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پنجره

یک مقام مسوول در شرکت نفت اعالم کرد
اتصال کارت های بانکی به کارت سوخت 

معطل وزارت ارتباطات
 یک مقام مس��وول در ش��رکت ملی پخش فرآوردهای نفتی از 
آخرین وضعیت کارت های سوخت چند منظوره توضیحاتی ارایه داد.

خبرآنالین - این مقام مس��وول در خصوص آخرین وضعیت 
کارت هایی چند منظوره سوخت گفت: قرار بود سال گذشته قبل از 
انجام سهمیه بندی بنزین کارت هایی چند منظوره که هم در قالب 

عابر بانک و هم در قالب کارت طراحی شود.
او ادامه داد: این کارت های هوشمند جدید به مرور زمان و بر پایه 
نیاز شخصی افراد قرار بود جایگزین کارت های قبلی شود و به هیچ 

وجه نیازی به تعویض اجباری کارت های قدیمی  نبود.
این مقام مسوول در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان 
اینکه هنوز زمان بندی نهایی اعمال این تغییرات نهایی نشده است، 
اظهار کرد: در نسل جدید کارت های هوشمند سوخت ضریب ایمنی 
)امنیت شبکه( کارت به میزان قابل توجه ای افزایش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
آمادگی این را دارد که تا اقدامات و فرآیند انجام این کار فراهم شود 
ولی وزارت ارتباطات هنوز زیر ساخت های الزم را برای انجام این نوع 

کارت های سوخت چند منظوره فراهم نکرده است.

انتقاد از تأخیر
 در راه  اندازی سامانه امالک و اسکان

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: الزمه اصلی ساماندهی 
خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه امالک و اسکان کشور 
است، اما متأسفانه بعد از گذشت دو ماه این سامانه هنوز عملیاتی 

نشده است.
خانه ملت - مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس 
بر لزوم تسریع در روند ساماندهی خانه های خالی در کشور تأکید 
کرد و گفت: متأس��فانه در ش��رایط کنونی فرآیند تولید و ایجاد 
زیرساخت های نرم افزاری و نظارتی برای ساماندهی این مساکن به 
کندی و آهستگی طی می شود. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس 
شورای اسالمی  ادامه داد: الزمه اصلی ساماندهی خانه های خالی در 
کشور، راه اندازی سامانه امالک و اسکان کشور است، خوشبختانه 
این مساله محقق شد و در اسفند ماه سال گذشته، سامانه مذکور 

توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی واگذار شد.
وی گفت: متأسفانه با وجود گذش��ت حدود دو ماه از واگذاری 
سامانه امالک و اسکان به سازمان امور مالیاتی، این سامانه هنوز 
جنبه عملیاتی به خود نگرفته است، برخی کارشناسان علت عدم 
راه اندازی این سامانه را عدم ارایه اطالعات ملکی از سوی سازمان 
ثبت اس��ناد اعالم می کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم، 
ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن را ضروری 
دانست و گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارها حدود دو و نیم 
میلیون تا سه میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود 
دارد، حال در وضعیت فعلی قطعا دولت برای کسری بودجه مواجه 
خواهد شد، از این رو قطعا اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند 
در تأمین بودجه اثرگذار باشد. وی گفت: از طرف دیگر با ساماندهی 
خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن، بخشی از این واحدها 
به بازار تزریق خواهد شد که این مساله موجب افزایش عرضه مسکن 

و کاهش قیمت ها در بازار می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به طور حتم وزارت 
راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان اسناد باید نسبت به 
عملیاتی کردن سامانه امالک اقدام کنند تا برخی مالکان سودجو 

دیگر نتوانند با احتکار مسکن به سودهای کالن دست یابند.

پلیس فتا: باندهای تبهکار پشت ابتذال
 در فضای مجازی هستند

رییس پلیس فتا ناجا گفت: باندهای تبه��کاری و مجرمانه در 
خارج از کش��ور نیز با اجیر کردن افرادی شناخته شده در فضای 

مجازی سعی در گسترش فرهنگ ابتذال دارند.
پلیس - سردار وحید مجید رییس پلیس فتا ناجا اظهار کرد: در 
پی شیوع ویروس کرونا در کشور و به دنبال آن رعایت توصیه های 
بهداشتی مبنی بر پرهیز از ترددهای غیر ضروری و در خانه ماندن 
و با توجه ب��ه روی آوردن هموطنان به فض��ای مجازی به منظور 
سپری کردن ساعاتی که در منزل هستند، متأسفانه شاهد رواج 
ناهنجاری های اخالقی در این فضا و به طبع سوءاستفاده مجرمان 

از این شرایط به وجود آمده هستیم.
وی ادامه داد: باندهای تبهکاری و مجرمانه در خارج از کش��ور 
نیز با اجیر کردن افرادی شناخته شده در فضای مجازی سعی در 
گسترش فرهنگ ابتذال دارند و همچنین بهره برداری اقتصادی 
با دایر کردن س��ایت های غیراخالقی دارند که پلیس فتا و سایر 
نهادهای امنیتی در کش��ور ضمن رصد دقیق رفتار مجرمانه این 

گروه ها و اشخاص برابر قانون با آن ها برخورد خواهد کرد.
رییس پلیس فتا ناجا تاکید ک��رد: با توجه به ایجاد بس��تر وقوع 
رفتارهای مجرمانه و هنجارش��کنی ها که عمدتاً منشأ آن در خارج 
از کش��ور اس��ت، پلیس اینترپل در راس��تای اس��ترداد مجرمان و 
مسدودسازی صفحات مجرمانه این افراد اقدامات الزم را انجام و در 
حال پیگیری است. سردار مجید همچنین با بیان سوءاستفاده این 
افراد از نام و اعتبار چهره های شناخته شده و فعال در حوزه سایبر داخل 
کشور در پیشبرد مقاصد شوم و مجرمانه خود، به کلیه فعاالن حوزه 
سایبر و دارندگان صفحات پربیننده در داخل کشور توصیه کرد: توجه 
داشته باشید که به هیچ عنوان بستر وقوع اقدامات مجرمانه را به صورت 
خواسته یا ناخواسته فراهم نکنید و پایبندی به قوانین و هنجارهای 
پذیرفته شده و مقبول هموطنان به اخالقیات را رعایت کنید در غیر 
این صورت به منظور حفظ شأن و کرامت خانواده های ایرانی افرادی که 
قوانین را رعایت نکنند با آن ها برخورد قانونی می شود. رییس پلیس فتا 
ناجا گفت: اولویت اصلی پلیس فتا در برخورد با هنجارشکنان داخلی 
که به صورت عمدی و غیر عمدی در دام این افراد قرار گرفته اند امر 
به معروف و ارشاد است چه بس��ا در این رابطه تعدادی از چهره های 
شناخته شده و فعال در عرصه سایبری مورد ارشاد و راهنمایی قرار 
گرفته اند. سردار مجید با بیان اینکه در حال حاضر شاهد همکاری و 
تعامل مناسب دستگاه قضائی هستیم، عنوان کرد: در صورت رؤیت 
موارد مجرمانه و یا ارتکاب مجدد جرم توس��ط افراد، برابر ماده ۶۳۸ 
قانون مجازات اسالمی  با این افراد که سالمت اخالقی و روانی جامعه 
و به خصوص جوانان را تهدید می کنند، برخورد قانونی خواهد شد. 
وی با بیان اینکه مخاطبان جریانات در فضای مجازی عمدتاً جوانان و 
نوجوانان هستند از تمامی  والدین درخواست کرد: نظارت مستمری بر 
عملکرد سایبری فرزندان خود داشته باشند و استفاده صحیح از فضای 
مجازی را به آنها بیاموزند. سردار مجید در پایان تاکید کرد: هموطنان 
عزیز می توانند در صورت نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی و گزارش موارد 
مشکوک از طریق سایت پلیس فتا قسمت ثبت گزارشات مردمی  برای 

تسریع در رسیدگی اقدام کنند.
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مهر - مح مدجواد آذری جهرمی  در حکمی  سعید کریم زاده را به عنوان »عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت« منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:  نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و با استناد به ماده ۱۶ اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی  عادی صاحبان 

سهام شرکت ارتباطات زیرساخت، به موجب این حکم جنابعالی را به مدت دو سال به سمت »عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت« منصوب می کنم.

در پاسخ به گله کاربران از کندی سرعت

زیرساخت: مشکل اینترنت موبایل از اشباع فرکانسی است

دریچه

سامانه حقوق و دستمزد 
هنوز بالتکلیف است

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: با 
وجود گذش��ت نیمی از زمان اجرای قانون برنامه ششم 
دولت هن��وز اقدامی  ب��رای راه اندازی س��امانه حقوق و 

دستمزد انجام نداده است.
فارس - نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد و کالت 
در مجلس، با تأکید بر لزوم شفاف س��ازی در پرداخت 
حقوق ها گفت: با وجود گذش��ت نیم��ی  از زمان اجرای 
قانون برنامه شش��م و همچنی��ن تأکید ای��ن قانون بر 
راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد هنوز اقدامی  از سوی 

دولت برای این کار صورت نگرفته است.
وی افزود: با توجه به عدم راه اندازی س��امانه حقوق و 
دستمزد ابهامات در مورد پرداخت ها همچنان ادامه دارد 
و این روند به استمرار پرداخت حقوق های نجومی کمک 
می کند. عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اظهار 
داشت: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری بر شفافیت 
از جمله در پرداخت حقوق ه��ا، عدم اقدامات الزم برای 
این موضوع در مغایرت با فرمایشات رهبر معظم انقالب 

نیز هست.
پژمانفر خاطرنش��ان ک��رد: در مجلس ه��م با وجود 
این که پیش از این بنا بود س��امانه ای برای ثبت حقوق 
نمایندگان راه اندازی شود، اما هنوز اقدامی  در این زمینه 

صورت نگرفته است.

تذکر به سایت دیوار
 برای درج آگهی غیرقانونی

فرمان��ده ی��گان حفاظ��ت وزارت می��راث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دس��تی از برخورد قانونی با تخلف 
صورت گرفته در س��ایت دیوار پیرو اقدام به انتشار غیر 

قانونی آگهی فروش ظرف »ریتون«، خبر داد.
ایلن�ا - س��ردار امی��ر رحمت الهی گف��ت: در ادامه 
برخوردهای ی��گان حفاظت با متخلفان و س��وداگران 
عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی، پس از اطالع 
از درج آگهی تبلیغ ف��روش غیرقانونی ریتون متعلق به 
دوره هخامنش��ی در س��ایت دیوار، بالفاصله موضوع با 
هدف شناس��ایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار 

اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت.
وی افزود: پس از احراز صحت خبر با هماهنگی مبادی 
ذیربط، ضمن مس��دود کردن لینک آگهی تبلیغ مورد 
نظر، نس��بت به اعالم تذکر در رابطه ب��ا ممنوعیت های 
قانونی مربوطه به مس��وولین س��ایت دی��وار از طریق 
سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور 
اقدام شد. این مقام ارشد انتظامی گفت: یگان حفاظت 
از میراث فرهنگی در راس��تای تامی��ن امنیت فرهنگ 
کهن و باستانی ایران همکاری مس��تمری با پلیس فتا، 
دادستانی و قوه قضائیه دارد و هر گونه اقدام غیر قانونی 
در فضای مجازی که تاریخ و تمدن کشورمان را تهدید 
نماید با بهره گیری از سامانه های برخط در اقدامی  سریع 

سودجویان را از دستیابی به مطامع خود باز می دارد.
سردار رحمت الهی در خاتمه از شهروندان درخواست 
کرد پلیس را در حفظ اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی 
که متعلق به همه ایرانیان و نسل های بعدی است یاری 
کنند و اخبار مربوط به میراث فرهنگی را به شماره تلفن 
)۰۹۶۶۲ � سامانه جامع پاسخگویی و ارتباطات مردمی 
 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(  که 

به طور ۲۴ ساعته فعال است، اطالع دهند.

پلیس فتا:  مراقب اعتیاد اینترنتی 
دانش آموزان باشید

سرپرس��ت اداره پیش��گیری از جرایم سایبری مرکز 
تشخیص و پیشگیری پلیس فتای ناجا نسبت به اعتیاد 

اینترنتی دانش آموزان در شرایط کرونا هشدار داد.
پلیس - س��رگرد حام��د محمدی سپاس��ی با بیان 
تعطیلی مدارس در ایام ش��یوع کرونا و حضور بیش��تر 
دانش آموزان در فضای مجازی گف��ت: در پی تعطیلی 
مدارس و در خانه ماندن دانش آم��وزان و آموزش از راه 
دور و آنالین شاهد افزایش استفاده از اینترنت و فضای 
مجازی از سوی دانش آموزان هستیم که این امر عالوه بر 
آسیب های جسمانی می تواند آسیب های روانی نیز در 
پی داشته باش��د که اعتیاد اینترنتی یکی از آسیب های 
روانی این امر اس��ت. وی افزود: عدم کنترل زمان، تأثیر 
منفی بر دیگ��ر بخش های زندگ��ی، بی اهمیتی به گذر 
زمان، تمایل و عالقه شدید به چت و بازی های آنالین، 
پناه بردن به اینترنت در هنگام بروز مشکالت، احساسات 
چندگانه، اس��ترس و اضطراب و... از نش��انه های اعتیاد 
اینترنتی اس��ت. سپاس��ی ادامه داد: زمانی که کودکان 
ما دو یا س��ه مورد از این عالئم را از خود بروز دهند باید 
گفت در آستانه اعتیاد اینترنتی قرارگرفته اند، لذا داشتن 
برنامه برای محدودسازی استفاده آن ها از اینترنت یک 
ضرورت اس��ت. به گفته سرپرس��ت اداره پیشگیری از 
جرایم سایبری مرکز تش��خیص و پیشگیری پلیس فتا 
ناجا، آموزش از راه دور و آنالین نباید به گونه ای باش��د 
که تمام وق��ت دانش آموزان در فضای مج��ازی بگذرد، 
ازاین رو هم معلم��ان و ه��م خانواده های بای��د به این 
موضوع توجه داشته باشند که این آموزش باید محدود 
به زمان مشخصی باشد، تا دانش آموزان باقی وقت خود 
را در فضای حقیقی بگذرانند و به ام��وری بپردازند که 
ارتباطی با فضای مجازی نداشته باشد. سپاسی یادآور 
شد: مثاًل ارسال سؤاالت و پاسخ آن ها نباید کاماًل آنالین 
باشد، بلکه می توان س��ؤاالت را برای آن ها ارسال کرد و 
جواب را در قالب تصویر پاسخ داده ش��ده بر روی برگه با 
خط خود دانش آموز درخواس��ت کرد. این امر می تواند 
زمان اس��تفاده کودکان از اینترنت را کاهش دهد. وی 
تأکید کرد: در این دوران نباید ب��ا توجه به کرونا اعتیاد 
اینترنت��ی در دانش آم��وزان را نادیده گرف��ت، چراکه 
گرفتاری دانش آموزان به اعیت��اد اینترنتی می تواند در 
آینده مشکالت جدی را برای والدین، سیستم آموزش 
و جامعه به ب��اور آورد. سرپرس��ت اداره پیش��گیری از 
جرایم سایبری مرکز تش��خیص و پیشگیری پلیس فتا 
ناجا همچنین از رسانه ملی درخواست کرد در خصوص 
اعتیاد اینترنتی دانش آموزان ورود جدی و خانواده ها را 

با این تهدید پنهان آشنا کند.

از روز گذش��ته تاکنون برخی از کاربران موبایل نس��بت به افت کیفیت 
اینترنت گالیه مندند؛ با این وجود شرکت زیرساخت اعالم می کند مشکل 

از جانب ما نیست و از فرکانس است.
مهر - افت کیفیت اینترنت در ش��بکه اپراتورهای همراه از روز گذشته 
تاکنون موجب انتقادات برخی از کاربران ش��ده و کاربران در نقاط مختلف 
کشور به خصوص شهرهای بزرگ، اذعان دارند که کیفیت اینترنت و سرعت 

آپلود و دانلودشان به مراتب ضعیف تر از قبل شده است.
با این وجود پیگیری ها از ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، وجود مشکل 

زیرساختی در شبکه ارتباطی کشور را تأیید نمی کند.
سجاد بنابی، نایب رییس هیات مدیره ش��رکت ارتباطات زیرساخت در 
پاسخ به بروز این مشکل اظهار داش��ت: ما طی دیروز و امروز هیچ قطعی و 

اختاللی در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور نداشتیم.
وی در مورد اینکه آیا گزارش��ی از افت کیفی��ت اینترنت موبایل دریافت 
کرده است یا نه، گفت: افت کیفیت از س��مت شرکت ارتباطات زیرساخت 

نیست.
این مقام مسوول در ش��رکت ارتباطات زیرساخت در مورد اینکه مشکل 
مربوط به س��رعت اینترنت موبایل کاربران به چه دلیلی است، توضیح داد: 
مش��کل اینترنت موبایل اش��باع فرکانس��ی بعضی از دکل های مخابراتی 

می تواند باشد که با افزایش فضای فرکانسی قابل حل خواهد بود.
مطابق اعالم وزارت ارتباطات، میزان اس��تفاده کارب��ران از اینترنت در 
کش��ور از ابتدای ش��یوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲ برابر رشد داشته 
اس��ت و به تبع آن موضوع س��رعت و کیفیت اینترن��ت از جمله مهمترین 
مطالبات کاربران در این روزها اس��ت که از طریق شبکه های اجتماعی به 

وزیر ارتباطات منعکس می شود.

بررسی س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز نش��ان می دهد که میزان 
شکایت کاربران از سرویس اینترنت نس��بت به قبل از شیوع کرونا افزایش 
چشمگیری داشته اس��ت. به نحوی که تعداد تماس های کاربران با سامانه 
ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به 
زمان مشابه در سال گذش��ته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت های 

ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.
در این زمینه وزارت ارتباطات نبود منابع فرکانسی به دلیل افزایش میزان 
استفاده از اینترنت در دوران کرونا را، دلیل مشکالت کیفیت اینترنت عنوان 
کرده است و از سازمان صدا و سیما می خواهد که باندهای فرکانسی ۷۰۰ 
و ۸۰۰ مگاهرتز را که هم اکنون در اختیار این س��ازمان است، برای توسعه 

شبکه تلفن همراه در اختیار این وزارتخانه بگذارد.
با این حال برخی کارشناس��ان و منتق��دان عملک��رد وزارت ارتباطات، 
معتقدند که استفاده از باند فرکانسی مورد نظر وزیر ارتباطات برای توسعه 
ظرفیت ش��بکه موبایل زمان بر بوده، به بحران کرونا نمی رس��د و نیازمند 
س��رمایه گذاری اس��ت. در حالی که کاربران هم اکنون با مشکل کیفیت و 
سرعت اینترنت مواجه هستند. از این گذش��ته بخشی از مشکالت مربوط 
به اینترنت، به اینترنت ثابت مربوط می شود که فرکانس نمی تواند راه حل 

مناسبی برای آن باشد.

از سوی جمعی از فعاالن پویانمایی کشور انجام شد

نامه به رییس جمهور و انتقاد از کندی اینترنت ثابت

نامه

فعاالن پویانمایی کشور در نامه ای به رییس جمهور، از کم کاری وزارت 
ارتباطات که به چالش��ی جدی در راه رشد انیمیش��ن کشور تبدیل شده 

انتقاد کردند.
آنا - هنرمن��دان انیماتور و فعاالن انجمن صنف پویانمایی کش��ور در 
نامه ای سرگش��اده به رییس جمه��ور، از بی توجهی و ک��م کاری وزارت 
ارتباطات در ایجاد و خدمات دهی بر بس��تر اینترن��ت ثابت انتقاد و اعالم 
کردند ضعف در این زیرساخت، به چالش��ی جدی در راه رشد انیمیشن 

کشور تبدیل شده است.
انجمن صنفی انیمیش��ن ای��ران در این مکت��وب، تع��داد ۱۲۳ نفر از 
هنرمندان و فعاالن بخش پویانمایی کشور به ضعف شدید اینترنت ثابت 
برای ادامه فعالیت و جهش تولیدات انیمیش��ن اشاره داشته و توجه ویژه 
ریاس��ت جمهوری محترم و وزارت ارتباطات را در این خصوص خواستار 

شدند.
متن نامه هنرمندان انیماتور به این ش��رح اس��ت: جامعه هنرمندان و 
فعاالن صنف انیمیش��ن ایران اعتقاد دارد که تولید، تنها یک واژه نیست، 
بلکه هدفی واال و چشم اندازی برای توسعه ملی است که هر ساله به شکلی 
بیان و بر آن تاکید می شود و امسال نیز در قالب عنوان جهش تولید مطرح 

شده است.
بدون تعصب و رویاپردازی باید تاکید کرد که این هنر، که هم اکنون به 
سمت صنعتی شدن پیش می رود، از ظرفیت باالیی برای کارآفرینی، تولید 
و ورود به بازارهای جهانی برخوردار است و با توجه به پشتوانه فرهنگ و 

ادبیات غنی ایرانی/اس��المی، صنعت انیمیشن کشور می تواند با ارزآوری 
قابل توجه، به سمت اقتصاد بی نیاز و غیروابسته به نفت گام بردارد.

جناب رییس جمهور! در دوران شیوع ویروس کرونا و روزهای قرنطینه 
که ش��اهد کم رنگ ش��دن تولید و یا تعطیلی اجباری بسیاری از مشاغل 
بودیم، صنعت انیمیش��ن کش��ور که به ذات خود صنعتی مدرن و به روز 
است، با استفاده از روش های نوین دورکاری به حیات خود ادامه داده است 
اما در کمال تاسف، در این مسیر زیرساخت ارتباطی نامناسب به چالشی 
جدی در راه رشد انیمیشن کشور تبدیل شده است. توسعه و پیشرفت این 
هنر ارتباط مستقیمی  با بهره مندی از اینترنت ثابت سریع و با پهنای باند 
متناسب با تولیدات پرحجم و س��نگین انیمیشنی دارد که درحال حاضر 
زیرساخت اینترنت ثابت برای تقویت صنعت انیمیشن کشور به هیچ وجه 

از این ویژگی ها برخوردار نیست.
حال با توجه به شرایط فعلی و در زمانی که علیرغم مشکالت به وجود 
آمده می توان مسیر توسعه تولید انیمیشن را با قدرت بیشتری طی کرد، 

نکات زیر را برای برون رفت از وضعیت موجود پیشنهاد می کنیم:
۱. تنها راه تس��هیل ارتباط می��ان اعضای تولیدکننده انیمیش��ن و به 
حداقل رساندن رفت و آمد به محل کار، استفاده از اینترنت ثابت با سرعت 
و پهنای باند باال و ارزان قیمت اس��ت. س��رعت، حج��م مصرفی و قیمت 
باالی اینترنت ثابت خانگی در حال حاضر، تناس��بی ب��ا جنس تولیدات 
انیمیشن ندارند. تقویت خدمات اینترنت ثابت در مقابل اینترنت مبتنی 
بر داده همراه، رویکرد منطقی و اصولی است که باید در این دوران مورد 

توجه قرار گیرد.
۲. این روزها بحث استفاده از فرکانس های صدا و سیما برای افزایش سرعت 
اینترنت همراه مطرح است. اگر سازمان صدا و سیما فرکانسی خالی در اختیار 
دارد چرا از آن برای راه اندازی شبکه مستقل انیمیشن کشور که سال هاست 
مطالبه جامعه تولیدکنندگان این رش��ته است استفاده نش��ود؟ از آن جا که 
این سازمان، هم اکنون بزرگترین س��فارش دهنده انیمیشن در کشور است، 
تخصیص منابع الزم برای راه اندازی ش��بکه ای اختصاصی برای انیمیش��ن، 
می تواند در زمان های بحرانی مانند شرایط فعلی، فرصتی بی نظیر برای تولید 

و نشر محتوای بصری با کیفیت و در استانداردهای فنی جهانی فراهم آورد.
۳. ابزار اصلی تولید انیمیش��ن، کامپیوتر و سخت افزارهای مرتبط این 
حرفه هستند که طی چند سال گذش��ته  با رشد بی سابقه قیمت در بازار 
داخلی روبرو بوده اند. مس��اعدت وزارت صمت ب��رای واردات تجهیزات و 
سخت افزارهای مرتبط با ارز دولتی، کمک بزرگی به پایین آوردن هزینه 

تولید و ارتقای سطح کیفی این صنعت خواهد بود.
۴. تامی��ن منابع مالی و س��رمایه در گردش ش��رکت های تولیدکننده 
انیمیشن، می تواند از طریق مس��یرهای بانکی مناسب همچون وام های 
قرض الحسنه تسهیل شود و در این میان شایسته است دولت محترم نیز 
در امر کارآفرینی و ارزآوری در صنعت انیمیش��ن مشارکت کند. دستور 

مساعدت حضرت عالی در این زمینه راهگشا خواهد بود.
در پایان توفی��ق روزافزون جنابعال��ی را در ایام مبارک م��اه رمضان از 

خداوند متعال خواستاریم.

معاون وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد:

رایزنی با وزارت ارتباطات برای تولید یا واردات تبلت

وزیر آموزش و پرورش:

اصراری به خرید موبایل برای »شاد« نیست

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از طرح ساخت یا وارد کردن 
تبلت دانش آموزی و آماده شدن سیم کارت های دانش آموزی با همکاری وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات خبر داد.
فارس - علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
در برنامه سیمای خانواده با تبریک هفته معلم، اظهار کرد:  هفته معلم را هر سال به صورت 
نمادین از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت برگزار می کنیم اما معتقدیم هر روز و هر هفته از سال با نام 
معلمان پیوند خورده است؛ امسال شرایط ویژه به دلیل وجود کرونا در کشور داریم و در کنار 

جبهه سالمت، معلمان در جبهه آموزشی ایفای نقش می کنند.
وی با بیان نامگذاری روزهای هفته معلم، افزود: هفته معلم با یاد شهید مطهری در روز 
۱۲ اردیبهشت آغاز می شود و امسال نیز این روز با عنوان »شهید مطهری و اسوه معلمی« 

نامگذاری شده است و امروز هم بحث نقش معلم را در گام دوم انقالب داریم.
الهیار ترکمن با بیان اینکه امسال تمام برنامه های هفته معلم حول برنامه های مجازی 
و ویدئوکنفرانسی اس��ت، ادامه داد: به عنوان مثال وزیر آموزش و پرورش روز پنج شنبه 

گذشته دیدار ویدئوکنفرانسی با نماینده معلمان نمونه داشت و آنها دغدغه های خود را 
مطرح کردند.

وی درباره سامانه »شاد«، گفت: کشور ایران، کشور گسترده ای است و پوشش تحصیلی 
همه دانش آموزان برای ما اهمیت دارد؛ کرونا تهدیداتی را داشت اما در کنار آن، فرصت هایی 

را برنامه ریزان ایجاد کرد که یکی از آنها، ابزار مجازی در کنار ابزار رسمی  است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: با همکاری اپراتور 
همراه اول، کار بسیار گسترده ای آغاز شد چرا که باید ۱۵ میلیون دانش آموز به یک میلیون 
فرهنگی مرتبط می شدند و در چند روز اول ۲ میلیارد پیام رد و بدل شد و شاید بزرگترین 

پیام رسان کشور محسوب شود. 
وی با بیان مشکالت سامانه »شاد« گفت: برخی مشکالت مانند رد و بدل نشدن یک 
محتوا و غیره وجود دارد که در یک کارگروهی به صورت مدوام مشکالت رصد و بررسی 

می شود.
الهیار ترکمن درباره مناطقی که دسترس��ی ب��ه اینترنت ندارند، اظه��ار کرد: در این 

مناطق از طریق ش��بکه های تلویزیون اس��تانی، رادیویی، ارس��ال ج��زوه و درس نامه 
بین دانش آموزان، تدریس انجام می ش��ود و در جاهایی که طب��ق پروتکل های وزارت 
 بهداشت س��فید اعالم ش��ده اس��ت با پیش بینی اس��تانداردها، کالس های حضوری

 برگزار می شود.
وی درباره پوشش دانش آموزان در »ش��اد«، گفت: اگر آن مسایلی که در حین اجرا و 
استقرار وجود دارد، حل و فصل شود، پیش بینی می شود که بیش از ۸۵ درصد دانش آموزان 

می توانند از »شاد« استفاده کنند. 
الهیار ترکمن افزود: برای حل مشکل نداشتن تلفن همراه برای دانش آموزان جهت ورود 
به سامانه شاد، شاید نتوانیم در کوتاه مدت ورود کنیم اما برای بازه میان مدت می تواند حل 

و فصل شود و در این راستا تمهیداتی را پیش بینی کردیم.
وی ادامه داد: با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای ساخت یا وارد کردن تبلت های 
دانش آموزی در حال رایزنی و همکاری هستیم تا بتوانیم برای دانش آموزان پیش بینی 

کنیم.

وزیر آموزش و پرورش از ایجاد ظرفیت برگزاری امتحانات در سامانه »شاد« خبر داد و 
گفت: تصمیمی بر شروع سال تحصیلی آینده از شهریور نداریم.

فارس - محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه تیتر امشب شبکه خبر 
با تبریک هفته معلم، اظهار کرد: کرونا موجب شد که همه مجموعه های آموزشی به فکر 
روش های دیگری باشند و در این دوره شاهد خالقیت های کم نظیری از سوی فرهنگیان 
بودیم و برای اینکه دانش آموزان از آموختن محروم نباشند، کار و تالش کردند؛ کرونا پدیده 
جهانی است و همه کشورهای مورد داوری قرار می گیرند و فکر می کنم معلمان ما از این 

آزمون به خوبی بیرون آمدند.
وی درباره ایجاد شبکه آموزشی دانش آموزان)شاد( با طرح این پرسش که چرا سراغ 
این کار رفتیم، گفت: هر کار جدیدی برای متولیان امر با مشکالت روبه رو است؟ اما چرا به 
استقبال مشکالت رفتیم؟ وقتی تعطیالت طوالنی می شود باید تدبیر کنیم و نمی توان به 
فرصت و زمان جوانان بی اعتنا باشیم؛ آنها ۷۰ درصد محتوا را دریافت کردند و نباید مابقی 

دوره آموزشی آسیب ببیند.
حاجی میرزایی اضافه کرد: در ابتدا برای حل این مشکل از طریق تلویزیون اقدام کردیم 
که راهگشا و تأثیرگذار بود و بیش از ۲۷ میلیون بار آموزش های شبکه های ۴ و ۷  بارگذاری 
شده است که به غیر از مشاهده مستقیم است؛ ولی این ارتباطات تعاملی نیست یعنی امکان 
تکلیف دادن و تکلیف گرفتن، پاسخ به ابهامات دانش آموزان دادن و ایجاد روابط گرم بین 

دانش آموز و معلم فراهم نیست.
وی با بیان اینکه آینده جهان به سمت آموزش های الکترونیکی می رود، گفت: موضوع 
آموزش های الکترونیکی در دوره ای آغاز شد اما مجال این کار فراهم نشد و هنوز دستاورد 
روشنی نداریم ولی در شرایط فعلی الزم بود که ارتباط بین دانش آموز و معلم شکل بگیرد و 
امکان این باشد که معلم به دانش آموزان درس بدهد و تعامل دو طرفه باشد و برای این کار 

برنامه اختصاصی برای آموزش و پرورش طراحی شد.
 از همان اول به مشکالت شاد واقف بودیم

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از همان اول به مش��کالت شاد واقف بودیم، اظهار 
کرد: برخی می گفتند اول باید »ش��اد« را تس��ت می کردید ولی فرصت نداشتیم و باید 
دوره آموزشی انجام ش��ود و محتوا به دانش آموزان برسد؛ در حقیقت با قبول مشکالت 

وارد کار شدیم.
وی درباره تعداد دانش آموزان عضو شده در سامانه آموزشی دانش آموزان)شاد( افزود: 
بیش از ۱۰ میلیون دانش آموز از مجموع ۱۵ میلیون دانش آموز کشور عضو »شاد« شده اند 

و البته یک میلیون نوآموز پیش دبستانی داریم.
حاجی میرزایی به ترافیک روزانه تعامالت پرداخت و گفت: بیش از ۷ میلیون نفر در طول 

روز در سامانه آموزشی دانش آموزان)شاد( فعال هستند و کار می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که »برخی مردم گله می کنند که فایل ها باز نمی شود؟ آیا 
مربوط به زیرساخت است یا اینترنت«، ادامه داد: همه این مسایل هست و به تدریج بررسی 
شده و حل می شود ولی ما چون مصمم هس��تیم همان ترکیبی که در کالس و مدرسه 
هست در فضای مجازی باشد، یکجایی باید اعتبارسنجی شود و قرار گرفتن اینها با مسایل 

و مشکالتی همراه بود.
وزیر آموزش و پرورش افزود: بعضی جاها ممکن است سرعت اینترنت کافی نباشد ولی 
گروه فنی اطمینان داده است که سرعت بارگذاری دانلود و آپلود از نمونه های خارجی مثل 

واتس آپ و تلگرام بیشتر خواهد بود و در این چند روز بیشتر مشکالت کمتر شده است. 
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد معلمان در شاد حضور دارند، توضیح داد: مرکز تلفن »شاد« 
با ۱۰۰ اپراتور فعال است که اش��کاالت را از خانواده ها دریافت می کنند و لیست کرده و 
بررسی می شود تا حل و فصل شود؛  یک مشکل این است که یک عده اینترنت ندارند یا 

ابزار الزم را ندارند. 
 هیچ اصراری به خرید گوشی همراه نداریم

حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه این کار را برای کمک به خانواده و حمایت از دانش آموزان 
انجام دادیم و قصد اذیت کردن نداریم، گفت: هیچ اصراری به خرید گوشی همراه نداریم و 
برای آموزش دانش آموزانی که امکانات حضور در »شاد« را ندارند، برنامه ریزی می کنیم؛ ما 
مسؤول آموزش هستیم و بر این اساس  به مدیران مأموریت دادیم تا بررسی کنند که چه 

تعداد دانش آموز تحت پوشش »شاد« هستند و چه تعداد تحت پوشش نیستند.
وی اضافه کرد: برای دانش آموزانی که به اینترنت یا ابزار الزم دسترسی ندارند، از طریق 
روش های دیگر آموزش های آنها را دنبال می کنیم؛ در حال حاضر »شاد« توانسته است 
۶۰ درصد دانش آموزان را تحت پوش��ش قراردهد و ب��رای ۴۰ درصد باقیمانده آموزش 
تلویزیونی، آموزش رادیویی، آموزش تلویزیون منطقه ای و استانی و بسته های آموزشی 

را تدارک دیدیم.
  آموزش حضوری برای برخی دانش آموزان 11 استان

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آموزش حضوری برخی دانش آموزان در بیش از ۱۱ 
استان کشور، اظهار کرد: در برخی استان ها که اینترنت و بستر کار نبود و از سوی تعداد 
دانش آموزان آنها کم بود، کالس های حضوری برگزار می شود البته زمان آموزش و تعداد 

روزها کمتر است؛ متعهد هستیم هیچ دانش آموزی از آموزش محروم نباشد.
وی با تأکید بر اینکه شاد ۶۰ درصد مسایل ما را حل می کند، گفت: ممکن است در پاییز 
با تهاجم ویروس روبه رو شویم و باید آماده باشیم؛ در این مرحله همه دنیا غافلگیر شد اما 
در پاییز نمی توانیم بگوییم که غافلگیر شدیم و به غیر از این موارد در آینده اگر مدارس هم 
دایر شد، این شبکه آموزشی می تواند دستیار آموزش بوده و برای ارتقای کیفیت و عدالت 

آموزشی استفاده شود.
 آماده برگزاری امتحانات به صورت غیرحضوری هستیم

حاجی میرزایی درباره امتحانات پایان سال بیان کرد: ارزیابی در دوره ابتدایی کیفی � 
توصیفی است و با نظر معلمان انجام می شود یعنی از مجموعه فعالیت های آموزشی است 
و به صورت برگزاری امتحان کتبی نیس��ت پس در آن امتحان حضوری و غیرحضوری 

موضوعیت ندارد.
وی افزود: در حال حضور نظر دادن برای امتحانات س��ایر دانش آموزان زود است؛ در 
ش��اد امکان حضور و غیاب و آزمون گرفتن هس��ت؛ اگر در زمان امتحانات پروتکل ها و 
استانداردهای وزارت بهداش��ت اجازه بدهد، امتحانات حضوری برگزار می شود ولی اگر 

وزارت بهداشت اجازه ندهد، آماده برگزاری آزمون غیرحضوری هستیم.
وزیر آموزش و پرورش در مورد وضعیت امتحانات پایه دوازدهم، گفت: چون دانش آموزان 
پایه دوازدهم می خواهند کنکور شرکت کنند، شرایط فرق می کند؛ به طور معمول محتوای 
آموزشی در پایه دوازدهم تا قبل از پایان س��ال تمام می شود و یا بیش از ۹۰ درصد انجام 
شده است؛ در اردیبهشت استمرار آموزش و مرور آن است و از ۱۷ خرداد امتحانات نهایی 

آغاز می شود. 
وی افزود: ممکن است با تشخیص ستاد ملی مقابله با کرونا این زمان تغییر یابد اما ما 
آماده برگزاری هستیم؛ امتحانات به مدت سه هفته ادامه دارد و دانش آموزان ۳ هفته هم 
برای کنکور آماده می شوند و در نهایت ۶ هفته بعد از ۱۷ خرداد آماده کنکور هستند البته 

اگر مشکلی از نظر وزارت بهداشت نباشد. 
حاجی میرزایی درباره نحوه برگزاری امتحانات به شکل غیرحضوری، اظهار کرد: ظرفیت 

برگزاری آزمون را در سامانه شاد برقرار می کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که »آیا دیگر مدارس در سال تحصیلی جاری باز نمی شود؟«، 
بیان کرد:  نمی توانیم این را بگوییم؛ به هرحال دانش آموزان ماه اسفند، ۱۵ روز فروردین و 
ماه اردیبهشت را به مدرسه نرفتند و باید مطمئن باشیم که همه آموزش دیدند و هم ارزیابی 

کنیم؛ در هر صورت با توجه به سیاست های وزارت بهداشت اقدام می کنیم.
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