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که حقّ آن است دریغ ورزد مگر اینکه دو درهم به ناحق خرج کند.
ناصر بختیاری... :من خودم را الیق نمیدانم که در جواب ندای «هل من
ناصر ینصرنی» به امام کبیرمان لبیک بگویم ...ولی از امام(ره) میخواهم که
مرا دعا کند تا بلکه نزد خداوند مورد قبول واقع شوم و به درجهای که در نهایت
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در شهر
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

ریزش خیابان میرزا طاهر ارتباطی
به فرونشست زمین ندارد

نسل فردا /گروه استانها
news@ naslefarda.net

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب
استان اصفهان گفت :حادثه خیابان
میرزاطاهر اصفهان و ایجاد حفره در
آن ارتباطی با موضوع فرونشست و
فروچاله در اصفهان ندارد و تنها به
دلیل آب ناشی از حوادث لوله آب
که محل خط فاضالب قدیم بوده،
این محل اندکی دچار نشست شد.
اکبــر بنیطبا درباره ســقوط یک
دستگاه اتوبوس شــرکت واحد در
حفرهای به ابعاد  10متر در چهار متر به عمق یک ونیم الی دو متر در خیابان
میرزاطاهر اصفهان ،اظهار کرد :پیشتر در این محل یک خط شبکه قدیمی
فاضالب وجود داشت که اکنون در مدار نیست ،اما به دلیل شکستگی لوله آب
شاهد ریزش این بخش از خیابان بودیم.
وی با بیان اینکه مدتی قبل اصالح شبکه فاضالب این منطقه انجام شده بود،
گفت :مسیر قبلی فاضالب قب ً
ال از مدار خارج شده و با شکستگی لوله آب در
این محل ،میزانی آب تجمع پیدا کرده که متاسفانه منجر به نشست زمین در
خیابان میرزاطاهر اصفهان شد.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر
بار شبکه فاضالب در این محل نیست و تنها آب در این محل جمع شده است،
تاکید کرد :این قسمت از زمین نیاز به بازسازی ندارد و شرکت آبفا به دنبال پر
کردن زمین با شن و ماسه است و سپس این بخش از خیابان را آسفالت خواهد
کرد و خوشبختانه در این منطقه قطعی آب نداریم.
الزم به ذکر است که حادثه سقوط یک دســتگاه اتوبوس شرکت واحد در
حفره ایجاد شــده در زمین خیابان میرزاطاهر اصفهــان هیچ حادثه جانی
نداشته است.
وی اعالم کرد :این حادثه با ترمیم و اصالح لوله آب و سپس با پرسازی حفره
به وجود آمده ترمیم و رفع میشود.

مسلمانان امسال در ماه مبارک رمضان در حالی روزهدار هستند که این رویداد مذهبی به سبب شیوع ویروس کرونا بسیار متفاوت
نسبت به سالهای گذشته به نظر میرسد .منبع :فرارو

هاللاحمر

صفحه اینساید آرت با انتشار کارتونی به حضور پررنگ سرمایهگذاران عرب در
فوتبال اروپا و خرید بازیکنان و باشگاههای مطرح با قیمتهای نجومی پرداخت.

علوم پزشکی

از سوی نجاتگران جمعیت هاللاحمر استان اصفهان طی هفته گذشته؛

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

به یک هزار و  771حادثهدیده امدادرسانی شد

کشف و ضبط  ۶تن الکل متانول غیرمجاز

نسل فردا :معاون امداد و نجات جمعیت هاللاحمر استان اصفهان از امدادرسانی نجاتگران اصفهانی به یک هزار و 771
حادثهدیده در هفته گذشته خبر داد.داریوش کریمی با بیان اینکه در طول هفته گذشته پوشش امدادی  41حادثه توسط
امدادگران این جمعیت انجام شده است ،افزود :امدادگران و نجاتگران جمعیت هاللاحمر این استان اقدام به امدادرسانی
به یک هزار و  771حادثهدیده کردند.وی در ادامه به حوادث تحت پوشش جمعیت هاللاحمر استان در بازه زمانی ششم
لغایت سیزدهم اردیبهشتماه سالجاری اشاره و خاطر نشان کرد :در این بازه زمانی  19حادثه جادهای ،هشت حادثه
شهری ،شش مورد خدمات حضوری ،سه حادثه صنعتی و کارگاهی ،سه حادثه سیل و آبگرفتگی و دو حادثه کوهستان
توسط نیروهای امدادی جمعیت هاللاحمر استان پوشش داده شــد .معاون امداد و نجات جمعیت هاللاحمر استان
اصفهان در پایان با اشاره به اینکه در طول این مدت چهار مورد عملیات رهاسازی توسط تیمهای عملیاتی این جمعیت
صورت گرفته است ،تصریح کرد 162 :نفر نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب  53تیم با همراه داشتن تجهیزات الزم
امدادی در مأموریتهای یادشده مشارکت داشتهاند.

نسلفردا :معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کشف و ضبط شش تن الکل متانول غیرمجاز در کاشان
خبرداد .محسن تقیزاده اظهار داشت :با تالش بازرسان این معاونت تاکنون  ۷۰مورد بازرسی از داروخانهها ،مراکزعرضه
فرآوردههای بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی انجام شده است.
وی با اشاره به توزیع برخی از مواد ضدعفونی کننده مثل الکل در روزهای ابتدایی شیوع کرونا خارج از شبکه توزیع قانونی
در کاشان خاطرنشــان کرد :چند کارگاه تولید این مواد در خارج از کاشان که به صورت غیرمجاز اقدام به تهیه و توزیع
متانول میکردند شناسایی و پلمب شد .معاون غذا و دارو دانشــگاه در مورد توزیع دستکش نیز گفت :بیمارستانهای
این منطقه پیش از شیوع بیماری کرونا روزانه کمتر از پنج هزار عدد دستکش مصرف میکردند که در بحران کرونا تنها
مصرف دستکش بیمارستان بهشتی کاشــان روزانه به بیش از  ۲۰هزار عدد افزایش یافت و با توجه به نیاز سایر مراکز
بهداشتی و درمانی از جمله بیمارستان سیدالشهدا(ع) آران و بیدگل نیاز به دســتکش روزانه به بیش از  ۴۰هزار عدد
میرسید که خوشبختانه با تالش و پیگیری ،تمام نیاز بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی تأمین شد.

لزوم حمایت دیگر وزارتخانهها از آموزش و پرورش؛

سامانه «شاد» را به کام دانشآموزان تلخ نکنیم
با تعطیلی مدارس به دلیل شــیوع
فریبا رابهیان  /گروه ایران
 news@ naslefarda.netویــروس کرونــا ،وزارت آموزش و
پرورش راه حلهای مختلفی را در
نظر گرفت تا بتواند آسیبهای ناشی از تعطیلی مدارس را به حداقل برساند و
در قدم اول برای جبران مشکل کسری ساعات آموزشی به سراغ تلویزیون رفت
و تصمیم گرفت که آموزش تلویزیونی را آغاز کند .بر این اساس آموزشهای
تلویزیونی از دهم اسفند  98از شبکه آموزش شروع شد و چندی بعد هم شبکه
چهارسیما به این آموزشها اضافه شد.
در پی استقبال دانشآموزان و والدین آنها از پخش کالس درس دانشآموزان
در تلویزیون ،وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفت دامنه آموزش از راه دور
مدارس را گسترش دهد .از همین رو سامانهای با عنوان «شاد» را به منظور
برگزاری کالسهای مجازی ایجاد کرد.
سامانه «شاد» که در ابتدا شــبکه اجتماعی دانشآموزان بود و بعد به شبکه
آموزشی دانشآموز تغییر نام داد ،ســامانهای تخصصی برای دانشآموزان
و فعالیتهای مربوط به آنها به شــمار میآید .این ســامانه در ابتدا از 21
فرودینماه چند روزی به صورت آزمایشــی راهاندازی و ســپس از روز اول
اردیبهشت  99به طور رسمی برای کل مقاطع فعال شد.
در این سامانه آموزش به صورت آنالین انجام میشود و دانشآموزان موظف
هستند در ساعات مقرر ،در کالسهای مجازی شرکت کنند .همچنین اگر
دانشآموزی بدون هماهنگی کالس درس خود را ترک کند ،برای او غیبت
در نظر گرفته میشود.
اما از همان نخستین روزهای رونمایی از این سامانه ،انتقادهایی از سوی برخی
کارشناسان و نمایندگان مجلس به این خدمت جدید آموزش و پرورش مطرح
شد .مهمترین دغدغه منتقدان ،در دسترس نبودن اینترنت و گوشی هوشمند
برای برخی مناطق کمبرخوردار کشور بود که این نگرانی با تصمیمات جدید
این وزارتخانه تا حدی رفع شد.

در همین خصوص حاجی میرزایی ،وزیر آمــوزش و پرورش گفت :از جمله
مشکالتی که سامانه «شاد» را تهدید میکند دسترسی نداشتن به اینترنت و
نبود گوشی هوشمند برای برخی از دانشآموزان است ،اما راه رسمی آموزش
و پرورش برای ادامه تحصیل همچنان همین سامانه «شاد» است .بنابراین
در نقاطی که با مشکل مواجهیم مدیران را موظف کردهایم تا از طریق تولید
بستههای آموزشی و آموزشهای محلی به دانشآموزان آموزش دهند تا هیچ
دانشآموزی از آموزش محروم نشود.
البته با توجه به گستردگی اپراتورها و در دسترس بودن اینترنت تقریباً در تمام
مناطق کشور ،شاید معضل اصلی در این زمینه مربوط به نبود گوشی هوشمند
در برخی خانوادههای کمبرخوردار و روســتاییان و عشایر کشور باشد که در
این زمینه نیز باید برخی وزارتخانهها مانند رفاه و ارتباطات به میدان آمده و
کمکهای الزم را انجام دهند .همچنین طبق آخرین آمار رسمی ارائه شده و
بر اساس گزارش مرکز برنامهریزی و فناوری اطالعات  ۱۱میلیون و  ۳۶هزار و
 ۵۸۷بار شبکه آموزشی دانشآموز نصبشده است که از این تعداد ،اطالعات
بیش از  10میلیون دانشآموز در شبکه «شاد» ثبت شده است.
طبق این گزارش؛ همچنین تعداد دو میلیون و  ۲۴۴هزار و  ۳۰۷کالس درس
و  ۱۳۴هزار مدرسه در شبکه آموزشی دانشآموز تأسیسشده است.
شایانذکر است؛ تاکنون تعداد  ۲۳۲میلیون و  ۳۱۴هزار و  ۳۳۵فایل و بیش
از  ۵۹۲میلیون و  ۳۲هزار پیام در این شبکه مبادله شده است.
در پایان این نکته را نباید فراموش کرد که این شبکه دانشآموزی با توجه به
نوپایی و تازگی ،در کنار مزایا و فواید؛ دارای کمبودهایی است که به تدریج باید
برطرف شود و با توجه به اینکه هماکنون بیش از  ۹۷درصد مدیران مدارس
در «شاد» عضو شدهاند و همچنین  ۷۵درصد کالسهای درس تشکیل شده
است و روزانه بیش از هفت میلیون کاربر فعال دارد که در طول روز به طرح و
رفع مسائل آموزشی مشغول هستند ،لزوم حمایت بیش از پیش دیگر ارگانها
را میطلبد.

 ۵۵دقیقه مکالمه رایگان در هر تماس ،هدیه همراه اول
در ماه رمضان
همراه اولیها میتوانند در ماه مبارک رمضان با پنج دقیقه
مکالمه ،تا سقف  ۵۵دقیقه در هر تماس رایگان صحبت
کنند .در پی استقبال مشترکان همراه اول از طرح 55+5
در سالهای گذشــته ،این طرح در ماه مبارک رمضان
امســال نیز اجرا میشود .بر اســاس این طرح ،در طول
ماه مبارک رمضان امسال ،مشــترکان دائمی و اعتباری
میتوانند با ثبتنام رایگان ،در تمام ســاعات شبانهروز
در هر تماس داخل شــبکه (خطوط همراه اول) ،پس از
گذشت پنج دقیقه مکالمه طبق تعرفه ،دقایق بعدی را تا
سقف  55دقیقه در همان مکالمه ،رایگان صحبت کنند.

الزم به ذکر اســت هدیه درنظر گرفته شده در این طرح
شــامل مکالمات خارجی ،رومینگ بینالملل ،تماس با
سایر اپراتورها و رومینگ داخلی نمیشود.
زمان اجرای این طرح از روز شنبه ششم اردیبهشتماه
تا پایان روز سوم خردادماه است و مشترکان میتوانند با
فعالسازی این طرح ،از مزایای آن بهرهمند شوند.
براساس این طرح ،مکالمه مشترک پس از  60دقیقه قطع
و دوباره با تکرار شرایط مذکور انجام خواهد شد.
همراه اولیها میتوانند با شــمارهگیری کد «ستاره 10
ستاره  421مربع» در این طرح ثبت نام کنند.

برگزاری جلسات شورای نگهبان
بر بستر شبکه امن همراه اول
برگزاری جلسات شورای نگهبان به صورت مجازی و از طریق شبکه امن
و اختصاصی دیتای همراه اول فراهم شــد .بخش کسب و کار سازمانی
نخستین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران ،امکانی فراهم کرده تا از این
پس جلسات اعضای شــورای نگهبان از راه دور و با استفاده از بستر امن
و اختصاصی دیتا توسط این اپراتور با ســیمکارتهای دیتای سازمانی و
شبکه اختصاصی امن همراه (ســرویس  )APNبرگزار شود .با راهاندازی
این سرویس ،برگزاری جلسات شورای نگهبان با استفاده از سیستمهای
رایانهای اعضا و به صورت مجازی و از طریق سیمکارتهای دیتای سازمانی
همراه اول در هر لحظه از شبانهروز امکانپذیر خواهد بود.

بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور حامی
«ایران همدل» شد

همراه اول بــه عنوان بزرگترین اپراتور دیجیتال کشــور،
ضمن حمایتهای یکپارچه در دوره شــیوع کرونا ،اکنون
حامی «ایران همدل» است .همزمان با اجرا و طراحی پویش
«#ایران_همدل» که قرار بود با فرارسیدن ماه مبارک رمضان
به گرهگشایی و یاریرسانی به همنوعان بپردازد ،همراه اول
نیز به توصیه رهبر معظم انقالب و همسو و همراه با همه مردم
مهربان ایران ،به این پویش پیوست« .رزمایش همدلی برای
#ایران_همدل» با هدف مواسات ،همدلی و کمک مؤمنانه
به نیازمندان و فقرا آغاز شده که امید میرود با توجه به قرار
گرفتن در ماه انفاق ،به دســتاوردهای خوبی منجر شود و

خاطره خوشی را از امســال در اذهان باقی بگذارد .در این
راستا شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد هر مبلغی که
مشترکان از طریق سامانه «ستاره  ۱۰ستاره  ۱۴۴۱مربع»
کمک کنند ،به میزان دو برابر آن به محرومان و نیازمندان
عزیز کمک و در این کار خیر شرکت کند .کلیه مشترکان
دائمی و اعتباری همراه اول میتواننــد به میزان مد نظر و
تعداد دفعــات دلخواه در این طرح مشــارکت کنند .مبلغ
انتخاب شده توسط مشــترک ،در صورتحساب مشترکان
دائمی لحاظ شــده و از شــارژ مشــترکان اعتباری کسر
میشود.

