
 لیگ قهرمانان آسیا؛

السد به دنبال تکرار قهرمانی؛ پرسپولیس سرشار از اعتماد به نفس

 علم برای تقویت حافظه چه توصیه ای دارد

 ساخت پروتئین هایی که با نور کنترل می شوند

کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه آغاز مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا نوشت: پرسپولیس بعد از بازگشت خارق العاده مقابل الدحیل، سرشار 

از باور به پیروزی، به میدان بازمی گردد.
به گزارش روز یکشنبه تارنمای رسمی ای اف سی، دیدارهای رفت از مرحله نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا در این هفته برگزار می شود و چهار تیم بدنبال تصاحب جام 

قهرمانی این رقابتها هستند.
تیم السد قهرمان سال 2011 آسیا، سه شنبه میزبان پرسپولیس است که در 
رقابتهای سال 2017 به نیمه نهایی رسید. کاشیما آنتلرز هم در دیگر دیدار نیمه نهایی، 
روز چهارشنبه از سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی قهرمان 2 دوره رقابتهای آسیا 

پذیرایی می کند.
السد تنها تیم باقی مانده در گردونه رقابتهاست که فاتح لیگ قهرمانان آسیا 
شده و آخرین تیم غرب آسیاست که این جام را تصاحب کرده است. السد در 
فینال مسابقات 2011 با شکست چونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی این جام 

را از آن خود کرد.

السد در مراحل حذفی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا 2018، االهلی عربستان و 
استقالل تهران را مغلوب کرد و از مسابقات مرحله گروهی تاکنون هیچ باختی نداشته 
است. السد به دنبال پایان دادن به سلطه شرق آسیا و تکرار قهرمانی هفت سال پیش 

خود است.
آخرین باخت آنها مقابل پرسپولیس در مرحله گروهی بود که در تهران با نتیجه 
یک بر صفر شکست خورد. پرسپولیس در یک هشتم نهایی الجزیره را شکست داد و 
در یک چهارم نهایی هم با یک بازگشت خارق العاده مقابل الدحیل تیم دیگر قطری، 

پیروز شد.
پرسپولیس برای دومین سال پیاپی به نیمه نهایی این رقابتها صعود کرده است. این 
تیم که سال گذشته برای اولین بار به نیمه نهایی راه یافته بود، با شکست مقابل الهالل 
عربستان حذف شد اما در این فصل بعد از شکست الدحیل تیمی که هر 9 بازی خود 

را در قاره آسیا برده بود، سرشار از باور به میدان بازمی گردد.
بازی رفت دو تیم سه شنبه از ساعت 18:45 دقیقه آغاز می شود و یکم آبان ماه نیز 

بازی برگشت در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

حافظه توانایی ذهن در ذخیره، حفظ و به یادآوری اطالعات و تجربیات 
است. این توانایی ذهنی برای کسب تجربه و گردآوری اطالعات موردنیاز 
برای ادامه حیات، ضروری است.اگر نتوانیم رخدادهای گذشته را به یاد 
بیاوریم، چیزی به عنوان زبان، روابط انسانی و حتی هویت فردی وجود 

نخواهد داشت.
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از نشریه آمریکایی فوربس، تبلیغات زیادی برای 
فروش مکمل های دارویی جهت تقویت حافظه ضورت می گیرد، اما این تولیدات 
مورد توجه و تایید علم نیست. با این حال، پژوهش های متعددی در رابطه با روش 
های علمی بهبود حافظه انجام گرفته است که راهکارهای موثری را برای بهبود حافظه 

کوتاه مدت و بلندمدت پیشنهاد می کنند.
مهمترین روش های علمی بهبود حافظه از دیدگاه علمی عبارتند از:

ورزش
تحقیقاتی که اخیرا با بررسی فعالیت مغزی با استفاده از فناوری fMRI انجام 
گرفته است نشان می دهد که تنها 10 دقیقه ورزش سبک در روز مانند پیاده روی یا 

استفاده از تردمیل تاثیر سریعی در بهبود حافظه دارد.
خواب کافی

تحقیقات علمی نشان می دهد کیفیت خواب ارتباط مستقیمی با قدرت حافظه 
دارد. بر اساس این تحقیقات حداقل 8 ساعت خواب شبانه موجب بهبود حافظه می 
شود. عالوه بر این چرت زدن به مدت نیم ساعت در طول روز توانایی مغز را در بازیابی 

اطالعات به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
 استفاده از مدیتیشن و روش های دیگر برای افزایش تمرکز

حافظه و تمرکز در فعالیت مغز نقشی برابر دارند. بر اساس تحقیقات علمی، روش 
های مورد استفاده برای افزایش تمرکز، از جمله مدیتیشن، موجب بهبود حافظه نیز 

می شوند.
مصرف کنترل شده چای و قهوه

کافئین ماده ای است که موجب بهبود مجموعه ای از توانایی های شناختی مغز 
از جمله حافظه می شود. البته مقادیر زیاد این ماده خطرناک است و به همین علت 
باید با دقت مصرف شود. مصرف کنترل شده چای و قهوه مطمئن ترین شیوه دریافت 
کافئین در بدن است که عالوه بر بهبود حافظه، مزایای دیگری از جمله تحویل مقادیر 

زیادی آنتی اکسیدان را برای سالمت به همراه دارد.
مصرف غذاهای حاوری زردینه

زردینه ها ترکیباتی ضدالتهاب و مهمترین رنگدانه در فرآوری رنگ زرد، سرخ یا 

آبی در گیاهان هستند و در گذشته با عنوان ویتامین پ شناخته می شدند. بر اساس 
تحقیقات علمی این مواد موجب بهبود سالمت قلب و عروق، جلوگیری از سرطان و 
تقویت حافظه می شوند. زردینه ها در کاکائو و توت های تیره رنگ مانند بلوبری به 

وفور یافت می شوند.
 مصرف مواد غذایی حاوی آهن

مطالعات جدید محققان دانشگاه پنسیلوانیا نشان می دهد استفاده از دانه های غنی 
شده با آهن منجر به بهبود حافظه و تمرکز می شود. عالوه بر دانه های غنی شده و 
مکمل، جگر، گوشت قرمز، بروکلی، شکالت تلخ، بادام هندی، کشمش،، قلوه ، ماهی، 
زرده تخم مرغ، سبزی های دارای برگ سبز تیره مانند جعفری و اسفناج و حبوبات 
مثل عدس و لوبیا، میوه های خشک به خصوص برگه زرد آلو و دانه های روغنی منبع 

غنی آهن هستند.
 مصرف مواد غذایی حاوی کلسیم

مطالعات محققان موسسه تحقیقاتی اسکریپس در آمریکا نشان می دهد کلسیم 
عالوه بر استحکام استخوان و دندان، در حافظه، یادگیری و توانایی شناختی نیز 
نقش دارد. کلسیم با تاثیر در میتوکندری )موتورخانه سلول( نقش مهمی در حافظه، 

یادگیری و توانایی شناختی ایفا می کند.

محققان روسی پروتئین های فلوروسنتی را ساختند که با  
استفاده از نور نارنجی و سبز کنترل می شوند.

به گزارش روز شنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری 
ساینس دیلی، محققان برای ساخت پروتئین های فلوروسنت، با 
استفاده از یک روش جهش زایی موسوم به واکنش زنجیره ای 
پلیمراز، ساختار ژنتیکی آن ها را تغییر دادند. سپس این پروتئین 
ها را تکثیر کرده و با استفاده از میکروسکوپ پروتئین هایی را 
که بهترین عملکرد را داشتند، جدا کردند.  پروتئین هایی که با 
استفاده از این شیوه تولید می شوند، درون سلول ها عملکردی 
شبیه به جاسوس دارند و به سایر پروتئین های درون سلول زنده 
متصل می شوند. با ردگیری این پروتئین ها می توان اطالعاتی را 
به دست آورد که در تحقیقات پزشکی و علوم پایه کاربرد دارند. 
مهمترین ویژگی این پروتئین ها قابلیت روشن و خاموش کردن 

درخشش فلوروسنت آن ها در چند میلی ثانیه است. به همین 
علت در میکروسکوپی RESOLFT که یک روش میکروسکوپی 
با وضوح بسیار باال است کاربرد دارند. در این شیوه به منظور 
تصویربرداری از سلول، پروتئین فلوروسنت در نقاط موردنظر با 
سرعت بسیار باال روشن و خاموش می شود و آن نقاط با استفاده 
از لیزر اسکن می شوند. هرچه سرعت روشن و خاموش شدن 
پروتئین ها باالتر باشد، تصویربرداری از بافت با سرعت بیشتری 
انجام می شود. پیش از این از پرتوهای آبی - بنفش برای کنترل 
این نوع پروتئین ها استفاده می شد که به سلول ها و بافت ها 
آسیب وارد می کرد. اما پرتوهای سبز و نارنجی مورد استفاده در 

این شیوه جدید هیچ آسیبی به سلول ها وارد نمی کنند.
 Nature Methods گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

منتشر شده است.
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دریافتی فوتبال باشگاهی ایران از حق پخش تلویزیونی »هیچ« است

حق پخش تلویزیونی، معضل مزمن فوتبال ایران
پخش  حق  از  ایران  باشگاهی  فوتبال  دریافتی  »هیچ«، 
تلویزیونی است تا همچنان باشگاه هایی که در این رشته 
پرمخاطب فعالیت می کنند از وضعیت نامطلوب مالی رنج 

ببرند.
به گزارش ایرنا، حق پخش تلویزیونی، معضل مزمن فوتبال ایران 
است که هر یک از طرفین صداوسیما و فدراسیون فوتبال دیگری 
را مسبب آن می داند، در حالی که در فوتبال سایر کشورها این 

مساله سال ها پیش حل شده است.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، صدا و سیما و وزارت ورزش 
و جوانان موظف شده اند در سال نخست اجرای برنامه، موضوع 
حق پخش تلویزیونی را به ویژه برای مسابقات لیگ حل کنند و 
رایزنی های گسترده ای نیز وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون 
مجمع  حتی  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  با  فوتبال 
تشخیص مصلحت نظام انجام دادند تا سازمان صدا و سیما مجاب 
به پرداخت حق پخش مسابقات شود، اما مسئوالن صدا و سیما 
می گویند که به دلیل مشکالت اقتصادی سال های اخیر، درآمد 

ناچیزی داشته و قادر به پرداخت حق پخش نیستند.
صداوسیما معتقد است چنانچه تلویزیون مسابقات ورزشی به 
ویژه فوتبال را به طور زنده پخش نکند؛ فدراسیون فوتبال، سازمان 
لیگ و باشگاه های ورزشی قادر به جذب حامی مالی نخواهند 
بود و حتی تلویزیون خواهان دریافت بخشی از درآمد حاصله از 
سوی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه ها است. صداوسیما 
این شرایط را تا آنجا پیش برده که حتی شنیده می شود رشته 
های غیر فوتبالی بعضا حاضرند برای پخش مسابقات خود به این 

سازمان پول بدهند.
فدراسیون فوتبال نیز در زمان ریاست »علی کفاشیان«، پیشنهاد 
داد صدا و سیما 160 میلیارد تومان برای سه سال با عنوان حق 
اعالم کردند حداکثر 22  آنها  بپردازد که  به فدراسیون  پخش 
مخالفت  مورد  موضوع  این  می کنند.  پرداخت  تومان  میلیارد 
فدراسیون قرار گرفت تا کار به شورای امنیت ملی کشیده شود 

و مسئوالن این شورا نیز حق را در نهایت به صدا و سیما دادند.
هر چند که فدراسیون و سازمان لیگ در مقطعی از ورود دوربین 
های تلویزیونی به ورزشگاه آزادی جلوگیری کردند ولی در نهایت 

تسلیم این موضوع شدند تا صدا و سیما پیروز این دعوا شود.
»مهدی تاج« رئیس فدراسیون فوتبال هم پیشتر گفته بود 
در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که تلویزیون حق پخش 
رقابت های فوتبال را باید بپردازد اما این کار تاکنون اجرا نشده 
است. همچنین 5 خرداد ماه 97 بود که فراکسیون ورزش مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد بیش از 60 نماینده در نامه ای به »علی 
عسگری« رئیس صدا و سیما خواستار به سرانجام رسیدن حق 
فوتبال در پخش تلویزیونی بعد از گذشت 17 دوره از رقابت های 

اصلی ترین  از  یکی  تلویزیونی  پخش  حق  زیرا  هستند،  لیگ 
راهکارهای درآمدی برای باشگاه های فوتبال در سطح دنیاست 
که باید در فوتبال حرفه ای ایران نیز اجرایی شود و این مهم را 
نمایندگان مجلس متذکر شدند. »صادق درودگر« رئیس کمیته 
بازاریابی سازمان لیگ فوتبال امروز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا 
در این خصوص گفت: متاسفانه مسئوالن برای رسیدن فوتبال به 
حقوق خود که همانا حق پخش تلویزیونی است، جدی نیستند. 
البته در این باره روسای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تالش 
هایی کردند و مجلس شورای اسالمی هم در این زمینه دست ما 

را باز گذاشته است.
رئیس فدراسیون  اینفانتینو«  زمانی که »جیوانی  وی گفت: 
جهانی فوتبال به ایران آمد در دیدار با رئیس جمهوری اسالمی 
ایران و وزیر ورزش و جوانان به این موضوع اذعان کرد که فیفا 
نسبت به حق پخش حساس بوده و بهتر است هر چه زودتر 

نسبت به رفع این مشکل اقدام جدی انجام شود، ولی همچنان 
این موضوع ابتر مانده است. رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ 
ادامه داد: در رشته والیبال یک حامی مالی به تنهایی از این رشته 
حمایت می کند و وضعیت واریزی پول نیز مشخص است اما در 
فوتبال 11 نوع حامی مالی وجود دارد که مشخص نیست این پول 
دقیقا کجا می رود. وی افزود: متاسفانه به جای اینکه به این معضل 
پرداخته شود، مسائل حاشیه ای فوتبال در جایگاه نخست اخبار 
قرار گرفته تا حاشیه بر متن غلبه کند، در حالی که اصل تغییر و 
شکوفایی فوتبال در گرو حق پخش تلویزیونی است که با محقق 
نشدن این مهم، باشگاه ها روز به روز وضعیت بغرنج تری پیدا می 

کنند و دچار آسیب می شوند.
درودگر ادامه داد: همیشه نمی توان آمار دروغ به مسئوالن بین 
المللی فوتبال داد و با ادامه این رویه رنکینگ ایران در آسیا و جهان 
پایین می آید و بهتر است دولت در این باره جدیت نشان دهد تا 

شرایط ما به گونه ای پیش نرود که ابتدا در باره ما تصمیم گیری 
کنند و بعد ما واکنش نشان دهیم.

وی افزود: 25 تیر ماه 97 مصوبه ای با حضور مسئوالن صدا 
و سیما و وزارت ورزش و جوانان تصویب شد که قرار بود شیوه 
جدیدی جایگزین حق پخش شود تا از این محل 200 میلیارد 
تومان برای فوتبال کشور سوددهی داشته باشد. ولی تا این زمان 
هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته تا ما هم نامه نگاری 
کنیم که این مصوبه به قوت خود باقی نیست و به دنبال گرفتن 

حقوق فوتبال از حق پخش تلویزیونی هستیم.
اینفانتینو که برای تماشای شهرآورد پایتخت ایران و افتتاح 
چندین پروژه مختلف اسفند ماه سال گذشته به تهران سفر کرده 
بود، تاکید کرد که اگر موضوع حق پخش حل نشود، فوتبال ایران 
دیگر دستاوردی در آینده نخواهد داشت؛ هشداری که هنوز از 

سوی مسئولین جدی گرفته نشده است.
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پند روز

 دانش آموزان عصر پسادیجیتال
مهرماه فصل درس و پاییز آغاز شده است، پدران و مادران خودروهای خود را تا کنار 
درب مدرسه و بصورت دوبل پارک کرده اند تا دانش آموزان را مشایعت و وارد فضای 

مدرسه کنند.
بیشتر پدران و مادران دوربین به دست از ورود دانش آموزان به مدرسه عکس می 

گیرند و آنها را در معرض دید فرزندان شان قرار می دهند.
برخی از دانش آموزان تبلت های 7 اینچی را در کوله پشتی پنهان کرده اند، اما برخی 
از پدران و مادران با تبلت خود دانش آموزان، عکس یادگاری لحظه ورود به مدرسه را 

ثبت می کنند.
قیمت این تبلت ها حدود 5 میلیون ریال است با رم یک گیگابایتی و حافظه 4 تا 8 

گیگابایتی که به نظر می رسد برای دانش آموزان مناسب است.
نواخته نشده است که بی درنگ پدران و مادران  هنوز زنگ آغاز سال تحصیلی 
عکس های ورود فرزندشان به مدرسه را در شبکه های اجتماعی به صورت »پست« یا 

»استوری« منتشر می کنند.
انتشار عکس از دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه حجم زیادی از فضای شبکه های 
اجتماعی را در روز یکم مهرماه سال 97 به خود اختصاص داده است که نشان از عالقه 

مندی پدران و مادران به اطالع رسانی از این رخداد بزرگ فرهنگی است.
اما جنس رفتاری این دانش آموزان با دانش آموزان 10 سال پیش فرق می کند، 
برخی از آنان ژست خود در عکس را نمی پسندند و تاکید دارند عکس جدید با ژست 

تازه تری بگیرند.
شاید این عکس نپسندیدن بچه ها، نشان از سواد رسانه ای باالی دانش آموزان از 

پدران و مادران خود در خصوص تلفن همراه یا تبلت هاست.
اینها دانش آموزانی هستند که تابستان کالس زبان را با نمره باال

گذرانده اند و دیگر نمی توان استعداد آنها را در دوره جدید تحصیل نادیده گرفت.
آنها تا همین چند ماه پیش نیز در تلگرام برای خود کانال یا پروفایل داشتند و حاال 

دانش آموزان دبیرستانی اکنون در اینستاگرام صفحه شخصی دارند.
برخی از آنها حتی بدون درک یا فهم واژه های یک پست سیاسی آن را به اشتراک می 

گذارند یا در صفحه های دیگر الیک زنی می کنند.
با این دانش آموزان چه باید کرد؟ آنها متعلق به فضای جدیدی از فناوری ها هستند 

که عده ای از آنها حتی توان ایجاد استارت آپ را نیز دارند.
یکی دو نفری نیز در این میان در حوزه فناوری اطالعات کارآفرینی کرده اند و برای 

خود در این سن کم درآمدی داشته اند.
عده ای از این دانش آموزان در تابستان به جای اینکه کالس شنا یا مدرسه فوتبال 
بروند، به سراغ فناوری ساخت ربات یا برنامه چرتکه اندازی و برنامه نویسی شبکه و 

اینترنت اشیاء رفته اند.
برخی از این دانش آموزان در کالس های انگلیسی آموزشگاه های زبان، حتی از 

دارندگان مدرک کارشناسی به زبان خارجی مسلط تر هستند.
پدران برخی از این دانش آموزان به اندازه فرزندان شان کلمات انگلیسی را نمی 
شناسند و حتی نمی دانند برخی از اپلیکیشن های فضای مجازی تا چه اندازه برای 

دانش آموزان اهمیت دارد.
برخی از اپ ها حتی کار را برای دانش آموزان راحت کرده است و جواب تمرین کتاب 

ها یا کتاب های کمک آموزشی را نیز در اختیار دانش آموزان قرار داده است.
اگرچه بخش عمده ای از دانش آموزان روستایی و عشایری از نعمت این فناوری 
محرومند، اما در بیشتر شهرهای ایران این طیف از دانش آموزان وجود دارند و دسترسی 

آنها به فناوری ها جدید برای تحصیل بیش از دانش آموزان روستایی و عشایری است.
این فناوری ها به برخی از دانش آموزان آنقدر قدرت اعتماد به نفس داده است که 
تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی در نشست های دورهمی به نوع تدریس معلم خود 

نیز ایراد می گیرند.
آموزش دانش آموز محوری با رویکرد فناوری های نوین در کشورهای مختلف جهان 
کاربردی شده است و در برخی از مدارس ایران نیز این فناوری ها خواسته یا ناخواسته 

دانش آموزان را فرا گرفته است.
 بازار پررونق اپلیکیشن های درسی برای دانش آموزان

یک کارشناس علوم ارتباطات و رسانه می گوید: از سال 2000 به بعد استفاده از تخته 
سیاه و گچ در مدرسه افول کرد و فناوری های جدید برای حضور در مدارس طراحی شد.
متیرا طالبی در گفت و گو با ایرنا افزود: در سالهای اخیر نیز فناوری جدیدی مانند وایت 
برد هوشمند تعاملی به عنوان یک سخت افزار جای خود را در مدارس پیشرفته باز کرد 

و زمینه ساز حضور نرم افزارها در مدارس شد.
به گفته وی، این فناوری ها باعث شد حتی یونسکو نیز به تعریف تازه تر و جدیدتری 
از علم و سواد بپردازد به همین دلیل خانواده ها نسبت به داشتن فناوری ها نو در حوزه 

علم و دانش ترغیب شدند.
طالبی افزود: در دهه پیش رو فناورهای آموزش باز بخش جدایی ناپذیر از آموزش و 
پرورش خواهند بود و باید نسل جدید دانش آموزان را در نوع بهره گیری درست از این 

فناوری ها پرورش داد.
وی تاکید کرد: پژوهش کاسویل والمون نشان داد که کامپیوتر در مدرسه باید در جهت 
ایجاد تفکر عینی و عمیق، حمایت از تفکر مشارکتی و سوق دادن تفکر دانش آموز بسوی 

مسیرهای نوین و غیر قابل پیش بینی نقش آفرین باشد.
 یادگیری تعاملی نقش آفرین خواهد بود

یک روانشناس و محقق می گوید: در سالهای اخیر یادگیر تعاملی با محوریت رسانه 
های نوین و فناوری های جدید جای خود را در بین خانواده ها باز کرده است.

کاظم مسعودیان در گفت و گو با ایرنا افزود: برخی از روانشناسان معاصر از جمله جان 
سانتراک  عقیده دارند که  با گسترش فناوری اطالعات، فناوری یادگیری با رویکردهای 
گوناگونی نظیر یادگیری شبکه ای و یادگیری مشارکتی، به سرعت جای خود را در 

محیط های آموزشی باز کرد و به بهبود آن کمک کرد.
به گفته وی، رسانه های تعاملی و نوین یا دیجیتال هرگز نمی توانند جایگزین نظام 
آموزشی شوند ولی این فناوری ها مکمل نظام آموزشی است و از سوی دیگر نمی توان 

نسبت به توسعه آن بی تفاوت بود.
وی افزود: در چند سال اخیر توجه خوبی به بهره گیری از فناوری های نوین در کالس 
های درس شده است و تغییرات سریع فناوری در فرآیند یاددهی و یادگیری موجب 
تحوالت وسیع در این نظام خواهد شد که نشان می دهد یادگیری تعاملی آینده نظام 

آموزش و پرورش را در برخواهد گرفت.
 جوانان با پلت فرم های آموزشی آمده اند

از سوی دیگر عده ای از جوانان در استارت آپ های خود موفق به طراحی رسانه های 
تعاملی در امر یادگیری و یاددهی دانش آموزان شده اند.

این شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری استانهای مختلف با تولید 
پلت فرم های جدید اقدام به تولید کتاب های تعاملی، مجالت آموزشی کاربر محور، بازی 

های آموزشی کرده اند.
این جوانان با طراحی اپلیکیشن ها اثرگذار با گرافیک باال زمینه عالقه مندی و بروز 

خالقیت را برای دانش آموزان فراهم کرده اند.
 آموزش و پرورش به سراغ رسانه تعاملی رفته است

معاون وزیر و رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش 
و پرورش نیز از فعال شدن رسانه تعاملی در برای دانش آموزان و والدین آنها خبر داد.

اسفندیار چهاربند در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا در شهرکرد افزود:
رسانه تعاملی سینا تی وی  در این وزارتخانه طراحی شده است و

در حوزه فناوری اطالعات به منظور گسترش تعامل وزارتخانه با اولیای دانش آموزان، 
این رسانه به آدرس http://sinatv.medu.ir/ فعال شده است.

وی تصریح کرد: این رسانه با استفاده از اینترنت رایگان برای تمامی اولیای دانش 
آموزان در استانهای کشور قابل دریافت است.

چهاربند افزود: از این پس، بحث آموزش خانواده، آموزش مدیران و برگزاری دوره های 
الکترونیکی ضمن خدمت معلمان از طریق این رسانه انجام می شود.


