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قدردانی از 
طالیه داران مبارزه 

تخصصی با کرونا

زباله یا خاک؛ مسأله 
این است!

پیشگامی فرهنگیان 
مازندران در اقدامات 

نوعدوستانه

بارگذاری محتوای استاندارد 
دوره ابتدایی در شبکه »ایتا«

معـاون ابتدایـی آمـوزش و پـرورش مازندران با اشـاره بـه ضرورت اسـتمرار آموزش به طور مجـازی در ایام 
تعطیلـی مـدارس و همچنیـن بـا توجـه بـه تأکید مدیـرکل محترم مبنـی بر اسـتفاده از ظرفیـت معلمان و 
آمـوزگاران، بارگـذاری محتـوای تولیدی توسـط منتخبی از معلمان و آموزگاران در شـبکه »ایتا« آغاز شـد.

بـه گـزارش اداره اطالع رسـانی و روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش، » سـید عیسـی میرشـفیعی « 
افـزود: ممکـن اسـت معلمانـی در فضـای مجـازی فعالیت داشـته باشـند کـه محتواهای مختلـف و گاهی 
غیراسـتاندارد را از کانال هـا می گیرنـد و بـرای دانش آموزان خود به اشـتراک می گذارند که شـیوه مناسـبی 
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تمامی  از  مازندران  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
فرهنگیان خواست با " اهدای خون" در این شرایط 

حساس به یاری هم استانی های خود بشتابند.
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  اداره  گزارش  به 
سعدی  »علیرضا  مازندران؛  پرورش  و  آموزش 

پور« از معلمان و فرهنگیان دیار علویان خواست 
به دلیل کاهش سطح ذخایر خون و فرآورده های 
اهدای خون  آن، در همه گروه های خونی جهت 
به پایگاه های انتقال خون مراجعه کنند.  مدیرکل 
آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مازندران 

با  از جمله استان های نیازمند خون است، افزود: 
توجه به کاهش اهدای خون در زمستان و همچنین 
شیوع کرونا، شدیداً نیاز به خون سالم وجود دارد. 
وی با خطاب قرار دادن تمامی معلمان و فرهنگیان 
که همواره در صف مقدم نوعدوستی حضور داشته 

و  همنوعان  یاری  به  خون  اهدای  با  گفت:  اند، 
هم استانی هایی که چشم انتظار خون سالم هستند، 
بشتابیم. سعدی پور تصریح کرد: همکاران سازمان 
انتقال خون با رعایت کامل موارد بهداشتی اقدام به 
دریافت خون می کنند و جای هیچ نگرانی نیست. 

3پیشگامی فرهنگیان مازندران در اقدامات نوعدوستانه ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

خبر

اینترنـت 2 سـاله رایـگان برای 
مـدارس روسـتایی مازنـدران

علیرضا سعدی پور خبر از اجرای طرحی با ابتکار 
فن آوری  و  ارتباطات  وزیر  جهرمی  محمدجواد 
اطالعات داد که طی آن ۳۰ هزار مدرسه روستایی 
در کشور و ازجمله ۱۵۳۸ مدرسه در روستاهای 
بهره مند  دوساله  رایگان  اینترنت  از  مازندران، 

خواهند شد.
  به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش، » علیرضا سعدی پور« در ادامه 
افزود: از سال ۹۹ به مدت دو سال اینترنت رایگان 
روستایی  مدارس  برای   MG2 باند  پهنای  با 
 ۳۰ حجم   تا  که  شد  خواهد  مهیا  مازندران 
گیگابایت در ماه شارژ خواهد شد. وی با اشاره به 
این که  از این ۱۵۳۸ مدرسه روستایی مورد نظر، 
 ADSL اینترنت  مدرسه   ۵۴۱ حاضر  درحال 
دارند و از این طرح  نیز بهره مند خواهند شد، 
گفت: این طرح در مازندران با همکاری اداره کل 
ارتباطات و فن آوری اطالعات و شرکت مخابرات 
و  کل  اداره  این  و  خواهد شد  عملیاتی  استان، 
رایگان،  اینترنت  دوسال  اعطای  ضمن  شرکت، 
طرح مودم رایگان و  راه اندازی رایگان را نیز برای 
مدارسی که از این امکانات بهره مند نبودند، در 
نظر دارد.   مدیرکل آموزش و پرورش مازندران 
روستاهای  در  مدرسه   ۵۹۵ اینکه  به  اشاره  با 
مازندران، فاقد سرویس اینترنت هستند، گفت: 
تعدادی از مدارس روستایی در مازندران، حتی 
خط تلفن هم ندارند که این مدارس نیز در این 
طرح به صورت نیم بها نام نویسی خواهند کرد تا 
زیرساخت الزم برای برخورداری از اینترنت رایگان 
برای شان مهیا گردد.    سعدی پور گفت:  استان 
مازندران از نظر تعداد روستا، رتبه چهارم کشور را 
دارد و با توجه به اصل »عدالت آموزشی و ضرورت 
دسترسی همه دانش آموزان به فرصت های برابر« 
اهمیت  از  اقدام  این  بنیادین،  تحول  سند  در 
همه  دسترسی  چون  است  برخوردار  محوری 
دانش آموزان به اینترنت، یکی از راه های تحقق 
هرچه بیشتر این فرصت های برابر است. مدیرکل 
ضمن  پایان  در  مازندران  پرورش  و  آموزش 
این  امید  و  تدبیر  وزیر جوان دولت  از  قدردانی 
اتفاق مهم را راهی برای تقویت خالقیت و تربیت 

دانش آموزانی توسعه یافته دانست.

قدردانی مدیرکل آموزش و پرورش 
مبارزه  طالیه داران  از  مازندران 

تخصصی با کرونا
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران برای تشکر 
از تالش های جهادی تیم پزشکی استان با صدور 
پیامی از تمامی کادر درمانی و اداری دانشگاه علوم 

پزشکی استان مازندران تقدیر کرد.
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  اداره  گزارش  به 
آموزش و پرورش مازندران؛ متن پیام »علیرضا 
سعدی پور« به شرح زیر است: مدیریت، معاونان، 
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پزشکان 
تالش های  از  ویژه  سپاس  ضمن  پرستاران؛  و 
مردم،  کنار  در  روزها  این  طی  که  فداکارانه 
درد  طبیب  و  ایستادید  بیماران  و  خانواده ها 
مردم شدید، از شما قدردانی می کنم. امروز که 
قالب یک  ناشناخته، در  و  نوظهور  بیماری  این 
ویروس و به صورت خزنده و آرام، آرامش برخی 
مراکز  به  را  آنان  پای  و  مخدوش  را  شهروندان 
درمانی باز کرد، شما طالیه داران مبارزه تخصصی 
با این بیماری، در کنار بیماران، مردانه ایستادید و 
من بر خود وظیفه می دانم از تالش یک یک شما 
تشکر کنم. این روزها برای من یادآور ایام دفاع 
مقدس است و کادر پزشکی و پرسنل درمانی 
نیز همانند بسیجیان ایثارگری هستند که جان 
از  دفاع  راهی  و  گرفتند  دست  کف  بر  را  خود 
مرزهای سالمت جامعه شدند و امنیت این بخش 
را برعهده گرفتند. آنچه که در این شرایط حاّد، 
اهمیت ویژه دارد تأمین سالمت دانش آموزان، این 
آینده سازان ایران عزیز اسالمی است و به شکرانه 
ایزد باید بگویم با وجود فداکاری شما و آگاهی و 
هوشیاری خانواده ها، تا این لحظه هیچ آسیبی به 
دانش آموزان و فرزندان در سراسر استان مازندران 
سپاسگزاری  جای  موضوع،  این  و  نشد  گزارش 
ویژه از خدای مهربان و قدردانی از شما دارد. البته 
مردم عزیز ما نشان داده اند که همواره در هنگامه 
و  نزدیک تر شدند  به هم  بحران ها،  و  مشکالت 
قدرت خود را در سایه این وحدت و هم گرایی، 
افزایش دادند و با امید به قادر متعال و با توکل 
به عنایات خاّصه حضرت ولی عصر)عج( در سایه 
همکاری همه بخش ها از اولیای محترم تا مدیران 
همراهی  و  شهرستانی  و  استانی  دستگاه های 
فرهنگیان از این چالش نیز سربلند بیرون خواهیم 

آمد، بعون اهلل و َکَرمه...
علیرضا سعدی پور، مدیرکل آموزش و 
پرورش مازندران

پنجشنبه 8 اسفند 1398    شماره 5611

رئیس هیات مدیره کانون توسعه همیاری مهدهای کودک مازندران  در مطلبی خطاب 
به اولیاء مهدهای کودک مازندران نکاتی را درباره حال و هوای این روزهای محیط های 

آموزشی بیان کرده که در ادامه می آید:
اولیا ارجمند مهدهای کودک مازندران 

امیدواریم که همه تندرست و شاد در کنار فرزندان عزیزمان باشید.کودکانمان روزهاي 
خاصي را پس از شیوع ویروس گذرانده اند و مي گذرانند, نه تنها در فراق دوستان و 
همکالسي ها و مربي و مهدکودک, بلکه محدود در دید و بازدیدهاي نوروزي و سفر 
و گذر در طبیعت بهاري...خبر خوش؛در نظر داریم که برنامه آموزش از دور راهبردی 
و چند بعدنگر همراه کودک در خانه که توسط خانم دکتر سیمین بازرگان، مولف و 
برنامه ریز دیدگاه مطالعات برنامه درسي راهبردي, الگوي برنامه ریزي چندبعدي و 
بسته یادگیري زمین ما و آنچه در آن است را به عنوان هدیه نوروزي براي تعطیالت 
در این روزهاي خاص با همکاري تیم آموزشي ایشان, طراحي, تولید و اختصاص یافته 
و در پس آموزش و شادي و کشف گنج خانه و حفظ بهداشت رواني و تندرستي همه 
جانبه کودکان است که "ابتدا از استان مازندران" وهم اکنون دربسیاری از استان هاي 
کشور به کار گرفته شده و کودکان و خانواده ها, بسیار از آن لذت برده اند, در مهد 
کودک های با نظارت بهزیستی  استان مازندران در جلوه ها و درخشاني خاص استان 
خودمان با همراهي ایشان به کار گیریم. در این طرح همراهی، همدلي و هم افزایي 
خانواده ها و مهدکودک ها، به حداکثر جلوه هاي شاد و صمیمانه براي کودکان مي رسد.

 ترتیب استفاده از فایل های برنامه آموزشی به شرح زیر می باشد.برنامه برای مشاهده 
دقیق بزرگساالن مستقل از کودکان که هدف برنامه را بدانند و متناسب با دستورالعمل 

برنامه آن را به کار گیرند و فرصت الزم را در استفاده از فضای خانه در ارتباط با برنامه 
کودک مورد توجه قرار دهند. پس این فایل را بدون حضور کودکان مطالعه بفرمایید که 

تازگی برنامه برای کودکان حفظ شود.ترتیب اجرا برای کودکان به شرح زیر می باشد:
گام اول: پخش قصه )خانه خوشبو( و دادن فرصت به کودک در انجام فعالیت 

فی البداهه خودشان پس از قصه )فاصله زمانی حدود چند ساعت(
گام دوم: بخش جعبه گنج

فرصت دادن به کودکان در ساختن جعبه گنج و آغاز برای ساختن هدایای ویژه و 
بازیافتی های خانه که این فعالیت می تواند ماهها هم به تنوع خود ادامه دهد ) یک 

روز فاصله تا گام سوم(
گام سوم: پخش قصه ) عمو نوروز بچه ها و بهار ( 
دادن فرصت به کودکان برای فعالیتهای مرتبط با آن 

گام چهارم : رویاندن دشت و کوه و نیمکره و مجسمه های گیاهی و ... 
دادن فرصت به کودک در تجربه رویاندن و ساختن که می تواند روزها ادامه داشته 

باشد.
گام های بعدی  : مبتنی بر فایل برنامه با هماهنگی مهد کودک بارگذاری خواهند 
شد. شرط اول هماهنگی خانواده ها و مشاهده دقیق برنامه و پس از ارسال هر گام 
توسط ما, فرستادن عکس و فیلم از هر گام این دلبندان توسط شماست تا گام 
بعدي را تقدیم کنیم و در هر گام از همراهي ما و خانم دکتر برخوردار خواهید بود. 
برویم تا زندگي شادي را در دنیاي مجازی و آموزش از دور همراه با کودک رقم 
بزنیم و براي زمین ما و آنچه در آن است آماده شویم.ترانه هاي زمین را هم مي 

توانید در لینک زیر دانلود کنید و با کودکانمان گوش کنید.
/http://www.madresehpub.ir/taranehayezamin

کودکان را در شرایط بحرانی فراموش نکنیم و حق کودکان است که در هر شرایطی 
از مراقبتها و آموزش های  مناسب بهره مند شوند.

مهرنوش میرراسخیان، رئیس هیات مدیره کانون توسعه همیاری مهدهای 
کودک مازندران   

تالشی تازه برای شکوفایی استعدادهای کودکان

می نویسم،  را  سطرها  این  دارم  که  االن  همین 
زباله دان های مازندران، یعنی جنگل های هیرکانی، 
جیره  رودخانه ها  حواشی  و  خزر  دریای  سواحل 
امروزشان را از پس مانده های زندگی من و شما 
دریافت کرده اند. بیش از ۳2۰۰ تن زباله به گفته  
و  دیر  هیچ  بدون  پسماند،  سازمان  کارشناسان 
زود و سوخت و سوز، هر روز در جنگل ها، مراتع، 
با یک  رودخانه ها و سواحل دریا تخلیه می شود. 
طور  به  کرد  معلوم  می توان  سرانگشتی  حساب 
متوسط هر شهروند مازندرانی در شبانه روز چه 
میزان زباله تولید می کند: حدودا ۱۰۰۰ گرم یا یک 
کیلوگرم! این رقم باالترین میزان در سراسرکشور، 
از  بعد  مازندرانی ها  ما  یعنی  است.  از گیالن  بعد 
گیالنی ها، بیشترین زباله را در روز تولید می کنیم. 
این در حالیست که سرانه تولید زباله در دنیا 2۰۰ تا 

۳۰۰ گرم و در ایران حدودا 6۰۰ گرم است.
حقیقت این است که تازه اگر یک شهروند بافرهنگ 
و متمدن باشیم و زباله هایمان را، سِر وقت، درون 
کیسه ریخته و بیرون از منزل آویزان کنیم، یا مثال از 
درون ماشین به کف خیابان نریزیم و در سطل های 
زباله بیندازیم، باز هم داریم در نابودی جنگل هایمان 
نقش اصلی را بازی می کنیم! کاری که ما می کنیم، 
فقط دور کردن زباله از جلوی چشمانمان است. 
خیلی ساده، اما دردناک است: مِن شهروند خانه ام 
را تمیز کرده و زباله هایم را به بیرون از خانه یعنی 
به شهر می سپارم و خیالم را راحت می کنم. سپس 
شهرداری شهر را تمیز و پاکیزه کرده و زباله هایش 
را به بیرون از شهر، یعنی جنگل و ساحل و رودخانه 
وقتی  می شود!  خالص  شرش  از  و  می سپارد 
می گوییم ۳۰۰ هکتار از جنگل هایمان شده است 
محل دپوی زباله، می دانید یعنی چه؟ یعنی ۳۰۰ 
هکتار از گرانبهاترین پهنه های طبیعی سراسر کره  

زمین، یادگار عصر یخبندان و فسیل زنده، یعنی 
جنگلهای بی نظیر هیرکانی. اکوسیستمی که دخایر 
ژنتیکی میلیون ساله دارد. تو گویی پیرزنی مهربان 
درهمسایگی ما زندگی می کند و ما به جای آنکه 
دستان پرچروک و چشم های سبزش را بوسه باران 
کرده و از زبانش قصه های میلیون ساله دیارمان را 
بشنویم، هرروز کامیون کامیون زباله در دامنش 

خالی می کنیم!
باید بدانیم دقیقاً از همان لحظه ای که زباله هایمان 
را در کیسه  پالستیکی قرار داده و بیرون از منزل 
می گذاریم، یعنی مسؤلیت بخشی از زندگی مان 
را به دیگری می سپاریم. زباله ای که پسمانده  غذا 
و سبک زندگی خود ماست، چرا باید شهرداری، 
دهد؟  سروسامان  را  آن  بخشداری  و  دهیاری 
راهکارهایی که این نهادها اتخاذ می کنند، تجربه 
از جنس  و  ناپایدار  غیراصولی،  داده عموماً  نشان 
راهکارهای فنی و تکنولوژیک است، درحالی که 
ریشه بحران زباله نه تنها فنی نیست، بلکه کامال 
که  آنقدر  پایدار  است.راهکار  اجتماعی  فرهنگی- 
گرامی،  خواننده  آید.  نمی  چشم  به  است،  ساده 
باید بدانیم که حدوداً 6۰ تا 7۰ درصد از زباله های 
خانگی ما را پسماندهای تر تشکیل می دهند. یعنی 
همین باقیمانده های غذا، سبزیجات و میوه جاتی که 
در طول شبانه روز مصرف می کنیم. اصال به این 
فکر کرده ایم از کی تا حاال پسمانده غذاهایمان نام 
»زباله« به خود گرفته اند؟ تا همین چند دهه قبل 
که ما در روستاها زندگی می کردیم، کلمه ای به نام 
زباله وجود نداشت؛ چون پسمانده های غذای انسانها 
توسط حیوانات یا خاک خورده می شد. بله خاک! 
عادت دور ریختن پسمانده از دیرباز با ماست و هنوز 
هم با ما همراه است منتها تفاوتش این است که در 
گذشته، در همسایگی ما حیوانات، کرم ها، حشرات 

و میکروارگانیسم ها زندگی می کردند و به سرعت 
تبدیل  کود  و  خاک  به  می انداختیم،  دور  آنچه 
رهایمان  هنوز  دورریختن  عادت  امروز  می شد. 
نکرده اما دیگر خبری از همسایگان قدیمی نیست. 
تا چشم کار می کند غوغای آسفالت و بتن و آجر 
است و آنچه دور می اندازیم، شده است بالی جان 
خودمان. »ازماست که بر ماست.« هر چه شهری 
تر، گرفتارتر. هر چه مدرن تر، کالفه تر.نگارنده، به 
عنوان فعال محیط زیست مدتی است در طرحی 
با عنوان »ماپ« )مدیریت اجتماعی پسماند( در 
ساری  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
فعالیت  دارابکال مشغول  و همچنین در روستای 
بوده و در کنار دانشجویان و کارکنان دانشگاه و 
اهالی و دهیاری روستا در حال اجرای این طرح با 
هدف نهادینه کردن کاهش تولید پسماند، تفکیک 
آن از مبدأ، بازیافت پسماندهای خشک و تبدیل 
پسماندهای تر خانگی و ضایعات کشاورزی به کود 

طبیعی )کمپوست( می باشم.
در این طرح، پسماندهای تولید شده در خوابگاه های 
دانشجویی، سلف غداخوری و ساختمانهای اداری 
ساری  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
و  دانشجویان  یعنی  آنها،  تولیدکنندگان  توسط 
و  شده  تفکیک  دانشگاه  کارمندان  و  کارکنان 
پسماندهای تر در سایت کمپوست سازی تبدیل به 
کود کمپوست می شوند. اهالی روستای داراب کال 
از  بعد  را  زباله هایشان  اجرایی،  فاز  نیز طی چند 
آموزشهای خانه به خانه، در منزل تفکیک کرده 
و پسماندهای خشک شان به فرآیندهای بازیافت 
کمپوست سازی  فرآیند  به  ترشان  پسماندهای  و 
سپرده می شود. اجرای طرح ماپ در دانشگاه علوم 
کشاورزی و روستای داراب کال تاکنون برای 7 نفر 
یک  می تواند  این  است.  نموده  ایجاد  اشتغالزایی 

نمونه عملی و اجرایی برای مدیریت صحیح و بهینه 
پسماند باشد. 

در دنیا مدیریت صحیح زباله بر سه اصل استوار 
است که به R3 معروف اند:

Reduce - ۱ : کاهش زباله
Reuse - 2 : بازمصرف زباله

 Recycle-۳  : بازیافت
بر  را  پسماندمان  مدیریت  شیوه های  که  مادامی 
این سه اصل بنا نکنیم، راه به جایی نخواهیم برد. 
همانطور که می بینید، دو گام اول کامال فرهنگی و 
اجتماعی اند و تنها در گام سوم تکنولوژی نقش 
ایفا می کند. ما باید دست از دمیدن شیپور از سر 
را  پله و صبورانه راه چاره  پله  برداشته،  گشادش 
در پیش گیریم. راه چاره فقط در بستن قرارداد 
وارد کردن  و  زباله  پیمانکار حمل  با شرکت های 
تکنولوژی زباله سوز نیست. از مردم رو برنگردانیم. 
زباله سوز یعنی شهروند گرامی، تا می توانی زباله 
مدیریت  اول  اصل  نقض  یعنی  این  و  تولید کن! 
پایدار پسماند. به سراغ مردم برویم. در تمام دنیا 
تسهیلگران  کشورمان  بزرگ  شهرهای  حتی  و 
الگوهای  رواج  در  پررنگی  بسیار  نقش  اجتماعی 
صحیح زندگی پایدار در جوامع دارند. تسهیلگران 
قادرند به سراغ مردم رفته و آنها را به اثرات سِوء 
سبک زندگی شان آگاه کرده و آنها را در آموختن 
شیوه های پایدار توانمند سازند.شهروند گرامی، ما 
در جغرافیایی زندگی می کنیم که حتی اگر محل 
زندگی مان از خاک محروم باشد، خوشبختانه هنوز 
در گوشه و کنار شهر می توان تکه زمینی یافت که 
دستمان به خاک برسد. آن جا محل نجات ماست! 
خانه  در  را  مان  زباله های  خشِک  و  تر  کافیست 
جدا کرده و شخصا یا مثال در یک سیستم نوبتی، 
در همکاری با همسایه ها، زباله های تر خود را به 

"خاک" برسانیم. کمی کود حیوانی و کاه و علف 
کافیست تا تمام کرم های خاکی منطقه به استخدام 
شما درآمده و به سمت ُکپه های کمپوستی که با 
لذت ساخته اید هجوم آورند. آنها کارشان را  خوب 
بلدند و زباله هایتان را به کودی غنی و حاصلخیز 
تبدیل می کنند. در حالیکه هر سانتی متر مکعب 
خاک حاصلخیز حدودا 7۰۰ سال زمان می برد تا 
ساخته شود، شما در عرض چند ماه حجم قابل 
توجهی کوِد مکمل و غنی ساز برای خاک دارید که 
می توانید گل پرورش دهید، سبزی کاری کنید یا 

حتی به دیگران بفروشید.
همشهری عزیز، مسئول واقعی زباله های مسکونی 
خاک  به  است.  ساده  راهکار  توایم.  و  من  شهر، 
برگردیم و به شکرانه آنچه خداوند مهربان توسط 
خاک به ما بخشیده، پس مانده اش را دوباره به 
خاک برگردانیم و این قطعاً نوعی شکرگزاری است.

به قول سهراب سپهری: " از زباله ها رو مگردان که 
پاره حقیقت است."

عارف آهنگر، فعال محیط زیست 

زباله یا خاک؛ مسأله این است!

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به ضرورت 
و  مدارس  تعطیلی  ایام  در  مجازی  به طور  آموزش  استمرار 
همچنین با توجه به تأکید مدیرکل محترم مبنی بر استفاده 
تولیدی  بارگذاری محتوای  آموزگاران،  و  معلمان  از ظرفیت 
توسط منتخبی از معلمان و آموزگاران در شبکه »ایتا« آغاز 

شد.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش، 
» سید عیسی میرشفیعی « افزود: ممکن است معلمانی در 
فضای مجازی فعالیت داشته باشند که محتواهای مختلف و 
گاهی غیراستاندارد را از کانال ها می گیرند و برای دانش آموزان 

خود به اشتراک می گذارند که شیوه مناسبی نیست. 
ارائه  و  محتوا  تولید  بر  مدیریت  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
محتواهای استاندارد گفت: به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم 
قابل  براحتی  و  قانونی  هم  که  کنیم  طراحی  کانال هایی 
دسترسی برای معلمان، دانش آموزان و خانواده ها باشد و هم 
محتوای هدفمند و استاندار به این کانال ها تزریق شود و مورد 

استفاده قرار گیرد. 
  معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش مازندران 
در ادامه توضیح داد: طی یک فراخوان، معلمان عالقه مند و 
مستعد را شناسایی کردیم و برای هر پایه ۵ تا ۱۰ معلم برای 
تولید محتوا تعیین شدند ضمن این که برای هر پایه یک تیم 
محتواهای  افراد،  این  و  تشکیل شد  »واتساپ«  در  مدیریت 
تولیدی را مورد بررسی دقیق کارشناسانه قرار می دهند و به 
رأی می گذارند و هر محتوایی که در نهایت توسط این تیم که 

خود از کارشناسان مورد تأیید هستند، آرای الزم را به دست 
آورد به کانال عمومی که در »ایتا« طراحی شد ارسال می شود 
تا در دسترس معلمان، دانش آموزان و خانواده ها قرار گیرد.  

میرشفیعی درخصوص انتخاب »ایتا« نیز گفت: این اپلیکیشن، 
یکی از اپلیکیشن های داخلی است و محیط و کار با آن نیز 

شباهت بسیاری با تلگرام دارد و با سلیقه  ما هماهنگ است 
ضمن این که منع قانونی ندارد، بی نیاز از »فیلترشکن« است و 
می توان از طریق  ادارات شهرستان ها و مناطق استفاده از آن 

را به مدیران مدارس رسماً ابالغ کرد.
نیاز  مورد  محتوای  بارگذاری  گفت:   همچنین  میرشفیعی 

دانش آموزان پیش دبستانی و پایه ششم انجام شد و محتوای 
پایه های اول تا پنجم نیز در این کانال ها بارگذاری خواهد شد. 
 وی از تمام معلمان و خانواده ها خواست وارد این کانال به 
آدرس های درج شده زیر همین خبر شوند و اطمینان خاطر 
داشته باشند که هر مطلب و هر محتوایی که در این کانال 
قرار داده می شود استاندارد و مورد تأیید اداره کل آموزش و 

پرورش مازندران است. 
گفتنی است آدرس های مورد نظر در اپلیکیشن »ایتا« به شرح 

زیر است:
Eitaa.com/ پیش دبستانی«    »جهادگران  پیش دبستانی 

     jahadgaranepish
Eitaa.com/»۱ جهادگر  »آموزگاران  اول  پایه 

                   jahadgarane۱
Eitaa.com/»2 جهادگر  »آموزگاران  دوم  پایه 

                 jahadgarane2
Eitaa.com/»۳ جهادگر  »آموزگاران  سوم  پایه 

                 jahadgarane۳
Eitaa.com/»۴ جهادگر  »آموزگاران  چهارم  پایه 

               jahadgarane۴
Eitaa.com/»۵ جهادگر  »آموزگاران  پنجم  پایه 

                jahadgarane۵
Eitaa.com/»6 جهادگر  »آموزگاران  ششم  پایه 

                jahadgarane6

بارگذاری محتوای استاندارد دوره ابتدایی در شبکه »ایتا«



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                               

 سرپرست استان مازندران: محسن گرجی
 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

  دفتر سرپرستی    استان مازندران:  011-33341553

ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن
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