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اخبار
سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

هفته آینده تکلیف حضور دانشآموزان
در مدارس مشخص میشود

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت:
الگوهای متفاوتی برای آموزش حضوری
دانشآموزان در سطح کشور طراحی شده
است که هفته آینده به مدیران مدارس اعالم
خواهد شد .علیرضا کاظمی سرپرست وزارت
آموزش و پرورش با اشاره به «طراحی و تدوین
الگوی بازگشایی مدارس» ،اظهار کرد :الگوهای
متفاوتی برای آموزش حضوری دانشآموزان در
سطح کشور طراحی شده است که هفته آینده
به مدیران مدارس اعالم خواهد شد.وی با اینکه
اصول بازگشایی مدارس در هر منطقه ،طراحی
شده است که بزودی اعالم خواهد شد ،گفت :در
این الگوها ،تصمیم نهایی در نحوه اجرا ،بر عهده
ش و پرورش شهرستانها
مدارس و شورای آموز 
خواهند بود .کاظمی افزود :در بازگشایی حضوری
مدارس ،حفظ سالمت و ایمنی دانشآموزان و
همکاران در اولویت آموزش و پرورش خواهد بود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه
مهمترین دغدغه و اولویت نظام تعلیم و تربیت
بازگشایی مدارس است ،اضافه کرد ۲۷ :شهریور
از نسخه جدید «اپلیکیشن شاد» رونمایی خواهد
شد.وی افزود« :شاد» به عنوان بزرگترین شبکه
اجتماعی داخلی ،با بیشترین ظرفیت موجود،
همچون سال پیش به صورت رایگان در اختیار
دانش آموزان و معلمان قرار خواهد گرفت و
«مدرسه تلویزیونی ایران» عالوه بر نقش اصلی،
نقش مکمل در برنامههای آموزشی داشته و
از اول مهر شروع به کار خواهد کرد .کاظمی
گفت :آموزش حضوری و بازگشایی مدارس ،به
شکلی آرام ،تدریجی و با رعایت ایمنی و سالمت
دانشآموزان ،در دستور کار وزارت آموزش و
پرورش است تا دغدغه خانوادهها ،فرهنگیان و
مسؤوالن در این باره کاهش یابد.
به منظور جلوگیری از آبگرفتگی های احتمالی
انجام شد:

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

 ۱۱میلیون و  ۲۸۰هزار ایرانی  ۲دوز
واکسن کرونا زدهاند

تا کنون بیش از  ۱۱میلیون و  ۲۸۰هزار نفر
در کشور موفق شده اند دو دوز واکسن کرونا را
دریافت کنند.مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت اعالم کرد :تا کنون  ۲۱میلیون و
 ۱۲۸هزار و  ۹۲۹نفر در کشور دوز اول واکسن
کرونا را دریافت کردهاند.همچنین ۱۱ ،میلیون
و  ۲۸۰هزار و  ۶۹۸نفر نیز دوز دوم را تزریق
کرده اند که مجموع واکسنهای تزریق شده در
کشور به  ۳۲میلیون و  ۴۰۹هزار و  ۶۲۷دوز
رسید.در شبانه روز گذشته  ۹۵۸هزار و  ۹۳۳دوز
واکسن کرونا در کشور تزریق شد.افراد واجد
شرایط برای تزریق واکسن حتماً در سامانه
 salamat.gov.irثبت نام کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو:

واکسن فایزر در ایران تقلبی است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت :آنچه به عنوان
واکسن فایزر در کشور فروخته میشود ،تقلبی
است.محمدرضا شانه ساز ،افزود :ما به همه منابع
معتبر جهانی معرفی نامه دادهایم و واکسن فایزر
بایوتک اروپا هم از همین جمله است و معرفی
نامه دریافت کرده ،اما نکته مهم این است آنچه
میگویند فایزر در بازار ناصر خسرو وجود دارد،
کذب است.وی گفت :اگر کسی واکسن فایزر را در
دست مصرف کننده میدهد ،حتماً تقلبی است.
شانه ساز ادامه داد :حتی روابط عمومی شرکت
فایزر آمریکا اطالعیه داد که فایزر صرفاً از طریق
دولتها خرید و فروش میشود و ما به هیچ شرکت
خصوصی فایزر ندادهایم و اعالم کرد که آنچه در
بازار ایران به نام فایزر فروش میشود قطعاً تقلبی
است و آن را خریداری نکنند.رئیس سازمان غذا و
دارو با بیان اینکه واکسن فایزر برای حمل و نقل
دمای خاص منفی  ۷۰درجه را دارد ،افزود :با این
شرایط کسی نرود واکسن فایزر تقلبی را خریداری
کند و آنچه فروش میرود مورد تأیید ما نیست.
وی گفت :همه حرف ما را به عنوان ناظر در
کشور و هم اعالمیه روابط عمومی شرکت فایزر را
مد نظر بگیرند و از این واکسن تقلبی استفاده نکنند
که مربوط به سوداگرانی است که از سالمت مردم
کسب سود میکنند.
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:

ورود  ۵۰میلیون دوز واکسن تا آخر شهریور

عین اللهی با بیان اینکه تاکنون  ۳۲میلیون
دوز واکسن کرونا به هموطنان تزریق کردهایم،
ادامه داد :همچنین تا پایان شهریورماه  ۵۰میلیون
دوز واکسن دیگر وارد کشور میشود که میتواند
واکسیناسیون را به سطح مطلوبی برساند.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
در شرایطی که به دنبال باران واکسن کرونا بودیم،
اما سیل واکسن جاری شد و فقط ظرف امروز
و فردا  ۱۵میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور
میشود.
نشست ستاد مدیریت کرونای استان نیمهشب
گذشته با حضور بهرام عیناللهی وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،آیتاهلل عبدالکریم
عابدینی امام جمعه قزوین ،هدایتاهلل جمالیپور
استاندار قزوین ،فاطمه محمدبیگی نماینده مردم
قزوین ،آبیک و البرز در مجلس ،رجب رحمانی
نماینده مردم تاکستان در مجلس ،سردار سرتیپ
پاسدار رستمعلی رفیعی آتانی فرمانده سپاه
صاحباألمر (عج) ،پیمان نامدار رئیس دانشگاه
علوم پزشکی قزوین و جمعی از مدیران استان
قزوین در سالن اجتماعات شهید مسعود امامی
استانداری قزوین برگزار شد.
وزیر بهداشت و درمان در این نشست با اشاره
به آغاز کار خود در دولت جدید اظهار داشت :در
شرایطی که دولت را تحویل گرفتیم که اص ً
ال واکسن
کرونا نداشتیم و میزان ذخیره واکسن ما صفر بود
که به لطف الهی با ورود آقای رئیسجمهور و سایر
اعضای کابینه از جایی که فکر نمیکردیم خداوند
نعمتهای خود را رساند.
بهرام عیناللهی اضافه کرد :در شرایطی که به
دنبال باران واکسن کرونا بودیم ،اما سیل واکسن
جاری شد و فقط ظرف امروز و فردا  ۱۵میلیون
دوز واکسن کرونا وارد کشور میشود؛ بنابراین
از نظر واکسیناسیون بهترین وضعیت را داریم و
هیچ نگرانی و کمبودی هم در این حوزه احساس
نمیکنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون  ۳۲میلیون دوز
واکسن کرونا به هموطنان تزریق کردهایم ،ادامه
داد :همچنین تا پایان شهریورماه  ۵۰میلیون
دوز واکسن دیگر وارد کشور میشود که میتواند
واکسیناسیون را به سطح مطلوبی برساند.
عیناللهی یادآور شد :با تزریق این میزان
دوز واکسن اطمینان داریم که از شدت مرگومیر
کرونایی به شدت کاسته میشود؛ اما به هرحال
بحران کرونا تا چند سال آینده همچنان در کل
دنیا وجود خواهد داشت.
واکسیناسیون نامحدود کارگران آغاز شد

وزیر بهداشت و درمان در بخش دیگری از
سخنانش از آغاز واکسیناسیون نامحدود کارگران
خبر داد و گفت :همه کارگران را بدون ردهبندی
و اولویت سنی میتوانید واکسینه کنید؛ چرا که
جمعیت کارگران محدود است و از طرفی هم نقش
مهمی در اقتصاد جامعه دارند و در یک فضای
تجمعی کار میکنند.
عیناللهی افزود :برای همه کسانی که در
تأمین اقتصاد کشور و معیشت خانوادهها اثرگذارند

عملیات ویژه الیروبی و پاکسازی
کانالهای منطقه  ۱۴در آستانه فصل پائیز

معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه  ۱۴از پاکسازی و الیروبی انهار و کانال
های آبهای سطحی به منظور جلوگیری از آب
گرفتگی های احتمالی معابر در آستانه فصل
پاییز خبر داد.
به گزارش امتیاز ،محمد حسن فصیح با
بیان این خبر گفت :پاکسازی و الیروبی انهار و
کانالهای آب های سطحی از فعالیت های مداوم
شهرداری منطقه است که با توجه به نزدیک
شدن به فصول بارشی سال ،این عملیات به
صورت جدی تر و با حساسیت ویژه اي انجام
می شود.فصیح افزود :مسیل ابوذر ،بزرگراه
امام علی(ع) -تقاطع خیابان خاوران  ،محالتی،
کانال های حبیبی ،شاهد و دیگر انهار شهری
از جمله نقاطی هستند که عملیات الیروبی،
رسوب برداری و پاکسازی در آنها توسط عوامل
خدمات شهری انجام گرفته تا در فصول پر بارش
از مواجهه با مسئله آب ماندگی انهار و انباشتگی
آب های سطحی جلوگیری شود.معاون خدمات
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه  ۱۴در
ادامه پیشگیری از بحران در مواقع بارندگی را از
جمله اهداف این اقدامات برشمرد و مشارکت
شهروندان در طرح های پاکسازی را نتیجه بخش
دانست و افزود :رها سازی زباله های شهری
مهمترین علت آبگرفتگی انهار سرپوشیده و روباز
است که مشارکت شهروندان در این خصوص با
عدم تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در انهار
و مسیل های آب از بروز آب گرفتگی به ویژه در
فصل بارندگی بسیار موثر است.

اجتماعی

و در عین حال در یک فضای جمعی کار میکنند،
واکسن کرونا اختصاص خواهیم داد و در این حوزه
محدودیتی مطرح نیست.
وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن زمان
بازگشایی دانشگاهها ادامه داد :تا امروز همه
استادان دانشگاه در برابر ویروس منحوس کرونا
واکسینه شدند و دانشجویان هم باید به سرعت
واکسن کرونا را تزریق کنند تا بتوانیم بدون دغدغه
دانشگاهها را بازگشایی کنیم.
عیناللهی با اشاره به آسیب دیدن آموزش
علوم پزشکی و درمانی از آموزش مجازی تصریح
کرد :آموزش مجازی در حوزه علوم پزشکی و
درمانی کارآیی ندارد؛ چرا که آموزش بالینی
پرستار و پزشک از اهمیت باالیی برخوردار است
و این آموزش را نمیتوان از طریق فضای مجازی
محقق کرد.
اجرای طرح قرنطینه هوشمند

وزیر بهداشت در ادامه از اجرای طرح قرنطینه
هوشمند در کل کشور خبر داد و گفت :بر مبنای
این طرح همه افرادی که واکسن زدهاند ،آزادانه

میتوانند با رعایت پروتکلهای بهداشتی مانند
ماسکزدن و فاصلهگذاری اجتماعی فعالیتهای
خود مانند کار و مسافرت را انجام دهند و بقیه
افراد واکسننزده باید محدود شوند.
عیناللهی درمان مأموریتمحور را رویکرد
جدید وزارت بهداشت در توسعه امور درمانی
دانست و اضافه کرد :در ضمن باید به پژوهشهای
بیهدف در حوزه بهداشت و درمان پایان دهیم و
پژوهشّهای جدید با هدف رفع نیازهای کوتاهمدت
تا بلندمدت را تعریف کنیم.
وی با اشاره به افزایش  ۵برابری بودجه وزارت
بهداشت و درمان ادامه داد :رهیافت ما این است
که بیشتر از درمان در حوزه بهداشت و پیشگیری
هزینه کنیم؛ چرا که این کار در سالمت جامعه
اثرگذارتر است و هزینه خیلیکمتری هم به جامعه
و شبکه بهداشت و درمان کشور تحمیل میکند.
واکسیناسیون روزانه به  ۴۰هزار دوز میرسد

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس
کرونای استان قزوین هم در این نشست با اشاره
به فعالیت شبانهروزی مرکز واکسیناسیون شمال
شهر قزوین گفت :به مرور بقیه  ۲۳مرکز تجمیعی
واکسیناسیون دیگر در استان قزوین هم  ۲۴ساعته
خواهند شد و با حضور نیروهای جهادی مشکلی
برای واکسیناسیون گسترده نخواهیم داشت.
منوچهر حبیبی افزود :دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان قزوین با
تمام وجود برای واکسیناسیون پای کار آمدند در
شیفتهای مختلف به مردم و هماستانیها واکسن
کرونا را تزریق میکنند.
وی ادامه داد :هر چقدر که وزارت بهداشت
بیشتر واکسن در اختیار استان قزوین قرار دهد،
سرعت واکسیناسیون ما هم بیشتر خواهد شد و در
روزهای آینده میزان واکسیناسیون ما روی حداقل
 ۳۰هزار تزریق در روز تثبیت خواهد شد و به دنبال
رسیدن به واکسیناسیون روزانه  ۴۰هزار نفر در روز
هم هستیم.

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد:

ترک تحصیل  ۲۵درصد دانشآموزان بهدلیل نداشتن گوشی هوشمند

معاون آموزشی وزیر بهداشت با بیان اینکه در خصوص پذیرش
ظرفیتهای دانشجویان به شدت در فشار هستیم ،گفت :گاهی در
اعداد و ارقام گفته میشود ارمنستان دو برابر ایران سرانه پزشک
نسبت به جمعیت دارد.
دکتر علیاکبر حقدوست درجمع دبیران شورای مرکزی
شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت:
دوره بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و به نظرم میآید این ارتباط
با معاونت فرهنگی و دانشجویی برای بنده غیر قابل تکرار خواهد بود
و برای وزارت بهداشت نیز گمان نمیکنم تکرار شود ،البته امیدوارم
این پیش بینی غلط از کار در بیاید و این تعامل موثر ادامه پیدا کند.
در این مدت با درایت دکتر الری و همکاران ایشان ،هیچ فاصلهای بین
دو معاونت فرهنگی و دانشجویی و آموزشی وجود نداشت و مدیران
این مجموعه و معاونت آموزشی در خدمت یکدیگر بودند و این تعامل
اگر در دوران کرونا نبود ،شاید اتفاقات نامیمونی میافتاد که اکنون
هم قابل پیش بینی نیست.
وی افزود :رفتار صمیمی ،دلسوزانه و مادرانه معاون فرهنگی و
دانشجویی وزیر بهداشت با دانشجویان ،انگیزه ما را نیز در این حوزه
باال برد و من سخت میبینم معاون آموزشی دیگری تا این اندازه
پیامک ،ایمیل و تلفن دانشجویان را پاسخ دهد که البته این وظیفه
من بوده است ،زیرا ما روی این صندلی نشستهایم که پاسخگویی و
شفافیت داشته باشیم که از این بابت خداوند را شکر میگویم.
معاون آموزشی وزیر بهداشت در خصوص برخی درخواستهای
دانشجویی مطرح شده از سوی دبیران شورای مرکزی شوراهای
صنفی دانشجویان مبنی بر برگزار نشدن و یا به تعویق افتادن برخی
آزمونهای حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،گفت :یک اصل را
باید بدانیم که گاهی اوقات ذات کار ما و شما باعث میشود در برخی
مسائل همراه باشیم ،اما گاه این خواستهها در مقابل هم قرار دارند،
بر این اساس باید قاعده بازی را روشن کنیم تا بدانیم با چه قاعدهای
باید پیش برویم.
وی افزود :انتظار داریم همانگونه که در موضوعات مخالف با
نظرتان ،اعتراض دارید در زمانهایی که هم نظر هستیم نیز حمایت
الزم را داشته باشید.
در خصوص پذیرش ظرفیتهای دانشجویان
به شدت در فشار هستیم

حقدوست در خصوص افزایش ظرفیتها و پذیرش دانشجویان
از خارج به داخل ،گفت :در این دو مورد بین ما و شما اختالف اصولی
وجود ندارد و کلیات کامال روشن است .این نکته را بدانید در خصوص
پذیرش ظرفیتهای دانشجویان به شدت در فشار هستیم.
وی ادامه داد :گاهی در اعداد و ارقام گفته میشود ارمنستان دو
برابر ایران سرانه پزشک نسبت به جمعیت دارد .سؤال این است که
اگر این موضوع حقیقت دارد چرا وضعیت ارمنستان این است؟ دلیل
این است که در ارمنستان فرد دارای مدرک لیسانس پزشکی به عنوان
پزشک شناخته میشود .در بسیاری از کشورهای دنیا تکنیسین اتاق
عمل و بیهوشی و حتی مراقبان بهداشتی در خانههای بهداشت را به
عنوان پرستار محسوب میکنند.
حق دوست تصریح کرد :از شما انتظار داریم تا با اعداد و ارقام از
حقیقتی که وجود دارد ،حمایت کنید .ما باید در مواردی که اختالف
نظر داریم در ابتدا مبانی بحث را روشن کنیم و در ادامه بر صندلی
خود به عنوان مخالف بنشینیم ،به دنبال حق باشیم و از حق دفاع

کنیم.

آموزش بیکیفیت بهتر است نباشد

معاون آموزشی وزیر بهداشت در ادامه گفت :یکی از اصول اصلی
که باید در مورد آن به توافق برسیم و میتواند به شکل زیر ساختی
به حل اختالفات کمک کند ،مبحث کیفیت است ،شما قبول دارید
که آموزش بیکیفیت بهتر است نباشد ،اگر ما نه تنها یک پزشک که
حتی یک کاردان بیسواد را به جامعه تحویل دهیم ،باید پاسخگو
باشیم .بنابراین بسیار ساده است تا ببینید برای حذف امتحانات جامع
چه هجمهای ایجاد شده است که به این اصل ضربه میزند.
وی ادامه داد :این را در نظر بگیرید دانشجویان در این چهار ترم
به هیچ عنوان سر کالس درس نرفتهاند و به هیچ عنوان امتحانات
حضوری ندارند ،کیفیت آزمونهای مجازی را هم میدانیم به چه
نحو و با چه کیفیتی در حال برگزاری است .اگر شما قبول دارید
که دانشجوی دندانپزشکی ،پزشکی و داروسازی باید حداقلهای
کیفیتی را داشته باشند ،باید این سؤال را بپرسید که چرا باید فرد از
حضور در آزمون جامع و یا دستیاری بترسد؟ در حالی که ما اعالم
کردهایم ،آزمون را آسان خواهیم گرفت و شرایط کرونایی را نیز در
نظر داریم.
در آزمون دستیاری حدود  ۱.۶درصد افتادهاند

این مقام مسؤول در ادامه با بیان اینکه در آزمون دستیاری
حدود  ۱.۶درصد افتادهاند ،گفت :این میزان یعنی در آزمون دستیاری
 ۵۰نفر از  ۳هزار نفر افتادهاند ،آیا این عدد زیاد است؟ برای آنهایی
که داوطلب آزمون ارتقاء هستند نیز اعالم کردهایم که سال آینده را
دوبل حساب میکنیم و از سهمیه دوبل شدنشان هم میگذریم ،به
این معنا که اگر سال آینده دوباره قبول شوند ،میتوانند هر دو سال را
با هم به صورت جهشی جلو بروند .برای افرادی که آزمون گواهینامه
داده و افتادهاند نیز اعالم کردهایم شهریور ماه آزمون بورد را شرکت
کنند و با نمره قبولی پایینتر پذیرفته شوند.
حقدوست حفظ اخالقیات در هر حوزهای را مهم دانست و
خاطرنشان کرد :یک بحث اصلی که باید به آن بپردازیم اخالقیات
است ،اگر اخالق را زیر پا بگذاریم همه ما در این دنیا و آن دنیا در
آتش خواهیم بود ،عزیزان هر کدام از ما پا را از حدود اخالق فراتر
بگذاریم و وارد مقاصد غیر اخالقی شویم ،بدانیم دنیا و آخرت را از
دست دادهایم.
ت بهداشت
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :سیاست وزار 
در مورد آزمونهای جامع بر برگزاری امن ،سالم و ایمن است .وقتی
شما به عنوان نمایندگان دانشجویان صحبت از امنیت و بهداشت
میکنید ،قطعا خط قرمز ما است و از طرف دیگر نظم و انضباط نیز
از اصول اساسی آموزش است ،بر این اساس هیچ دلیل منطقی برای
برگزار نشدن این آزمونها وجود ندارد .امتحانات میان دوره نیز وظیفه
معاونت آموزشی نیست ،اما در دوران کرونا ما تمام این امتحانات را
گرفتهایم تا دانشجویان کمتر اذیت شوند و  ۶ماه عقب نیفتند.
برای حقوق اینترنها و دستیاران در بودجه هیچ ردیفی نداریم

حقدوست یادآور شد :در هشت چالش اصلی که ما با آن
مواجه هستیم ،یکی از موارد بحث افزایش ظرفیتها است و با وجود
محاسباتی که انجام دادهایم ،متهم شدهایم که صنفی نگری میکنیم.
وی متذکر شد :در خصوص حقوق اینترنها و دستیاران نیز
حق با شما است و این وضعیت زیبنده دانشجویان ما نیست ،برای
حقوق این عزیزان در بودجه هیچ ردیفی نداریم و دانشگاهها از محل

درآمدهای خود این موضوع را پوشش میدهند که پایدار نیست.
نمیدانم اعضای برنامه و بودجه جدید تا چه اندازه این موضوع را
دنبال خواهند کرد ،اما به لطف خدا معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر
بهداشت و همکارانشان در این خصوص چندین برابر معاونت آموزشی
پیگیری کردهاند.
این مقام مسؤول گفت :اگر در ردیف بودجه مصوب دولت ،ردیف
بودجهای قرار بگیرد که برای این عزیزان معادل حقوق یک پزشک
عمومی طرحی ،حقوق در نظر گرفته شود ،میتوانیم حقوق اینترنها
را به عنوان مثال تا  ۵۰یا  ۶۰درصد این میزان مشخص کنیم.
معاون آموزشی وزیر بهداشت در خصوص شیوه و مدل گسترش
دانشگاههای علوم پزشکی ،گفت :مستندات ما در این حوزه بسیار قوی
شده است و شما نیز باید در این خصوص اشراف خود را باال ببرید.
هیچ کس نمیتواند پایان کرونا را تشخیص دهد

در خصوص بازگشایی دانشگاههای علوم پزشکی ،اظهار کرد:
هیچ کس نمیتواند پایان کرونا را تشخیص دهد و باید با شرایط
جدید برنامهریزی و زندگی کنیم .از استانداردهای جهانی در کنترل
اپیدمیها این شعار بود که اولین جایی که تعطیل میشود و آخرین
جایی که باز میشود ،مدرسه است .در اپیدمی کرونا این شعار تغییر
کرد و دیگر مدرسه آخرین جایی نیست که باز خواهد شد .نگاه آقای
تدروس به عنوان مسؤول سالمت جهانی در سازمان ملل این است
که کشورها هر چه سریعتر سیستم آموزشی خود را به راه بیندازند.
وی یادآور شد :این فکر که با تعطیل کردن میتوان اپیدمی را
کنترل کرد ،اشتباه است ،نمیتوانیم به دلیل ترس واقعی از کرونا،
سیستم کشور را متوقف کنیم .در برخی کشورها مانند فنالند و
دانمارک میزان خودکشی نوجوانان دوبرابر و مصرف مواد مخدر
افزایش پیدا کرده است .وزیر آموزش و پرورش ایران نیز به شکل
رسمی اعالم کرد که در کشور  ۲۵درصد از فرزندان خانوادههای ما
حتی برای یک ساعت در طول شب دسترسی به گوشی هوشمند
ندارند و این یعنی این درصد از عزیزان ترک تحصیل کردهاند و
اینگونه موارد تا چند دهه آسیب رسان خواهد بود.
این مقام مسؤول با بیان اینکه حتما با بازگشایی دانشگاهها،
مبتالیانی به کرونا خواهیم داشت ،گفت :باید تالش کنیم تا دانشجویان
فضای ایزوله داشته باشند ،خانوادههای دانشجویان همزمان واکسن
را دریافت کنند و  ،...اما متوقف شدن راهکار نخواهد بود و این غیر
ممکن است .انگلیس ،سوئد و سوئیس در اوج کرونا دانشگاههای خود
را باز کردند و تایلند و ترکیه که خیلی اوضاعشان از ما بهتر نیست نیز
این بازگشایی را داشتهاند ،اما به واقع چند کشور مانند ما روش مقابله
با بیماری را پی گرفتهاند.

تشکیل قرارگاه فرهنگی اجتماعی والیت در منطقه  19همزمان با هفته دفاع مقدس

شهردار منطقه  19در آستانه فرارسیدن هفته
دفاع مقدس از تشکیل قرارگاه فرهنگی اجتماعی
والیت با محوریت اجرای ویژه برنامه های فرهنگی
با همکاری نهادهای اجرایی مختلف خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی در جلسه
هم اندیشی و بررسی برنامه های مناسبتی هفته
دفاع مقدس که با حضور فرمانده سپاه ناحیه
مقاومت بسیج ابوذر ،مدیر آموزش و پرورش،
رئیس فرهنگسرای مهر و نیز مدیران شهرداری این
منطقه برگزار شد ،اعالم کرد :این قرارگاه به صورت
مشارکتی در جهت اجرای بهتر برنامه های فرهنگی
به طور مستمر در طول سال تدارک دیده شده
است که بخشی از ظرفیت های آن صرف تعیین
و اجرای برنامه های مناسبتی هفته دفاع مقدس و

اربعین حسینی خواهد شد.
او همچنین با اشاره به تشکیل کمیته تبلیغات
و فضاسازی گسترده افزود :این کمیته به منظور
جلوگیری از پراکندگی در تبلیغات و اطالع رسانی
در مناسبت های مختلف سال با حضور مسئولین
اداره های ایثارگران ،روابط عمومی و زیبا سازی
شهرداری این منطقه ،اداره آموزش و پرورش و
سپاه ناحیه مقاومت بسیج ابوذر تشکیل خواهد
شد .ضمن اینکه می توان به همین منظور از بستر
فضای مجازی و ظرفیت شورایاری ها ،مساجد و
هیئات نیز بهره برد.
توکلی یکی از اهداف مهم هفته دفاع مقدس
را ترویج فرهنگ ایثار و شهات اعالم کرد و افزود:
ایام دفاع مقدس یادآور فرهنگ ایثار و شهادت

طرح واکسیناسیون کارکنان شهرداری
منطقه یک اجرا شد

طرح واكسيناسيون كاركنان شهرداری
منطقه یک در راستای پيشگيری از ابتال به
ويروس كرونا ،در ساختمان مرکزی اجرا شد.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در بازدیدی که با حضور
مصطفی آقاعلیخانی معاون برنامه ریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری این منطقه و دیگر
مدیران شهری از مراحل اجرای طرح داشت با
اعالم مطلب فوق اظهار کرد :با توجه به ضرورت
واكسينه شدن كاركنان شهرداری تهران اجرای
طرح واكسيناسيون با هدف سرعت بخشيدن
به اين مهم با اولويت مشاغل پرخطر در پايگاه
واكسيناسيون شماره يك ( پايگاه بعثت) در
شهریور ماه اجرا و در این طرح تعداد  ۴۲۲نفر از
همکاران منطقه یک شرکت کردند.
او افزود :با هدف سرعت بخشی و
ایجاد تسهیالت بیشتر برای کارمندان جهت
واکسیناسیون ،شهر سالم اعالم کرد مناطق
نسبت به راه اندازی مرکز واکسیناسیون در
مناطق نیز سریع اقدام کنند که منطقه یک با
همکاری اداره رفاه و امور ایثارگران شهرداری
این منطقه و شرکت شهر سالم اقدام به راه
اندازی این پایگاه در ساختمان مرکزی نمود و
از روز شنبه  ۱۳شهریور ،واکسیناسیون همکاران
اعم از رسمی ،قراردادی ،پیمانی ،خودروسرویس،
تاسیسات ،اجرائیات آغاز و تا روز سه شنبه ۱۶
شهریور ماه به پایان رسید.
موسوی تصریح کرد :در منطقه  ۳۳۸نفر و
در کل  ۷۶۰نفر از کارمندان شهرداری منطقه
یک واکسینه شدند که ما بقی نیز با توجه به
شرایط اعالمی وزارت بهداشت در مراکز دیگر
اقدام به واکسیناسیون نموده بودند و برخی نیز
به علت ابتال به کرونا و رعایت دوران قرنطینه
امکان واکسن تا بهبودی کامل ندارند و تعدادی
به علت دالیل شخصی شرکت نکردند.
شهردار منطقه یک اعالم کرد :واکسیناسیون
خانواده های همکاران نیز به زودی برای دریافت
واکسن اطالع رسانی خواهد شد.
مدیریت شهری در منطقه  11آماده بازگشایی
مدارس می شود

اقدامات ایمنی و ترافیکی ،واکسیناسیون
رانندگان  ،ضد عفونی مدارس و ...

شهردار منطقه  11تهران در آستانه ماه
مهر ،اقدامات انجام شده برای بازگشایی مدارس
در بخش های خدمات شهری ،حمل و نقل و
ترافیک ،اجتماعی و فرهنگی را در شرایط شیوع
بیماری کرونا تشریح کرد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان با اشاره به
برگزاری جلسه هماهنگی امور مرتبط به بازگشایی
مدارس سطح منطقه با اعالم آمادگی مدیریت
شهری گفت :نشست بررسی و اقدامات استقبال
از مهر ۱۴۰۰با محوریت آمادگی برای آغاز سال
تحصیلی جدید با حضور معاونین امور اجتماعی
فرهنگی و حمل و نقل وترافیک ،نماینده های
تاکسی رانی ،اتوبوس رانی ،پلیس راهور و سایر
مدیران مربوطه در این منطقه برگزار شد.
آبادیان با بیان این که الزام رعایت همه
جانبه پیمان های بهداشتی و آموزش های
مجازی در دستور کار قرار گرفته است؛ به
همکاری سازمان های مرتبط در حضور نماینده
آموزش و پرورش و اقدامات ترافیکی در دست
اجرا اشاره کرد و افزود :اصالح جداول ،نصب
تابلوهای ترافیکی ،خط کشی های عبور و مرور
و کلیه اقدامات مربوطه با هماهنگی پلیس راهور
برای کاهش بار ترافیکی در شعاع۱۰۰متری
مدارس توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری منطقه 11در حال انجام است .او
افزود :تمامی خطوط اتوبوس رانی و تاکسی
رانی آمادگی ارائه خدمات با رعایت پیمان
های بهداشتی از جمله نصب کاور بین مسافر
و واکسیناسیون راننده ها و همچنین محدودیت
در تعداد نفرات برای نشستن در سرویس مدارس
را در نظر گرفته اند  .شهردار منطقه  11بیان
کرد :مرمت فضای سبز پیرامون مدارس تا شعاع
یکصد متر ،شست و شو و ضد عفونی مدارس،
حذف زوائد بصری و جداره های پیرامون مدارس
توسط همکاران حوزه خدمات شهری در حال
انجام است و در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز
تالشمان به تولید محتوای رسانه ای در شبکه
های اجتماعی ویژه آموزش دانش آموزان است
و هم چنین بروشوری شامل مطالب آموزشی
در دست تهیه است که با بازگشایی مدارس در
اختیار خانواده ها و دانش اموزان قرارخواهیم
داد.بر اساس این گزارش در این نشست نماینده
آموزش و پرورش منطقه ۱۱نیز حضور داشت که
در خصوص مشکالت و خواسته های مدارس از
شهرداری این منطقه گفت و گو کرده و مقرر
شد تمامی اقدامات برای آمادگی استقبال از
سال تحصیلی جدید با رعایت شیوه نامه ها و
بخشنامه های ستاد ملی کرونا انجام شود .

مراسم گرامیداشت شهدای  ۱۷شهریور
در منطقه ۱۵

با هدف هم افزایی نهادهای اجرایی در برگزاری برنامه های فرهنگی

است و در همین راستا باید برای حفظ و انتقال
دستاوردهای دوران دفاع مقدس به نسل های
آینده تالش کرد .در این جلسه سرهنگ یوسف
پور فرمانده سپاه ناحیه بسیج ابوذر نیز بیان کرد:
منطقه  19مرکز و کانون جوشش ایثار و مقاومت
شهر تهران و مفتخر به داشتن سابقه درخشانی از
بنام ترین فرماندهان دفاع مقدس و عرصه ایثار و
مقاومت است و از این فرصت باید به نحو شایسته
بهره برد.به گفته این مسئول قرارگاه فرهنگی
والیت به منظور هم پوشانی و تبدیل نهادهای
اجرایی به یک پیکره تشکیل شده چرا که در این
صورت اثرگذاری برنامه ها بیشتر خواهد بود.
یوسف پور همچنین با تشکر از تدابیر اجرایی
شهرداری منطقه در بحث مقابله با کرونا ،از افزودن

خبر کوتاه

بحث واکسیناسیون شهروندان به طرح شهید حاج
قاسم سلیمانی خبر داد و خاطرنشان کرد :به
منظور تسریع در امر واکسیناسیون  3مرکز را در
سه شیفت فعال خواهیم کرد.
هادی حنیف نیا مدیر آموزش و پرورش
منطقه از دیگر سخنرانان این نشست بود که بر
بهره گیری از ظرفیت سامانه شاد و گروه های
مجازی برای اطالع رسانی و پخش مستقیم برنامه
ها بصورت زنده از کانال ها تأکید کرد.
طی این نشست امیر ناصر مرادیان رئیس
فرهنگسرای مهر نیز ضمن تشریح بخشی از برنامه
های تدارک دیده شده به مناسبت هفته دفاع
مقدس خواستار مشارکت در اجرای برنامه ها به
نحو شایسته شد.

مراسم گرامیداشت شهدای  ۱۷شهریور و
افتتاحیه کانون فرهنگی خادم الرضاع عصر دیروز
با حضور شهردار منطقه  ۱۵در محوطه امامزاده
سیده ملک خاتون برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،محمدی شهردار منطقه
در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
 ۱۷شهریور گفت :رشادت ها و دالوری های این
شهدا راه را برای انقالب اسالمی ایران هموار
کرد.او با اشاره به اینکه اگر ایثار و فداکاری شهدا
نبود ،امنیت و عزت امروز را نداشتیم افزود :در
سایه این از خودگذشتگی و آرامش ،ما خدمتگزار
شما هستیم و همواره سعی می کنیم به بهترین
شکل خدمات ارائه کنیم.محمدی در ادامه از
بزرگراه امام رضا (ع) در این منطقه یاد کرد و
گفت :شکل ورودی شهر تهران از این بزرگراه با
نام مبارک حضرت فاصله دارد که ساماندهی و
زیبا سازی آن ضروری است تا در خور نام ایشان
و مردم بزرگوار تهران آن را بازسازی کنیم.

