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با وجود بارش سنگین

فعاالن حوزه محتوای دیجیتالی کودک و نوجوان در گفتوگو با «ایران»:

شبکه ارتباطی کشور برقرار است

سوسن صادقی
خبرنگار

«شــبکه دانــا» )edtech.ito.gov.ir( ،شــبکهای
مختــص کــودکان و نوجوانــان یــا بــه عبارتــی
دانشآمــوزان اســت که بــا محوریت دسترســی
به محتوای آموزشــی و خدمات باکیفیت ،ارزان،
متضمن حریم
ایمــن و دارای امنیت دادههــا و
ّ
خصوصــی اســت کــه از ســوی ســازمان فناوری
اطالعــات راهانــدازی و اواســط مهرماه از ســوی
رئیــس جمهــوری افتتاح شــد .بیــش از  76هزار
مدرســه به این شبکه متصل شدهاند تا از محتوا
و خدمات ویژه دانشآموزی استفاده کنند .بعد
از گذشــت یــک مــاه از راهانــدازی ،نظــر فعاالن
حــوزه محتوای کــودک و نوجــوان را دربــاره این
شبکه جویا شدیم.
شبکهایبامحتوایاختصاصی
مســعود نظــری منــش نایب رئیــس انجمن
مجمع ناشــران دیجیتال کودک و نوجوان اعتقاد
دارد وجــود و راهاندازی شــبکه دانا اقدام مثبت و
خوبی اســت ،شــبکهای که چارچوبش محدود به
دانشآمــوزان بوده و آنها را به یک شــبکه خاص
متصل میکند واین یک اقدام بسیار عالی است.
نظری منش با بیان اینکه من نه تنها فعال در
حوزه محتوای کودک و نوجوان ،بلکه پدر فرزندی
هســتم که این روزها بهدلیل شیوع بیماری کرونا
و آمــوزش مجــازی بیــش از قبــل بــا اینترنــت و
فضای مجازی درگیر است ،افزود :شبکه اینترنت
کــه همــه در حــال اســتفاده از آن هســتند دارای
تهدیــد و فرصــت اســت امــا تهدیــدات آن برای
کودکان بیشتر اســت .با اینکه بیشتر خانوادهها از
دسترســی به محتواهایی که مناسب سن کودکان
آنهــا نیســت ،جلوگیــری میکنند ولی بــاز امکان
دسترســی به محتواهــا در این فضا وجــود دارد و
از ســوی دیگر کنترل بسیار دشــوار است .بنابراین
فراهــم کــردن محیطی امن و ایمــن و با محتوای
خاص برای کاربران کودک و نوجوان بســیار مهم
بوده و یکی از اولویتها محسوب میشود.
وی در ادامــه گفــت :بــا اینکــه گفتــه میشــود
بخــش خصوصی در این شــبکه فعال اســت اما
تولیدکننــدگان محتــوای بخــش خصوصــی تنها

نامی از شبکه دانا شنیدهاند و هیچ اطالعی درباره
شــرایط و پروتکلهــای آن و آییــن نامههایــش
ندارنــد ،حتــی نمیداننــد متولی آن کیســت .آیا
متولــی تنهــا در بخش فنــی و قانونگــذاری نقش
دارد واینکــه فعــاالن تولیــد محتــوای کــودک و
نوجــوان بخش خصوصــی چگونــه میتوانند به
ایــن شــبکه متصــل شــده و محتــوای مخصوص
دانشآموزان را ارائه دهند.
ایــن فعــال حــوزه تولیــد محتــوای دیجیتالــی
کــودک و نوجوان افــزود :برای اینکه بتــوان در این
شــبکه محتواهای خوبــی را به دانشآمــوزان ارائه
داد بهتر است سازو کار و استراتژیها و راهبردهایی
بــرای همــکاری تولیدکننــدگان محتــوای بخــش
خصوصی تعیین شــود چرا کــه بخش خصوصی
محتواهــای خوبی در این زمینه تولید کرده و حتی
شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه نه تنهــا از مرکز
رســانههای دیجیتال وزارت ارشــاد مجــوز و پروانه
نشــر دارند ،بلکه محصوالت خوبی را هم به ثبت
رساندهاند و بر آنها کنترل و نظارت میشود.
وی افــزود :بــا راهانــدازی کارگروههــا و
اطالعرسانی منسجم ،بخش خصوصی میتواند
خــود را بــه الزامات شــبکه دانا برســاند البته باید
امــکان پرداخت و تزریق یارانه های عرضه شــده
به محصوالت دولتــی نیز برای بخش خصوصی
میسر شود تا به غنای محتوای قابل عرضه در این
شبکه کمک کند.
فراهم کردن محتوای غنی
علــی محمدپــور دیگــر فعــال حــوزه تولیــد
محتــوای دیجیتــال کــودک و نوجوان نیــز اعتقاد
دارد که راهاندازی شبکهای مختص دانشآموزان
روی بستر شبکه ملی اطالعات یک نیاز و ضرورت
است که بدرستی انجام شده است .محمدپور به
«ایران» گفت :در واقع مدارس و دانشآموزان در
بستر شــبکه ملی اطالعات ،به شبکه دانا که فضا
و بســتری داخلی و ایرانی است متصل میشوند.
به نظر میرســد در این شــبکه لیســت سفیدی از
محتواهــا قرار دارد که دسترســی به آنها رایگان یا
ارزانتر است و به نیاز مخاطب در حوزههای سنی
و موضوعــی آموزش پاســخ میدهد .وی معتقد
است دسترسی رایگان به شبکه دانا اقدام درستی

اســت ،چرا کــه خیلی از خانوادههــا توانایی خرید
شارژ تلفن و اینترنت ندارند.
محمدپــور گفــت :دانشآموزان بایــد بتوانند
از طریــق یــک ســیم کارت حتــی بــدون شــارژ
ارتباطــی و بســتههای اینترنتی هم به این شــبکه
متصــل شــده و از محتواهای این بســتر اســتفاده
کننــد .دسترســی بــه لیســت ســفید محتواهــا اگر
پولی باشــد جواب نمیدهد ،چون به محتواهای
دیگــر هــم در اینترنــت بیــن المللــی دسترســی
دارنــد بنابراین ترجیح میدهنــد از این محتواها
اســتفاده کنند .وی با بیان اینکه این شبکه بتازگی
راهاندازی شــده اســت و فعالً نمیتوان نظر داد،
افــزود :ولی برای اینکه این شــبکه کارایی مفیدی
داشــته باشــد نباید تنها درگاهی برای دسترســی
به برخی اپلیکیشــنها مانند شــبکه شاد و تعداد
محــدودی از محتواهــا در مــدارس باشــد .بــرای
اینکــه دانشآمــوزان فقــط از محتواهــای شــبکه
دانا اســتفاده کنند باید محتوای دیجیتالی کودک
و نوجوان را بســیار غنی و گســترده کــرد به طوری
کــه دیگر نیــازی به اســتفاده از محتواهــای خارج
از ایــن شــبکه نداشــته باشــند .محمدپــور گفت:
صرف تهیه یک لیســتی از محتواها ،عاملی برای
جــذب دانشآمــوزان نخواهــد بود و بایــد ارتباط
دوســویهای بــا بخــش خصوصــی برقرار شــود تا
این پروژه به شکســت نینجامد .وی افزود :تجربه

نشــان داده اســت وقتی دولــت بســتری را ایجاد
میکند معموالً با بخش خصوصی ارتباط خوبی
نگرفتــه و تعامل برقــرار نمیکند به همین دلیل
بستر ایجاد شده عملکرد موفقی ندارد.
وی افــزود :بخصــوص آمــوزش و پــرورش
رابطه خوبی بــا بخش خصوصی برقرار نمیکند
حتــی ممیزیهــای وزارت ارشــاد بــر محتواهــای
دیجیتالــی را نیز قبول نــدارد به همین دلیل باید
دولــت نگــرش خــود را تغییــر دهد تا این شــبکه
در ارائــه محتواهای گســترده بــه صورتی که تمام
نیازهــای دانشآمــوزان را بــرآورده کنــد ،موفــق
عمــل کنــد .ایــن کارشــناس معتقد اســت ،بهتر
اســت اســتراتژی محتوا را بــا حضور نهــاد ناظر و
سیاســتگذار کالن بــرای  5تا  10ســال آینده از هم
اکنــون برنامهریــزی کــرده و طبــق آن رفتارهــای
ســختگیرانه و فرآیندهای طوالنی را نیز کم کنیم
تا بخش خصوصی نیز بتواند به این شــبکه ورود
کند تا بازدهی آن باال برود.
محمدپــور گفــت :بــه هر حــال مســیر دولتی
دارای مخاطبــان زیــادی اســت ولــی بخــش
خصوصی در این مسیر شــکننده است و از اینرو
بازار خرد را ترجیح میدهد پس بهتر است مسیر
ورود بخش خصوصی را به این شــبکه با ارتباط و
تعامل دوسویه برای ماندگاری کاربرانش در این
فضا بیشتر کنیم.

تعامل بیشتر با بخش خصوصی
حســین محمودی دیگر فعال حوزه محتوای
دیجیتالی کودک و نوجوان نیز معتقد است طبق
گفتــه مســئوالن ســازمان فنــاوری اطالعــات این
شــبکه امکان داشــتن ترافیک رایگان ،دسترســی
به محتوای رایگان یا ارزان را دارد از اینرو به نظر
میرســد که شــبکهای مفیــد باشــد بخصوص که
محیطــی ایمن ،پــاک و با امنیت و کیفیــت باال را
میخواهد برای دانشآموزان فراهم کند.
محمــودی افــزود :چــون یــک مــاه اســت از
راهانــدازی این شــبکه میگذرد ولی فعــاً اول راه
اســت نمیتوان درباره عملکــرد آن نظر داد ولی
از آنجایی که این شــبکه به مدارس متصل شــده
اســت به هر حال محــل خوبی بــرای ارائه محتوا
و خدمــات ویــژه بــه دانشآمــوزان خواهــد بــود
بخصــوص بــرای مناطــق کم برخــوردار کشــور و
روســتاها که به محتواهای کمی دسترســی دارند.
وی با بیان اینکه داشتن اینگونه شبکههای خاص
دانشآمــوزان و مــدارس در دنیــا هــم مرســوم
اســت ،گفــت :مثالً انگلســتان یکی از کشــورهایی
اســت که در داشــتن شــبکه آمــوزش اختصاصی
دانشآمــوزان پیشــرو اســت؛ یــا کشــور ایرلند نیز
چنیــن شــبکهای را داراســت یــا امریکا شــبکهای
اختصاصی مختص دانشــگاهها دارد که مدارس
هــم میتواننــد به این شــبکه متصل شــوند .این
فعــال حــوزه کــودک و نوجــوان معتقد اســت که
این شــبکه را بایــد برای ماندگاری کاربــران آن در
ایــن فضا ،با ارائه محتوای غنــی و خدمات خوب
و گسترده فراهم کنیم.
محمــودی در ادامــه گفــت :دانــش آمــوزان
تمایلــی بــرای اســتفاده از شــبکهای کــه دارای
محتواهــای متنــوع اختصاصــی آنهــا نباشــد،
نخواهنــد داشــت و به شــبکه سراســری اینترنت
مراجعه کرده و ســعی میکننــد در آنجا بهدنبال
آنچه میخواهنــد بگردند بنابراین بــرای ارتقای
محتوای این شبکه باید از بخش خصوصی بیشتر
کمــک گرفت و تعامل گســتردهای بــا این بخش
ایجــاد کرد تا با همکاری آنها بتوان محتوای غنی
بــرای دانشآموزان فراهم کرد تا این محیط امن
و پاک را به هر محیط دیگری ترجیح دهند.

اخبــــار

شبکه ایمن و پاک «دانا» نیاز ضروری دانش آموزان است

تغییــرات جــوی در برخی مــوارد باعث از کار افتادن ســایتهای ارتباطی میشــود ،اما
به گفته مجری توســعه ارتباطات روســتایی وزارت ارتباطات ،با برنامهریزیهای قبلی
اکنون مشــکلی در شبکه ارتباطی کشــور وجود ندارد .بهگزارش ایرنا ،در گذشته معموالً
با بارشهای ســنگین ،ســایتهای اینترنت در ســطح روستاها و شــهرها دچار مشکل
میشــدند اما از حدود دو ســال قبــل ،زمانی که برنامهریزیهایــی در وزارت ارتباطات و
بخش توسعه ارتباطات روستایی بهوجود آمد ،قطعیهای ناشی از بارشهای جوی به
س از دو روز بارش مداوم در برخی نقاط کشور ،تنها بخش کوچکی
حداقل رسید .امروز پ 
از خوزستان مشــکل ارتباطات اینترنتی دارد« .مهرداد ترابیان» مجری طرح ارتباطات
روستایی وزارت ارتباطات درباره مشکالت شبکه ارتباطی کشور که بواسطه بارش باران
ایجاد شده است ،گفت« :بارشهای باران در کشور تقریباً شبکه ما را دچار مشکل نکرده
است.مانیتورینگشبکهنشانمیدهدارتباطدرتمامکشورمتصلاستبجزمنطقهای
در اســتان خوزســتان ».ترابیــان افزود :بر اثر بارش مداوم باران ،قســمتی از شهرســتان
«اندیکا» در اســتان خوزستان دچار رانش شده و این رانش یک فیبر نوری را قطع کرده
است .افراد در حال کار و تالش برای تعمیر این فیبر نوری هستند و تا عصر این مشکل
برطرف خواهد شد .شرایط جوی باعث بارش باران در اندیکا شده و فیبر نوری را قطع
کرده اســت .وی درباره مشکالتی که تغییرات جوی برای شبکه ارتباطی کشور به وجود
میآورد ،گفت :معموالً زمان بارش برف و باران مشــکل اصلی که برای ســایتهای ما
ی سایتها
رخ میدهد ،قطعی برق است که اگر بیشتر از چهار ساعت طول بکشد ،باتر 
تمام و ارتباط قطع میشود .ترابیان اشاره کرد :برای رفع این مشکل ،مدتی است وزارت
نیرو قطعیهای برق را بهما اطالع میدهد و ما با این آگاهی ،سعی میکنیم از قبل برای
برقرسانی به سایت موردنظر اقدام کنیم ،اما همیشه مسأله قطعی از پیش اعالم شده
نیست ،گاهی اوقات قطعیها اتفاقی و به دالیل طبیعی است .ترابیان در این باره گفت:
قطعیهای اتفاقی اگر در محل ســایتهای مهم که چند ســایت دیگر از آن ســرویس
میگیرنــد ،باشــد برای آن دیزل میبریــم تا برق مورد نظر را تأمیــن کند .مجری طرح
ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات افزود :معموالً در هرشهر چندین دیزل داریم که در
ل در شهرهای مختلف
مواقع بحرانی ارتباطات شبکه را متصل نگه دارند .دیزلها از قب 
مســتقر هستند و نیازی نیســت که در این شــرایط جوی دیزلها را از جاده عبور بدهیم.
البته گاهی اوقات مانند زمانی که در استان گیالن برف بارید ،با وجود اینکه بیش از ۱۰
دیزل در آنجا داشتیم اما چون مشکل با کمتر از  ۵۰دیزل حل نمی شد ،مجبور شدیم از
شهرهای مجاور دیزل بفرستیم و وضعیت بد جادهها هم البته کمی مشکل ایجاد کرد.
ویدرپایانتأکیدکردکهارتباطاتکشورمتصلاستوتااینلحظهقطعیارتباطیبجز
در شهرستان اندیکای خوزستان وجود ندارد.

در بیانیه ای از سوی توئیتر و فیس بوک

تاریخ واگذاری حساب کاربری ریاست جمهوری امریکا اعالم شد

ل جاری حسابهای کاربری رسمی
توئیتر و فیسبوک اعالم کردند در یکم بهمن سا 
ریاستجمهوریرابهمنتخبانجدیدواگذارمیکنند.ب هگزارشمهرتوئیتروفیسبوک
اعالم کردند در  ۲۰ژانویه ( ۲۰۲۱یکم بهمن  )۱۳۹۹میالدی کنترل حسابهای کاربری
ریاست جمهوری( )@POTUSرا ب ه دولت جوبایدن واگذار میکنند.
 @POTUSدر هر دو پلتفرم ،حساب کاربری رئیسجمهوری امریکا است و با حساب
کاربــری real @DonaldTrumpدر توئیتــر و  @DonaldTrumpدر فیسبــوک کــه
رئیسجمهوری فعلی از آنها استفاده میکند ،متفاوت است .توئیتر در بیانیهای برای
رویترز تأکید کرد مشــغول آمادهســازی پشــتیبانی از فرآیند انتقال حساب کاربری کاخ
سفید از  ۲۰ژانویه است؛ دربخشی از آن آمده است :همانطور که در فرآیند انتقال ۲۰۱۷
انجام دادیم ،فرآیند مذکور با مشورت آرشیو و سوابق ملی انجام میشود.

