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88498441سرويس  شهرستان

 طرح جامع شهر اراك 
همگام با توسعه شهري اجرايي مي شود

طرح جامع شهر اراك با در نظر گرفتن    مركزي
افق 10 س�اله توس�عه ش�هر و در نظر 
گرفتن اولويت هاي شهرسازي و مطالبات عمومي مردم تهيه و در 

مراحل اجرايي قرار دارد. 
احمد مرزبان مديركل راه و شهرسازي اس��تان مركزي گفت: با توجه 
به نياز شهر اراك به تهيه طرح هاي توس��عه اي و همچنين مطالبات و 
نگراني هاي برخي ش��هروندان در خصوص طرح هاي شهري، اين اداره 
كل با تشكيل كارگروه تخصصي با حضور كارشناسان حوزه شهر سازي و 
نمايندگان دستگاه هاي ذيربط با در نظر گرفتن درخواست ها و نيازهاي 
بحق ش��هروندان با بيش از چندين ماه كار كارشناسي اقدام به تهيه و 

تدوين طرح جديد جامع شهر ا راك نمود.  
وي افزود: كليات اين طرح در تيرماه س��ال 98 با اعم��ال تغييراتي به 
تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد كه پس از انجام 
تغييرات مورد نظر آن شورا و بررسي و تأييد اين تغييرات نهايتاً اين طرح 
در سوم دي ماه سال 1399 توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري 
به استانداري مركزي ابالغ و سپس در اول بهمن ماه نيز توسط استاندار 

مركزي به شهرداري كالنشهر اراك ابالغ گرديده است.  
 مديركل راه و شهر س��ازي اس��تان مركزي ادامه داد: عملياتي شدن و 
اجراي اين طرح از بهمن ماه س��ال 1399 براس��اس نيازهاي شهري و 
شهروندان به عنوان ذينفعان واقعي آن آغاز شده و اطالعات آن توسط 
شهرداري شهر اراك از طريق سايت عيان شهرداري در اختيار عموم قرار 
گرفته است.  مرزبان گفت: با اجراي اين سند محدوده شهري از ۶389 
هكتار كنوني به ۷۲۰3 هكتار افزايش و ظرفيت شهرنشيني اراك هم به 

بيش از ۶۵۰ هزار نفر توسعه خواهد يافت. 

فرمان�ده س�پاه     همدان
شهرس����تان 
كبودرآهن�گ از توزيع بيش از ۸ هزار بس�ته 
معيشتي، آموزشي و بهداش�تي به ارزش ۵/۵ 
ميليارد تومان در طول يك سال بين خانواده هاي 
آس�يب پذير كرونايي شهرس�تان خب�رداد. 
سرهنگ محمود بداغي فرمانده سپاه كبودرآهنگ 
در حاشيه برگزاري يازدهمين رزمايش كمك هاي 
مؤمنانه شهرستان در اين شهرستان آغاز توزيع 
۴۰۰ بسته معيشتي به ارزش هر بسته ۵۰۰ هزار 
تومان در بين خانواده هاي آسيب پذير شناسايي 
شده به همت نيروهاي بسيجي سپاه شهرستان 
را از جمل��ه برنامه هاي اس��تقبال از م��اه مبارك 
رمضان برش��مرد.  وي گفت: در وضعيت افزايش 
ش��يوع ويروس كرونا و همه گي��ري اين بيماري 
نياز اس��ت براي حمايت از اقشار آس��يب پذير با 
اجراي رزمايش هاي فرهنگي، اقتصادي به كمك 
همشهريان بشتابيم، بر همين اساس هدف بر اين 

است در سپاه شهرس��تان كبودرآهنگ به همت 
مردم، خيرين و بس��يجيان پايگاه هاي مقاومت 
شهرستان با توزيع بس��ته هاي معيشتي گره اي 
كوچكي از مشكالت مردم را باز كنيم.  فرمانده سپاه 
شهرستان كبودرآهنگ با اشاره به تعداد بسته هاي 

توزيع شده در رزمايش يازدهم خاطرنشان كرد: 
در آستانه ماه مبارك رمضان بيش از ۴۰۰ بسته 
معيشتي به ارزش هر بس��ته ۵۰۰ هزار تومان در 
بين اقشار آسيب پذير شناسايي شده شهرستان 
توزيع ش��د.  بداغي تصريح كرد: با شيوع بيماري 

كرونا و با توجه به آس��يب جدي اين بيماري در 
معيش��ت و اقتصاد برخ��ي خانواده ه��ا به همت 
نيروهاي بسيجي و خيرين شهرستان در يك سال 
گذشته بيش از 8 هزار بسته معيشتي، آموزشي 
و بهداش��تي به ارزش ۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
تومان در بين خانواده هاي آس��يب پذير كرونايي 
توزيع شده اس��ت.  وي يادآور ش��د: در راستاي 
اجراي فرمان مقام معظم رهبري مبني بر اجراي 
سراس��ري رزمايش كمك هاي مؤمنانه و كمك 
به خانواده هاي آس��يب ديده از كرونا يازدهمين 
مرحله از اي��ن رزمايش همزمان با فرارس��يدن 
ماه مب��ارك رمضان با تهيه و توزيع ۴۰۰ بس��ته 
معيشتي در سالن 9 دي سپاه ناحيه كبودرآهنگ 
انجام شد.  فرمانده سپاه شهرستان كبودرآهنگ 
ادامه داد: در مجموع تاكن��ون در اين رزمايش 8 
هزار خانواده نيازمند شناس��ايي شده كه در 11 
مرحله از اين رزمايش، 1۲ هزار بس��ته معيشتي 

بين اين خانواده ها توزيع شده است.

سپاه ۸ هزار بسته معيشتي، آموزشي و بهداشتي در همدان توزيع كرد

اجراي طرح »ضيافت الهي« در ۱۵ بقعه متبركه شاخص هرمزگان
در ماه مبارك      هرمزگان
رمضان امسال 
طرح »ضيافت الهي« در بقاع متبركه شاخص 
هرمزگان به صورت مجازي برگزار مي شود. 
حجت االسالم والمس��لمين حس��ين مهدي��ان 
مديركل اوق��اف و امور خيري��ه هرمزگان گفت: 
طرح »ضيافت الهي« در ماه مبارك رمضان در 1۵ 
بقعه متبركه شاخص هرمزگان به صورت مجازي 
برگزار مي شود.  وي افزود: غبار روبي بقاع متبركه، 

جز خواني قرآن كريم، تفس��ير روزانه قرآن كريم، ويژه  برنامه »خديجه، مادر امت« در روز وفات حضرت 
خديجه)س(، برگزاري جشن والدت امام حسن مجتبي)ع( در نيمه ماه مبارك رمضان و راه اندازي كاروان 
شادي به همين مناسبت، اجراي طرح »افطاري ساده«، مراسم شب هاي قدر و نماز عيد سعيد فطر مهم ترين 
برنامه هاي طرح ضيافت الهي است.  مديركل اوقاف و امور خيريه هرمزگان ادامه داد: با توجه به شرايط فعلي 
و شدت يافتن شيوع ويروس كرونا در استان تمامي اين برنامه ها بدون حضور مردم و در كانال هاي اختصاصي 
بقاع متبركه در فضاي مجازي و در برخي موارد، صدا و سيماي مركز خليج فارس برگزار و پخش خواهد شد. 

تهيه طرح مرتعداري براي ۲۵ هزار هكتار از مراتع مازندران
سال گذشته طرح      مازندران
مرتع�داري براي 
۲۵ هزار هكتار از مراتع مازندران تهيه شد. 
نعمت اهلل كوهستاني رئيس اداره مرتع اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران- ساري گفت: 
به منظور بهره برداري بهينه و اصولي با مشاركت 
حداكثري بهره برداران در امر مديريت مراتع، براي 
۲۵ هزار هكتار از مراتع استان پارسال كتابچه طرح 
مرتعداري تهيه و شش هكتار نيز با انعقاد قرارداد 
اجراي طرح مرتعداري به بهره برداران قانوني آن احاله شد.  وي افزود: پروژه هايي نظير كپه كاري، بذرپاشي، 
قرق مراتع، تبديل ديم زار هاي كم بازده، توسعه گياهان دارويي، تأمين آب شرب دام و اجراي سيستم هاي 
چرايي مهم ترين پروژه هاي هستند كه به منظور حفاظت و جلوگيري از بهره برداري بي رويه، پيشگيري از 
سير قهقرايي مراتع، پراكنش صحيح منابع آبي، بهره برداري يكنواخت از تمامي سطح مرتع و ازدياد گونه هاي 
خوش خوراك تر طبق برنامه زمانبندي در قالب طرح مرتعداري قابل اجراست.  مساحت مراتع مازندران 38۷ 

هزار هكتار است كه تاكنون براي 33۰ هزار هكتار طرح مرتعداري تهيه شده است. 

حوريه ملكي سجاد مرسلي

شناسايي و ثبت ۴۱ ذخيره گاه جنگلي در كرمان
مدي�ركل منابع     كرمان
و  طبيع�ي 
آبخيزداري جنوب كرمان از شناسايي و ثبت ۴1 
ذخيره گاه جنگلي به مساحت 3 هزار و ۴00 هكتار 
در هفت شهرستان جنوبي اين استان خبرداد. 
حمزه احم��دي مدي��ركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري جنوب كرمان با اشاره به شناسايي 
و ثبت ۴1 ذخيره گاه جنگلي به مساحت 3 هزار 
و ۴۰۰هكتار در هفت شهرس��تان جنوبي اين 

استان گفت: مساحت قبلي ذخيره گاه هاي جنگلي منطقه جنوب كرمان يك هزار و ۴83 هكتار بود كه 
محدوده ذخيره گاه هاي جديد شناسايي شده نيز پس از بررسي و تأييد در كميته فني در روزنامه هاي 
محلي آگهي و ابالغ عمومي خواهد شد.  مديركل منابع طبيعي جنوب كرمان درختان جنگلي بادام 
كوهي، ارس، داز و كهور ايراني را از جمله گونه هاي موجود ذخيره گاه جنگلي اين منطقه اعالم كرد.  
احمدي هدف از ثبت ذخيرگاه هاي جنگلي را در راستاي جهش عملكردي سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور و طرح 9 در 99 و نيز براساس ماده يك قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر 

جنگلي كشور و ماده ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداري از عرصه هاي جنگلي و مرتعي برشمرد. 

خسارت  هزار ميليارد ريالي سرما به باغات و  زعفران خراسان رضوي
كاه�ش دما و     خراسان رضوي
گي  د ز ما س�ر
هزار ميليارد ريالي به باغات و مزارع زعفران 

خراسان رضوي خسارت زد. 
محمد ميري ديس��فاني سرپرس��ت مديريت 
باغباني سازمان جهادكشاورزي خراسان رضوي 
گفت: طي كاهش دما و سرمازدگي در ابتداي 
س��ال جاري بيش از ي��ك هزار ميلي��ارد ريال 
خسارت به ۴۵ هزار و 3۵ هكتار از سطح باغات 

و مزارع زعفران شهرستان هاي خراسان رضوي وارد شد.  وي افزود: كاهش دماي هوا در سطح استان به 
سرشاخه ها و بخش هاي گلدهي درختان ميوه در باغات آسيب جدي وارد كرده است و براساس برآورد 
انجام شده توسط كارشناسان، بين ۲۰ تا 1۰۰ درصد خس��ارت به محصوالت باغباني وارد شده است. 
خسارت باغ هايي كه تحت پوشش بيمه قرار داشتند با ارزيابي توسط كارشناسان، پرداخت مي شوند.  
سرپرست مديريت باغباني سازمان جهادكشاورزي خراس��ان رضوي ادامه داد: بخش عظيمي از باغ ها 
و مزارع خسارت ديده تحت پوشش بيمه نيستند و به دليل تغييرات اقليمي و احتمال وقوع مخاطرات 

احتمالي از جمله سرمازدگي، بهره برداران بايد اصول فني را رعايت كنند .

راه اندازي مراكز درمان سرپايي 
بيماران كوويد۱۹ در سمنان

رئيس دانش�گاه علوم پزش�كي      سمنان
سمنان از راه اندازي سه مركز براي 
درمان سرپايي بيماران كوويد1۹ در غرب استان سمنان خبرداد. 
نويد دانايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي سمنان با بيان اينكه همزمان 
با فرارس��يدن موج چهارم ويروس كرونا در س��طح شهر هاي تابعه 
دانشگاه، سه مركز براي درمان سرپايي بيماران كوويد19 در غرب 
استان راه اندازي شده است، تأكيد كرد: هدف اين مركز صرفاً درمان 
سرپايي بيماران مبتال به كوويد19 و كساني كه نياز به بستري ندارند 
اس��ت.  وي با بيان اينكه سه مركز از اين دس��ت در شهرستان هاي 
سمنان، دامغان و گرمسار راه اندازي ش��ده است، افزود: اين مراكز از 
امروز به بيماران كوويد19 در سطح شهرستان هاي تابعه دانشگاه علوم 
پزشكي سمنان خدمات درماني ارائه مي كنند.  رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي سمنان بيان كرد: كار ويژه اين مراكز خدمات دارويي و تزريقي 

بدون بستري در بخش هاي كرونايي براي بيماران است.

آغاز مرحله دوم واكسيناسيون 
سالمندان ايالمي

مرحله دوم واكسيناسيون كوويد1۹     ايالم
سالمندان، افراد داراي معلوليت و 
كاركنان مقيم مراكز ش�بانه روزي بهزيس�تي ايالم آغاز ش�د. 
 زهرا همتي مديركل بهزيس��تي ايالم گفت: در اين مرحله س��اكنان 
چهار مركز شبانه روزي س��المندان و افراد داراي معلوليت و كاركنان 
اين مراكز به تعداد 89 نفر واكسن دريافت مي كنند.  وي با بيان اينكه 
اين  واكسن ها بر اساس ليست اعالمي به دانشگاه علوم پزشكي دريافت و 
توسط كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كار تزريق انجام مي شود، تصريح 
كرد: مرحله نخست تزريق واكسن به سالمندان و افراد داراي معلوليت 
مددجوي بهزيستي اواخر اسفندماه پارسال صورت گرفته است.  مديركل 
بهزيس��تي ايالم ادامه داد: همزمان با ش��يوع ويروس كرونا اقدامات و 
تمهيدات پيشگيرانه در مراكز بهزيس��تي ايالم نظير قرنطينه كامل، 
لغو مالقات حضوري، ضدعفوني روزانه، بازديد مستمر، كنترل سالمت 

مددجويان، توزيع اقالم بهداشتي و غيره تاكنون انجام شده است.

 سد عمارت اردبيل 
به زودي آبگيري مي شود

   اردبيل بزرگ ترين سد خاكي استان اردبيل 
در سال مزين به توليد، پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها در مس�ير توس�عه اس�تان اردبيل آبگيري مي شود. 
عباس جنگي مرني مديرعامل شركت آب منطقه اي اردبيل در جريان 
بازديد از آخرين روند سد عمارت در انگوت گرمي گفت: اين سد با گذشت 
يك دهه مراحل نهايي تكميل و افتتاح خود را س��پري مي كند كه البته 
بخش پاياب سد و تأسيس��ات آن هنوز در مراحل آغازين قرار دارد.  وي 
تصريح كرد: با اتمام ساختمان سد و آبگيري در سال جاري شاهد ذخيره 
آب به ميزان 18۲ ميليون متر مكعب در پش��ت اين س��د خواهيم بود.  
مديرعامل شركت آب منطقه اي اردبيل گفت: آب اين سد تأمين كننده 
نياز شرب، صنعت و كشاورزي شمال استان اردبيل خواهد بود.  جنگي 
مرني سرمايه گذاري ۴۰۰ ميليارد توماني را در تكميل اين پروژه عظيم آبي 
يادآور شد و افزود: در سال جاري نيز براي تملك اراضي و اتمام ساختمان 

سد بيش از ۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان اعتبار تأمين شده است. 

  آذربايجان شرقي: مديركل بهزيستي آذربايجان شرقي از واگذاري ۴۶ 
كودك بي سرپرست به فرزندخواندگي طي سال 99 خبرداد و گفت: سال 
98 نيز تعداد واگذاري كودك بي سرپرست به فرزندخواندگي در استان 
38 نفر بود، همچنين اكنون ۴3۰ خانواده پشت نوبت دريافت فرزند خوانده 
هستند.  فرگل صحاف افزود: تمامي افراد متقاضي كه پنج سال از زندگي 
مشترك خود را سپري كرده  و صاحب فرزندي نشده اند، مي توانند به سامانه 
بهزيستي مراجعه و نسبت به ثبت درخواست فرزندخواندگي اقدام كنند. 
  خوزستان: فرماندار مسجدسليمان از پيشرفت فيزيكي بيش از ۵۰ 
درصدي پروژه احداث فرودگاه مسجدس��ليمان خبر داد.  محمد پاكدل 
تصريح كرد: احداث سالن ترمينال پرواز فرودگاه در مرحله اخذ مجوزهاي 
ماده ۲3 است و باند فرودگاه نيز احداث شده است.  وي در خصوص روند 
كلي س��اخت اين فرودگاه گفت: پس از صدور مجوز ماده ۲3 از س��وي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي، روند احداث ترمينال فرودگاه نيز از سر 

گرفته خواهد شد. 
  مركزي: مديرباغباني جهادكشاورزي استان مركزي گفت: به دنبال 
بارش هاي ۲۰ اسفند تا 1۵ فروردين ماه 1۴۰۰، 1۰ هزار و 3۴3 هكتار از 
باغات استان بر اثر افت ناگهاني دماي هوا و سرمازدگي، خسارت ديدند.  
علي اصغر زارعي افزود: بيش از 3 هزار تن زردآلو، ۴ هزار تن بادام، بيش 
از هزار تن گوجه سبز، ۴ هزار تن هلو، بيش از ۲ هزار تن شليل، 1۰۰ تن 
انگور، ۶۷ تن انجير، بيش از 1۴۰۰ تن گردو و ۵ هزار تن سيب در اين اتفاق 

متحمل خسارت شدند. 
  قزوين: استاندار قزوين با بيان اينكه در سال گذشته ۵9 واحد تعطيل 
و نيمه تعطيل به چرخه توليد بازگشتند، گفت: توليد يكي از مهم ترين 
بخش هايي است كه در استان به آن توجه مي شود.  هدايت اله جمالي پور 
افزود: برخي از موانعي كه در توليد وجود دارد كشوري و از اختيارات استان 
خارج است، اما تا آنجايي كه در حوزه اختيارات استاندار و مديران استاني 

باشد براي حل مشكل توليد كنندگان تالش مي شود. 
  آذربايجان غربي: رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي آذربايجان غربي 
گفت: 1۴۰ دوربين فعال جاده اي در اين استان تخلفات مربوط به ترددهاي 
كرونايي را به طور جدي رصد مي كند.  سرهنگ كمال حسين زاده افزود: 
از اين تعداد، 8۰ دوربين پالك خوان بوده و ترددها را به طور كامل رصد 
مي كند.  وي ادامه داد: ۶۰ دوربين فعال نظارتي ديگر نيز با استفاده اپراتور، 

ترددها را مورد نظارت قرار مي دهند و اعمال قانون مي كنند.

 آغاز مرحله سوم 
پويش ايران همدل در خوزستان

 نیروی زمینی سپاه
 ۱۱ مدرسه در نیكشهر مي سازد

مديركل كميته     خوزستان
د  ا م�����د ا
خوزستان از آغاز مرحله سوم پويش »ايران 
همدل« با هدف كمك به خانواده هاي نيازمند 
و آسيب ديده از كرونا در اين استان خبرداد. 
جمال شيبه، مديركل كميته امداد خوزستان، در 
مراسم آغاز به كار نخس��تين مركز اطعام مهدوي 
در اس��تان كه با حضور حجت االسالم ميرعاليي 
فرمانده ناحيه امام علي)ع( اهواز، مسئول فرهنگي 
سپاه وليعصر )عج( و مس��ول دفتر نماينده واليت 
فقيه در خوزستان انجام شد گفت: در جهت تحقق 
منويات مقام معظ��م رهب��ري و عملياتي كردن 
رزمايش مواس��ات، همدلي و كم��ك مؤمنانه در 
ماه مبارك رمضان غذاي گرم و بسته معيشتي با 
مشاركت خيران ميان نيازمندان توزيع مي شود.  
وي از راه اندازي ۲۷۵ مركز اطعام مهدوي و افطاري 
ساده سراسر استان در ماه مبارك رمضان با رعايت 
پروتكل ها و نظارت اداره بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشكي خبرداد و افزود: اولين آشپزخانه به همت 
بسيج امام علي)ع( و امام حسين)ع( سپاه قرارگاه 
جهادي ش��هيد مصدق طاهري مس��جد حجت 
اهواز افتتاح شد.  مديركل كميته امداد خوزستان 
تصريح كرد: بيش از يك ميليون پرس غذاي گرم 

و 1۷۵ هزار سبد غذايي و بسته معيشتي به ارزش 
۵۰۰ هزار تومان در استان توزيع شود كه با همكاري 
و مشاركت مردم نيكوكار، مؤسسات خيريه و مراكز 
نيكوكاري، بس��يج و س��پاه، گروه هاي جهادي و 
استفاده از ظرفيت خيران، اصناف، سازمان ها، نهادها 
صورت مي گيرد.  مديركل كميته امداد خوزستان 
اين آشپزخانه ها از روز نخست ماه مبارك رمضان 
ش��روع به فعاليت مي كنند و تا پاي��ان ماه مبارك 
رمضان، مددجويان و نيازمندان در قالب طرح اطعام 
مهدوي – افطاري س��اده غذاي گرم و بسته هاي 
معيشتي و سبد غذايي دريافت خواهند كرد.  شيبه 
با اشاره به طرح »هر خوزستاني حامي يك يتيم« با 
هدف حمايت از فرزندان ايتام و محسنين، اقدامي 
ارزشمند براي خدمت  رساني مناسب به نيازمندان 
مي باشد گفت: در تالش هستيم در ماه مهماني خدا 
به همت مردم و خيرين استان هيچ فرزندي از ايتام 
و محسنين نيازمند، در سراسر استان بدون حامي 
نباشد.  كميته امداد خوزس��تان با دعوت از مردم، 
خيران و همه نهادها و دستگاه هاي مسئول براي 
پيوستن به مرحله سوم پويش ايران همدل، تأكيد 
كرد: مردم نيكوكار مي توانند براي ارائه كمك هاي 
خود از طريق ش��مارگيري كد دستوري #1۴* و 

*88۷۷*۰۶1*1# اقدام نمايند

خت  س����ا    سيستان وبلوچستان 
11مدرسه در 
شهرستان نيكشهر با مشاركت نيروي زميني 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و سازمان نوسازي، 
توس�عه و تجهيز م�دارس كش�ور آغاز ش�د. 
س��رهنگ علی اكبر صف��وي، فرمانده س��پاه 
شهرستان نيكشهر در مراسم احداث 11مدارس 
در اين منطقه گفت: طبق تفاهمنامه مبادله شده 
بين سازمان نوس��ازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور و نيروي زميني س��پاه 11 مدرسه با ۵۶ 
كالس درس در بخش مركزي و بخش الش��ار 
ساخته خواهد شد.  وی افزود: از 11 مدرسه ذكر 
شده ۴ مدرسه در قالب ۲1 كالس درس در بخش 
مركزي نيكشهر احداث خواهد شد.  ضياالحق 
هاشمزهي فرماندار شهرس��تان نيكشهر نيز با 
تبريك فرارس��يدن ماه مبارك رمضان و تقدير 
از همكاري نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي و س��ازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز 
مدارس كشور گفت: هر چقدر فضاهاي آموزشي 
در شهرستان را توسعه دهيم فرصت هاي آموزشي 
بيش��تري را فراهم مي كنيم و توس��عه آموزش 
س��نگ بناي همه تحوالت بعدي در شهرستان 
خواهد بود.  وي افزود: در تمامي ممالك پيشرفته 

دنيا، مدرسه سازي به عنوان يك فرآيند مشاركتي 
بين دولت و مردم و سازمان ها نگريسته مي شود 
كه از تمامي ادارات شهرستان مي خواهم به اين 
امر مقدس تسريع بخشيده و موانع را بردارند و 
مانند هميشه يار و ياور آموزش و پرورش باشند.  
حجت االس��الم يعقوبي، امام جمعه شهرستان 
نيكشهر نيز در اين مراسم هدف از احداث مدارس 
را ارتقاي فرهنگي جامعه به ويژه مناطق كمتر 
برخوردار بيان كرد و گفت: اميد است با ساخت 
اين گونه مدارس مشاركتي بتوان گامي مثبت در 
راستاي ارتقاي سطح فرهنگ جامعه برداشت.  
وي در ادامه از سازمان ها و خيران بومي، استاني و 
كشوري براي اعتالي فرهنگ جامعه و پيشرفت 
آموزش اين مناطق دعوت كرد و افزود: مشاركت 
در ساخت مدرسه از كارهاي ماندگاري است كه 
اجر و پاداش آن حتي بعد از مرگ انسان نيز ادامه 
دارد.  مدير آموزش و پرورش شهرستان نيكشهر 
نيز گفت: چهار مدرسه اي كه قرار است در شهر 
نيكشهر ساخته شود جايگزين مدارس فرسوده 
و فضاهاي استيجاري خواهد شد و  اين مدارس 
شامل سه مدرسه شش كالسه محله رئيسان شهر 
نيكشهر، روستاي نوك آباد و چاهان و يك مدرسه 

سه كالسه در روستاي نسفران است.

بدون تلفن و اينترنت، غم »شاد« در دل 
دانش آموزان خراسان شمالي ماند

سال تحصيلي رو به پايان است و بحث امتحانات دانش آموزان بيش 
از هر چيز ديگري ذهن خانواده ها را درگير كرده اس�ت. اما شايد 
مهم تر از امتحانات، نحوه انجام و برگزاري آنهاست. بخصوص براي 
دانش آموزاني كه هنوز از داشتن تلفن همراه هوشمند محرومند يا 
نداشتن اينترنت، اتصال آنها به سامانه شاد را غير ممكن مي كند. 
مثل دانش آموزان خراسان شمالي كه يك سال را به سختي پيش 
رفتند و ۲1 هزار نفر آنها اصاًل نتوانس�تند بدانند »شاد« چيست. 

    
از ابتداي س��ال تحصيلي 98- 99 رفت و آمد دانش آموزان به مدارس 
با مشكالتي همراه بود كه با آغاز فصل زمستان و شيوع ويروس كرونا 
به كشور، شهرها و روستاها يكي يكي مدارس شان را تعطيل و از اواخر 
همان سال تقريباً تمام مدارس درب هاي خود را به روي دانش آموزان 
بستند.  از همان زمان بحث تدريس در فضاي مجازي آغاز و به تبع آن 

مشكالت اين كار هم نمايان شد. 
ابتدا دانش آموزاني كه اصاًل تلفن همراه هوش��مند نداش��تند و قدرت 
خانواده هم در حد خريد اين دس��تگاه نبود مطرح شد و بعد هم بحث 

اينترنت و بودن يا نبودن آن و هزينه هاي جانبي اش. 
آموزش و پرورش براي حل اين مشكل سيم كارت هاي دانش آموزي با 
اينترنت ماهانه را پيشنهاد داد و وزارت ارتباطات هم آنها را صادر كرد. 
اما اين سيم كارت ها هم به مشكل خوردند و پدر و مادرها ترجيح دادند 

همه هزينه ها را از جيب متقبل شوند. ولي باز هم دردها درمان نشد. 
   نيمي از دانش آموزان »شاد« نداشتند

با گذشت نزديك به 1۴ ماه از تحصيل و تدريس در شبكه شاد هنوز هم 
در بسياري از استان ها مثل خراسان شمالي دانش آموزان زيادي هستند 
كه نمي دانند كجاي اين سيستم قرار دارند و چطور بايد درس بياموزند 
و از كجا رفع اش��كال كنند.  در روس��تاها و بخصوص مناطق محروم و 
كم برخوردار دانش آموزان زيادي در ص��ورت پيدا كردن تلفن همراه، 
براي استفاده از سامانه شاد كه بتواند كار را راه بيندازد چشم انتظار چند 
قطره اينترنت نشسته اند.  نيازي كه بدون آن كارشان پيش نمي رود و 

ماه هاست مسئوالن قول رفع مشكالت را مي دهند. 
به گفته دانش آموزان در شمال شرق كشور پس از برقراري سامانه شاد، 
براي استفاده از اين امكان دو مشكل اساسي دارند ضعيف بودن اينترنت 
در بسياري از نقاط خراسان شمالي خصوصاً مناطق روستايي آن و در 

دسترس نبودن تلفن هوشمند يا تبلت در بسياري از خانواده ها. 
بر اس��اس گزارش ها، همين كمبود ها موجب ش��ده ت��ا فقط نيمي از 

دانش آموزان نتوانند از سامانه شاد استفاده كنند. 
   وقتي امواج تلويزيون نمي رسد

وقتي كرونا درهاي مدارس را بست و دانش آموزان و معلمان از ترس ابتال 
به اين ويروس به مدرسه نرفتند، محصليني كه تلفن همراه نداشتند 
آواره ماندند كه چه بايد بكنند.  سال گذشته بود كه رئيس اداره فناوري، 
اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش خراسان ش��مالي گفت: »۲۰۰ 
مدرسه استان در نقاط روستايي و عش��ايري اينترنت ندارد كه تالش 

داريم تا اين مشكل زيرساختي حل شود.«
البته فرام��رز صدقي مدعي ش��ده ب��ود ك��ه در قالب ط��رح اتصال، 
دانش آموزان مدارس در بيش از ه��زار و 38۰ نقطه از اينترنت رايگان 
بهره مند شده اند. اما وقتي حتي يك دانش آموز نتواند به تحصيل ادامه 
بدهد به اين معني است كه سيستم مش��كل دارد.  عمق فاجعه وقتي 
مشخص مي شود كه بدانيم نايب رئيس كميس��يون آموزش مجلس 
شوراي اسالمي گفته: »با بررسي هاي انجام شده از سوي وزير ارتباطات 
و فناوري، بسياري از نقاط خراسان ش��مالي حتي آنتن تلفن همراه را 

ندارند كه اين مسئله در كنار پوشش اينترنت معضل بزرگي است.«
محمد وحيدي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر عدالت آموزشي وجود 
ندارد، تأكيد كرده بود: »شكاف آموزشي بسيار زياد است و اين در حالي 
است كه در آموزش و پرورش عدالت آموزشي مدنظر بوده كه در حال 
حاضر ضعيف ترين دانش آموزان به سختي تحصيل مي كنند و از طرفي 

بسياري از آنان ترك تحصيل كرده اند.«
درد دانش آموزان روستانش��ين خراس��ان ش��مالي به همين جا ختم 
نمي شود. زيرا به گفته عباس سعيدي، مديركل سابق آموزش و پرورش 
خراسان شمالي 13۷ روستاي استان دسترسي به شبكه ملي آموزش را 
هم ندارند.  اين يعني دانش آموزان اين مناطق حتي از طريق تلويزيون 
هم نمي توانند درس بخوانند زيرا دريافت برنامه هاي شبكه ملي آموزش 
در روستاهاي سخت گذر و دور افتاده، به ويژه در شهرستان مرزي راز 
و جرگالن ممكن نيست.  هر چه بود سال تحصيلي به روزهاي پاياني 
خود نزديك مي شود و اين در حاليس��ت كه هنوز ۲1 هزار دانش آموز 

استان از شاد محروم اند. 
دانش آموزاني كه بين وعده هاي مسئوالن و كم كاري هاي آنها يكسال از 

عمر خود را از دست دادند بدون اينكه چيزي ياد بگيرند. 

 اهداي۴0 اكسيژن ساز و ۲00 بای پپ بيمارستانی
 به وزارت بهداشت از سوي ستاد اجرايي 

درپي درخواست وزارت بهداشت از ستاد اجرايي فرمان امام براي 
كمك در تأمين نيازهاي بيمارستان هاي درگير با كرونا، ۲۴0 دستگاه 
»باي پپ« و اكسيژن س�از 600 ليتري از س�وي اين ستاد اهدا شد. 
هنوز ۲۴ س��اعت از اعالم نياز وزارت بهداشت، نگذشته بود كه در جلسه 
مشتركي با حضور وزير بهداشت و رئيس ستاد اجرايي فرمان امام، حواله 
۴۰ دستگاه اكسيژن ساز ۶۰۰ ليتري و ۲۰۰ دستگاه باي پپ بيمارستاني 
جمعاً به ارزش حدودي ۵۰ ميليارد تومان از سوي محمد مخبر، به سعيد 
نمكي اهدا شد.  همچنين رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام دستور داد تا 
جهت مقابله با موج جديد كرونا و كمك به جامعه س��المت، بزرگ ترين 
بيمارستان فوق تخصصي سيار ساخته  شده توسط ستاد، در دو بيمارستان 

مسيح دانشوري و بوعلي مستقر شوند. 
در اين جلسه محمد مخبر با بيان اينكه مقام معظم رهبري روي بحث هاي 
سالمت بسيار حساس هستند و بر توجه به تصميمات وزارت بهداشت به 
ويژه در ايام كرونا تأكيد دارند، گفت: ستاد اجرايي در اين يكسال با تمام 
قدرت در خدمت وزارت بهداشت بوده و هست و حاال هم پيرو مطلبي كه 
آقاي دكتر نمكي درخواست كردند، حواله ۴۰ دستگاه اكسيژن ساز ۶۰۰ 
ليتري براي بيمارستان هاي مناطق محروم و ۲۰۰ دستگاه »باي پپ« به 
وزارت بهداشت اهدا ش��د كه در مجموع ارزش اين دستگاه ها حدود ۵۰ 
ميليارد تومان است.  وي ادامه داد: بيمارستان سيار فوق تخصصي و مجهز 
ستاد هم كه چندهفته پيش افتتاح و رونمايي شد با 1۲۰ تخت ظرف ۲۴ 
ساعت آينده در كنار بيمارستان مسيح دانشوري و بوعلي مستقر خواهد 

شد و ارائه خدمات خواهد كرد. 
  تجهيز خط دوم كارخانه واكسن

محمد مخبر در خصوص اظهارنظري مبني بر بروز مشكل در روند توليد 
واكسن بركت نيز گفت: نه تنها توليد واكسن ايراني به مشكل نخورده بلكه 
در هفته گذشته يكي از موفق ترين ايام در مدت چندماهه توليد واكسن را 
پشت سرگذاشتيم.  وي افزود: مرحله دوم تست انساني روبه پايان است و 
اميدواريم با ارائه مدارك در اوايل ارديبهشت فاز سوم تست انساني را شروع 
كنيم.  رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با بيان اين كه بحث توليد انبوه بسيار 
مهم تر از بحث توليد آزمايشگاهي است، بيان كرد: خط توليد 3 ميليون دوز 
در ماه تكميل شده و تا اول ارديبهشت ماه يك ميليون دوز واكسن تحويل 

وزارت بهداشت خواهيم داد. 
مخبر گفت: تا سه هفته پيش محققان دارويي ما 1۰۰ دوز واكسن از هر ليتر 
ويروس مي گرفتند كه به لطف خدا و تالش شبانه روزي جوانان نخبه ستاد 
در روزهاي اخير اين عدد جهش قابل توجهي يافت و به هزار دوز واكسن 
از هر ليتر ويروس رسيد و اين عدد قطعاً افزايش خواهد يافت.  رئيس ستاد 
اجرايي فرمان امام تصريح كرد: خط دوم كارخانه واكسن براي توليد 1۲ 
تا 1۵ ميليون دوز واكسن كروناست كه تجهيزاتش در حال نصب است و 
مصمم هستيم نصب و راه اندازي آن تا پايان خرداد تمام شود و در پايان 
تيرماه 18 تا ۲۰ ميليون دوز ظرفيت توليد واكسن كرونا خواهيم داشت.  
وي خاطرنشان كرد: دو كشور اروپايي و سه كشور منطقه به طور مكتوب و 
رسمي از ستاد اجرايي درخواست واكسن بركت را كرده اند، البته همانطور 
كه قبالً هم به مردم اعالم كرديم اولويت اول ما مردم كشورمان خواهند بود 

و پس از تأمين نياز داخلي، صادرات را هم بررسي خواهيم كرد. 
 تزريق واكسن ملي به تمام شهروندان 

در ادامه اين نشست وزير بهداشت با بيان اين كه اولين نهاد و گروهي كه در 
ايام شيوع كرونا باعث دلگرمي باشد ستاد اجرايي فرمان امام است، گفت: از 
ابتداي شيوع ويروس كوويد19 و در اوج تحريم ها، براي توليد ماسك، گان، 
محلول ضدعفوني، دارو و ونتيالتور ستاد اجرايي بالفاصله به ميدان آمد و 
كمك هاي قابل توجهي به ما كرد و از بسياري از تنگناها نجات مان داد كه 
اين اقدامات در تاريخ جمهوري اسالمي ايران خواهد ماند.  سعيد نمكي با 
بيان اينكه ستاد جزو اولين گروه هايي بود كه به بحث توليد واكسن ايراني 
كرونا ورود كرد، تأكيد كرد: ما از هيچ تالشي براي واردات واكسن دريغ نكرده 
و نمي كنيم البته براي من مثل روز روشن بود كه واردات واكسن مشكل 
خواهد بود و لذا معتقد بودم و هستم واكسن ايراني كرونا بزرگ ترين حربه 
نجات ما خواهد بود.  وي افزود: لحظه به لحظه روند پيشرف واكسن هاي 
ايراني را رصد و دنبال مي كنم، واكس��ن كوو ايران بركت به مراتب از همه 
واكسن هاي ايراني جلوتر حركت مي كند.  وي تأكيد كرد: همانطور كه وعده 

داده بوديم، در بهار سال جاري واكسن ملي به مردم تزريق خواهد شد. 


