اجتماعی

شنبه  14فروردین ۱۴۰۰
 ۲۰شعبان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۲۵

ره آورد سفر نوروزی

ن

کته

محمداکبری -تعطیالت نــوروزی با تمام بیم و امیدها پایان یافت
و بیش از  ۸۰درصد مسافران نــوروزی به شهرهایشان بازگشتند.
سفرهاییکهطبقآمارنسبتبهسالقبلرشدیهفتاددرصدداشت
و موجب قرارگرفتن بیش از ۱۰۰شهر استانهای مختلف کشور در
وضعیت قرمز و نارنجی شد.قرار گرفتن کشور در موج چهارم کرونا و
مواجهه جدی تر جامعه با کرونای جهش یافته (انگلیسی) در حالی
رخمیدهدکهبسیاریازمسئوالن بهداشتو درمانکشوردرهفته
پایانیسالپیامدهایآنراافزایشآمارکرونا دانستندوشخصوزیر
بهداشت تاکید داشت که «مردم تدارک سفر را در ذهن و خیالشان
هم تصور نکنند» .اما در سوی دیگرمعاون گردشگری کشوربودکه
اعالم کردبا وجود این مخالفت ها تالش و رایزنی زیادی برای انجام
سفرهای نــوروزی با مسئوالن ستاد کرونا داشته اســت .در عمل
هم دولت محدودیتهای گسترده برای کنترل شرایط را به اجرا
نگذاشتودرطولایامنوروزصرفابهبیانتوصیهوهشداراکتفاکرد.
حتیاکنونکهگفتهمیشودآمارمبتالیانبهکرونافقطدرایامنوروز
رشدبیشازدههزاربیمارداشتهنمیتوانادعاداشتکهنگرانیهای
نوروزی پایان یافته است زیرا نگرانی هایی چون بازگشت مسافران
بین المللی نــوروزی که با تورهای گردشگری از شهرهای قرمز
کشورهایی چون ترکیه میآیند،طی روزهای آتی وجود دارد و از آن
جاییکه انواعتست کروناباضریبخطاهمراهاستاینگردشگران
میتوانند ناقالن خاموش کرونای انگلیسی و زمینه ساز بحران تازه
باشند .در صورت بروز خطرهای جدی از این ناحیه،این سوال باقی
استکهانجاماینسفرهاچهمیزانفایدهداشتکهفعاالنگردشگری
برایانجامآنازهیچتالشیفروگذارینکردند.

خبر
اوج گیری خیز چهارم کرونا در نوروز۱۴۰۰
 28اسفند 31:شهرنارنجی13-فروردین 119:شهرنارنجی

گروه اجتماعی -آخر اسفند 99یعنی آخرین روزی که کشور به
تعطیالتنوروزیرفت،وضعیتکروناییکشورطبقاعالمستادملی
مقابلهباکرونااینگونهبود:
 ۹شهرستان قرمز ۳۱ ،شهرستان نارنجی ۲۹۵ ،شهرستان زرد
و  ۱۱۳شهرستان آبی.اما با وجود همه هشدارها و توصیه ها برای
رعایت ضوابط بهداشتی در تعطیالت نوروز ،کرونا باز به شیوه خود
عملوازفرصتدورهمیهاوسفرهابیشتریناستفادهراکردوباپایان
تعطیالت و همزمان با  13فروردین این آمار را پیش روی ما قرار داد:
 ۴۶شهرقرمزو ۱۱۹شهرنارنجی   .بهاینآماروضعیتتعدادفوتیهاو
مبتالیانروزانهراهماضافهکنیدکهافزایشچشمگیری داشتهاست:
 28اسفند:تعدادمبتالیان ۷۵۳۰نفرو 89فوتی
13فروردین :تعدادمبتالیان 11660نفرو 117فوتی
وزیربهداشتدیروزدرپستیاینستاگرامیحرفهایتلخیرابهزبان
آورد :نوشتیم ...گفتیم ...التماس کردیم و قسم دادیم دو تا سه هفته
صبوری کنید.گفتیم اقتصاد گردشگری اهمیت دارد ولی سرمایه
اجتماعینظامسالمتوهزینههایشیوعمجددبیماریواثراتشبر
اقتصادخردوکالنکشوربیاهمیتنیست.

وی

ژه

مدیریت به جای دو قطبی فیلترینگ

رهبرانقالبدرسخنرانینوروزیاز رهاشدگیفضایمجازیدرکشورانتقادکردند ،الگوهایجهانیمدیریتاینفضاچیست؟
عبدالهی-هرچهزمانمیگذردچالشهایفضایمجازی
و به نوعی دنیای رهاشده آن آشکارتر می شود .محتوایی که
خوب یا بد آن متر و عیاری ندارد ،تولیدکنندگان محتوا که
اساسا شناسنامه مشخصی ندارند و این که فضای مجازی به
همانمیزانکهمیتوانددرجریانهایاجتماعیمفید،موثر
باشدهمانقدرنیزمیتوانددرجامعهموجهایآسیبزاایجاد
کند.منطقیوعقالنیاستکهدرچنینشرایطیاینانتظاراز
متولیانامربیجانباشدکهاینفضارامدیریتوساماندهی
کنند .به طور قطع وقتی از «مدیریت فضای مجازی» سخن
به میان می آید ،مقصود «فیلترینگ» یا «حذف» نیست.البته
بدیهی است در برخی مــوارد مانند مقابله با پورنوگرافی،
اهانتبهمقدساتواعتقادات،اقداماتتروریستیو...چاره
ایجز مسدودسازیوجود ندارد.رهبرانقالبروزهایقبل
همزمان با آغاز سال در سخنانشان ،برای چندمین نوبت از
رهاشدگی فضای مجازی در کشور انتقاد کردند« :متأسفانه
درفضایمجازیکشورماآنرعایتهایالزمباوجودآنهمه
تأکیدی که داشتهام ،صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقع ًا
«ول»است.بایدکسانیکهمسئولهستندحواسشانباشد.
همه دنیا و همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان
دارنداعمالمدیریتمیکنند.اماماافتخارمیکنیمبهاینکه
فضای مجازی را «ول» کردیم .این افتخار ندارد .این به هیچ
وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد».در
پی سخنان ایشان ،برخی در فضای مجازی از این بیانات
نوعی چــراغ سبز به فیلترینگ برداشت کردند ،چنانکه
آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز هشتم فروردین اینطور
گفت« :توسعه تکنولوژی و سربرآوردن بالکچین واینترنت
ماهوارهای و ...باعث منسوخ شدن فیلترینگ خواهد شد.
اصوال باید فیلترینگ فراموش شود و اگر فناوری جدیدی در
راهاست،درفکرفیلترینگآننباشیم».ایندرحالیاستکه
اساسا موضوع «مدیریت فضای مجازی» به معنای فیلترینگ
و حذف نیست؛ ضمن این که مدیریت این فضا در بسیاری
از کشورها یک اصل پذیرفتهشده است همانطور که رهبر
انقالب در سخنانی در تاریخ  96/3/22به این موضوع
ترین کشورها،
تصریح کردهاند:
«بهترین کشورها ،قوی ِ
ِ
در این زمینهها (فضای مجازی) ّ
خط قرمز دارنــد ...کنترل
میکنند.ماهمبایدکنترلکنیم؛اینکنترلکردنمعنایش
این نیست که ما م ّلت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه،
معنایش این نیست».در همین حال رئیس سازمان پدافند
غیرعامل کشوردر واکنش به سخنان جهرمی با بیان این
که فضای سایبری همچون سایر فناوریها دو لبه فرصت
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▪سند«سیاستامنیتسایبریملی»درمالزی

باتوجهبهچشماندازمالزیبرایحرکتبهسمت
دولت دیجیتال ،استراتژیهای نوینی را برای
صیانت و اطمینان از کارایی و عملکرد فضای مجازی اتخاذ و
سند «سیاست امنیت سایبری ملی» را تدوین کرده است .در
ایــن سند  8حــوزه اصلی تعیین شــده که نشان می دهد
برنامه ریزی ها برای تبدیل مالزی به یک کشور دیجیتال و
حسابشدهاست:حکمرانیمؤثر،چارچوبحقوقیوقانونی،
چارچوب فناوری امنیت سایبری ،تحقیق و توسعه به سوی
خوداتکایی،انطباقواجرا،آمادگیاضطراریدرحوزهامنیت
سایبری،همکاریهایبینالمللی.
▪تبعیتتوئیتر وفیسبوکازقوانینداخلیروسیه

و تهدید را توامان داراســت ،از ولنگاری در مدیریت فضای
مجازیباپرستیژروشنفکریانتقادکردوگفت:سابقهناقص
امنیتیبرخیمدیرانفضایمجازیوبدفهمیهاباعثشده
است که آن ها مفهوم مدیریت را در فیلترینگ خالصه کنند .
ما در این گزارش به نمونه هایی از مدیریت فضای مجازی در
جهاناشارهمیکنیم.
▪کشورهاوسیاستگذاریدرفضایمجازی

تقریبا همه کشورهای توسعهیافته و پیشرفته جهان ،در کنار
اینکه تقویت توانایی های خود در فضای مجازی و استفاده
از ظرفیت های فناوری های اطالعات و ارتباطات را به عنوان
یک هدف مهم مدنظر دارند ،قوانین مهمی را وضع کرده اند
که بتوانند با افزایش نظارت ها ،هم بستر تحقق این هدف را
ایجادکنندوهمامنیتالزمرابرایآنفراهمسازند.مرکزملی
فضای مجازی ،در گزارش هایی وضعیت حکمرانی فضای
مجازیدربرخیکشورهایجهانرابررسیکردهاست:
▪نظارتهایفرانسهبرفضایمجازی

در اتحادیه اروپا ،فرانسه شدیدترین نظارت های
حکومتی بر فضای سایبری را دارد .در این کشور
نهادهاییبرایسیاستگذاریووضعقوانینفضایمجازی
پیشبینیشدهاستوازجملهاقداماتوسیاستهایاعمالی
آنهامیتوانبهاینموارداشارهکرد:سرمایهگذاریدرزمینه
زیرساختها،ایجادشهرهاومناطقهوشمند،اتخاذرویکردی
حامینوآوری،فیلترینگوبسایتهایپورنوگرافیکودکان،
رصدومحدودیتسایتهایمنتسببهجهادگرایانسلفی،
محدودیتسایتهایناقضحقتألیف.
▪قوانینآلمانبرایشبکههایاجتماعی

درآلمانکنترلمحتوایاینترنتدراختیارپلیس
(وزارت کشور) است و مجموعه  BKAپلیس ،با

بیش از  ۵۵۰۰متخصص ،مسئولیت نظارت بر تهدیدات
اینترنتیرابرعهدهدارد.نظارتکاملبرمحتوا،تولیدمحتوا
بهزبانآلمانی،محافظتاززیرساختهایاطالعاتیحیاتی،
قانونممانعتازدسترسیبهسایتهایپورنوگرافیکودکان،
قانونحقکپیرایتبرایناشرانمطبوعاتیدرآلمانوالزام
گوگل به خودداری از بازنشر بدون مجوز ،الزام کمپانی های
رسانه های اجتماعی و وبسایتهای انتفاعی با  2میلیون
کاربر به حذف محتوای غیرقانونی و اهانت آمیز ،از جمله
اقداماتآلمانیهادرحوزهمدیریتفضایمجازیاست.
▪بریتانیا؛بزرگترینمرکزکنترلآی.پیها

بزرگ ترین مرکز کنترل اینترنت در جهان یا به
اختصار «جــی.ســی.اچ.کــیــو» ( )GCHQدر
انگلستان قرار دارد .این مرکز به انگلیسی ها امکان می دهد
دسترسی افراد و آی.پیها به اینترنت را به صورت هوشمند
کنترل کنند ،در عین حال چندین بنیاد نظارت بر اینترنت از
جمله«ای.دابلیو.اف»نیزدراینکشوردرسطحیبینالمللی
درزمینهفیلترینگفضایسایبری،بهویژهدرموردپورنوگرافی
کودکان،نژادپرستیومسائلتروریستیفعالاند.
▪استراتژیترکیهبرایتقویتنظارتها

فضایمجازیوحوزه ICTدرترکیهاهمیتزیادی
دارد و به شدت در استراتژی های آینده این کشور
مورد توجه است .یکی از حوزه هایی که بسیار مورد توجه
قانونگذارانترکیهقرارگرفته،حوزهنظارتبراینترنتتوسط
دولت بوده است .به عنوان مثال قانون جدید تقویت کنترل
دولــت ترکیه بر اینترنت در سال  2018که به موجب آن
سرویسهایویدئوییآنالیننیازبهاخذمجوزدارند.اخیرانیز
فیسبوک و توئیتر در توافقی بادولت ترکیه پذیرفتند تا
نمایندهایحقوقیدرترکیهبرایپیگیری انتشارمواردخالف
قوانینترکیهداشتهباشند.

در کنار نهادهای حاکمیتی ،اتحادیه «اینترنت
ایمن» بزرگترین سازمان در روسیه است که به
مقابله با محتوای نامطلوب در اینترنت می پردازد .نکته مهم
دیگر اینکه ،روسیه از جمله کشورهایی است که به دلیل باال
بردنتوانداخلیخوددرفناوریاطالعات،بسیاریازشرکت
هایبزرگرامجبورکردهازقوانینداخلیاینکشوردرحوزه
فضای مجازی تبعیت کنند ،از جمله محلیسازی اطالعات
کاربران روسی .به عنوان مثال ،توئیتر و فیسبوک از جمله
شرکتهاییهستندکهطبققانونروسیهموظفانددرباره
عملکردشبکههایخوددراینکشورپاسخگوباشند.
▪امنیتسایبریاسترالیابا 30میلیوندالربودجه

براساسشاخصجهانی،استرالیابهدلیلداشتن
یک چارچوب قانونی قدرتمند در زمینه جرایم
سایبریوایجادظرفیتازطریقتحقیقوآموزش،نسبت ًاخوب
عمل کرده است .افتتاح مرکز امنیت سایبری با بودجه ای
معادل 30میلیوندالروهمچنینتاسیسمراکزعلمیبرای
تحقیقدرزمینهامنیتسایبریباظرفیتایجاد11هزارشغل
جدید ازاقداماتشاخصدولتاسترالیابرایباالبردنقدرت
خود در فضای مجازی با تاکید بر امنیت سایبری بوده است.
نکتهمهمدیگراینکه،تاکیدوسرمایهگذاریدرجهتپیشرو
بــودن در تدوین قوانین حــوزه دیجیتال ،سبب همراهی و
همدلیبیشتربخشخصوصیبادولتاسترالیاشدهاست.
▪استراتژیدیجیتالملیدرایرلند

در ایرلند موضوع امن بودن فضای مجازی برای
همه ،به خصوص برای کودکان ،اهمیت خاصی
دارد .این کشور نیز همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته
جهان ،در کنار تاکید بر توسعه بستر استفاده از ظرفیت های
فضای مجازی ،سیاست هایی را مدنظر دارند ،از جمله اصل
حاکمیتفضایمجازی،امنیتسایبری،استراتژیدیجیتال
ملی ،توسعه ارتباطات بومی و ملی و همچنین فیلترینگ و
سانسور فضای مجازی با محوریت اخالقی را مورد توجه قرار
دادهاست.

دانــــشگاه سجـــاد  ۲۵ساله شد

دانشگاه سجاد  30دانشجوی دکترا دارد و اولین دانشجوی دکترا با درجه عالی فارغالتحصیل شد.
عبــاس امیریــان /دکتــر حائریــان ،رئیــس دانشــگاه ســجاد مشــهد در خصــوص
دســتاوردهای ۲۵ســال فعالیــت دانشــگاه گفــت :دانشــگاه ســجاد در بــدو شــروع
یــک موسســه آموزشــی کوچکــی بــا دو رشــته کارشناســی بــود ،کــه بهتدریــج بــا
گســترش رشــتههای تحصیلــی و افزایــش تعــداد دانشــجو بــه چهــار دانشــکده بــا
 ۱۲رشــته کارشناســی۲۲ ،رشــته کارشناســی ارشــد و دو رشــته دکتــرا ارتقــا یافت.
دکتــر حائریــان بــا بیــان ایــن کــه دانشــگاه ســجاد از معــدود دانشــگاههای
کشــور اســت کــه دوره دکتــرا دارد اظهــار داشــت :از ســال  ۱۳۹۵دوره دکتــرای
ایــن دانشــگاه ایجــاد شــد و در حــال حاضــر بیــش از  ۳۰دانشــجوی دکتــرا دارد
و در بهمــن مــاه ســال گذشــته نیــز اولیــن دانشــجوی دکتــرا بــا درجــه عالــی
فارغالتحصیــل شــد.
از دکتــر حائریان پرســیدیم که سیســتم
ارتقــای هیــات علمــی و نســبت دانشــجو
به اســتاد دانشــگاه ســجاد در مقایســه با
ســایر دانشــگاهها و موسســات آمــوزش
عالــی چهقــدر هســت ،افــزود :براســاس
مقــررات هیــات ممیــزه وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری دو نفــر از اســتادان
ایــن دانشــگاه از مرتبــه ی اســتادیاری
بــه دانشــیاری ارتقــا یافتهانــد و نســبت دانشــجو بــه اســتاد در ایــن دانشــگاه حــدود
 6۱/4اســت و ایــن شــاخص در میــان دانشــگاهها و موسســات غیرانتفاعــی باالتریــن
اســت.

وی همچنیــن افــزود :دانشــگاه ســجاد از جملــه دانشــگاههای معتبــر کشــور در
برگــزاری همایشهــای علمــی در ســطح ملــی و بینالمللــی بــه شــمار میآیــد.
وی اضافــه نمــود :دانشــگاه ســجاد بــرای برگــزاری همایشهــا و کنفرانسهــای
علمــی ،بینالمللــی کمیســیون دائمــی متشــکل از اســتادان رشــتههای تخصصــی
مربوطــه را بــا معیارهــای ســختگیرانه بــرای میزبانــی و تصمیمگیــری تشــکیل
داده اســت و ایــن کمیســیونها بــرای اولیــن بــار در یــک دانشــگاه غیردولتــی
«بیســت و ششــمین کنفرانــس مهندســی بــرق ایــران»« ،دومیــن کنفرانــس بهینــه
ســازی انــرژی» ،و «ششــمین کنفرانــس پــردازش ســیگنال» بــا کیفیــت مــورد
نظرشــان در دانشــگاه ســجاد برگــزار کــرده اســت.

بیــش از  ۲۰۰دانشــجوی خارجــی در رشــتههای
مهندســی ســرگرم تحصیــل هســتند.

رئیــس دانشــگاه ســجاد در خصــوص پذیــرش دانشــجوی خارجــی گفــت :هــم
اینــک در ایــن دانشــگاه بیــش از  ۲۰۰دانشــجو از کشــورهای مختلــف در
رشــتههای مهندســی ســرگرم تحصیــل هســتند.

رئیــس دانشــگاه ســجاد اضافــه نمــود :در حــال حاضــر در  ۱۳آزمایشــگاه
تخصصــی دانشــگاه زیــر نظــر اســتادان و بــا همــکاری دانشــجویان دکتــرا و
کارشناســی ارشــد و کارشناســی برخــی از طرحهــا و پروژههــای پژوهشــی
شــهری مربــوط بــه شــهرداری مشــهد و شــهرداریهای اســتان ،شــرکت هــای
تولیــد و انتقــال بــرق ،ســازمان آب و فاضــاب در دســت اقــدام دارد و افــزون
بــر ایــن بــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی و چندیــن
موسســه فنــی و ســازمانهای اجرایــی اســتان خراســان رضــوی نیــز همــکاری
دارد و آمــوزش کاربــردی مهندســی ،و در نتیجــه تســهیل اشــتغال از اهــداف
راهبــردی دانشــگاه اســت .کیفیــت بــاالی آمــوزش ،شــرایط ادامــه تحصیل در
مقاطــع باالتــر را بــرای دانشآموختــگان دانشــگاه ســجاد را فراهــم میســازد.
مشهد  -بلوار جالل آل احمد  - ۶۴دانشگاه سجاد
فاکس۰۵۱-۳۶۰۲۹۱۱۰ :
تلفن۰۵۱-۳۶۰۲۹۰۰۰ :
تلفن روابط عمومی ۰۵۱-۳۶۰۲۹۲۰۵ :
ای دی تلگرام روابط عمومی@pr_SUT :
پست الکترونیکinfo@sadjad.ac.ir :
کدپستی۹۱۸۸۱۴۸۸۴۸ :

چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی تحقیــق در عملیــات
در دانشــگاه ســجاد برگــزار میشــود.
وي ادامــه داد :همچنیــن دانشــگاه ســجاد در مهرمــاه امســال «چهاردهمیــن
کنفرانــس بینالمللــي تحقیــق در عملیــات» را برگــزار خواهدکــرد.
دکتــر حائریــان بــه امکانــات پژوهشــی دانشــگاه ســجاد اشــاره کــرد و گفــت :عاوه
بــر فعالیــت مرکــز تحقیقــات ســجاد ،دفتــر ارتبــاط دانشــگاه بــا جامعــه ،تعامــل و
همــکاری بــا صنعــت در زمینــه آمــوزش ،تحقیــق و اجــرای طرحهــا و پروژههــای
صنعتــی دارد.
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