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         حنانه اکبری نوری        

در    فناوری هــای دیجیتــال  و گســترش  تحــوالت 
حــوزه رســانه، تغییــر گســترده ای در ســیاق و شــیوه 
تصویــری  و  صوـتـی  رســانه ای  محتــوای  مصــرف 
اگــر  اســت.  کــرده  ایجــاد  نوجوانــان  و  کــودکان 
رســانه ای  محتــوای  مصــرف  منبــع  ایــن  از  پیــش 
کــودکان و نوجوانــان کانال هــای تلویزیــون و رادیــو 
بــه عبارـتـی برودکســترهای خدمــات عمومــی و  و 
برودکســترهای خصوصــی و ســینماها و در نهایــت 
تولیــدات شــبکه خانگــی  بــود. امــروزه ســرویس های 
مختلفــی چــون ســرویس های درخواســتی، اســتریم 
و  محتــوا  اشــتراک گذاری  پلتفرم هــای  ویدئــو، 
ــوای رســانه ای  ــه محت ــه ارائ رســانه های  اجتماعــی ب
صوـتـی و تصویــری می پردازنــد. محتــوای رســانه ای 
کــه همیشــه و در همــه جــا در دســترس کــودکان و 

نوجوانــان اســت. 

اثــرات و پیامدهــای مصــرف محتــوای رســانه ای   
بــه طــور خــاص محتــوای صوـتـی و تصویــری بــر 
ــف زندگــی و شــخصیتی کــودکان  ــه هــای مختل جنب
و نوجوانــان همــواره از دغدغــه هــای مهــم والدیــن، 

پژوهشگــــــر دفتـــــــر 
مطالعات تنظیم گری

…محـافظــــت از کـــــودکان 
و نــوجــــــــوانـــان بــــر بـســــــــتـر 
و تصویــــری…سرویس هــای رسانه ای صـوتی 



متخصصــان حــوزه آمــوزش، روانشناســان، جامعــه 
بــوده  حــوزه  ایــن  گــذاران  سیاســت  و  شناســان 
اســت. از ســویی دیگــر همــواره بــر روی ایــن مســئله 
اجماعــی جهانــی وجــود داشــته اســت. ایــن مســئله 
در دســتورالعمل ســرویس های رســانه ای صوـتـی و 
تصویــری 2018 اتحادیــه اروپــا قابــل مشــاهده اســت. 
ــذاری  ــای اشــتراک گ ــن دســتورالعمل پلتفرم ه در ای
محتــوا نظیــر یوتیــوب، تیــک تــاک و اینســتاگرام 
موظــف مــی شــوند تــا تمهیداـتـی را در خصــوص 
بــا  مواجهــه  در  نوجوانــان  و  کــودکان  از  حفاظــت 
نهادهـــــای  و  بیندیشنــــــد  نامناســب  محــــتوای 
ــر حســن اجــرای  ــز موظــف هســتند ب ــر نی ــم گ تنظی

ــد. ــارت کنن ــات نظ ــن الزام ای

پیــش از ایــن نیــز بازیگــران مختلــف بــه دلیــل   
خواســــــت عمومـــــی و نهادهــای تنظیـــــم گــر و 
قانــون گــذار و همینطــور بــرای شــکل دهــی بــه بــازار 
کــرده  ســعی  کــودک،  محتــوای  حوزهــی  در  خــود 
انــد اقداماـتـی را انجــام دهنــد. بــه عنــوان مثــال 
رده بنــدی ســنی بــر بســتر ســرویس های اســتریم 
ویدئــو و محدودیــت دسترســی بــر مبنــای تاییدیــه 
ســنی کاربــران از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن 
زمینــه شــکل گرفتــه اســت. نهادهــای مــردم نهــاد و 
انجمــن هــای حقــوق کــودکان بــر بســیاری از ایــن 
ــرل  ــد. ســازوکار کنت ــی کنن ــارت م ــا نظ ــدی ه رده بن
دسترســی،  محدودیــت  ســنی،  تاییدیــه  والدیــن، 
اهــداف  بــرای  کــودکان  داده  پــردازش  ممنوعیــت 
ــف،  ــزارش تخل تجــاری، ســواد رســانه ای، ســازوکار گ
اســتفاده از هــوش مصنوعــی در موضوعــات مهمــی 
راهکارهاـیـی  جملــه  از  کــودک  پورنوگراـفـی  چــون 
بــه منظــور تحقــق  اســت کــه بازیگــران مختلــف 

هــدف حفاظــت از کــودکان و نوجوانــان در پیــش 
گرفتــه انــد. بــا ایــن وجــود کمــاکان ایــن مســئله 
ــود باقــی اســت. از  ــوت خ ــه ق ــای آن ب ــش ه و چال
ــوای نامناســب مســئله  ســویی دیگــر  تعریــف محت
ای ضــروری و مهــم بــه منظــور ایجــاد رویکــردی موثــر 

ــن هــدف اســت.  ــق ای ــرای تحق ب

بــازار رســانه های صوـتـی و تصویــری ایــران نیــز   
از  برـخـی  بــود.  ایــن قاعــده مســتثنی نخواهــد  از 
بنــدی  رده  نظیــر  اقداماـتـی  بــه  دســت  بازیگــران 
ســنی، ایجــاد ســرویس مجــزای کــودک و مــواردی از 
ایــن دســت زده انــد. بــا ایــن وجــود خــاء قانوـنـی 
و هماهنـگـی میــان رویکردهــا در بــازار رســانه های 
ایــن  در  واحــد  تنظیمگــری  و  تصویــری  و  صوـتـی 
ــودکان  ــه مشــهود اســت. بحــث حفاظــت از ک زمین
رســانه ای  ســرویس های  بســتر  بــر  نوجوانــان  و 
صوـتـی و تصویــری ذینفعــان مختلفــی را در برمــی 
رویکــــــرد  اتخــــــاذ  نیازمنــد  امــر  ایــن  کــه  گیــرد 
تنظیــم گرایانــه همگــرا و مشــارکتی اســت. ســاترا 
بــه مثابــه نهــــــاد تنظیــم گــر رســـــانه های صوتــی و 
ــرای  ــا اقداماتــی را ب ــرده اســت ت ــری ســعی ک تصوی
ســاماندهی مســئله حفاظــت از کــودکان و نوجوانــان 
بــر بســتر ســرویس های رســانه ای صوتــی و تصویــری 
ــا همــکاری ایــن بازیگــران و ســایر نهادهــای دیگــر  ب
ضمــن توســعه محتــوای صوتــی و تصویــری کــودک 
ــا ایــن حــال خــاء قانونــی موجــود در  انجــام دهــد. ب
ایــن حــوزه مســائل متعــددی را در بحــث مســئولیت 
ــان، الزامــات  ــال کــودکان و نوجوان پلتفــرم هــا در قب
ســرویس های رســانه ای درخواســتی و اســتریم و 

ــرده اســت. ــاد ک ــران ایج ســایر بازیگ
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 حذف محتوای آموزشی موهن از 
رسانه متخلف به دستور ساترا 

در پــی انتشــار برنامــه ای با محتوای آموزشــی   
درس دیــن و زندگــی کنکــور بــه علــت اســتفاده 
از ادبیــــات موهــــــن در یـکـی از رســــــانه های 
صــوت و تصویــر بــدون مجــوز، ســازمان تنظیــم 
مقــررات رســانه های صــوت و تصویــر فراگیــر 
بــا تذکــر فــوری بــه رســانه متخلــف، منجــر بــه 

حــذف ســریع محتــوا از ایــن رســانه شــد.

تذکــر    بــه  پاســخ  در  منتشــرکننده  رســانه 
شــدید ســاترا، ضمــن اعــام پذیــرش تخلــف و 
تعهــد بــه انتشــار بیانیــه عذرخواهــی از عمــوم 
آموزشــی  جامعــه  و  فرهنــگ  ـی  اهاـل مــردم، 
کشــور، اعــام کــرد ایــن مطلــب بــه دلیــل ســهو 
ممیــزی بــوده کــه بــه دلیــل ایــن ســهل انگاری، 

ــق شــد. ــز تعلی ــور نی ــز مذک ــکاری ممی هم

تمــام    داد  تعهــد  همچنیــن  رســانه  ایــن 
محتــوای موجــود در ســایت را مجــدد مــورد 
بازبینــی و بررســی قــرار دهــد و اقــدام بــه حذف 

ـی کنــد. مــوارد متخلفانــه احتماـل

ســوی    از  مجــوز  درخواســت  بــه  توجــه  بــا 
ــام  ــا اتم ــق اعــام ســاترا ت ــف، طب رســانه متخل
بررســی های دقیــق و اطمینــان از توســعه و 
تکمیــل فرآیندهــای نظارـتـی در ایــن رســانه، 

صــدور مجــوز بــه تعویــق خواهــد افتــاد.

همچنیــن بــه زودی بــا تشـــــکیل کمیتـــــه   
رســیدگی بــه تخلفات ســاترا، در خصــوص اعطای 
ــری می شــود. ــن رســانه تصمیم گی ــه ای مجــوز ب

ــات    ــف تخلف ــن تکلی ــا تعیی گفتنــی اســت ت
در کمیتــه مذکــور، ایــن ســایت از دســترس 

کاربــران خــارج می شــود.

 اعطــای مجــوز فعالیت انتشــار 
صوت و تصویر به 17 رسانه داخلی

ســاترا بــه 17 رســانه داخلــی، مجــوز فعالیــت   
فضــای  در  فراگیــر  تصویــر  و  صــوت  انتشــار 

مجــازی اعطــا کــرد.
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نــوا،    آیتونــز، گاجینــو، ســینماگرام، جهــان 
ــه رســانه های صــوت و  ــه از جمل ــا و چارخون بام
تصویــر فراگیــر هســتند کــه بعــد از ثبــت نــام و 
طــی فرآینــد صــدور مجــوز، در شــهریور و مهــر 
ســال جــاری مجــوز فعالیــت خــود را از ســاترا 
ـی اســت؛ بیــش از 60  دریافــت کردنــد. گفتـن
رســانه هــم اکنــون در ســامانه صــدور مجــوز 
ــد کــه بعــد از بررســی  ــام کرده ان ــت ن ســاترا ثب

ــا صــادر خواهــد شــد. مجــوز فعالیــت آنه

 منتشرکننـــدگان غیرقــانـونی 
سریال های صوت و تصویر فراگیر 

مسدود می شوند

ســاترا پس از دریافت شــکایت از سوی شرکت   
دارای حــق پخــش قانوـنـی ســریال »آقــازاده«، 
15 ســایت و اپلیکیشــن منتشــرکننده غیرمجــاز 
آن را مســدود کــرد. ســاترا شــرکت دارای حــق 
ـی بــر  پخــش ســریال »آقــازاده« شــکایتی مبـن
انتشــار غیرقانونــی ســریال، توســط تعــدادی از 
ســایت ها و اپلیکیشــن ها بــه معاونــت تدویــن 

مقــررات و امــور حقوقــی ســاترا ارائــه کــرد. 

معاونــت تدویــن مقــررات و امــور حقوـقـی   

و  ارائه شــده  ادلــه  بررســی  از  پــس  ســاترا 
در  متخلــف،  رســانه های  بــا  ارتبــاط  برقــراری 
نهایــت بــه علــت اهمیــت مالکیــت فکــری و 
حقــوق صاحبــان آثــار و فعــاالن صنعــت صــوت 
و تصویــر و بــه منظــور ایجــاد بــازار ســالم، اقدام 

بــه مسدودســازی 15 ســایت متخلــف کــرد.

گفتنــی اســت؛ افــراد یــا شــرکت هــای دارنــده   
و  صوـتـی  محتواهــای  فکــری  مالکیــت  حــق 
تصویــری می تواننــد از طریــق ســاترا نســبت 
بــه احقــاق حقــوق خــود و برخــورد بــا رســانه های 
غیرمجــاز منتشــرکننده آثــار در فضــای مجــازی 

اقــدام کننــد.

 توصیه سیاستی دفتر مطالعات 
تنظیم گری ساترا منتشر شد

توصیـــــــه سیاســـــتی دفتـــــــر مطالعـــــات   
تنظیم گــــــری ســـــــاترا بــرای ســــــرویس های 
منتشــر  فراگیــر  تصویــر  و  صــوت  رســانه ای 
شــد. در ایــن گــزارش تــاش شــده تــا مرامنامــه  
قــرار  بررســی  مــورد  خارـجـی  ســرویس های 
ــرای  ــرد و در نهایــت توصیه هــای مناســب ب گی
ســرویس های داخلــی ارائــه شــود. ایــن گــزارش 
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در وبســایت دفتــر مطالعــات تنظیم گــری ســاترا 
ــل  دسترســی  ــه نشــانی www.rc.satra.ir  قاب ب

اســت.

ــی،    ــبکه های اجتماعـــ ــت؛ شـــــ ــی اسـ گفتنـــ
وتصویــر  صــوت  ســرویس های  و  پلتفرم هــا 
مجموعــه ای از دســتورالعمل ها را تحــت عنــوان 
)community guidelines( تدویــن  مرامنامــه 
می کننــد تــا کاربــران بتواننــد بــا رعایــت آن هــا 
ارتباـطـی ســالم و کارآمــد بــا یکدیگــر برقــرار 
کننــد. قوانیــن و دســتورالعمل های ذکرشــده 
در هــر ســایت در ســه قالــب سیاســت حریــم 
خصوصــی، شــرایط اســتفاده و مرامنامــه بــه 

کاربــران ارائــه می شــود. 

 سه سایت ناقض حقوق مالکیت 
فکری از سوی ساترا مسدود شدند

یـکـی    ســوی  از  شــکایتی  وصــول  ـپـی  در 
بــر  ـی  مبـن تصویــر  و  صــوت  رســانه های  از 
نقــض مالکیــت فکــری و اســتفاده غیرمجــاز 
تدویــن  معاونــت  تولیدشــده،  دوبله هــای  از 
بــه  اقــدام  ســاترا  حقوـقـی  امــور  و  مقــررات 

کــرد. واصلــه  شــکایات  و  ادلــه  بررســی 

و    فیلــم  انتشــار  ضمــن  کــه  ســایت  ایــن 
ســریال های روز دنیــا، بــا برخــی از اســتودیوهای 
دوبــاژ همــکاری داشــته و اقــدام بــه انتشــار 
محتــوای فیلــم و ســریال بــا دوبلــه اختصاصــی 
خــود می کــرد، مدعــی شــد کــه 4 ســایت، بــدون 
قــرارداد و اجــازه  اقــدام بــه انتشــار نســخه بــدون 
سانســور فیلــم بــا دوبله هــای فــوق بــه صــورت 
ایــن  رایــگان می کننــد.  یــا  اشــتراک  فــروش 
رســانه مدـعـی شــده بــود کــه چندیــن بــار از 
ــن ســایت ها در خصــوص  ــه ای ــل ب ــق ایمی طری
حــذف دوبله هــای اختصاصــی تذکــر داده شــده 
ولــی همــکاری از جانــب ایــن ســایت هــا صــورت 

نگرفتــه اســت.

در ایــن راســتا معاونــت تدویــن مقــررات و   
امــور حقوقــی ســاترا بعــد از درخواســت مشــاوره 
حقوقــی از ســوی رســانه شــکایت کننده، اقــدام 
ــرد.  ــه مالکیــت ک ــوط ب ــه بررســی مــدارک مرب ب
ایــن  تخلــف،  و  نقــض  شــدن  احــراز  از  بعــد 
معاونــت بــرای حــذف محتــوای مــورد اشــاره بــه 

4ســایت متخلــف تذکــر داد.

بــا پذیــرش تخلــف،    یــک ســایت متخلــف 
ــه از خروجــی  ــوارد متخلفان ــه حــذف م ــدام ب اق

خــود و اصــاح مــوارد تخلــف کــرد.

بــه    را  دیگــر  رســانه   3 ســاترا  ادامــه  در 
ــوا،  ــت اســتنکاف و ممانعــت از حــذف محت عل
نقــض مالکیــت فکــری، تخلفــات محتواـیـی و 
بــرای  بــدون اخــذ مجــوز  همچنیــن فعالیــت 
مسدودســازی بــه مراجــع قضایــی معرفــی کــرد.
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 گزارش ســاترا بـه مناســبت روز 
جهانی پادکست منتشر شد

دفتــر مطالعـــــات و تنظیـــــم گری رســــــانه   
ســاترا بــه مناســبت روز جهانــی پادکســت )3۰ 
ســپتامبر- ۹ مهر( گزارشــی پژوهشی-سیاســتی 
بــا عنــوان »پادکســت؛ چیســتی، تاریخچــه و 
اکوسیســتم آن در ایــران و جهــان« منتشــر 

ــرده اســت. ک

در ایــن گــزارش ضمــن بررســی چیســتی و   
تاریخچــه  پادکســت، اکوسیســتم آن در ســه 

ــره   ــن و کــ ــکا، چی ــاالت متحــده  آمری کشــور ای
اســت.  گرفتــه  قــرار  بررســی  مــورد  ـی  جنوـب
همچنیــن در ایــن گــزارش، بازیگــران، زنجیــره  
و  درآمــدی  الگوهــای  محتــوا،  تأمیــن  ارزش 
پادکســت  محتواـیـی  موضوعــات  همچنیــن 
در ایــران مطالعــه شــده اســت. ایــن گــزارش 
در سایــــت دفتــــــر مطــالعـــــــات بــــــــه آدرس 

www.rc.satra.ir  منتشـــــر شــــده اســت.
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 چالـــش مومـــو در روبیــکا 
قابل اجرا نیست    

ــش    ــرای چال ــر اج ــه خب ــکا ب ــی روبی ــط عموم رواب
مومــو در بســتر ایــن پیام رســان واکنــش نشــان داد.

بــا تکذیــب شــایعات    روابــط عمومــی روبیــکا 
و اخبــار هدفمنــد و کــذب بــا محوریــت برقــراری 
تمــاس مومــو از طریــق ایــن پیام رســان روبیــکا 
اعــام کــرد: اجــرای بــازی و تمــاس مومــو از طریــق 
پیام رســان روبیــکا بــه هیــچ عنــوان امکان پذیــر 
نیســت و اخبــار منتشرشــده کــذب محــض اســت. 
از رســانه ها تقاضــا می شــود نســبت بــه انتشــار 
اخبــار درســت در ایــن زمینــه دقــت کافــی را داشــته 
باشــند. برابــر اعــام پلیــس فتــا، اقدامــات قضایــی 
ـی علیــه مزاحمیــن و منتشــرکنندگان اخبــار  و فـن
دروغیــن آغــاز شــده اســت و عــده ای از مزاحمیــن 

نیــز شناســایی شــده اند.

 جشنواره »ســوگ در خـانه« 
برگزار می شود   

خانــــه«    در  نمــــاوا میزبـــــان جشــنواره »ســــوگ 
. د می شــو

بــه همــت موسســه    رویــداد ســوگ در خانــه 
و همراهــی مجیــد  ایمــان  راه  فرهنـگـی خیریــه 
آن  برگزیــده  آثــار  و  می شــود  برگــزار  مجیــدی 
همچنیــن  می آیــد.  در  نمایــش  بــه  نمــاوا  در 
مردمــی  اســتقبال  بیشــترین  کــه  فیلم هاـیـی 
منتخــب  برنــده  عنــوان  بــه  باشــند،  داشــته  را 
مردمــی برگزیــده و معرفــی خواهنــد شــد. گفتنــی 
اســت؛ تمامــی جوایــز ایــن ســوگواره ســینمایی از 
طــرف نمــاوا بــه برگزیــدگان اهــدا خواهــد شــد. 
ــرای اطــاع از شــیوه های رای دادن  عاقه منــدان ب
بــه فیلم هــا و جوایــز آثــار برگزیــده می تواننــد 
ــا شــبکه های  ــه صفحــه اینســتاگرام جشــنواره ی ب

اجتماـعـی نمــاوا مراجعــه کننــد.
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 نخســـتین تئاتر آنالین مجــهز 
به تکنیک دیجیتال اجرا شد

ــز    ــن مجه ــری آنای ــر هن ــار در کشــور اث ــن ب ــرای اولی ب
بــه تکنیک هــای دیجیتــال از رســانه تیــوال منتشــر شــد.

نمایــش »مرجــان« بــه نویســندگی و کارگردانــی آریــان   
رضایــی براســاس داســتان »هــزار و یــک شــب« بــه شــیوه  
ــان ( در  ــا ۲ آب ــه مــدت ســه شــب ) 30 مهــر ت آنایــن ب

ســایت تیــوال اجــرا شــد.

گفتنــی اســت؛ ایــن اجــرا نخســتین اجــرای آنایــن بــا کمک   
تکنیک هــای دیجیتــال و پــرده ســبز در ایــران بــوده اســت.

 فصـل جـــدید »گپ تئـــاتر« در 
راه اسـت

فصــل دوم تاک شــو »گــپ تئاتــر« بــه زودی از   
ـی نمایش نــت، به عنــوان  طریــق تلویزیــون تعامـل
تئاتــر،  پخــش  اختصاصــی  تلویزیــون  نخســتین 
ویژه برنامــه  ایــن  دوم  فصــل  می شــود.   منتشــر 
گفتگومحــور سه شــنبه ها ســاعت 22 در ســایت 
و اینســتاگرام نمایش نــت قابــل تماشاســت.گفتنی 
اســت؛ فصــل اول »گــپ تئاتــر« ۱7 تــا ۲7 فروردیــن 

99 هــر شــب از نمایش نــت منتشــر شــد. 

 حذف ویدئوهای هراس انگیز 
از آپارات

توضیــح    ضمــن  آپــارات  و  فیلیمــو  مدیرعامــل 
دربــاره شــیوه نظــارت بــر محتــوای ســرویس های 
اشــتراک ویدئــو، از حــذف آموزش هایــی بــا موضــوع 

چالــش تــرس در آپــارات خبــر داد.

محمدجــواد شــکوری مقــدم گفــت: طــی روزهــای   
اخیــر برخــی کاربــران ویدئوهایــی بــا موضــوع چالــش 
تــرس و مومــو را روی آپــارات بارگــذاری کــرده بودنــد 
کــه بافاصلــه اقــدام بــه حــذف آنهــا کردیــم. وی 
ادامــه داد: محتواهــای مخربــی بــا موضــوع آمــوزش 
ــد کــه  ــرار گرفتــه بودن ــش تــرس روی ســایت ق چال
در راســتای حفــظ ســامت رواـنـی جامعــه، توســط 
آپــارات حــذف شــدند و ایــن رویــه ادامــه دار خواهــد 
بــود. نــه تنهــا در مــورد چالــش مومــو بلکــه هــر نــوع 
ویدئــو مخــرب دیگــری کــه موضــوع آن چالــش 

تــرس باشــد، بــه ســرعت حــذف خواهــد شــد.

۹



در نشست تخصصــی »پلتفــرم هـــای آنالیـــن و 

حفاظـــت از کودکـــان و نوجــوانان« مطـــرح شد

…توجه به کودکان، حلقه 
مفقـــوده حکمـــرانی فضــــای 

مجازی کشور…

و    آنایــن  »پلتفرم هــای  تخصصــی  نشســت 
حفاظــت از کــودکان و نوجوانــان « از سلســله 
نشســت های »محتــوای آنایــن و مســئولیت 
ــور رئیــس  ــود علیپ ــا حضــور محم ــا« ب پلتفرم ه
علیرضــا  رســانه،  و  کــودک  تخصصــی  انجمــن 
گــودرزی مدیــر ســامانه »چــی خوبــه« و موســی 
)پلتفــرم  »ویدانــه«  رســانه  مدیــر  زمــان زاده 
اشــتراک گذاری ویدئــو( در مهرمــاه 99 بــه صورت 

ــزار شــد. ــن برگ آنای

مطالعــات    دفتــر  همــت  بــه  نشســت  ایــن 
شــدن  اجــرا  بهانــه  بــه  و  ســاترا  تنظیم گــری 
دســتورالعمل ســرویس های رســانه ای صوـتـی 
 2020 ســال  در  اروپــا  اتحادیــه  تصویــری  و 
بــرای  آنــان  پیشــروی  موانــع  و  چالش هــا  و 
اشــتراک گذاری  پلتفرم هــای  تنظیم گــری 

شــد.  برگــزار  ویدئــو 

 سه حوزه اختصاصـی مسئولیت 
پلتفــرم هــــا

در ابتــدای ایــن نشســت حنانــه اکبــری نــوری،   
پژوهشــگر دفتــر مطالعــات ســاترا، مقدمــه ای در 
بــاب تحــوالت شــکل گرفته در حــوزه تنظیم گــری 

رســانه در اتحادیــه اروپــا بیــان کــرد. 

در    فنــاوری  تحــوالت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن  کــرد:  اظهــار  ارتباطــات  و  رســانه  حــوزه 
تحــوالت بــه پیدایــی بازیگــران جدیــد رســانه ای 
و  ویدئــو  اشــتراک گذاری  پلتفرم هــای  نظیــر 
شــبکه های اجتماعــی منجــر شــده کــه ماهیــت 
فعالیــت آنــان موجــب خلــق محتــوای جدیــدی 
بــه نــام محتــوای کاربرپدیــد، تغییــر در زنجیــره 
ــه طــور  ــوا و زیســت بوم رســانه ای ب ارزش محت
خــاص در حــوزه صــوت و تصویــر شــده اســت. 

ــن    ــزود: رشــد و گســترش ای ــوری اف ــری ن اکب
بازیگــران و نقــش مهــم آنــان در زنجیــره ارزش 
تــا مصــرف،  توزیــع  تولیــد،  نظیــر  محتواـیـی 
نســبت ایــن رســانه ها بــا رســانه های ســنتی، 
و  فرهنـگـی  اقتصــادی،  اثــرات  و  مزیت هــا 
سیاســی آنــان، چارچــوب تنظیم گــری متفــاوت 
آنــان بــه عنــوان دغدغه هــای سیاســت گذاران، 
ــف  دولتمــردان و تنظیم گــران کشــورهای مختل

مطــرح اســت . 

پژوهشــگر دفتــر مطالعــات ســاترا خاطرنشــان   
بــر  خــود  بازنگــری  در  اروپــا  اتحادیــه  کــرد: 
دســتورالعمل خدمات رســان های صوتــی و تصویــری 
ســال 2018، پلتفــرم هــای اشــتراک گذاری ویدئــو 
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نظیــر یوتیــوب، تیک تــاک و  شــبکه های اجتماعــی 
کــه کارکــرد اشــتراک گذاری ویدئــو دارنــد نظیــر 
اینســتاگرام را بــه عنــوان ســرویس های رســانه ای 
ــای  ــری نهاده ــوزه تنظیم گ ــرد و در ح شناســایی ک
تنظیم گــر قــرار داد کــه ایــن امــر موجــب شــد 
پلتفرم هــا بــه طــور خــاص در ســه حــوزه محتــوای 
ـی، محتــوای آسیب رســان و ارتباطــات  غیرقانوـن
نتیجــه  در  شــوند.  شــناخته  مســئول  تجــاری 
بــرای  را  الزاماـتـی  شــدند  موظــف  تنظیم گــران 
ــب قوانیــن و مقــررات تدویــن و  پلتفرم هــا در قال

ــز  ــا نی ــرای پلتفرم ه ــر حســن اج ب

نظــارت کننــد.

 مهـــم ترین چالـــش های حــــوزه 
کودک در فضای مجازی

در ادامــه، محمــد علیپــور، رئیــس انجمــن   
خصــوص  در  رســانه،  و  کــودک  تخصصــی 
اظهــار  کــودک  حــوزه  چالش هــای  مهم تریــن 
داشــت: در انجمــن تخصصــی کــودک و رســانه، 
هــدف اصلــی مــا صیانــت از حقــوق کــودک در 
عرصــه رســانه اســت. 
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یکــی دیگــر از اهداف مــان ارزیابــی محصــوالت 
رســانه ای کــودکان شــامل برنامه هــای مختلــف 
بازی هــای  و  کتــاب  محتــوای  و  تولیــدی 

رایانــه ای اســت. 

وی ادامــه داد: در وضعیــت کرونایــی کــه اقبال   
کــودکان بــه پلتفرم های ویدئویی بیشــتر شــده، 
انیمیشــن های  فیلــم،  متاســفانه ســایت های 
حــوزه کــودک را بــدون ارزیابــی دقیــق و رعایــت 
حــق کپی رایــت منتشــر می کننــد. گاهــی اوقــات 
بــر کلمـــات اســـتفاده شده در دوبله هــــا هــم 
نظــارت نمی شــود. وجــود نهادهــا و انجمن هــای 
غیردولـتـی بــرای کمــک بــه ایــن مجموعه هــا 
ــرای کــودکان  در شناســایی محصــوالت خــوب ب

ضــروری اســت. 

علیپــور بــا بیــان اینکــه در آمریــکا بــرای ایــن   
امــر »انجمــن خــرد جمعی رســانه« از ســال ۲۰۰4 
تشــکیل شــده اســت، اظهــار داشــت: در کشــور 
کــودک«  »تبیــان  و  »انارســتان«  ســامانه  مــا 
راه انــدازی شــده اســت. مــا در انجمــن تخصصــی 
کــودک و رســانه پژوهش هایــی انجــام داده ایــم 
کــه در دســترس عمــوم قــرار دارنــد. انجمــن 
احصــا  حــوزه  ایــن  در  را  ـی  خوـب شــاخص های 
کــرده کــه ایــن شــاخص ها تحــت عنــوان »اولیــن 
درس نامــه ارزیابــی تربیتــی« بــه شــبکه کــودک 
ارزیاب هــای شــبکه  آن  و طبــق  ارائــه شــده 
کــودک آمــوزش دیده انــد. همچنیــن پــس از 
ــودک از  ــزار انیمیشــن ک ــش از 5 ه بررســی بی
ســال ۱۹67 تــا ۲۰۱5 ، انیمیشــن هایی کــه بــا 
ــه شــبکه  ــا ســنخیت داشــتند، ب زیســت بوم م

ــا معرفــی شــدند.  پوی

رئیــس انجمــن تخصصــی کــودک و رســانه در   
خصــوص دغدغه هــای والدیــن در حــوزه مصــرف 
رســانه ای کــودکان اظهــار داشــت: در فضــای 
دسترســی  بــرای  چالــش  نــوع  چنــد  مجــازی 
کــودکان داریــم. کــودکان مــا یــک فضــای امــن 
و پــاک در اینترنــت ندارنــد. وقـتـی کــودک و 
نوجــوان مــا وارد اینترنــت می شــود، بــه مطالــب 
بزرگســاالن دسترســی دارد. این در حالی اســت 
کــه در دیگــر کشــورها یــا وســیله دســتیابی بــه 
اینترنــت محــدود شــده یــا اینترنــت محــدود 
بــرای کــودک وجــود دارد. نکتــه دیگــر اینکــه 
تبلیغــات اینترنتــی هــم بایــد متناســب بــا ســن 

کــودک باشــد.

علیپــور افــزود: یکــی از مهم تریــن چالش های   
ــن از آســیب های فضــای  ــا، بی اطاعــی والدی م
مجــازی اســت. بنابــر ایــن ابتــدا بایــد بــه والدین 

ســواد رســانه ای را آمــوزش دهیــم.

وی گفــت: چالــش دیگــر فضــای مجــازی بــرای   
کــودکان مــا، وجــود پیام رســان های اجتماـعـی 
و  ـی در  ـب محتــوای  و  اینســتاگرام  جملــه  از 
پیکــر و محــدود نشــده در آنهــا بــرای کــودک و 
نوجــوان اســت. در ایــن زمینــه وزارت ارتباطــات 

می توانــد وارد عمــل شــود.

 از طرـفـی مــا بــا کمبــود فضاهــای تفریحــی   
و مراکــز تفریحــی ســالم مواجهیــم، بــه همیــن 
را  راه  آســان ترین  معمــوال  والدیــن  دلیــل 
در  را  تبلــت  و  موبایــل  و  می کننــد  انتخــاب 
اختیــار کــودک و نوجــوان خــود قــرار می دهنــد. 
در حالــی کــه در کشــور مــا اینترنــت مخصــوص 
کــودک و نوجــوان نداریــم. بنابرایــن بایــد فضــای 
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مخصــوص و جذابــی در اینترنــت بــرای کــودکان 
بــه وجــود آوریــم. از ایــن رو، از »ســاترا« تقاضــا 
داریــم کــه هزینــه ای را بــرای پاالیــش محتــوا در 
ــا دچــار آســیب های بیشــتری در  نظــر بگیــرد ت

ایــن حــوزه نشــویم. 

 معضل نداشتن »اینترنت کودک«

علیرضــا گــودرزی مدیــر ســامانه »چــی خوبــه«   
نیــز در ایــن نشســت اظهــار داشــت: در اکثــر 
کشــورهای دنیــا بــرای دسترســی بــه اینترنــت، 
پرســیده می شــود  نوجــوان  یــا  کــودک  ســن 
و مطابــق بــا ســن او خدمــات اینترنـتـی ارائــه 
می شــود. متاســفانه هنــوز ایــن امــر در کشــور 
بــرای  افــزود:  وی  اســت.  نیفتــاده  جــا  مــا 
دسترســی کــودک و نوجــوان بــه اینترنــت در 3 

ــام شــود: ــد اقداماتــی انج ســطح بای

ــون مشــخصی در  ــوز قان  1- بخــش قانونــی: هن
ـی فضــای مجــازی بــه  مجلــس یــا شــورای عاـل

تصویــب نرســیده اســت.     

2- بخــش تنظیم گــری: در ایــن بخــش بایــد بــه 
کســب و کار فعــاالن ایــن حــوزه توجــه شــود. 

3- بخش کسب و کار

کرونــا،    ایــام  در  اینکــه  بیــان  بــا  گــودرزی 
ــان  ــت توســط کــودکان و نوجوان مصــرف اینترن
ــوده اســت،  ــه ب ــش ۱۰۰ درصــدی مواج ــا افزای ب
ســامانه  از  اســتفاده  هــم  آن  علــت  گفــت: 
»شــاد« و خانه نشــینی فرزنــدان بــوده و والدیــن 
هــم چــاره ای جــز در اختیــار گذاشــتن لپ تــاپ 
و تبلــت و موبایــل بــه فرزنــدان نداشــته اند. 
معضــل مــا نداشــتن »اینترنــت کــودک« اســت. 
همان گونــه کــه والدیــن غــذا و داروی کــودک را 
ــه کــودک  از قبــل بررســی می کننــد و ســپس ب
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فضــای  زمینــه  در  می دهنــد،  خــوردن  اجــازه 
مجــازی و اســتفاده از اینترنــت نیــز نظــارت 

والدیــن الزامــی اســت. 

مدیــر ســامانه »چــی خوبــه« خاطرنشــان کــرد:   
»ـچـی  والدیــن، ســامانه  بــه  کمــک  بــرای  مــا 
خوبــه« را راه انــدازی کردیــم. عمــده فعالیــت مــا 
در حوزه انیمیشــن بوده و در زمینه ســیم کارت 
انارســتان و اینترنــت کــودک هــم در حــال طــی 
مراحــل آزمایشــی هســتیم. می توانیــم ایــن 
نویــد را بــه خانواده هــا بدهیــم کــه محصــوالت 
حــوزه کــودک را رده بندی شــده بــه آنهــا ارائــه 
خواهیــم داد. تاکنــون 3 هزار انیمیشــن موجود 
در ســایت های فیلیمــو، نمــاوا و دیجیتــون را 

ــم.  ــدی ســنی کرده ای رده بن

کــودک    شــبکه  بــا  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــرای هــر انیمیشــن  توافقاتــی داشــته ایم کــه ب
پخش شــده در ایــن شــبکه یــک کلیــپ تحلیلــی 
بــرای والدیــن در ســامانه مــا موجــود باشــد، 
چــون والدیــن در ایــن شــرایط خیلــی مســتاصل 
هســتند کــه کــدام محتــوا بــرای فرزندشــان 
خوبــه«  »ـچـی  ســامانه  در  اســت.  مناســب 
تحلیــل   انیمیشــن ها طبــق یــک نظام نامــه و کار 
ــا صــدا و ســیما  کارشناســی ارائــه می شــود و ب
و وزارت ارشــاد بــرای بررســی و تاییــد تحلیل هــا 

همــکاری داریــم.

رده بنــدی    لــزوم  بــه  ادامــه  در  گــودرزی 
ســنی و موضوـعـی در 3 بخــش اپ اســتورها، 
ســامانه های VOD و مصــرف اینترنــت اشــاره 
کــرد و گفــت: بــه عنــوان مثــال، سامســونگ 
 Kids Mode در اپ اســتور خــود یــک بخــش

در  کــه  داریــم  نیــاز  هــم  مــا  بنابرایــن  دارد. 
اپ اســتورهایمان بخــش کــودک وجــود داشــته 
باشــد و این تقاضا را از ســوی انجمن تخصصی 
کــودک و رســانه داریــم کــه اینترنــت کــودک را 
ــودکان  ــل اســتخر ک ــد. یعنــی مث ــری کنن پیگی
ــوای  کــه از اســتخر بزرگســاالن جداســت، محت
حــوزه کــودک نیــز از محتــوای بزرگســاالن بایــد 
جــدا شــود. می تــوان مثــل کشــورهای دیگــر، 
یــک ســرویس فنــی ایجــاد کنیــم کــه والدیــن 
بتواننــد از دسترســی کــودک بــه یــک بخــش 
مشــخص از یــک فیلــم یــا ســریال جلوگیــری 

ــد. کنن

 لزوم رده بندی محتوا و تبلیغات

ــه« در    ــر رســانه »ویدان ــان زاده، مدی موســی زم
این نشســت آناین اظهار داشــت:  حوزه کودک 
ــن رشــته ای اســت و تحلیل هــا و  ــک حــوزه بی ی
ــای اجتماعــی  ــی در زمینه ه دیدگاه هــای مختلف
در  دارد.  وجــود  دربــاره آن  غیــره  و  و حقوـقـی 
زمینــه تحقیقــات کــودک همگرایــی وجــود نــدارد 
و از تحقیقــات بــه روز عقــب هســتیم. در ایــران 
بررســی شــود:  در 4 ســطح  بایــد  حــوزه  ایــن 

ــا. محتــوا، ســرویس، پلتفــرم، مدی

وی افــزود: فقــط محتــوا نبایــد رده بنــدی شــود،   
بلکــه حتــی تبلیغــات هــم بایــد رده بنــدی شــود. 
در  تبلیغــات  از  بچه هــا  اوقــات  ـی  خیـل چــون 
فضــای مجــازی بــه ســایت هایی می رونــد کــه 
مناســب ســن آنهــا نیســت. متاســفانه در حــوزه 
کــودک برنامه ریــزی نداریــم. حتــی برنامه هــای 
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در  ندارنــد.  رده بنــدی  نیــز  پویــا  شــبکه 
نتیجــه کــودک مــا دچــار گیجــی می شــود، 
محتــوا  نــوع  یــک  اینترنــت  در  چــون 
می بینــد و در تلویزیــون یــک نــوع محتــوای 
دیگــر. در حالــی کــه در فضــای مجــازی بایــد 
اپلیکیشــن ها و کانال هــای تخصصــی بــرای 

ــوان داشــته باشــیم.  ــودک و نوج ک

مدیــر رســــانه »ویدانــه« تاکیــــــد کــرد:   
بیــن  نیــز همگراـیـی  در زمینــه رســانه ای 
رســانه ها نداریــم. مــا فقــط ســرویس ارائــه 
تعریــف  آن  بــرای  پروتــکل  و  می دهیــم 
نکرده ایــم. ضمــن اینکــه مــا اکوسیســتم 
ــل در  ــور منفع ــه ط ــر کســی ب نیســتیم. ه
یــک گوشــه کار خــودش را انجــام می دهــد. 
بایــد موضــوع کــودک را بــه صــورت یــک کل 
و مجموعــه و بــا نــگاه اقتصــادی ببینیــم و 
متناســب بــا تغییــرات آن آینده پژوهــی 
مــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی  دهیــم.  انجــام 
معمــوال بــه صــورت مدیریــت بحــران عمــل 
می کنیــم، اظهــار کــرد: بــه عبــارت دیگــر 
ــا اتفاقــی بیفتــد ســپس  ــر می کنیــم ت صب
فرصــت  االن  می کنیــم.  مدیریــت  را  آن 
خوبــی اســت کــه در حــوزه کــودک ســناریو 
داشــته باشــیم. همــه بازیگــران ایــن حــوزه 
بایــد ارزیابــی شــوند و به آنهــا پروتکل ارائه 
ــر قانون گــذاری  ــن فضــا عــاوه ب دهیــم. ای

نیــاز بــه آگاهی بخشــی نیــز دارد. 

ــاره    ــوز درب ــا هن ــرد: م ــح ک ــان زاده تصری زم
ضریــب نفــوذ اینترنــت در بیــن کــودکان و 
ســرویس دهی اینترنــت در ایــران گــزارش 

ســرویس های  و  نداریــم  قابل ماحظــه ای 
ــه را  ــط بخــش کوچکــی از جامع موجــود فق
ــد. متاســفانه محتواهــای  پوشــش می دهن
قابل انتشــار مــا هــم بــا یکدیگــر هماهنگــی 
ندارنــد. ایــن محتواهــا بایــد همــه جنبه هــای 
و  آگاهی بخشــی  قبیــل  از  رســانه ای 
ســرگرمی و غیــره را پوشــش دهنــد. نــه 
اینکــه تک بعــدی باشــند و فقــط بــرای کودک 

ــم. ســرگرمی ایجــاد کنی

مدیــر رســانه »ویدانــه« با تاکیــد بر اینکه   
نبایــد فقــط محــدود بــه کارتون و انیمیشــن 
و  کــودکان  کــرد:  خاطرنشــان  باشــیم، 
بــه شــبکه های اجتماـعـی  نوجوانــان االن 
دسترســی دارنــد، امــا پروتــکل خاصــی بــرای 
اجتماـعـی  در شــبکه های  انتشــار محتــوا 
ســایت های  کــه  ـی  حاـل در  نــدارد.  وجــود 
دارای محتــوای نامناســب ســریعا فیلتــر 
هــر  اجتماـعـی  شــبکه های  در  می شــوند، 
فــردی می توانــد بــه راحـتـی کانــال ایجــاد 
کنــد و در آن محتــوای نامناســب قــرار دهــد 
و خیالــش راحــت باشــد کــه کانــال فعــا 

نمی شــود.  فیلتــر 

وی ادامــه داد: نکتــه دیگــر ایــن اســت   
کــه کــودک در فضــای مجــازی یک ســری 
مهارت هــا را بایــد بیاموزنــد، امــا مــا فقــط به 
ــال مهــارت شــناختی کــودک هســتیم.  دنب
بــه عنــوان مثــال، در پلتفرم هــای خارـجـی 
هــر ۱۰ دقیقــه یکبــار یــک وقفــه ایجــاد 
ــت ورزشــی  ــک حرک ــودک ی ــا ک ــد ت می کنن

انجــام دهــد. 
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 عضو هیئت رئیسه فراکسـیون رسانه و فضای مجـازی مجلس در گفتگو با کد: 

…   قوانیــن اختصاصـی برای حفاظـت از 
کودکـــان در فضــای مجــازی نداریـم …

ــه    اســتفاده از فضــای مجــازی، ایــن روزهــا ن
تنهــا بــر روال عــادی خانواده هــا ســایه افکنــده 
بــه  نیــز  را  نوجــوان  و  کــودک  دنیــای  بلکــه 
شــدت تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت، بــه 
طــوری کــه بیشــتر کــودکان و نوجوانــان در 
از ظرفیت هــا و قابلیت هــای  حــال اســتفاده 
ــن فضــا حتــی گاهــی بیشــتر از بزرگســاالن  ای

هســتند.

ــات    ــه موضوع ــق ب ــا بررســی و نگاهــی دقی ب
ـی  ـپ می تــوان  مجــازی  فضــای  در  مختلــف 
ــزاری قدرتمنــد اســت کــه  ــرد کــه اینترنــت اب ب
هــم می توانــد باعــث رشــد علمــی، فرهنگــی و 
تعلیــم و آمــوزش در بیــن کــودکان و نوجوانــان 
بــروز فســادهای  عامــل  اینکــه  هــم  و  شــود 

فکــری و رفتــاری باشــد.

دلیــل    بــه  مجــازی  دیگــر فضــای  از ســوی 
کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  بــودن  گســترده 

ــرل و نظــارت موشــکافانه نیســت.  ــل کنت قاب
اهمیــت ایــن موضــوع ســبب شــده برـخـی 
قوانیــن  اعمــال  بــا  دنیــا  در  کشــورها 
ســختگیرانه از جملــه محدودیت هــای ســنی 
کنترل گــر،  اپلیکیشــن های  از  اســتفاده  و 
ســعی در افزایــش امنیــت و کاهــش آســیب 
ویــژه  بــه  نوجوانــان  بــرای  مجــازی  فضــای 
کــودکان داشــته باشــند هرچنــد هنــوز در 
دارد.  تردیــد وجــود  ایــن روش هــا  درســتی 
ایــن موضــوع ســبب شــده همچنــان ایــن 
ســوال مطــرح شــود کــه چگونــه می تــوان 
از کــودکان و نوجوانــان در فضــای مجــازی 
شــماره  ایــن  کــه  ســوالی  کــرد؛  محافظــت 
نشــریه کــد در گفتگــو بــا محمــد ســرگزی، 
نماینــده مجلــس و عضــو هیئــت رئیســه 
فراکســیون رســانه و فضــای مجــازی مجلــس 

بــه آن پرداختــه اســت.
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 مهم تریــن روش افزایــش امنیــت و حفاظــت 
مجــازی  فضــای  در  نوجوانــان  و  کــودکان  از 

چیســت؟

ایجــاد یــک فضــای امــن در فضــای مجــازی   
بســیار  موضــوع  نوجوانــان  و  کــودکان  بــرای 
مهمــی اســت. قطعــا خانــواده نقــش مهــم و 
ایــن موضــوع مهــم  انکارناپذیــری در تحقــق 
برعهــده دارد تــا جایــی کــه بــدون کمــک خانواده 
نمی تــوان امنیــت را بــرای کــودکان و نوجوانــان 
در فضــای مجــازی متصــور شــویم از ایــن رو 
بهتریــن راه ممکــن ایــن اســت کــه خانواده هــا 
نظــارت خــود بــر کــودکان و نوجوانــان در فضــای 

ــد. ــش دهن مجــازی را افزای

 خانواده هــا چگونــه بایــد از فرزنــدان خــود در 
فضــای مجــازی محافظــت کننــد؟  

از    و  ببینــد  آمــوزش  بایــد  هــم  خانــواده 
خانواده هــا  کــه  اســت  فرهنگ ســازی  طریــق 
می تواننــد در ایــن موضــوع مشــارکت کننــد.

ــا مضــرات و آســیب هایی    ــد ب ــا بای خانواده ه
کــه ممکــن اســت بــرای کــودکان و نوجــوان در 

فضــای مجــازی رخ دهــد آشــنا باشــند.

آنهــا بایــد آگاه باشــند اثراـتـی کــه فضــای   
مجــازی روی فرزندانشــان دارد ممکــن اســت در 

ــد. رفتارهــای اجتماعــی آنهــا نمــود پیــدا کن

و    مدیریــت  و  کنتــرل  در  خانــواده  نقــش 
کاهــش آســیب فضــای مجــازی روی کــودکان 
و نوجوانــان بســیار پررنــگ اســت امــا بایــد ایــن 
نکتــه را هــم در نظــر داشــت کــه مدیریــت 

فضــای مجــازی بــا توجــه بــه گســترش روزافزون 
فناوری هــای ارتباطــی صرفــا بــه معنــای ایجــاد 

محدودیــت نیســت.

و    کــودکان  ســنی  رده  دسترســی  اینکــه 
ــم  ــان در فضــای مجــازی را محــدود کنی نوجوان
عمــا ممکــن نیســت بلکــه خانــواده بایــد بــا 
آمــوزش درســت و افزایــش ســواد رســانه ای 
دسترســی فرزنــدان خــود بــه فضــای مجــازی را 

مدیریــت و کنتــرل کنــد.

ــد ایــن   حاکمیــت از چــه روش هایــی می توان
ــرای خانواده هــا همــوار کنــد؟ مســیر را ب

یـکـی از راه هاـیـی کــه بــه خانواده هــا کمــک   
ـی اطاعــات اســت. می کنــد شــبکه مـل

اگــر    کــه  داشــت  وجــود  بحـثـی  پیش تــر 
ــه  ــات ایجــاد شــود منجــر ب شــبکه ملــی اطاع
دسترســی  و  مجــازی  فضــای  در  محدودیــت 
ـی در  کاربــران بــه اینترنــت و ... می شــود وـل
ــه نیســت. شــبکه ملــی اطاعــات  واقــع اینگون
بســتری مجــزا از فضــای مجــازی فعلــی اســت 
کــه می تــوان اطاعــات را در آن بارگــذاری و 
کــودکان و نوجوانــان را بــه ســمت آن هدایــت 
و  امن تــر  مجــازی  فضــای  از  آنهــا  تــا  کــرد 

شــوند. برخــوردار  ســالم تری 

 تجربــه کشــورهای دیگــر در بحــث حفاظــت از 
کــودکان و نوجوانــان در فضــای مجــازی چگونــه 

است؟

بحــث    هــم  دیگــر  کشــورهای  در  اتفاقــا 
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شــبکه ملــی اطاعــات تجربــه شــده و فضــای 
ــار  ــا در اختی امنــی تحــت نظــارت خانواده ه
کــودکان و نوجوانــان قــرار گرفتــه اســت.

موضــوع    در  حــد  چــه  تــا  قانون گــذاری 
مجــازی  فضــای  در  کــودکان  از  حفاظــت 

اســت؟ کارآمــد 

قانــون هــم بــه دلیــل الزاماـتـی کــه بــه   
عنــوان ضمانــت اجــرا دارد قطعــا موثــر اســت 
و بــه عنــوان عامــل بازدارنــده عمــل می کنــد.

هرچنــد مــا یکســری قوانین کلــی در زمینه   
فضــای مجــازی داریــم کــه ناظــر بــه همــه 
ــن فضــا و رده هــای ســنی اســت و  ــاد ای ابع
ـی کــه صرفــا در خصــوص الزامــات و  قانوـن
مجــازات تخلــف در تولیــد محتــوای مختــص 

رده هــای ســنی کــودکان باشــد نداریــم.

محتــوای    انتشــار  بــرای  مثــال  بــرای 
خشــونت آمیز در فضــای مجــازی قانون گــذار 
مجازاتــی را پیش بینــی کــرده اســت حــال چه 
مخاطــب آن کــودک باشــد چــه بزرگســال.

در    کــه  همان طــور  دارد  ضــرورت  امــا 
اطفــال  آدم رباـیـی  مثــا  واقعــی  دنیــای 
مجــازات  ـی  یعـن اســت  مشــدده  مجــازات 
بزرگســال  فــرد  یــک  آدم رباـیـی  بــا  آن 
متفــاوت و حتــی شــدیدتر اســت در فضــای 
ــه  ــازی هــم قوانینــی داشــته باشــیم ک مج
مختــص رده ســنی کــودک و نوجــوان باشــد 
بــا  کــودک  محتــوای  تولیدکننــدگان  تــا 
حساســیت بیشــتری در ایــن حــوزه فعالیــت 

کننــد.

 نقــش ســازمان های تنظیم گــر و متولــی 
در ایــن زمینــه چیســت؟

ســازمان های تنظیم گــر و مســئول در حــوزه   
فضــای مجــازی از ابعــاد و منظرهــای مختلــف در 
ایــن حــوزه نقش آفرینــی می کننــد. بــرای مثــال 
صــدا و ســیما در حــوزه آموزش هــای عمومــی، 
ســاترا در حــوزه ابــاغ دســتورالعمل های خــاص 
ـی  عاـل شــورای  تصویــر،  و  صــوت  رســانه های 
ــوق  ــازی در سیاســت های کلــی حق فضــای مج
نیــز  مجلــس  و  مجــازی  فضــای  در  کــودکان 
ـی و ضمانــت  در حــوزه ایجــاد چارچــوب قانوـن
اجرایــی و ... می تواننــد موثــر واقــع شــوند. امــا 
آنچــه در ایــن میــان اهمیــت دارد درک ایــن 
موضــوع اســت کــه افزایــش امنیــت و حفاظــت 
مجــازی  فضــای  در  نوجوانــان  و  کــودکان  از 
ایــن  بــرای  محدودیــت  اعمــال  بــا  متفــاوت 
رده هــای ســنی اســت بلکــه منظــور مدیریــت و 

ــن فضاســت. ــرل ای کنت
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را ممنــوع اعــام کــرده بود./گاردیــن

 با واتـــس اپ خرید کنیــد

فیس بــوک در بیانیــه ای اعــام کــرد امــکان خریــد   
کاال در چــت واتــس اپ را بــرای کاربرانــش فراهــم 
اجــازه  مختلــف  وکارهــای  کســب  بــه  و  می کنــد 
ــود را  ــای خ ــس اپ کااله ــد در پیام رســان وات می ده

بفروشــند. 

جزئیــات دقیــق ایــن قابلیــت ارائــه نشــده امــا بــه   
نظــر می رســد شــیوه خریــد در اپ بــه ایــن شــکل 
باشــد کــه کســب و کار مــورد نظــر پــس از دریافــت 
پیــام از کاربــر )خریــدار( لینــک کاتالــوگ محصــول را 

بــرای او ارســال می کنــد.

ــورد    ــای م ــد کااله ــدار می توان ــد خری ــه بع در مرحل
نظــر را بــه فهرســت خریــد خــود اضافــه و پــس از 

پرداخــت هزینــه از اپلیکیشــن خــارج شــود.

فیس بــوک چنــدی قبــل ویژگــی »فیس بــوک پــی«   
را در برزیــل آزمایــش کــرد و اکنــون تخمیــن زده 
می شــود از آن بــرای پــردازش تراکنش هــای مالــی در 

قابلیــت جدیــد واتــس اپ اســتفاده شــود./مهر

 غرامت ۱۰۰ هزار دالری توییتر به 
دلیل افشا نکردن اطالعات

ایالــت واشــنگتن خواســتار غرامــت ۱۰۰ هــزار دالری   
از توییتــر اســت زیــرا ایــن شــرکت اطاعــات مربــوط 
بــه هزینه هــای تبلیغــات سیاســی  38 فــرد و کمیته 

در ایــن ایالــت را فــاش نکــرده اســت.

ــت    ــن ایال ــا قوانی ــدم همخوانــی ب ــرای ع ــر ب توییت

 تیــک تـاک ممـــنوعیت ســـخنـان 
نفرت انگیز را گســـترش می دهد

تیک تــاک سیاســت های محدودکننــده خــود بــرای   
جلوگیــری از انتشــار ســخنان نفرت انگیــز را گســترش 

داده اســت.

ــک    ــه ی ــرد ک ــام ک ــن شــرکت اع ــن راســتا ای در ای
ســری تغییــرات در سیاســت های خــود اعمــال کــرده 
و برخــی محتواهــا را کــه قبــا در ایــن پلتفــرم مجــاز 
بــوده، ممنــوع کــرده اســت از جملــه محتــوای مربــوط 
امریــکا  در  افراـطـی  راســت  جنبــش  حامیــان  بــه 
موســوم بــه QAnon و اســتفاده از زبــان »رمزگــذاری 
شــده« کــه می توانــد منجــر بــه عادی ســازی ســخنان 

نفرت انگیــز در تیک تــاک شــود.

ایــن شــبکه اجتماعــی همچنین در سیاســت جدید   
خــود هرگونــه محتــوا را کــه بــه صــورت غیرمســتقیم 
باشــد،  یهودی ســتیزی  و  نــژادی  تبعیــض  حــاوی 

ممنــوع کــرده اســت.

ــاک اعــام کــرد ایدئولوژی هــای نفرت انگیــز    تیک ت
بــا ارزش هــا و سیاســت های ایــن پلتفــرم ســازگار 

نیســتند.

پیــش از ایــن تیک تــاک ســخنان نفرت انگیــز و   
هرگونه اشــاره مســتقیم به نازیســم و برتری ســفید 
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واشــنگتن در خصــوص افشــای پرداخت هــای مربــوط 
بــه تبلیغــات سیاســی کــه از ۲۰۱۲ میــادی روی ایــن 

پلتفــرم منتشــر می شــود، جریمــه شــده اســت.

ایــن    واشــنگتن،  ایالــت  دادســتان  گفتــه  بــه 
شــرکت نتوانســته ســوابق مــورد نیــاز دربــاره ۱۹4 
هــزار و 55۰ دالری را کــه 38 فــرد و کمیتــه مختلــف 
ایالــت مذکــور صــرف تبلیغــات سیاســی در پلتفــرم 

کرده انــد، فراهــم کنــد.

ســخنگوی توییتــر در ایــن بــاره گفــت:  مــا در   
ــان  ــات سیاســی پای ــه تبلیغ ــادی ب ــر ۲۰۱۹ می نوامب
بیانیه هــای  فراگیــری   معتقدیــم  زیــرا  دادیــم 
سیاســی نبایــد خریــد و فــروش شــود. ایــن تفکــر در 

تعهــد مــا بــه شــفافیت آشــکار اســت./مهر

 زمزمه های مسـدود شدن حـساب 
کاربران ایرانی در اسپاتیفای

ـی بــر    اخیــرا عائــم اولیــه ای دیــده می شــود مبـن
اینکــه اســپاتیفای هــم در حــال بســتن درهــای خــود 
ــد  ــه طــوری کــه چن ــران ایرانــی اســت ب ــه روی کارب ب
کاربــر در شــبکه های اجتماـعـی اعــام کرده انــد بــه 
ـی، حســاب  دالیــل نامشــخص و بــدون اخطــار قبـل
کاربــری آن هــا در اســپاتیفای مســدود شــده اســت.

اســپاتیفای در پاســخ بــه ســوال کاربــران دربــاره   
ــه  ــرده ک ــام ک چرایــی مســدود شــدن حســاب ها، اع
ــل  ــه شــما هســتید قاب ــن ســرویس »در جایــی ک ای

اســتفاده نیســت.«

ــه    ــن ســرویس اســتریم موســیقی در پاســخ ب ای
ایمیــل کاربــری توضیــح می دهــد کــه خدمــات خــود را 

در ایــران ارائــه نمی دهــد و شــرایط موجــود بــه دلیــل 
مســائلی اســت کــه خــارج از کنتــرل خــود اســپاتیفای 

اســت.

در صورـتـی کــه چنیــن اتفاـقـی در حــال رخ دادن   
ــام اســپاتیفای را هــم در لیســت  ــوان ن باشــد، می ت
ــران  ــه روی کارب ــات خــود را ب ــه خدم شــرکت هایی ک

ـی بســته اند قــرار داد.  ایراـن

گفتنــی اســت؛ در ماه هــای گذشــته ســرویس های   
دیگــری بــدون اخطــار قبلــی، حســاب کاربــران ایرانــی 
مســدود کرده انــد از جملــه ترلــو و گیت لب./دیجیاتــو

 توییتــــر حســـــاب هــای جعلـــی 
طرفـــداران سـیاه پوست ترامــــپ را 

تعلیق کرد

توییتــر تعــدادی از حســاب های جعلــی را کــه ظاهــرا   
متعلــق بــه طرفــداران سیاه پوســت دونالــد ترامــپ 

اســت، بــه حالــت تعلیــق درآورد.

غــول رســانه های اجتماعــی در ایــن خصــوص گفــت   
کــه ایــن حســاب ها قوانیــن و سیاســت های توییتــر 
را در مــورد هرزنامــه و دســتکاری سیســتم عامل نقض 
کرده اند.بســیاری از ایــن حســاب ها توییــت بــه زبــان 
 YES IM BLACK and IM VOTING« ســاده و یکســان
FOR TRUMP !!!” )مــن سیاه پوســت هســتم و بــه 
ترامــپ رای می دهــم( را منتشــر کرده انــد کــه هــزاران 

بــار بــه اشــتراک گذاشــته و پســندیده شــده اند.

نظرســنجی    براســاس  کــه  اســت  ـی  حاـل در  ایــن 
وبســایت FiveThirtyEight ، تنهــا حــدود 10درصــد از 
ــت  ــای ترامــپ حمای ــدگان سیاه پوســت از آق رای دهن
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می کننــد.

غیرمجــاز    اطاعــات  محقــق  لینویــل،  دارن 
رســانه های اجتماـعـی در دانشــگاه کلمســون، 
بیــش از دوازده مــورد از ایــن قبیــل حســاب ها را 
پیــدا کــرده کــه بیــش از 265000 بــار ریتوییــت 
و منشــن شــده اند.برخی از ایــن حســاب ها از 
عکــس مــردان سیاه پوســت، کــه در اینترنــت 
وجــود دارد، اســتفاده کــرده و ده هــا هــزار فالــوور 

داشــته اند.

ــر حســاب ها در ســال    ــه اکث ــت ک ــل گف لینوی
2017 ایجاد شــده، اما در دو ماه گذشــته فعال تر 
شــده اند.وی گفــت کــه تمــام حســاب هایی کــه 
ــًا تأثیــر  ــت تعلیــق درآمــده »قب ــه حال ــون ب اکن

خــود را گذاشــته اند«./رویترز

 قابلیـت  کاربــــردی گوگــــل برای 
جسـتجوی آهنگ براســـاس ملودی 

ذهنــی

حتمــا تــا بــه حــال بــرای شــما پیــش آمــده   
کــه ملــودی یــک آهنــگ در مغزتــان دائــم تکــرار 
شــود ولــی نــه اســم آهنــگ را بــه یــاد می آوریــد 

و نــه کلماتــی از آن آهنــگ را. 

ــردی    ــب و کارب ــا قابلیتــی جال ــوگل ب ــون گ اکن
براســاس  می توانــد   Hum Search نــام  بــه 
ــان  ــگ موردنظرت ــد آهن ــه می کنی زمزمه هایــی ک
را پیــدا می کند.بــرای ایــن کار کاـفـی اســت در 
و iOS روی آیکــون  اندرویــد  بــرای  گــوگل  اپ 
میکروفــون کلیــک کنید یا به گوگل اسیســتنت 

ــد:  بگویی

  ?Hey Google, What’s this song

و آهنگــی را کــه مدنظرتــان اســت بــه مــدت   
10 تــا 15 ثانیــه بــرای گــوگل زمزمــه کنیــد تــا 
گــوگل بــا هــوش مصنوعــی کــه بــرای جســتجو 
ــگ موردنظــر  براســاس ملودی هــا ســاخته، آهن
شــما را پیــدا کنــد. ایــن قابلیــت اکنــون بــا 
و   ios و  اندرویــد  بــرای  گــوگل  اپ  آپدیــت 
همچنیــن گــوگل اسیســتنت فعال شــده اســت.

در اندرویــد ایــن قابلیــت می توانــد آهنگ هــای 
 iOS ــان را تشــخیص دهــد و در بیــش از 20 زب
ایــن قابلیــت محــدود بــه جســتجو بیــن آهنــگ 
هــای انگلیســی اســت. ولــی در آینــده بــه تعداد 
خواهــد  اضافــه  پشتیبانی شــده  زبان هــای 

شــد./تک توب

 اپل موزیک تی وی راه انـدازی شد

اپــل بــه تازگــی »اپــل موزیــک تــی وی« را راه انــدازی   
کــرده کــه رایــگان اســت و بــه صــورت ۲4 ســاعته 
موزیــک  همچنیــن  و  مطــرح  ویدیوهــای  موزیــک 
ویدیوهــای جدیــد و اختصاصــی را در اختیــار کاربــران 

قــرار می دهد./فنــاوری فــوری

 انتـشار محتــوای انکـار هلوکاست 
در فیس بوک ممنوع شد

فیس بــوک اعــام کــرد انتشــار هرگونــه محتــوا در   
ایــن پلتفــرم کــه قضیــه هلوکاســت را انــکار، تکذیــب 

یــا تحریــف کنــد، ممنــوع اســت.

ـی اســت کــه در ســال 2018، مــارس    ایــن در حاـل
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حــذف  مخالــف  فیس بــوک،  بنیان گــذار  زاکربــرگ، 
شــدن محتــوای حــاوی انــکار هولوکاســت از ایــن 

پلتفــرم بــود.

سیاســت    رئیــس  معــاون  بیکــرت،  مونیــکا 
محتوایــی فیس بــوک، در گزارشــی دلیــل تغییــر 
خصــوص  ایــن  در  فیس بــوک  سیاســت های 
ـی و  را افزایــش یهودســتیزی در ســطح جهاـن
ناآگاهــی در مــورد هولوکاســت، بــه ویــژه در 

اعــام کرد./ســی نت میــان جوانــان 

 درخواست پاکستان از فیس بوک 
برای حذف محتوای اسالم هراسی

نخســت وزیــر پاکســتان، در واکنــش به حمله   
رئیــس جمهــور فرانســه به اســام، از فیس بوک 
درخواســت کــرد محتــوای اسام هراســی را در 

سیســتم عامــل خــود ممنــوع کنــد.

عمــران خــان در نامــه ای سرگشــاده در توییتــر   
رســانه های اجتماعــی ماننــد فیس بــوک را علــت 
گســترش اسام هراســی و تشــویق افراط گرایــی 

و خشــونت در سراســر جهان دانســت.

وی از فیس بــوک درخواســت کــرد همانگونــه   
کــه محتــوای ضــد هلوکاســت درایــن پلتفــرم 
ممنــوع شــده، محتــوای اسام هراســی و نفــرت 

علیــه اســام نیــز ممنــوع شــود.

ســخنگوی فیس بــوک در واکنــش بــه توییــت   
نخســت وزیــر پاکســتان بــه رویتــرز گفــت کــه 
ایــن شــبکه اجتماـعـی بــا همــه انــواع نفــرت 
مخالــف اســت و اجــازه انتشــار هرگونــه محتــوا 

ــا  ــژاد ، قومیــت ، ملیــت ی ــر اســاس ن ــه ب و حمل
اطــاع  محــض  بــه  و  نمی دهــد  را  مذهــب 
هرگونــه محتــوای نفرت پراکــن را حــذف خواهــد 

کــرد.

 پاسخ به دایرکت های اینستاگرام 
از طریق بات میسر می شود

از    پشــتیبانی  افــزودن  حــال  در  فیس بــوک 
اینســتاگرام بــه API مســنجر اســت. بــا ایــن کار 
بــه  و  بــات  از  اســتفاده  بــا  می تواننــد  شــرکت ها 
صــورت خــودکار بــه ســواالت مشــتریان پاســخ دهند.

فیس بــوک بــا اقــدام اخیــر خــود بــه برنــد و کســب   
ــه پیام هــای اینســتاگرام  ــازه می دهــد ک ــا اج و کاره
ــد  ــث مدیریــت کنن ــق اپ هــای شــخص ثال را از طری
و همچنیــن می تواننــد بــه خدمــات مشــتری زنــده 
ســواالت  یــا  درخواســت ها  بــه  و  شــوند  متصــل 
دریافــت  اینســتاگرام  طریــق  از  کــه  ـی  متداوـل

پاســخ دهنــد.  می کننــد، 

ــه    ــه ســواالت ســاده ب ــوان ب در ایــن قابلیــت می ت
ــه صــورت خــودکار پاســخ داد. وســیله بات هــا و ب

ایــن API بــه برندهــا اجــازه خواهــد داد کــه پیام هــا   
 Shops را از بخش هــای مختلــف اینســتاگرام شــامل

و اســتوری ها در یــک قســمت مدیریــت کننــد. 

دسترســی    بــر  عــاوه  شــرکت ها  کار  ایــن  بــا 
می تواننــد  مشــتری،  ســفارش های  تاریخچــه  بــه 
پیام هــای آن هــا را نیــز مشــاهده کنند./دیجیاتــو
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  ســــــاترا رویکـردهـــــای خــــود را 
در »نشـــست مجمــــــع بیــن المللــی 

تنظیم گـــران« تبییــن کــرد

نشســت ســاالنه مجمع بین المللی تنظیم گران   
)IRF( که همه ســاله توســط موسســه بین المللی 
ارتباطــات )IIC( برگــزار می شــود امســال بــه دلیــل 
محدودیت هــای ناشــی از کرونــا بــرای نخســتین 
بــار بــه شــکل مجــازی برگــزاری شــد. ده هــا تــن از 
مقامــات مختلــف ســازمان های تنظیم گــر ملی از 
پنــج قــاره جهــان در ایــن نشســت حضور داشــتند 
و شــماری از مدعویــن  بــه شــکل عمومــی و برخی 
هــم در کارگروه هــای فرعــی بــه بیــان نظــرات خود 

و تبــادل تجــارب پرداختند.

موضوعــات اصلی نشســت شــامل زیرســاخت ها   
ــیم گر در تضمیــن  ــازمان های تنظـــ ــش ســـ و نقــ

دسترســی بــه فنــاوری و اطاعــات، حفاظــت از 
مصرف کننــده و حمایــت از صنعــت بــه عنــوان 
ــال و دسترســی  ــرات دیجیت دو روی ســکه، تغیی
بــه محتــوا و رگوالتورهــا، مــروری بــر تنظیم گــری 
پلتفرم هــا و تاثیــر کوویــد 19 بــر سیاســت گذاری 

ــوده اســت.  عمومــی تنظیم گــری ب

فرـعـی    کارگــروه  دو  در  کــه  نیــز  ســاترا  رییــس 
ایــن نشســت حضــور داشــت، بــا معرـفـی ظرفیــت 
ـی گفــت: مــا در ایــران نــه تنهــا  پلتفرم هــای داخـل
تولیــد محتــوای بومــی داریــم بلکــه دارای پلتفرم های 
بومــی نیــز هســتیم کــه بیــن شــهروندان ایرانــی بــه 

شــدت محبوبیــت دارنــد. 

ســیدصادق امامیــان بــا اشــاره بــه محدودیت   
فعالیـــــت رســــانه های اینترنـتـی خــــارجی در 
ایــران، آن را فرصـتـی بــرای شــکوفایی تــوان 

ــی دانســت.  بوم

و    ســاترا  میــان  تفاوت هــا  تبییــن  بــا  وی 
ــا  ــت: م ــررات رادیویــی گف ــم مق ســازمان تنظی
ــم امــا  ــا ایــن ســازمان داری همــکاری نزدیکــی ب
ســاترا مســئولیت نظــارت بــر رســانه های صوتــی 
و تصویــری به ویــژه در حــوزه فرهنــگ را بر عهده 
دارد امــا ســازمان تنظیــم مقــررات رادیویــی بــا 
هــدف نظــارت بــر اپراتورهــا راه انــدازی شــده 
اســت. رییــس ســاترا بــا اشــاره بــه اهمیــت 
بــازار رســانه ها و محتــوا بــرای ایــن ســازمان، 
خواســتار تاکیــد بیشــتر بــر نقــش رگوالتورهــا و 

ــا موضــوع حاکمیــت شــد.  ــا ب مناســبت آنه

مشــاور رییــس کمیســیون ارتباطــات و رادیــو   
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و تلویزیــون کانــادا، مشــاور عالــی وزیــر توســعه 
ــر کل  ــادا، دبی ــی کان ــوآوری و علم اقتصــادی، ن
ســازمان مخابــرات هنگ کنــگ، کمیســیونر نهــاد 
ارتباطــات فــدرال مکزیــک، دبیــر کل ســازمان 
نهــاد  رییــس  و  ســوئد  مخابــرات  و  پســت 
اروپاـیـی رگوالتورهــای ارتباطــات الکترونیــک، 
ــش  ــن همای ــن ســخنرانان ای ــه مهم تری از جمل

ــد. ــن بودن آنای

 انتقاد آبزروکام از عملکرد یوتیوب 

ســایت رســمی آبــزروکام، نهــاد منطقــه  ای   
ــکای  ــر رســانه ها در آمری ســازمان های تنظیم گ
جنوـبـی ـطـی یادداشــتی بــا انتقــاد از عملکــرد 
دادن  ســوق  بــه  را  رســانه  ایــن  یوتیــوب، 
پزشــکی  توصیه هــای  بــه  کم ســواد  کاربــران 
نوشــته  بــه  کــرد.  متهــم  نادرســت  یــا  غلــط 
ــم  سیســتم عامل هایی  ــن وبســایت، الگوریت ای
ماننــد یوتیــوب بــا ســوق دادن کاربــران بــه 
ســمت محتــوای مشــکوک یــا نادرســت، میــزان 
کاهــش  را  اطاعــات صحیــح  بــه  دسترســی 

می دهنــد. 

نیــز    گــوگل  خصــوص  در  یادداشــت  ایــن 
روزانــه  تخمین هــا،  برـخـی  طبــق  می نویســد: 
بیــش از یــک میلیــارد جســتجوی موضوعــات 
مربوط به ســامت و مســائل بهداشــتی در گوگل 
صــورت می گیــرد. در ایــن میــان، افــرادی کــه 
دانــش کمــی دارنــد، بیشــتر در معــرض اطاعــات 
بی اســاس و گمراه کننــده، افســانه های معــروف 

و تئوری هــای توطئــه قــرار دارنــد. 

سیســـتم هــــای    اســـــتاد  سوســارال،  انجانــا 
اطاعاتــــی در دانشگـــــاه ایالـتـی میشــیگان، 
بــا اشــاره بــه اینکــه مطالــب منتشرشــده در 
یوتیــوب و... بایــد اطاعــات تاییدشــده باشــد، 
مشــارکت متخصصان بهداشــت و ســامت را در 

ــه خواســتار شــد. ــن زمین ای

  

 روندهای کلیدی حوزه صــوت و 
تصویر در سال 2020 معرفی شدند

در    اروپــا  اتحادیــه  تصویــر  و  صــوت  دیده بــان 
ــدی ســال 2020/2019  ــای کلی ــزارش ســاالنه ترنده گ
ــر  ــه بررســی روندهــای حــوزه  صــوت و تصوی خــود ب
پرداختــه اســت. ایــن گــزارش حاصــل بررســی بیــش 
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از 30 عنــوان اســت کــه بیشــترین تاثیــر را بــر بــازار 
صــوت و تصویــر اتحادیــه اروپــا گذاشــته اســت. 
ایــن گــزارش بــر پایــه ترکیبــی از تحلیــل و داده هــای 
پایگاه هــای  و  گزارش هــا  از  کــه  اســت  کلیــدی 
کــه  اســت  شــده  جمــع آوری  مختلــف  داده هــای 
در نهایــت بــه شــش مفهــوم کلیــدی اشــاره دارد. 
ایــن شــش مفهــوم کلیــدی عبارت انــد؛ از ویدئــو 
ـی، پادکســت،  ـی دیزـن درخواســتی اشــتراکی، کمپاـن
ســریال های تلویزیونــی، رشــد ثابــت صنعــت صــوت و 

تصویــر اتحادیــه اروپــا و ادغــام. 

ایــن ســازمان، بــه منظــور تکمیــل گــزارش روندهای   
ســاالنه خــود، گزارشــی دیگــر بــا موضــوع اثــر ویروس 
کرونــا بــر صنعــت صــوت و تصویــر اروپــا منتشــر 
کــرده اســت کــه در آن بــه تغییــرات مهــم در حــوزه 
تامیــن مالــی، محتــوا، تبلیغــات و ســاختار و کنــش 

بازیگــران پرداختــه اســت.

  

 رشــــد حمــــــالت ســــــایبری بـــــه 
پلتفـــرم های استــــریم

ـی ارتباطــات در گزارشــی    موسســه بین الملـل
ســایبری  مخاطــرات  بررســی  بــه  کوتــاه 

اســت.  پرداختــه  اســتریم  پلتفرم هــای 
گزارش هــای بــه دســت آمــده از کمپانــی 
کسپراســکای نشــان دهنده رشــد حمــات 
ســایبری بــه پلتفرم هــای اســتریم اســت. 
آوریــل  تــا   2019 ژانویــه  از  نتفلیکــس 
2020، حــدود 22 هــزار حملــه ســایبری 
داشــته اســت. بیشــترین موضــوع حملــه، 
کاربــران  ـی  ماـل حســاب  بــه  دسترســی 
اســت. بیشــترین حمــات نیــز بــه کاربران 
در آفریقــای جنوبــی و مصــر شــده اســت.

  

 گزارش صنعت صـــوت و تصــویر 
اروپا در دوران کرونا منتشر شد

نهــاد اروپاـیـی ناظـــــر بــر رســانه های   
صــوت و تصویــری در گزارشــی بــا عنوان 
»صنعت صـــــوت و تصویـــــــر اروپـــــا در 
دوران کرونــا« بــه تشــریح ابعــاد مختلف 
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تاثیــرات ایــن رویــداد بــر صنعــت صوتی 
و تصویــری اروپــا پرداختــه اســت. 

ایــن گــزارش که نمای کلی مقایســه ای   
از اقدامــات حمایـتـی در اروپــا را معرـفـی 
می کنــد، در چهــار بخــش ارائه شــده اســت: 

چشــم انداز    توصیــف  بــه  نخســت  بخــش 
ــا نقــاط قــوت  ــا ب صــوت و تصویــر قبــل از کرون
و ضعــف در بخش هــای مختلــف می پــردازد. 
ـی در مــورد خطــرات سیســتمی  ســپس تأمـل
خطــرات  ایــن  کــه  می کنــد  بحــران  شــدن 
ســینماهای  ورشکســتگی  شــامل  می توانــد 
تبلیغــات  آزاد درآمدهــای  کوچک تــر، ســقوط 
ــه  تلویزیونــی و کاهــش هزینه هــای مصرفــی ب

ـی برجســته باشــد. عنــوان عوامــل اصـل

فصــل دوم بــر اقدامات انجام شــده توســط   
ـی  بین الملـل ســطح  در  و  اروپــا  اتحادیــه 

ــز اســت. متمرک

گســترده    اقدامــات  بــه  ســوم   فصــل   
ــرای حمایــت از بخــش صــوت و  ملــی کــه ب
تصویــر از طریــق بحــران معرـفـی شــده اند 

می پــردازد. 

فصــل چهــارم هــم نقــش صنایــع صــوت و   
ــا  تصویــر در اقدامــات حمایتــی متناســب ب

نیازهــا و نگرانی هــای آنهــا اشــاره دارد. 

  

 کنفرانـــــس ارزیــــابی ملیت 
آثـــار صوتی و تصویری اروپا برگزار 

شد

وبســایت نهــاد ناظــر بــر رســانه های صوتــی   
و تصویــری اروپــا  EAO، در کنفرانــس آناین 
آثــار  ملیــت  برچســب گذاری  و  ـی  ارزیاـب
صوـتـی و تصویــری اروپــا ســازوکار تعییــن 
را  تصویــری  و  صوـتـی  محصــوالت  ملیــت 

ــرد.  تشــریح ک

هــدف از ایــن رویــداد درک بهتــر چارچــوب   
ـی بــرای تعریــف  ـی و روش هــای فعـل قانوـن
ملیــت آثــار و خدمــات رســانه ای صوـتـی و 
و  ذینفعــان  نیازهــای  از  اطــاع  تصویــری، 
ــزاری اســت  ــودن اب ــکان عملــی ب ارزیابــی ام
کــه اطاعــات ملیــت آثــار رســانه ای صوتــی و 

تصویــری را ارائــه می دهــد.

بــا    ـی  هاـی پنــل  شــامل  کنفرانــس،  ایــن 
و  صوـتـی  رســانه ای  خدمــات  موضوعــات 
تصویــری، رگوالتورهــا، گروه هــای عاقه منــد 
بــه صنعــت صــوت و تصویــر و ... بوده اســت.
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