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یادداشت
 سعید    طباطبایی

انتقاد از الزام مجوز برای کانال  های تلگرام

هفتـه گذشـته خبـری را مبتنـی بر اجبـاری بـودن مجـوز بـرای کانال  هـای تلگرامی با 
تعـداد اعضـای باال اعـام کردیـم. افـراد بسـیاری از جمله معاون دادسـتانی کشـور در 
رابطـه بـا این موضـوع واکنش نشـان دادند. معاون دادسـتان کل کشـور بـا تاکید بر این 
کـه مصوبـه الـزام کانال هـای خبـری پرکاربر بـه دریافـت مجـوز در اجرا با مشـکاتی 
مواجـه خواهـد بـود، گفـت: وقتـی وزارت ارتباطـات نتوانسـته کانال های ضـد انقاب، 
تروریسـتی و دیـن سـتیز در تلگـرام را فیلتـر کنـد چگونه می خواهـد بـا کانال هایی که 
صرفـا گناهشـان عـدم دریافت مجوز اسـت برخـورد کند. عبدالصمـد خرم آبـادی، دبیر 
کارگـروه تعییـن مصادیـق محتوای مجرمانـه درباره اعـام وزیر ارتباطـات مبنی بر الزام 
کانال هـای خبـری دارای 5 هـزار عضـو در تلگـرام به دریافـت مجوز بر اسـاس مصوبه 
شـورای عالـی فضـای مجـازی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه این کـه تلگـرام از قوانیـن 
جمهـوری اسـامی ایـران تبعیـت نمی کنـد اجـرای ایـن مصوبه شـورای عالـی فضای 
مجـازی در عمـل بـا مشـکل مواجـه خواهـد شـد. وی پاسـخ بـه ایـن کـه کانال ها در 
صـورت عـدم دریافـت مجـوز فیلتر می شـوند؟ ادامـه داد: در حـال حاضر هـزاران کانال 
و گـروه غیـر قانونی ماننـد کانال گروهـک منافقین و سـایر گروهک  های ضـد انقاب، 
تروریسـتی و دیـن سـتیز در تلگرام مشـغول فعالیت هسـتند که غیر قانونی بـودن آن ها 
اظهـر مـن الشـمس اسـت ولـی وزارت ارتباطـات نتوانسـته آن  هـا را فیلتـر کنـد حـاال 
نمی دانـم چگونـه می خواهـد بـا کانال  هایـی که صرفا گناهشـان عـدم دریافـت مجوز 
اسـت برخـورد کنـد. معاون قضایی دادسـتان کل کشـور در امـور فضای مجـازی یادآور 
شـد: دادسـتانی کل کشـور به طـور مکرر دسـتور فیلتر کانال  هـای متعـددی را که علیه 
امنیـت کشـور و مقدسـات اسـامی در تلگـرام فعالیـت می کنند جهـت اجرا بـرای وزیر 
ارتباطـات و معاونانـش ارسـال کرده اسـت ولـی این دسـتورات تاکنـون اجرا نشـده اند. 
برخـی از دسـتورات بیـش از 20 مرتبه بـه وزارت ارتباطات اباغ شـده اند ولـی از اجرای 
آن سـرپیچی شـده اسـت. خرم آبـادی بـا بیـان این کـه برخـی از موضوعات مطـرح در 
شـورای عالـی فضـای مجـازی از مشـکات درجـه چهـارم یـا پنجـم فضـای مجازی 
هسـتند، تصریـح کـرد: ظاهـرا عـده ای می خواهنـد بـا طـرح و تصویـب مسـائل کم 
اهمیـت در شـورای عالـی فضـای مجـازی ایـن شـورای مهـم را از تصمیم گیـری در 
خصـوص مسـائل و مشـکات درجه یک فضـای مجـازی بازدارنـد. وی افـزود: ترویج 
فسـاد و فحشـا و دین سـتیزی در تلگرام و سـایر شـبکه  های اجتماعی بیگانه در کشـور 
فریـاد مـردم و مراجـع عظـام تقلید را نیـز درآورده اسـت و موجب شـده مراجـع عظام و 
علمـا بـه طور مکـرر به مسـئوالن ذی ربـط تذکر بدهنـد اما برخـی مسـئوالن به جای 
این کـه بـه فکر رفع این معضل باشـند مسـائل دسـت چنـدم را مطرح می کننـد. معاون 
دادسـتان کل کشـور بـا اشـاره بـه این کـه در حال حاضر اساسـی ترین مشـکل کشـور 
در فضـای مجـازی، اشـغال ایـن فضا توسـط بیگانگان اسـت، تاکیـد کرد: تـا زمانی که 
فضـای مجـازی کشـور در اشـغال بیگانگان اسـت امیـدی به اجـرای قانـون در فضای 
مجـازی نیسـت و متاسـفانه عـده ای اصـرار دارند کـه فضای مجـازی کشـور همچنان 
در اشـغال بیگانـه باقـی بمانـد چـون منافعشـان در الابالی گـری و بی قانونـی در فضای 
مجازی اسـت. به اعتقاد وی راهکار اساسـی آزاد شـدن فضای مجازی کشـور از اشـغال 
بیگانـگان ایجـاد شـبکه اجتماعی قوی، کارآمد و پرسـرعت بومی اسـت. دبیـر کارگروه 
تعییـن مصادیـق محتـوای مجرمانـه تاکیـد کـرد: وزارت ارتباطات بایـد زمینـه را از هر 
جهـت بـرای ایجـاد و فعالیـت شـبکه  های پیـام رسـان اجتماعـی بومـی فراهـم کنـد، 
چـرا کـه تاکنـون در ایجاد شـبکه  های اجتماعی مسـتقل، بـا کیفیت و پرسـرعت بومی 

وقت کشـی و غفلـت شـده و اهتمـام کافـی به عمـل نیامده اسـت.

بـدون شـک، صـرف بودجـه بـرای مـدارس چـه از نظر 
افزایـش امکانـات و چـه از نظـر برتـر سـاختن محیـط 
فیزیکـی مـدارس می توانـد نتیجه مثبتی داشـته باشـد. 
زیـرا مـدارس محلی هسـتند کـه بـه پـرورش نیرو های 
کارآمـد بـرای آینـده جامعـه کمـک می کنند. بـه تازگی 
مسـئول گروه هوشمند سـازی مدارس در وزارت آموزش 
و  امکانـات  و  بودجـه  کمبـود  بـه  اشـاره  بـا  پـرورش  و 
عـدم آشـنایی معلمان بـا ابـزار فناوری بـه عنـوان موانع 
فرآینـد هوشمندسـازی، از تخصیـص 19 میلیـارد تومان 
بودجـه از طـرف وزارت ارتباطـات برای خریـد تجهیزات 
دوره هـای  برگـزاری  نیـز  و  مـدارس  هوشمند سـازی 
آمـوزش مجـازی بـه معلمـان خبـر داده اسـت. رحمـان 
عیسـی زاده بـا اشـاره بـه مشـکات بودجـه بـه عنـوان 
مانعـی برای هوشمند سـازی بیان کرد: بـرای پیاده کردن 
سیستم هوشمند سـازی پیشـرفته در هر کاس، باید 20 
تـا 40 میلیـون هزینـه کـرد. در واقـع اصـل ایـن هزینه 
مربـوط بـه تبلت هایـی اسـت کـه بچه هـا بایـد بخرنـد 
و یـا مدرسـه در اختیـار آن هـا بگـذارد. بنابرایـن والدیـن 
می تواننـد همـکاری کننـد و تبلت هایـی را کـه می خرند 

بـه کاس بیاورنـد تـا هزینه هـا کاهش یابـد.

نقش دولت در هوشمند سازی مدارس
وی دربـاره نقش دولت در هوشمند سـازی مدارس گفت: 
سیاسـت دولـت در ایـن زمینـه اهمیـت دارد و این که چه 
بودجـه ای را بـرای ما اختصـاص دهد. از طرفـی هم این 
دسـتگاه ها و تجهیزات کـه در کنار آن ها قـرار می گیرند، 
دمـده می شـوند و سرعت شـان کاهـش می یابـد و دچار 
خرابـی می شـوند. بنابراین نمی تـوان ظرف مـدت 15 تا 
20 سـال بـا ایـن روند همـه کاس هـا را هوشـمند کرد. 
مسـئول گروه هوشمند سـازی مدارس در وزارت آموزش 
و پرورش درباره سـطح هوشمند سـازی در سایر کشور ها 
بیـان کـرد: کاس هـای هوشمند سـازی پیشـرفته مـا 
و نمونـه تجهیـزات آن از سیسـتم انگلیـس گرفته شـده 
اسـت، امـا مـا محتـوا را بومـی کرده ایم. بـا این وجـود ما 
از نظـر تکنولـوژی نرم افـزاری و سـخت افزاری چیزی از 
آن ها کـم نداریـم و مشـکل اصلـی ما نسـبت بـه جامعه 
پیشـرفته، سـطح علمـی معلمـان و پرسـنل و همچنین 
کشـور های  در  اسـت.  مدرسـه  تجهیـزات  و  امکانـات 
پیشـرفته محدودیتـی از نظـر تعـداد رایانه وجود نـدارد و 
بـه تعـداد دانش آمـوزان رایانه هسـت، در حالی که سـال 
گذشـته ما برای هـر 100 دانش آمـوز 2,6 رایانه داشـتیم.

 نقش وزارت ارتباطات در 
هوشمند سازی مدارس

عیسـی زاده با اشـاره به نقـش وزارت ارتباطـات و فناوری 
بـا  کـرد:  اظهـار  هوشمند سـازی  فرآینـد  در  اطاعـات 
تفاهم نامـه ای کـه وزارت آمـوزش و پـرورش و ارتباطات 

و فنـاوری اطاعـات داشـتند، وزارت ارتباطات قـول داده 
بودجـه ای نزدیـک بـه 19 میلیـارد تومـان را در جهـت 
هوشمند سـازی تـا قبـل از عیـد بـا اسـتاندارد های مـا 
تبدیـل بـه تجهیـزات کنـد و بـه مـدارس بفرسـتد. البته 
طـرح USO (توسـعه اجبـاری روسـتاها) نیز اسـت اما ما 
نتوانسـتیم در بخـش آمـوزش خدمت قابـل ماحظه ای 
از ارتباطـات بگیریـم. وی دربـاره نحـوه هوشمند سـازی 
مـدارس با بودجه پیشـنهادی توضیـح داد: اگرچـه با این 
بودجـه می توان حـدود 600 کاس هوشـمند پیشـرفته 
درسـت کـرد، امـا می توانیـم بـا حداقـل امکانـات حدود 

7000 کاس هوشـمند داشـته باشـیم.
مسـئول گروه هوشمند سـازی مدارس در وزارت آموزش 
و پرورش در ادامه بیان کرد: پس از گذشـت چهار سـال از 
اجـرای طرح هوشمندسـازی، فهمیدیم یکی از معضات 
اصلـی این اسـت که معلم هـا اسـتفاده از این ابـزار را بلد 
نیسـتند امـا بـا توجه بـه کمبـود بودجـه و این کـه چطور 
بـا ایـن بودجه کـم می تـوان آمـوزش یک میلیـون معلم 
را برعهـده گرفت، یـک دوره مجازی 40 سـاعته تعریف 
کرده ایـم کـه معلم هـا 50 درصـد آشـنایی خـود را با این 

ابزار هوشـمند پیـدا کنند.

دوره  های مجازی برای معلمان
عیسـی زاده بـا بیـان این کـه در حـال حاضـر 140 هـزار 
معلـم درگیـر ایـن دوره مجـازی هسـتند و قـرار اسـت 
ایـن دوره در فاصلـه پنـج هفته تمام شـود، گفـت: در این 

محتـوای آموزشـی، بخشـی مفاهیـم هوشمند سـازی و 
بخشـی مربـوط بـه محتـوای الکترونیـک اسـت و معلم 
بـا مشـاهده آن می توانـد بـا ابزار هـای موجـود کار کند. 
درواقـع مـا آمـوزش را بـه منـزل معلـم برده ایـم و بعـد 
از پنـج هفتـه یـک گواهی بـرای آن ها صـادر شـده و در 
کارتابـل معلـم ثبـت می شـود کـه در حقـوق آن هـا نیز 
تاثیـر دارد. وی در ادامـه بـا بیـان این کـه ایـن دوره بـه 
معلم هـا کمـک می کنـد تا بـا مفاهیـم هوشمندسـازی، 
سـخت افزار ها از جملـه پروژکشـن و تختـه هوشـمند و 
همچنیـن نرم افزار هایـی که تولیـد محتوا می کند، آشـنا 
شـوند، گفـت: در مرحله اول بـه 10 هزار نفر متخصصین 
رایانـه و معاونیـن فنـاوری اجـازه دادیـم تـا بـه بقیه هم 
کمـک کننـد و ایـن افـراد فیلم هایی کـه در مرحلـه اول 
آمـوزش داده شـده بـود را در سـایت گذاشـتند. بنابرایـن 
کننـد.  اسـتفاده  موجـود  محتـوای  از  توانسـتند  برخـی 
مسـئول گروه هوشمند سـازی مدارس در وزارت آموزش 
اجـازه  کشـور  زیرسـاخت  این کـه  بیـان  بـا  پـرورش  و 
نمـی داد بـه یک بـاره بـرای یک میلیـون معلـم آموزش 
بگذاریـم، افـزود: در مرحلـه اول 10 هزار نفـر و در مرحله 
بعـدی 130 هزار نفـر آمـوزش دیده اند و با پایـان مرحله 
دوم، مرحلـه بعدی بـرای همه معلم ها آزاد می شـود. این 
طـرح در آبان مـاه شـروع شـده و دوره اول آن در آذر تمام 
شـد. طی هفته آینده نیز مرحله دوم شـروع شـده و پس از 
ایـن، فرصـت برای کسـانی کـه ایـن دوره را نگذرانده اند 

آغـاز می شـود.

 بودجه 19 میلیاردی وزارت ارتباطات 
برای هوشمند سازی مدارس


