آینده نیز باید مبنا را بر عدم 
کارآمدی فیلترینگ بگذاریم. اقدامات آمریکا در 
محدودسازی شبکه های اجتماعی، فیلترینگ 
نیست و باید عنوان سیاســتگذاری بر آن نهاد. 
حکمرانی می تواند در الیه کالن و با توافق کشور و 

پلتفرم در قالب سیاستگذاری اعمال شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی:

بدون داشتن جایگزین مناسب، نمی توان اینستاگرام را فیلتر کرد

حاال هرکس رسانه ای 
شخصی در اختیار دارد و 

همین مسئله موجب شده 
تا افرادی که به مدد 

ویژگی های فضای مجازی 
برای به دست آوردن شهرت 
از خطوط قرمز اخالقی عبور 
می کنند، جایگاه گروه های 

مرجع اصیل اجتماعی را 
تصاحب کنند

اینترنت و فضای مجازی 
سرشتی دارد و بنابر 

همان سرشت و ذات کار 
خود را انجام می دهد و 
ما باید تصمیم گیرنده 
و تعیین کننده باشیم. 

بر اساس مطالعات تا ۱۸ 
سالگی فرد نمی تواند 

تصمیم درستی بگیرد، 
بنابراین دسترسی به 

گوشی و اینترنت برای زیر 
این سن مفید نیست
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