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جوابیه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
 به گزارش »مردم ساالری«

توجه به امر درختکاری، توسعه فضای سبز
 و زراعت چوب، یک ضرورت انکارناپذیر است

در پی انتشــار گزارشی، با عنوان »کاشت یک میلیارد درخت طرح نیست، یک 
رویاست!« در روزنامه مردم ساالری 23 اسفند 1401، سازمان منابع طبیعی و 

آبخیزداری کشور جوابیه ای ارسال کرده که متن آن بدین شرح است:
1- با توجه به وضعیت جنگل ها و پوشــش گیاهی کشــور چه از نظر کیفی و 
چه از منظر کمی و همچنین شــکننده بودن بوم سازگان های جنگلی، مرتعی 
و بیابانــی، توجه به امر درختکاری، توســعه فضای ســبز و زراعت چوب، یک 
ضرورت انکار ناپذیر بوده که الزم است توجه ویژه ای از جانب مسئولین کشوری 
و تمامی احاد جامعه بدان معطوف گردد. فلذا با توجه به برنامه ریزی های مبتنی 
بــر مطالعات حوزه های آبخیز و ســایر ظرفیت های موجود در ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور و همچنین مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت های 
مسئولیت های اجتماعی بخش های خصوصی، می توان کشور را در مسیر بازیابی 

و احیا دوباره زیست بوم های تخریب شده و شکننده به پیش برد.
2- از گذشــته دور، بسیاری از طرح های توسعه و احیایی منابع طبیعی صرفا با 
مشــارکت مستقیم مردم و به ویژه جوامع محلی ساکن در محدوده عرصه های 
منابع طبیعی انجام شــده و حضور این جوامع در حفاظت و احیای جنگل ها و 
مراتع کشــور تاثیرات بسیار زیادی را بر جای گذاشته است. شکی نیست اولین 
وظیفه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حفاظت و صیانت از عرصه های 
منابع طبیعی و من جمله منابع آب و خاک بوده و در این خصوص، برنامه های 

متعددی در جهت برخورد با متخلفان و متجاوزان نیز انجام شده است.
3- اینکه آیا با اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال، سایر وظایف اصلی 
سازمان تحت الشعاع قرار خواهد گرفت، قطعا این گونه نخواهد بود. چرا که به 
مــوازات تدوین و اجرای این طــرح، اقداماتی نظیر: حدنگاری، تجهیز و تقویت 
یگان حفاظت، تدوین و پیگیری الیحه جامع آبخیزداری، اجرایی نمودن مدیریت 
جامع حوزه های آبخیز در سه کالن حوضه، مبارزه با آفات و بیماری های منابع 
طبیعی، مدیریت مراتع و توسعه گیاهان دارویی و صنعتی، جلب مشارکت های 
مردمی، تدوین برنامه پنج ساله، با جدیت و تالشی مضاعف در دستور کار قرار 

دارد و در حال اجرا نیز می باشد.
4- مطرح کردن 2 سال و نیم زمان باقیمانده تا پایان دوره اول دولت سیزدهم، 
چه ارتباطی می تواند با اهداف، الزامات، تعهدات بین المللی و اثرات اجرائی طرح 
مزبور داشــته باشد. آیا مهم اســت که چه دولتی این بار گران بر جای مانده از 
گذشته را بر می دارد و در جهت حفاظت از منابع آب و خاک کشور، با جدیتی 
بیشتر عمل می نماید؟ اما نکته حائز اهمیت این است که مردم گرانقدر و افکار 
عمومی، می بایســت با اهداف، الزمات و اثرات اجرای »طرح مردمی کاشت یک 

میلیارد نهال«، که در ذیل به آن اشاره شده است نیز آشنا شوند. 
* اهداف طرح:

- ارتقــا فرهنگ منابع طبیعی و تبدیل آن بــه فرهنگ و معارف عمومی)مقام 
معظم رهبری( 

- جلب حمایت و مشارکت مردم در اجرای طرح های مشابه
- تقویت پوشش گیاهی، ترسیب کربن و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای
- مقابله با بیابان زائی و تثبیت ماسه های روان و جلوگیری از پدیده گرد و غبار

- توسعه زراعـت چـوب برای تامین بخشی از نیاز چوبی کشور
- بازسازی عرصه تخریب شده با همکاری صنایع، معادن، خیرین، حامیان منابع 

طبیعی و دستگاه های ذی ربط
* الزامات طرح:

-  دستیابی به اهداف چشم انداز افق 1404 کشور ابالغی مقام معظم رهبری 
-  اجرای دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر استفاده از حداکثر توان کشور 

برای افزایش فضای سبز و درختکاری 
-  اجرای تعهدات کنوانســیون های بین المللی تغییرات اقلیمی، کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای و مقابله با بیابان زائی و تخریب سرزمین 
-  اجرای تکالیف مندرج در ماده 15 قانون افزایش بهره وری بخش کشــاورزی 

و منابع طبیعی 
- اجرای تکالیف مندرج در بند »ح« ماده 38 قانون 5 ســاله توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی
-  اجرای تکالیف مندرج در مواد 22، 24 و 27 قانون هوای پاک

* اثرات اجرای طرح:
-  ایجــاد عــزم ملی در جهت احیــای منابع طبیعی، ارتقــاء آگاهی عمومی و 
همچنین جلب اعتماد و مشارکت مردم بخش های دولتی، غیر دولتی، صنایع و 

نهادهای مردم نهاد و خیرین
- حفاظت از منابع آب و خاک 

-  کاهش فرسایش خاک و تولید رسوب
-  حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری

-  کاهش آلودگی هوا، جذب آالینده ها و ایجاد محیط زیستی پاک تر
-  بازسازی سرزمین و احیای مناطق تخریب یافته جنگلی و مرتعی

-  مقابله با بیابان زایی و کنترل گرد و غبار 
-  ایجاد بستر های تفرجی برای توسعه گردشگری و طبیعت گردی
-  ظرفیت سازی و توان افزائی جوامع محلی و ارتقای معیشت آنان

-  تامین بخشی از مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ و همچنین نیاز چوبی کشور 
-  افزایش ســطوح پوشش گیاهی، کاهش مخاطرات زیست بوم ها و در نتیجه، 

ایجاد محیط زیستی پاک تر و سالم تر
5- آیا انجام تعهدات و تکالیف بین المللی و قانونی، از جمله اقدامات مثبت تلقی 
می شــود؟ اگر اینچنین است، شایسته نیست که انجام تکالیف مغفول مانده از 

گذشته را رویا بافی تلقی نماییم. 
6- گزارش اقدامات جنگل کاری و توســعه جنگل در اراضی جنگلی و بیابانی 
با مختصات جغرافیایی، در آرشیو سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به 
عنوان یک دستگاه حاکمیتی و نه نظارتی، مشخص و موجود است و هر مطلع 

در بخش GIS می تواند به دقت آنها را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نماید.
7- آیا کاشــت نهال و توســعه درخت کاری آنهم با استفاده ازگونه های بومی و 
واجد محصوالت فرعی غیر چوبی و یا زراعت چوب، که همگی صرفه اقتصادی 
دارند و می توانند در قالب طرح های تلفیقی و جنگلکاری به مردم و جوامع محلی 
احاله مدیریت شوند، تاثیری بر بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی  نخواهند 
داشــت؟ آیا مشارکت و همراهی مردم که معیشــت خود را در گرو حفاظت و 
مراقبت از این گونه های اقتصادی می دانند، نمی تواند تدبیر مناسبی برای حفظ 

درختان جنگلی و عرصه های منابع طبیعی کشور تلقی شود؟
8- در ارتبــاط با فــروش نهالســتان های دولتی در قالب طرح مولد ســازی، 
می بایســت اذعان نمود؛ اوال: با اجرای طرح مردمی کاشــت یک میلیارد نهال، 
تمامی ظرفیت های بال استفاده در نهالستان ها و ایستگاه های تولید بذر، با جدیت 
و ســرعت در حال تجهیز و بازسازی و همچنین تولید نهال های مورد نیاز این 
طرح می باشــند. ثانیا: با توجه به تولیدات حداکثری نهالستان های دولتی، هیچ 
برنامه ای از جانب دولت و ســران سه قوه برای فروش نهالستان ها به  » بخش 

خصوصی« وجود ندارد. 
9- مساحت کل نهالستان های بیابانی به تعداد 44 نهالستان  و جنگلی به تعداد 
126 نهالســتان رقمی معادل ســه هزار و پانصد هکتار می باشد که در صورت 
تکمیل و تجهیز زیر ســاخت ها و مرمت و بازســازی آنها، ظرفیت تولید نهال 
ســاالنه، به بیش از 400 میلیــون اصله نهال نیز خواهد رســید. البته الزم به 
توضیح می باشد که تعداد نهالستان های عنوان شده در مطلب انتشار یافته )116 

نهالستان( صحیح نمی باشد.
10- طرح مردمی کاشــت یک میلیارد درخت، با رویکرد جلب مشارکت مردم، 
سرسبزی و آبادانی کشور عزیزمان ایران اسالمی و منبعث از آیات قرآنی، روایات 
و احادیث پیشــوایان دینی و همچنین آداب و سنن ملی و باستانی برنامه ریزی 
شــده که در قالب طرح های مطالعاتی صیانــت از جنگلها، مرتعداری، مقابله با 
بیابان زائی، آبخیزداری، زراعت چوب و توســعه فضای ســبز و متناسب با توان 
اکولوژیــک هر منطقه، می تواند موجب افزایش پوشــش گیاهی در عرصه های 
منابع طبیعی و همچنین مناطق شــهری، روستایی، اطراف مزارع، عرصه های 

اوقاف، بوستان ها، شهرک های صنعتی، پادگان ها و . . . شود. 
ضمن آنکه بر اســاس مطالعات انجام شــده در حدود ســه میلیون و ششصد 
هزار هکتار عرصه مســتعد کاشت شناسائی شده که با استفاده از روان آب های 
سطحی، آب سبز و همچنین در برخی مواقع آبیاری کمکی، مراقبت و نگهداری 
خواهند شــد. در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همه منتقدان واقعی و دلسوزان 
منابع طبیعی و محیط زیســت کشــورمان، امید اســت با بهره مندی از خرد 
جمعی و تشریک مساعی تمامی صاحب نظران، فرهیختگان و کنشگران علمی، 
پژوهشــی، رسانه ای و اجرائی، ایرادات مرتبط با این طرح مرتفع گردد و مردم 
شــریف و بزرگوار ایران، از روند اجرای این طرح بزرگ، به نیکی و شایســتگی 

بهره مند گردند.

جوابیه

بلیت مترو و اتوبوس 25 تا 40 درصد گران شد

تصمیم نامطلوب شورای شهر برای مردم تهران

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت اعالم کرد

نحوه تامین داروهای بیماران خاص در نوروز

۱۶0 هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی فاقد مسکن

جلوگیری از افت تحصیلی کالس هفتمی ها

هنر، حلقه مفقوده دوره متوسطه اول

۱۶ فوتی و شناسایی ۹۷۶ بیمار جدید کرونا در کشور

در نامه وزیر ارشاد به وزیر آموزش و پرورش عنوان شد

پیشنهاد ایجاد زنگ کتابخوانی در مدارس

گروه اجتماعی – جواد ســازگار: اتوبــوس و مترو جزو 
مهمترین وسایل نقلیه ای است که قشر کم برخوردار مردم 
از آن استفاده می کنند. برای همین همواره قیمت اتوبوس 
و مترو برای عموم مردم مهم و تعیین کننده است. اما حاال 
شورای شــهر تهران تصمیم عجیبی گرفته و با توجیه های 
عجیب اعضا و بخصوص رئیس این شــورا می خواهد بلیت 
اتوبوس و مترو را به بی سابقه ترین شکل باال ببرد و به این 
ترتیب گام دیگری در ســخت تر کردن زندگی برای مردم 

در تهران بردارد! 
بر اســاس اخبار اعالم شده اعضای شــورای اسالمی شهر 
تهران در یکصد و ســی و ششمین جلســه علنی شورای 
اسالمی شــهر تهران در نوبت عصر بررسی لوایح نرخ کرایه 
حمــل و نقل عمومی در دو بخش اتوبوس و تاکســی را در 
دستور کار داشتند در بررسی نرخ بلیت اتوبوس در خطوط 
مختلف نهایتا با اکثریت آراء افزایش میانگین 40 درصد را 
به تصویب رســاندند. همچنین در جلســه پیش از آن نرخ 
کرایه بلیت مترو با افزایش متوســط 25 درصد به تصویب 

اعضای شورای شهر تهران رسیده بود!
مهدی چمران رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران که در 
مواردی چون اســتخدام داماد زاکانی و افشای فیش حقوق 
نجومی دختر یکی از اعضای شورای شهر نشان داده که برای 
توجیه این قبیل مسائل به هر شکل ممکن دریغ نمی کند 
ردر ایــن هفته نیز برای توجیه قیمت سرســام آور مترو و 
اتوبوس دست به کار شد و گفت: چرا ما باید بگوییم نرخ ها 
همین میزان باشد؟ اگر اینگونه عمل کنیم برای سال بعد از 
آن باید رقم افزایش دو برابری باشد و این فشار وارد می کند.

وی افزود: ما 10 هزار میلیارد تومان را برای توســعه شبکه 
متــرو و اتوبوس در نظر گرفته ایم و ایــن رقم برای بلیت 
مترو نیست؛ قیمت بلیت مترو و اتوبوس یکی از ارزان ترین 
قیمت هاست و حتی با کشورهای همسایه نیز قابل مقایسه 

نیســت. وی با بیان اینکه بلیت مترو در تهران نصف قیمت 
بلیت در مشهد است، یادآور شد: باید درآمد افراد را افزایش 
داد نه اینکه قیمت بلیت را پایین نگه داشت؛ چراکه تغییر 

یکباره آن به مردم فشار خواهد آورد.
این ســخنان چمران به معنای فشــار مضاعف بر مردم و 
همچنین کاهش اســتفاده از وســایل نقیله عمومی است 
اما او در این زمینه هم ســعی کــرد توجیهاتی ارائه دهد و 
تأکید کرد: اگر مترو به درستی خدمات ارائه دهد و به موقع 
حرکت کند و مردم منتظر نمانند، قطعاً از مترو اســتفاده 

خواهند کرد و با خودروی شخصی تردد نمی کنند!
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و 
خدمات شــهری شورا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه 
پنج هزار و 800 میلیارد تومــان بودجه برای بهره برداری 
مترو در نظر گرفته شــده است، اظهار کرد: قیمت بلیت با 
هزینه استهالک 16 هزار تومان و بدون هزینه استهالک 12 
هزار و 520 تومان اســت اما به صورت میانگین سه هزار و 
170 تومان از مــردم دریافت و در واقع 75 درصد یارانه از 

سوی ما پرداخت می شود.

وی تأکید کرد: پیشــنهاد بنده این اســت کــه رقم بلیت 
حداکثــر 25 درصد افزایش پیدا کند و در روزهای آلودگی 
هوا و اجرای طــرح زوج و فرد از درب منزل، تخفیف برای 

استفاده از حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شود.
در ادامه مهدی چمران اعالم کرد: افزایش قیمت بلیت مترو 
حداکثر 25 درصد و میزان تخفیف خرید بلیت در ســاعات 

غیر اوج سفر نیز 10 درصد باشد.
جالب اینجاست که ارقام اعالمی از سوی رئیس کمیسیون 
عمران و حمل و نقل عمومی بر اســاس پیشنهاد شهرداری 
تهران مبنی بر افزایش 31 درصدی بوده و شــورای شــهر 
تهران  با تصویب افزایــش 25 درصدی نرخ بلیت مترو در 
واقع قیمت های شهرداری را اصالح کرده است! البته این امر 
نیز می تواند محتمل باشد که شهرداری آن مبلغ را پیشنهاد 
داده باشــد تا افزایش 25 درصدی را نوعی حمایت از مردم 

توسط شورای شهر تبلیغ کند!
این در حالی اســت که مقامات شهری امروز تهران درباره 
معیشــت مردم ادعاهای بسیار دارند. زاکانی شهردار تهران 
بارها ادعا کرده است که » نمی توانیم با معیشت مردم بیگانه 
شــویم و مدعی باشیم که مدیریت شــهری را به درستی 
انجام می دهیم«. او که سال گذشته نقش کاندیدای »سوپر 
پوششی« را برای سید ابراهیم رئیسی بازی می کرد در ایام 
تبلیغات انتخاباتی شعار می داد: »توانمندی داخل کشور باال 
است. اینکه چرا با این وضع اسفناک ارائه می شود، نشان از 
ناکارآمدی و قبیله ســاالری است که من با این موارد رقابت 
خواهم کرد. این حق مردم نیست که با این وضعیت اقتصاد 
و معیشــت زندگی کنند، چرا که گرسنگانی داریم که باید 
سنگ بر شــکم خود ببندند تا بتوانند بخوابند« اما حاال با 
همراهی شورای شهر تهران برای معیشت سال آینده مردم 
تهران برنامه هایی تــدارک دیده تا زندگی را بیش از پیش 

برای آنها سخت کند.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمــان بیماری های وزارت 
بهداشــت، درباره وضعیت تامین داروهای بیماران خاص، 
نحوه فعالیت مراکز دیالیز و دندان پزشــکی ها در تعطیالت 
نوروزی توضیح داد.دکتر امیرحسام علیرضایی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره وضعیــت دارو و درمان بیماران خاص در 
نوروز، گفت: برنامه توزیع داروهای بیماران خاص بر اساس 
اطالعات استخراج شده از ســامانه های مرتبط به سازمان 

غذا و دارو اعالم شده است. 
در خصوص بیماران هموفیلی نیز مانند سال های قبل برای 
استان های پر سفر ســهمیه دارو افزایش داشته است.وی 
افزود: برای نوروز به بیماران توصیه شده است که داروهای 
مــورد نیاز خود را از مراکز مبــدا دریافت کنند. همچنین 
طی مکاتبه ای با کل دانشگاه های علوم پزشکی، مقرر شده 
اســت در صورت مراجعه بیماران خاص و نیاز به خدمات 

اورژانس، ارائه خدمت انجام شــده و کمک های الزم ارائه 
شود.علیرضایی درباره سهمیه اختصاص داده شده داروهای 
بیماران خاص به اســتان ها برای تعطیالت نورزوی، گفت: 
بایــد توجه کرد که بــرای تعطیالت نــوروزی 1402 به 
استان های پر سفر شــامل تهران، گیالن، مازندران، اهواز، 
مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز سهمیه دارویی بیشتری برای 
بیماران خاص داده شــده است. البته توصیه هر ساله ما به 
بیماران خاصی که در نوروز قصد مسافرت دارند، این است 
کــه داروهای مورد نیاز خود را از مراکز مبدا دریافت کنند 
و در صورت مشخص شــدن مقصد، قبل از سفر اطالعات 

مربوطــه و مراکــز بیمارســتانی را از انجمن های مربوطه 
کســب کنند. بر این اســاس این مرکز طی مکاتبه ای به 
کل دانشــگاه های علوم پزشکی کشور اعالم می کنند تا در 
صورت مراجعــه بیماران خاص و نیاز به خدمات اورژانس، 

کمک الزم به آنها انجام شود.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمــان بیماری های وزارت 
بهداشــت، درباره فعالیــت مراکز دیالیــز و مراکز درمانی 
بیماران تااالســمی و ... در تعطیالت نــورزی نیز گفت: در 
صورت مشخص شدن مقصد بیماران، قبل از سفر اطالعات 
مربوط به مراکز دیالیز ارسال شــده و بیماران از دانشگاه 

مبــدا معرفی نامه دریافت می کنند تا در مقصد مشــکلی 
نداشته باشند. دانشــگاه های علوم پزشکی کشور آمادگی 
کامل دارند تــا در صورت مراجعه این بیمــاران و نیاز به 
همودیالیــز، خدمات الزم را به آنهــا ارائه دهند.وی تاکید 
کرد: به بیماران توصیه می کنیم که قبل از شــروع سفر از 
وضعیت مرکز درمانی در شهر مقصد اطالع داشته باشند، 
داروهای مورد نیاز خود را همراه داشته باشد و در صورتی 
که حالت پایداری ندارند، حتما قبل از سفر با پزشک خود 

مشورت کنند.
علیرضایی درباره نحوه ارائه خدمات دندان پزشکی در نوروز 
نیز گفت: در دانشــگاه های علوم پزشکی در ایام تعطیالت 
نوروزی، مراکز اورژانس برای ارائه خدمات دندانپزشــکی 
اورژانســی فعالیت دارند و بیماران می توانند به این مراکز 

مراجعه کنند.

رئیس مرکز مشــارکت های مردمی، موسسات غیردولتی 
و توانمندسازی ســازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در 
حال حاضــر 160 هزار خانوار اعم از معلوالن سرپرســت 
خانــوار، خانوارهای دارای حداقــل دو عضو معلول و زنان 
سرپرســت خانوار تحت پوشــش فاقد مســکن هستند، 
برنامه های این ســازمان برای تامین مســکن مددجویان 
تحت پوشــش در سال 1402 را تشــریح کرد.علی ربوبی 
در گفت وگو با ایســنا،  با بیان اینکه ســازمان بهزیستی از 
سال 1385 کمک به تامین مسکن گروه های هدف تحت 
پوشش را آغاز کرده و در این زمینه نقش تسهیل گر دارد، 
اظهار کرد: براســاس تفاهم نامه ها و برنامه های مشــترک 
بهزیســتی با وزارت راه و شهرســازی، بنیاد مسکن، بنیاد 
مستضعفان، ســتاد اجرایی فرمان امام و خیرین به تامین 
مسکن جمعیت هدف کمک می شود و تاکنون 170 هزار 
واحد مسکونی با مشارکت دستگاه ها احداث و به گروه های 
هدف تحویل داده شده است که از این تعداد 13 هزار واحد 
به خانواده های دارای حداقــل دو عضو معلول تعلق دارد.
رئیس مرکز مشــارکت های مردمی، موسسات غیردولتی و 
توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در 

حال حاضر نیز 160 هزار خانوار اعم از معلوالن سرپرست 
خانــوار، خانوارهای دارای حداقــل دو عضو معلول و زنان 
سرپرست خانوار تحت پوشش فاقد مسکن هستند، تاکید 
کرد: هم اکنون 30 هزار واحد مســکونی در سطح کشور با 
مشارکت دســتگاه های مذکور و خیران در دست احداث 
است که طی 11 ماه سال 1401 حدود 13 هزار واحد آن 
به افراد تحت پوشش احداث شــد.وی با اشاره به طرح ها 
و برنامه های ســال 1402 برای تامین مسکن مددجویان 
تحت پوشش ســازمان بهزیستی یادآور شــد: تفاهم نامه 
مشــترک میان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در 
راســتای احداث 160 هزار واحد مسکونی در غالب طرح 
نهضت ملی مســکن برنامه مهمی است که در سال 1401 
آغاز و بخشی از آن محقق شده، اما در سال 1402 به طور 

ویژه تر دنبال خواهد شد.
به گفته رئیس مرکز مشــارکت های مردمی، موسســات 
غیردولتی و توانمندســازی ســازمان بهزیستی کشور، به 
تناســب افراد فاقد مســکن با وزارت راه و شهرسازی در 
راســتای کمک به تامین مســکن 160 هزار خانوار فاقد 
مسکن تحت پوشش تفاهم نامه منعقد شده است که پس 

از ثبت نام این افراد در سامانه، شرایط آنها توسط وزارت راه 
بررســی و بعد از آن تخصیص پروژه در قالب طرح نهضت 
ملی مسکن اجرا می شــود و بخش قابل توجهی از جامعه 
هدف در این طرح صاحب مســکن خواهند شد.وی ادامه 
داد: عالوه بر طرح نهضت ملی مسکن، سازمان بهزیستی با 
بنیاد مستضعفان در زمینه تامین مسکن خانوارهای دارای 
حداقــل دو عضو معلول تفاهم نامه مشــترکی درخصوص 
احداث 4000 واحد مســکونی دارد؛ این طرح که از سال 
1401 شروع و برای سال 1402 نیز ادامه دار است. در این 
طرح بنیاد مستضعفان برای واحدهای شهری 150 میلیون 
تومان و برای واحدهای روســتایی100 میلیون تومان به 
عنــوان کمک بالعوض و همچنین ســازمان بهزیســتی 
برای واحدهای شــهری و روستایی نیز 50 میلیون تومان 
پرداخت می کند.ربوبی به دیگر اقدامات سازمان بهزیستی 
در حوزه تامین مســکن مددجویان تحت پوشــش اشاره 
کرد و افزود: با بنیاد مســکن نیز برای تامین مسکن افراد 
تحت پوشش برای شــهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت 
تفاهم نامه مشترکی منعقد شده که خدمات فنی، مهندسی 
و نظارتی آن از ســوی بنیاد انجام می شــود و ســازمان 

بهزیســتی تا ســقف 100 میلیون تومان برای افراد تحت 
پوشــش کمک بالعوض پرداخت خواهد کرد.رئیس مرکز 
مشارکت های مردمی، موسسات غیردولتی و توانمندسازی 
سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که به طور 
کلی خانواده ها باید چه میزان آورده داشــته باشند، تاکید 
کــرد: ضمن رعایت دقیق اصول فنی و مناسب ســازی در 
ســاخت و ســاز این واحدهای مســکونی در تالشیم تا با 
همکاری ســایر دســتگاه ها هزینه تمام شده کاهش یابد.

وی با بیان اینکه سیاســت سازمان بهزیستی این است که 
خانواده ها آورده ای برای ســاخت مســکن حتی به میزان 
کم داشته باشــند تا حس تعلق بیشتری به واحد احداث 
شــده برایشان ایجاد شود، خاطرنشان کرد: افراد می توانند 
بخشی از آورده را از محل تسهیالت بانکی تامین کنند که 
مبالغ آن در ســال های مختلف و براساس مسکن شهری 
و روســتایی متفاوت است. همچنین سازمان بهزیستی نیز 
بخش دیگــری از آورده را تا ســقف 100 میلیون تومان 
کمــک بالعوض پرداخت می کند که بعضــا در برنامه ها و 
تفاهم نامه مشــترک با دستگاه ها نیز بخشی از سهم آورده 

نیز توسط دستگاه ها پرداخت می شود.

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوســطه وزارت آموزش 
و پــرورش با بیان اینکــه احتمال بروز افــت تحصیلی و 
اضطــراب در کالس هفتم وجود دارد؛ چراکه دانش آموزان 
در پایــه هفتم با شــرایط جدیدی مواجه می شــوند؛ آنها 
پــس از ارزشــیابی کیفــی توصیفــی در دوره ابتدایی با 
ارزشیابی کامال کمی و عددی روبه رو می شوند گفت: معلم 
چندمهارتــی باید بتواند در کنــار آموزش هایی که عرضه 
می کند، به دنبال کاهش اضطراب دانش آموزانش باشــد.
حمیــد یزدانی در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت افت 
تحصیلی هفتمی ها اظهار کرد: احتمال بروز افت تحصیلی 
و اضطراب در کالس هفتم وجود دارد؛ چراکه دانش آموزان 
در پایه هفتم با شرایط جدیدی مواجه می شوند؛ آنها پس 

از ارزشــیابی کیفی توصیفی در دوره ابتدایی با ارزشیابی 
کامــال کمی و عددی روبه رو می شــوند. همچنین در دوره 
ابتدایی یک معلم داشــته اند، اما در دبیرســتان مابه ازای 
تک تک دروسشــان صاحب معلم اختصاصی می شــوند.
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به اینکه یک خطای استراتژیک در سنوات 
گذشته رخ داده و آن معلم اختصاصی برای علوم و ریاضی 

و ... است گفت: خوب اســت که متخصص داشته باشیم، 
اما توجه داشــته باشــیم دانش آموز کالس هفتم قبل از 
آنکه به دنبال تخصص ها باشــد به دنبال آرامش و کاهش 
اضطراب اســت و معلم چند مهارتی است که می تواند این 
کار را انجام دهد. معلمی که بتواند با صرف زمان بیشــتری 
نیازهــای دانش آموز را احصاء کند.یزدانی ادامه داد:  معلم 
چندمهارتــی باید بتواند در کنــار آموزش هایی که عرضه 

می کند، به دنبال کاهش اضطراب دانش آموزانش نیز باشد. 
تمرکز ما بر درس هنر، آموزش هنر و آموزش همراه با هنر 
است. حلقه مفقوده متوسطه اول، هنر است. در تالشیم در 
زمان باقی مانده سال تحصیلی یک دوره آموزشی ارزشمند 
را در خوزســتان برگزار کنیم و در گام اول به معلم علوم، 
ریاضــی و مطالعــات اجتماعی، هنر بیاموزیــم.وی افزود:  
در این صورت معلم آموزش هــای تخصصی اش را با هنر 
همراه می کند و قبل از حل تعداد زیادی مســئله، ابتدا با 
دانش آموز همدلی کرده و او را با خود در مسیر علم آموزی 
همراه می کند. دانش آموزان این مقطع تحصیلی، در ســن 
بلــوغ قرار دارنــد و باید تالش کنیــم او را همدل کرده و 

سپس آموزش دهیم.

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شــبانه روز 976 بیمار 
کووید در کشور شناســایی شدند و متاسفانه 16 بیمار نیز 

جان خود را از دست دادند. 
به گزارش ایســنا، از روز 22 اسفند ماه تا روز 23 اسفند ماه 
1401 و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 976 بیمار 
جدید مبتال به کووید-19 در کشور شناسایی و 485 نفر از 

آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید-19 در کشور به 7 
میلیون و 576 هزار و 903 نفر رسید.متاسفانه در طول 24 
ساعت، 16 نفر از بیماران کووید-19 در کشور جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 145 
هزار و 9 رسید.خوشبختانه تا روز 23 اسفند ماه 7 میلیون و 
341 هزار و 63 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 

ترخیص شده اند. 478 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار 
دارند.تا روز 23 اســفند ماه 55 میلیون و 530 هزار و 662 

آزمایش تشخیص کووید-19 در کشور انجام شده است.
تا روز 23 اســفند ماه 65 میلیــون و 207 هزار و 751 نفر 
دوز اول، 58 میلیــون و 602 هزار و 902 نفر دوز دوم و 31 

میلیون و 661 هزار و 486 نفر، دوز ســوم و باالتر واکســن 
کرونا را در کشــور تزریق کرده اند و مجموع واکســن های 
تزریق شده در کشــور به 155 میلیون و 472 هزار و 139 
دوز رسید. در حال حاضر 4 شهرستان در وضعیت قرمز، 23 
شهر در وضعیت نارنجی، 186 شهر در وضعیت زرد و 235 

شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در نامه ای به وزیر آموزش و 
پرورش خواستار »هم افزایی وزارت آموزش و پرورش با شبکه 
کتابخانه های عمومی سراسر کشور« شد و پیشنهادهایی را از 
جمله »ایجاد زنگ کتابخوانی در مــدارس« مطرح کرد.به 
گزارش ایسنا، در خبر پایگاه اطالع رسانی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور آمده اســت: »محمدمهدی اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی طی نامه ای خطاب به یوسف نوری 
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت تدوین برنامه های 
عملیاتی و تأثیرگذار میان نهاد کتابخانه های عمومی کشور و 
وزارت آموزش و پرورش خواستار هم افزایی میان دو دستگاه 

شد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی نامه خود را با سخنی از رهبر 
انقالب آغاز کرده اســت: »امروز در این نمایشگاه ... به من 
پیشنهاد واحدی را ارائه کردند و آن این است که در مدارس، 
ســاعتی برای کتابخوانی گذاشته شود. فکر خوبی به نظرم 
رسید، این را باید حتماً وزارت آموزش و پرورش بررسی کند 
و ببیند که چه کار می تواند بکند که مثاًل فرض کنید مثل 
ساعت انشــاء که ما داریم، به جای ساعت انشاء یا به جای 
ساعت فارسی، ساعت کتابخوانی بگذارند تا دانش آموزان با 

فرهنگ کتابخوانی آشنا شوند. چه به این شکل که خودشان 
بخوانند یا معلم برای آنها بخواند؛ چه به این شکل که یکی 

از دانش آموزان بخواند و دیگران گوش کنند.«
 اســماعیلی در ایــن نامــه تصریح کــرده اســت: »نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور«، نهادی کاماًل فرهنگی با هویت 
اســالمی-ایرانی، نافذ و اثرگذار بر جامعه اســت که وظیفه 
مهم آگاهی بخشی، اطالع رســانی و زمینه سازی مناسب به 
منظور ارتقای ســرانه مطالعــه و ترویج کتابخوانی و تحقق 
عدالت دسترســی به کتاب و کتابخانه را در کنار مسئولیت 
تأسیس، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و سایر 
امور کتابخانه های عمومی در سراسر کشور بر عهده دارد.عضو 
شــورای عالی انقالب فرهنگی همچنین با ارائه گزارشی از 
فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی کشــور و اهتمام این 
نهاد در سال های گذشته بر توسعه ارائه خدمات کتاب محور 
در کتابخانه های عمومی به کودکان و نوجوانان بر هم افزایی 

میان دو مجموعه تأکید کرده اســت کــه برکات و ثمرات 
بســیاری را برای آینده ســازان میهن اسالمی در پی خواهد 
داشــت.رئیس هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور در 
ادامه پیشــنهادهایی را در خصوص اقدامات مشترک نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور و وزارت آموزش و پرورش مطرح 
کرده است که پی ریزی سیاست فرهنگی فعالیت مشترک و 
همزمان انجام اصالحات در نظام تربیتی کتابخوانی از سنین 
مدرســه، ایجاد زنگ کتابخوانی در مدارس، طراحی ارتباط 
میان مدارس و کتابخانه ها همانند طرح »ســفیران کتاب« 
و معرفــی کتابخانه های عمومی به عنــوان مرجع آموزش 

غیررسمی و مکمل آموزش رسمی از جمله آنها هستند.
محمدمهدی اســماعیلی در بخش دیگری از پیشنهادهای 
خود بر ایجاد شبکه ها و ترویج گزیده محتواهای کتاب محور 
تولید شده از سوی کتابخانه های عمومی در فضاهای مجازی 
تحت اختیار آموزش و پرورش )نرم افزار شاد و...(، مشارکت 

در برگــزاری مســابقات و پویش های فرهنگــی و هنری 
دانش آموزان، ایجاد شــرایط و بســتر الزم جهت مشارکت 
فرهنگیان و دانش آموزان در جشنواره های کتاب محور نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور مانند جشنواره ملی کتابخوانی 
رضوی، دوســاالنه قصه گویی و...  و حضور مشاوران مدارس 
در کتابخانه ها و ارائه مشــاوره تحصیلــی در ایام برگزاری 

آزمون های سراسری تأکید کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه خواستار احیای جایگاه 
کتابدار مدارس شــده و موضوعاتی چون فراهم ســاختن 
حضور کتابداران در مدارس در ســاعات مشخص و آموزش 
روش های مطالعه و انتخاب کتاب به دانش آموزان، برگزاری 
نشســت های کتاب خوان در مدارس، برگزاری کارگاه های 
آموزشــی از جمله مهارت نویســندگی و خواندن، رونمایی 
کتــاب،  جمع خوانی کتاب و دیدار با نویســندگان محلی را 
پیشــنهاد داده است.رئیس شورای فرهنگ عمومی در پایان 
خواستار فراهم شــدن زمینه یک اقدام مشترک، هدفمند، 
پایدار، بلندمدت و اثرگذار بر اســاس ظرفیت های ارائه شده 
و محورهای موجود و قابل الحاق میان دو دســتگاه و اقدام 

عملی از طریق کارگروه مشترک شده است.«


