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دو شنبه  ۴بهمن ۱۴۰۰
 ۲۱جمادی الثانی .۱۴۴۳شماره ۲۰۸۶۰

یک توئيت

 6500روستا دردسترسنمیباشد!
با اتصال  1021روستا به شبکه اینترنت پرسرعت ،تعداد روستاهای بدون شبکه ارتباطی به  6500رسید.
دولت وعده صفر شدن تعداد این روستاها در سال آینده را داده و دبیر کمیسیون تلفیق هم در گفت وگو
با خراسان گفت که از تخصیص بودجه این طرح حمایت می کنیم

اکونومیست دیروز در گزارشی نوشت:
دولــت انگلیس در حــال بررسی حذف
آزمــای ـشهــای رایــگــان اســت ،سیاستی
که تا به امــروز بیش از  ۶میلیارد پوند
(۸/۲میلیارد دالر) هزینه داشته است.
درعینحالمتخصصانبهداشتعمومی
نگرانهستندکهحجمباالیموارد،تعداد
زیادی از افراد را دچار شرایطی کند که در
مجموع به عنوان کووید طوالنی شناخته
میشود و پایان دادن به آزمایشهای
رایگانباعثتقویتویروسشود.

رسانه های جهان
اســپــوتــنــیــک:یــک
متخصص گــفــت که
خطر عفونت مجدد
با امیکرون بالفاصله
پس از اولین عفونت
امیکرون کمتر از دلتا خــواهــد بــود .بر
اســاس آخرین آمــار انگلستان از آژانــس
امنیت بهداشتی بریتانیا ( ،)UKHSAاز
شــروع همهگیری تا  9ژانویه (19دی)،
425هزارعفونت مجدد احتمالی وجود
داشته که 110هزار مورد در هفته منتهی
به 9ژانویه(19دی)گزارششدهاست.
وال استریت ژورنال:
بر اســاس سه مطالعه
جــدیــد منتشر شــده
توسط مرکز کنترل و
پیشگیری از بیماری
ایاالت متحده ،واکسن ها و واکسن های
تقویت کننده همچنان بهترین محافظت
را در برابر انــواع دلتا و امیکرون ایجاد
می کنند .دادههــای جدید از یافتههای
قبلیحمایتمیکنند.دریکیازمطالعات
منتشر شده در روز جمعه ،تجزیه و تحلیل
این مرکز نشان داد که دوز سوم واکسن
های فایزر و مدرنا حداقل 90درصــد در
جلوگیری از بستری شدن در بیمارستان
بهدلیلابتالبهدلتا وامیکرونموثربود.

مصطفی عبداللهی -دیــروز ساکنان 780
روســتــای کشور ،بــرای نخستینبار اتصال به
اینترنت در محل زندگی خود را تجربه کردند و
اهالی 241روستاهمازشرسرعتپاییناینترنت
راحت شدند؛ تجربهای شیرین که گفته میشود
در صــورت تخصیص و تامین اعتبار در سال
 ،1401ساکنان حدود  6500روستای دیگر
همآنراتجربهخواهندکردتادیگرهیچروستای
باالی 20خانواربدوناینترنتنداشتهباشیم.

▪چراتامیناینترنتروستاهامهماست؟

▪جشناتصال 1021روستابهاینترنت

دیروز با حضور عیسی زارعپور ،وزیر ارتباطات و
فناوری،اتصال 1021روستایکشوربهاینترنت
پایدار و پرسرعت جشن گرفته شد .آنطــور که
وزارت ارتباطات گزارش داده ،این نخستین گام
دولت سیزدهم برای توسعه ارتباطات روستایی
است و اجرای آن تداوم خواهد داشت تا روزی که
دیگرهیچروستاییبدوناینترنتنباشد.
▪فراهمشدنبستراجرایقانونبرنامهششم

با این حساب زیرساخت الزم برای اجراییشدن
ماده 67قانون برنامه ششم توسعه ،که قرار بود با
اجرایآن 80،درصدروستاهایباالی 20خانوار
به چهار خدمت الكترونيكی اصلی دولت شامل
سالمت ،آموزش ،كشاورزی و بانكی دسترسی
داشتهباشند،فراهمشدهاستوحاالبایدمنتظر
ارائهخوداینخدماتبود.
▪آمارمتفاوتروستاهایبدوناینترنت

هماکنون  39هزار و  500روستای باالی 20
خانوار در کشور وجود دارد که تا دیروز 4 ،هزار
از این روستاها هیچگونه دسترسی به اینترنت
و شبکه ملی اطالعات نداشتند و با برقرارشدن
اینترنت  780مورد آنها ،تعداد این روستاها به
 3220رسید .البته این  4هزار ،آماری است که
دولت دوازدهم داده بود اما حاال وزیر ارتباطات
دولت سیزدهم میگوید« :برداشت ما این بود که
از حدود  ۴۰هزار روستای کشور ۴ ،هزار روستا
فاقد هر نوع ارتباطی است اما با بررسیهای
بیشتر متوجه شدیم تعدادی از روستاهایی که
پیشاز این به شبکه ملی اطالعات متصل شده
بودند هم کیفیت ارتباطی مطلوبی ندارند و باید
آنها را در دایــره روستاهایی قرار میدادیم که
فاقد ارتباط هستند؛ بنابراین حدود ۳۵۰۰
روستابهآمارگذشتهاضافهشد».البتهزارعپور
در کنار به چالشکشیدن آمــار دولــت قبل

دربارهروستاهایبدوناینترنت،جانبانصافرا
همرعایتکردهوگفتهاست«:کاراجراییتعدادی
از سایتهایی که دیروز افتتاح شده ،بهویژه در
استان سیستان و بلوچستان ،از ابتدای سال و
پیش از دولت سیزدهم شروع شده بود و حاال به
بهرهبرداریرسیدهاست».
▪ارتقایسیستمهایارتباطی 241روستا

به هر حال با حساب و کتاب دولــت سیزدهم،
 7500روستای باالی 20خانوار کشور نیازمند
اتصالبهشبکهپایداروپرسرعتاینترنتبودندکه
ازدیروز 780موردآنهابرایاولینباربهاینترنت
دسترسی پیدا کردند و سیستم ارتباطی 241
روستایدارایشبکهنامطلوبهمارتقادادهشد.
▪تحولدرروستاهایسیستانوبلوچستان

نگاهی به سهم استانها از  1021روستایی که
دیروزبهشبکهپایدارو پرسرعتمتصل شدندهم
قابل توجه است و سیستان وبلوچستان با 369
روستا بیشترین آمار را داشته است .آذربایجان
شرقی با  80روستا ،کرمان با  ،46هرمزگان و
کرمانشاه با  ،45خراسان جنوبی و خوزستان با
،39اردبیلبا 36وکردستانبا 31روستا،دیگر
استانهاییهستندکهبیشترینسهمازپروژههای
اینترنتیدیروزراداشتند.
▪چندروستاباقیماندهاست؟

حاال به استناد آمارهای وزارت ارتباطات دولت
سیزدهم و با کمشدن  1021روستا از 7500
روستایفاقدشبکهپایدار،حدود 6479روستای
باالی  20خانوار در کشور داریم که باید منتظر

ســال آیــنــده و
تخصیصاعتبار
ایجادشبکهباشند.
▪وعدهتکمیلتابهمن1401

البته وزیر ارتباطات برنامه خود را برای تکمیل
شبکه ارتباطات روستایی هم اعالم کرده و گفته
است« :در صورت همراهی نمایندگان مجلس و
تامیناعتباردرالیحهبودجه،۱۴۰۱تاپایانسال
آیندهدرسهمقطعزمانیاردیبهشتماه،شهریور
و دهه فجر همه روستاهای باالی 20خانوار را به
شبکهملیاطالعاتمتصلمیکنیم».

دربــاره اینکه توسعه بسترهای ارتباطی و
شبکه اینترنت در همه نقاط کشور چقدر
مهم است هیچ تردیدی وجود ندارد
و تاییدش هــم همین صحبت
روز گذشته وزیــر ارتباطات
کــه گــفــت« :تــصــور زندگی
بدون ارتباطات و فناوری
اطــاعــات غیرقابلباور
اســـــت» .امـــا بــدونشــک
توسعه ایــن امــکــانــات در
روســتــاهــا بــه ایـــن دالیـــل،
اهمیت بیشتری دارد:
* پنج میلیون و ۹۰۳هزار و ۶۴۵
خــانــوار ،معادل حــدود ۲۰میلیون
نفر از جمعیت کشور در روستاها زندگی
میکنند.
* با فــراهـمکــردن زیرساختهای خدماتی
میتوانشاهدرونقگردشگری،توسعهمشاغل
فناورانهپایه و کشاورزی و دامداری هوشمند در
روستاها بود.
* تقویت امــکــانــات در روســتــاهــا بــه کاهش
مهاجرتروستاییانوبهتبعآن،کاهشجمعیت
حاشیهنشین شهرها منجر خواهد شد.

دبیر کمیسیون تلفیق در گفتوگو با خراسان مطرح کرد:

همحمایتازمحرومیتزدایی،همنظارتبرهزینهکرداعتباراتوزارتخانه
پاسخ این سوال را که «کمیسیون تلفیق چه رویکردی نسبت به اعتبارات
توسعه زیرساخت اینترنت روستاها در الیحه بودجه  1401دارد؟» از دبیر
اول کمیسیون تلفیق پیگیری کردیم و «علیاصغر باقرزاده» در گفتوگو
با خراسان دراینباره توضیحاتی ارائه کرد:
*هنوزدرکمیسیونتلفیقبهبخشبررسیهزینهکرداعتباراتالیحهبودجه
نرسیدهایم اما باتوجه به ضرورت توسعه شبکه اینترنت برای کاربردهای
آموزشی ،بانکی ،بهداشت و درمــان ،و دیگر خدمات دولت الکترونیک ،قطعا نگاه مجلس و
کمیسیون،رفعمحرومیتزداییازروستاهاوایجادبسترارتباطیبرایآنهاخواهدبود.
* البته مجلس در کنار حمایت بودجهای ،وظیفه نظارتی خود بر هزینهکرد اعتبارات وزارت
ارتباطات را هم دنبال خواهد کرد؛ چراکه معتقدیم این وزارتخانه میتواند در حساب و
کتا بهای خود تجدیدنظر کند و با اتکا به همین اعتبارات موجود هم ،خدمترسانی به
روستاها را توسعه دهد.

۹
گزیده

وزارت بهداشت:

واکسن آسترازنکا به اندازه کافی
وارد شده است
رئیسمرکزمدیریتبیماریهایواگیراعالمکرد:
واکسن آسترازنکا به اندازه کافی وارد کشور شده
است و پس از طی مراحل قانونی در اختیار مراکز
تزریق واکسن قرار میگیرد .محمدمهدی گویا
دیروز گفت :وقتی یک واکسن وارد کشور میشود
فرایندیراطیمیکندتااجازهتزریقبهمردمپیدا
کند .وی افزود :در این فرایند حتما مستندات به
سازمان غذا و دارو ارائه میشود که پس از تایید
این مستندات توسط این سازمان و انجام یکسری
اقدامات دیگر مانند برچسبزدن درنهایت آماده
تزریق به هموطنان میشود .هماکنون واکسن
در اختیار ماست .منتها هنوز مدارک و مستندات
آن به سازمان غذا و دارو تحویل نشده است .گویا
بیانکرد:بهمحضاینکهاینمدارکومستندات
تحویل سازمان غذا و دارو شود و آنها تایید کنند
ما اجازه پیدا میکنیم که واکسن را توزیع کنیم
و در اختیار هموطنانمان قرار دهیم.وی گفت:
بابت تاخیر رخداده ،هرچند که به وزارت بهداشت
مربوطنمیشود،منبهنوبهخودمازهمهمردمعزیز
کشورمانپوزشمیطلبم.

افزایش  4برابری بیماران سرپایی
کرونا
وزیر بهداشت با بیان اینکه در چند روز اخیر
تعداد بیماران سرپایی کرونا در کشور تقریبا
 ۴برابر افزایش یافته که نگرانی زیادی برای ما
ایجاد کرده است ،گفت :تزریق دوز سوم باید
به سرعت انجام شود چراکه ما نگران ُامیکرون
هستیم .عیناللهی دیروز در حاشیه آیین تجلیل
از بانوان پزشک بیان کرد :متاسفانه آنطور که
ما فکر میکردیم از تزریق دوز سوم استقبال
نشده و حدود  ۲۱تا  ۲۲درصد واکسیناسیون
دوز سوم انجام شده است؛ تزریق دوز سوم باید
به سرعت انجام شود چراکه ما نگران ُامیکرون
هستیم .وی با بیان اینکه در چند روز اخیر تعداد
بیماران سرپایی کرونا در کشور تقریبا  ۴برابر
افزایش یافته که نگرانی زیادی برای ما ایجاد
کرده است ،اظهار کرد :باتوجه به اینکه واکسن
در مراکز واکسیناسیون وجود دارد ،امیدواریم
مردم برای دریافت واکسن به مراکز اعالمشده
مراجعه و استقبال کنند تا انشاءا ...بتوانیم این
مرحله را پشت سر بگذاریم.

 ۱۲درصد از سرپرستان خانوار
زنان هستند
معاون رئیسجمهور در امــور زنــان و خانواده
گفت :محرومیتزدایی از قشر ضعیف بهخصوص
زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارد؛ زیرا
هماکنون بالغ بر سه و نیم میلیون زن سرپرست
خــانــوار در کــشــور وجـــود دارد کــه  ۱۲درصــد
سرپرستان خــانــوار را شامل میشوند .انسیه
خزعلیدرمراسمبزرگداشتروززنبابیاناینکه
 ۵۰درصد این زنان سرپرست خانوار ،باالی ۶۰
سال دارند که شرایط مساعد برای کار ندارند،
خاطرنشانکرد ۶۸:درصدزنانسرپرستخانوار
به دلیل فوت همسر ۱۲ ،درصد به دلیل طالق،
 ۱۴درصد هم با داشتن همسر به دلیل شرایط
محرومیت ،مهاجرت یا اعتیاد همسر ،سرپرست
خانوار و با مشکل مواجه هستند .خزعلی افزود:
امروز با افرادی روبهرو هستیم که عائله حکومت
هستند و حکومت وظیفه دارد مایحتاج آنان را
تامین کند؛ اما این تامین باید عزتمندانه باشد.
خزعلی با بیان اینکه وظیفه داریم از زیادشدن
زن سرپرست و خودسرپرست جلوگیری کنیم،
تشریح کرد :بر همین مبنا برنامه کسب و کارهای
خانوادهمحور را اجرایی کردیم تا بتوانیم شرایطی
را فراهم کنیم تا این زنان و فرزندان آنان در شرایط
عزتمندانهدراینمشاغلخانگییاکارگاههاییکه
تحتنظر کارآفرینان واسط دایر میشود ،مشغول
به کار باشند.

