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یادداشت
 سعید    طباطبایی

اینترنت به کالس  های هوشمند ایران راه پیدا می کند

چنـد وقتی اسـت که اصطـالح مدارس و کالس  های هوشـمند در ایران شـنیده می شـود 
امـا هنـوز سیسـتم آموزشـی ایـران بـه خوبـی با این مسـئله خـو نگرفته اسـت امـا بدون 
شـک هوشمند سـازی مـدارس بـا توجه بـه اسـتاندارد های بین المللـی می تواند سیسـتم 
آموزشـی کشـور را متحـول کـرده و نتایـج مثبتـی را بـه دنبـال داشـته باشـد. بـه تازگی 
مسـئول گروه هوشمند سـازی مـدارس در وزارت آمـوزش و پرورش با اشـاره به دگرگونی 
آمـوزش بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ابزار هـای مربوط بـه آن، از لـزوم تولید محتوا 
و بومی سـازی اطالعـات در جهـت بی نیـازی از خارجی هـا سـخن گفتـه اسـت. رحمـان 
عیسـی زاده در پاسـخ بـه ضـرورت هوشمند سـازی مـدارس بـا توجـه بـه حجـم بـاالی 
هزینه هـای آن اظهـار کـرد: این کـه شـما از یک ابـزار فنـاوری اطالعات بـرای آموزش و 
پرورش اسـتفاده کنید بحثی ندارد، زیرا بسـیار روی این موضوع کار شـده و از سـال 1976 
کـه رایانـه آمـد، ایـن تحقیقات شـروع شـده اسـت. البتـه رایانـه در اوایل کار بـرای بحث 
آمـوزش نبـود و کشـور ها تنهـا از آن بـرای کار های آمـاری و دفاعـی اسـتفاده می کردند، 
امـا ایـن ابزار کم کـم اگـر وارد آموزش شـود یادگیـری را متحـول می کنـد. وی در ادامه با 
بیـان این کـه به طـور کلی فنـاوری اطالعـات و ابزار هایـی کـه در زمینه رایانـه ای مطرح 
هسـتند، آمـوزش را دگرگـون کرده انـد، گفـت: با ایـن ابزار می تـوان هـوش دانش آموزان 
را تغییـر داد. دانش آمـوزان قابلیـت یادگیـری دارنـد و اسـتفاده از ابـزار فنـاوری اطالعات 
هـوش آن هـا را افزایـش می دهـد و ایـن موضـوع در تحقیقاتی کـه در دنیا انجام شـده به 
اثبات رسـیده اسـت. مسـئول گروه هوشمند سـازی مـدارس در وزارت آمـوزش و پرورش 
خاطرنشـان کـرد: تکنولـوژی وارد خانه هـا شـده و در دسـت بچه هـا قـرار دارد، بنابرایـن 
اگـر آمـوزش و پرورش یـا هر نهـاد دیگری که امـر فرهنگ سـازی را برعهده دارد سـراغ 
ایـن ابـزار نیایـد، دانش آمـوزان در ایـن فضا گـم می شـوند. بنابراین مـا نیز ایـن ضرورت 
را احسـاس کردیـم کـه از ایـن ابـزار در راسـتای آمـوزش و پـرورش اسـتفاده و بـا بودجه 
موجـود حـدود 20 تا 25 درصد از مدارس را هوشـمند کنیم. عیسـی زاده به ایجـاد کارتابل 
دانش آمـوزان، معلمـان، اولیـا و کارمنـدان آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان دیگر اقـدام در 
جهـت هوشمند سـازی اشـاره و بیـان کرد: بـرای هر کـدام از این افـراد چهار نـوع خدمت 
در زمینـه آمـوزش و پرورش ارائه می شـود. در کارتابـل اولیا، والدین می توانند وارد سـایت 
مدرسـه دانش آمـوزان شـوند، اطالعات فرزنـد خود را در زمینه آموزشـی ببیننـد، یا این که 
معلـم می توانـد نمـره دانش آمـوز را ثبـت کنـد یـا محتوایی را کـه تولیـد کرده قـرار دهد 
تـا دانش آمـوز دسترسـی داشـته باشـد، یـا کارمنـدان آمـوزش و پـرورش در کارتابل خود 
می تواننـد فیـش حقوقـی خـود و وضعیـت حکـم خـود را ببیننـد. وی بـا بیان ایـن که ما 
هوشمند سـازی را بـه فضـای پژوهشـی دانشـگاه بردیـم، گفت: کار هـای زیـادی در این 
زمینـه انجـام شـده اسـت، از جمله همایـش ملی مـدارس هوشـمند در بجنورد کـه اواخر 
سـال گذشـته برگزار شـد و هزار نفر از کل کشـور آمده بودند و 115 مقاله هوشمند سـازی 
ارائه شـد. مسـئول گروه هوشمند سـازی مـدارس در وزارت آموزش و پرورش در پاسـخ به 
چگونگـی حضور اینترنت در کالس های هوشـمند بیان کرد: به کمـک وزارت ارتباطات و 
فنـاوری اطالعات به دنبال شـبکه ملی هسـتیم. ما در بخـش آموزش و پـرورش اینترنت 
نداریـم، اینترانـت یـا اینترنت داخلـی داریم و بـه دنبال این هسـتیم کـه دانش آموز هرچه 
می خواهـد از کشـور خـودش بگیـرد. عیسـی زاده در ادامه با بیـان این که محتـوای ما باید 
طـوری غنـی شـود که نیاز به خارج کشـور نداشـته باشـیم، گفـت: اگر یک میلیـون معلم 
را بـرای تولیـد محتـوا آموزش دهیـم، محتـوای داخل کشـور افزایش می یابـد. همچنین 
معلم هـا بایـد بـا محیط هـای دانشـگاهی و اینترنـت خارج کشـور ارتباط داشـته باشـند و 
همان هـا را بومـی کننـد کـه دانش آمـوز نیـازی به اطالعات خارج کشـور نداشـته باشـد.

مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی به تازگی اعالم 
کرده است که: چک الکترونیکی به بازار ارائه خواهد شد 
و این چک  ها از طریق تلفن همراه صادر شده و کاغذی 
از  که  است  این  چک  این  ویژگی های  البته  نیست؛ 
طریق یک گوشی به گوشی دیگر منتقل می شود. ناصر 
حکیمی در این رابطه گفته است:حجم سامانه هایی که 
زیاد  قدری  به  می کنند  استفاده  بانکی  زمینه  در  مردم 
آن ها  کیفیت  در  خدشه ای  کوچکترین  اگر  که  است 
حساب های  از  سوءاستفاده  و  تقلب  حجم  شود،  ایجاد 
مردم باال رفته و منجر به توقف آن سامانه خواهد شد. 
انجام  کالهبرداری هایی  است  ممکن  البته  افزود:  وی 
شود؛ اما این کالهبرداری ها در نتیجه فریب افراد است 
که  است  حالی  در  این  بانکی؛  سامانه های  اشکال  نه 
شبکه  در  کارت  با  فقط  ماه  در  تومان  میلیارد  هزار   80
شاپرك خرید می شود و دو برابر این مبلغ، پرداخت های 
مدیرکل  می شود.  انجام  ساتنا  سامانه  طریق  از  تجاری 
طریق  از  کرد:  تصریح  بانک مرکزی  اطالعات  فناوری 
به  و  می شود  انجام  تسویه  میزان  همین  به  هم  «پایا» 
اندازه همین مبلغ، تبادالت اشخاص از طریق کارت به 
کارت و حواله جات داریم؛ از سوی دیگر، طرح چکاوك 
انجام  به  و  شد  تکمیل  کشور  بانکی  شعبه  هزار   24 در 
چک  الشه  یا  و  فیزیک  طرح،  این  اجرای  با  و  رسیده 
گردش نمی کند و تصویر آن مبادله می شود و چک ها 
افزود:  حکیمی  است.  پردازش  قابل  کشور  جای  هر  در 
آینده  سال  برنامه  در  که  طرح  این  از  دیگری  بخش 
اجرا خواهد شد، این است که چک الکترونیکی تعریف 
می شود که از طریق گوشی همراه صادر شده و کاغذی 
از  که  است  این  چک  این  ویژگی های  البته  نیست؛ 
طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل می شود و 
این  آیا  که  شد  متوجه  می توان  لحظه  همان  همچنین 
این که  بیان  با  وی  خیر؟  یا  می شود  کار سازی  چک 
دارد؛  امنیتی  واقعه  هزار   50 روز  هر  در  شاپرك  شبکه 
در مورد کارت های اعتباری نیز توضیح داد: در گذشته 
کل مصارف بانک ها صرف بنگاه های بزرگ اقتصادی 
به  که  است  این  مرکزی  بانک  سیاست  اما  می شد؛ 
حرکت  مصرفی  تسهیالت  وام های  سمت  به  تدریج 
کارت های  تسهیالت،  نوع  این  الگوی  بهترین  و  کنیم 
شرایط  در  این که  به  اشاره  با  حکیمی  است.  اعتباری 
 500 حدود  افزود:  هستیم،  بانک ها  اعتباری  تنگنای 
 ،10 اعتباری  کارت های  جمله  از  اعتباری  کارت  هزار 
کار  یک  این  اّما  شده؛  صادر  تومانی  میلیون   50 و   30
این که  بیان  با  وی  یابد.  ادامه  باید  که  است  تدریجی 
و  کارت  به  کارت  جمله  از  ما  بانک های  خدمات  برخی 
نوآوری  باید  کرد:  اضافه  است،  جهان کم نظیر  در  ساتنا 
وارد  و  تجربه  را  کار  و  کسب  مدل های  فرآیند های  در 
فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که 
و  الکترونیک  بانکداری  خطرپذیری  نظر  از  ما  وضعیت 

امنیت، قابل قبول است و نرم افزار های بانکی از امنیت 
رئیس  دیواندری،  علی  همچنین  برخوردارند.  خوبی 
پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: حجم تبادالت مالی 
فیزیکی در سال های گذشته بسیار زیاد و شعب بانک ها 
از  بسیاری  و  شده  خلوت  شعب  اکنون  اّما  بوده؛  شلوغ 
مورد  آن ها  فیزیکی  شعب  می کنند  احساس  بانک ها 
عابرکارت های  نفوذ  ضریب  افزود:  وی  نیست.  نیاز 
از  بیش  جامعه  افراد  بیشتر  و  است  شده  زیاد  بانکی 
حدود  که  است  حالی  در  این  دارند؛  بانکی  کارت  یک 
از  غیر  بستر هایی  در  بانکی  تراکنش های  درصد   90
شعبه انجام می شود، در این میان در آینده نقش شعب 
بانکی تغییر می کند و از درگاه های دریافت و پرداخت 
به مکان هایی برای بازاریابی و فروش خدمات و مذاکره 
این که  به  اشاره  با  دیواندری  می شود.  تبدیل  تجاری 
میلیون  صد  روز  در  ما  بانکی  تراکنش های  مجموع 
کارت،  دارندگان  درصد   99 افزود:  است،  تراکنش 
تاکید  با  وی  ندارند.  بانکی  شعب  به  حضوری  مراجعه 
مدل های  در  فن آوری  و  نوآوری  وارد  باید  بر این که 
کسب و کار شویم، گفت: هنوز از ظرفیت های فناوری 
ارتباطات و اطالعات در کنار صنعت بانکداری به طور 
این که  به  اشاره  با  دیواندری  نکردیم.  استفاده  کامل 
پیش بینی  الکترونیک  بانکداری  برای  خوبی  آینده 
در  الکترونیک  بانکداری  نفوذ  ضریب  گفت:  می کنیم 
سرهنگ  همچنین  است.  رفته  باال  بسیار  کشورمان 
در  هم  فتا  پلیس  حقوقی  معاون  رمضانی،  حسین 

ویژگی های  از  یکی  گفت:  برنامه  این  با  تلفنی  ارتباط 
اصلی فضای سایبر، وابستگی زندگی بشر به این حوزه 
است. وی با اشاره به این که بانکداری الکترونیک یکی 
افزود:  است،  سایبری  فضای  اصلی  فرصت های  از 
که  نرم افزاری  و  سخت افزاری  امکانات  مجموعه 
خدمت  مردم  به  الکترونیک  بانکداری  می شود  موجب 
دهد، در حال توسعه است. رمضانی با بیان این که توجه 
به این حوزه برای حفظ و صیانت از مال مردم ضروری 
بر این که  عالوه  الکترونیک  بانکداری  گفت:  است، 
می رود؛  شمار  به  فرصت  یک  کاربران،  و  مردم  برای 
برای مجریان هم فرصت است و در همه جای جهان 
هر  بنابراین  می کنند؛  استفاده  فرصت  این  از  مجرمان 
باشد  بیشتر  الکترونیک  بانکداری  حوزه  در  امنیت  قدر 
 370 از  بیش  افزود:  وی  می شود.  بیشتر  مردم  اعتماد 
و  است  کشورمان  مردم  دست  در  بانکی  کارت  میلیون 
بیشترین  البته  داریم؛  فروش  پایانه  میلیون   4 از  بیش 
در  جرایم  از  درصد   50 و  است  مالی  جرایم،  در  انگیزه 
کالهبرداری  های  و  غیرمجاز  برداشت  های  حوزه های 
اینترنتی انجام می شود. معاون حقوقی پلیس فتا افزود: 
بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و 
بانک  های عامل هم رعایت می کنند؛ اّما تا رسیدن به 
نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم؛ بر این اساس دولت 
و مجلس در قانون بودجه سال 95 تصویب کردند که 
الکترونیک  بانکداری  تراکنش های  درآمد  از  درصد   2

برای امنیت هزینه شود.

چک الکترونیکی به بازار ارائه خواهد شد و این چک  ها از طریق تلفن همراه صادر شده و کاغذی 
نیست؛ البته ویژگی های این چک این است که از طریق یک گوشی به گوشی دیگر منتقل می شود

چک الکترونیکی به بازار می آید
بیش از 370 میلیون کارت بانکی در دست مردم کشورمان است


