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اخبار
شهردار منطقه  ۱۹در آیین بازگشایی مدارس:

فداکاری علی لندی نمونه ای از
بیداری روح ایثارگری در جامعه است

آیین بازگشایی مدارس صبح روز شنبه ۳
مهر با حضور شهردار منطقه  ،19مدیر آموزش و
پرورش منطقه ،فرمانده فاتب دهم تهران بزرگ،
رئیس پلیس راهور منطقه،رئیس بنیاد شهید
مناطق  16و  ،19فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
ابوذر ،نماینده مدیرکل آموزش و پرورش شهر
تهران و رابط شورایاری منطقه در مدرسه شهید
شهریاری برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،طی این مراسم علی
توکلی شهردار منطقه ضمن تبریک آغاز سال
تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس
گفت :این ایام یادآور ایثارگری و رشادت همه
مردم ایران بویژه دانش آموزان در جبهه های
حق علیه باطل است .به گفته او تقارن ایام
اربعین حسینی با بازگشایی مدارس نیز حال
و هوای معنوی به این روزها داده است.توکلی
با ارج نهادن به مقام شامخ مرحوم علی لندی
در شهرستان ایذه و فداکاری او برای نجات
هموطنان خود از آتش ،اظهار کرد :این حرکت
ارزشمند یادآور آن است که شهید فهمیده
ها زنده اند و هنوز نسل جوان اسوه رشادت و
شهادت هستند و روح حسینی ،فرهنگ و ایثار
در میهن عزیزمان بیدار است.هادی حنیف نیا
مدیر آموزش و پرورش منطقه نیز در این مراسم
ایام بازگشایی مدارس را فصل رویش و تکامل
عنوان کرد و گفت :فصل رویش انسان ها با دو
رخداد مهم ایستادگی و مقاومت و تفکر و تربیت
تقارن دارد .او در ادامه به آسیب های بیماری
کرونا در آموزش و پرورش اشاره و تصریح کرد:
تمام تالش ما بر این است تا با حرکتی آرام و
تدریجی مبتنی بر سالمت دانش آموزان سال
تحصیلی را با حضور دانش آموزان آغاز کنیم.
حنیف نیا خاطرنشان کرد :تاخیر در جامعه
پذیری دانش آموزان ،افت کیفیت آموزشی و
تحصیلی و کم تحرکی و به خطر افتادن سالمت
و بهداشت دانش آموزان از پیامدهای آسیب زای
آموزش و ارائه مباحث غیر حضوری محسوب
می شود .در این مراسم به مناسبت آغاز هفته
دفاع مقدس از خانواده شهیدان مرادی ،شمس،
حاجی پور و مسئولین ایثارگر(شهردار منطقه
 )19تجلیل شد.
پاییز کم بارشی خواهیم داشت

کاهش  ۴۰درصدی بارندگیها

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت
بحران سازمان هواشناسی ضمن اشاره به کاهش
 ۴۰درصدی بارندگیها طی سال آبی گذشته
نسبت به حد نرمال گفت :بارندگیها طی سال
آبی جاری دیرتر از حد نرمال آغاز میشود و
پاییز کم بارشی پیشرو داریم.
احد وظیفه ضمن اشاره به اینکه دمای
کشور طی تابستان امسال حدود  ۱درجه
سانتیگراد باالتر از حد نرمال بود ،اظهار کرد:
مقدار بارندگیها طی سال آبی گذشته (-۱۳۹۹
 )۱۴۰۰منتهی به اول مهر ماه سال جاری نیز
کاهش چشمگیری داشته است .بهطور کلی
 ۱۴۳.۴میلیمتر بارندگی طی سال آبی گذشته
در سطح کشور رخ داد که این مقدار نسبت
به بارش متوسط کشور یعنی  ۲۳۵.۲میلیمتر
کاهش حدود  ۴۰درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه با دورههای خشک
متعددی بهویژه در بهار و زمستان مواجه بودیم،
تصریح کرد :متوسط بارش ساالنه در کشور بین
یک سوم تا یک چهارم متوسط جهانی است .از
این رو کاهش  ۴۰درصدی بارندگیها نسبت به
حد نرمال کاهش چشمگیری بهحساب میآید
که میتواند کشور را با چالشهای متعددی از
جمله مشکالت تامین آب شرب مواجه کند.
وظیفه افزود :در برخی استانها بهخصوص
چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویر احمد،
لرستان ،کرمانشاه ،کردستان  -که مناطق
پربارش کشور در فصول سرد سال محسوب
میشوند  -نیز با کاهش حدود  ۴۰درصدی
بارندگیها روبهرو و برخی از این استانها از
جمله ،لرستان،کرمانشاه ،چهارمحال و بخیتاری،
کهگیلویه و بویراحمد و شمال خوزستان تقریبا
با  ۲۰۰میلیمتر کسری بارش طی سال آبی -۹۹
۱۴۰۰مواجه بودند.
به گفته رییس مرکز ملی خشکسالی و
مدیریت بحران سازمان هواشناسی ،کم بارشی
شدید طی سال آبی گذشته بهویژه در جنوب
غرب و غرب کشور اثرات بسیار جدی و مشکالت
زیادی را برای دبی رودخانهها و آب پشت سدها
ایجاد کرد ،بهطوری که در حال حاضر نیز مخازن
سدها کسری قابل مالحظهای نسبت به شرایط
نرمال و حتی سال گذشته دارند.
بارندگی طی سال آبی جاری
دیرتر آغاز میشود

وظیفه درباره وضعیت بارندگیها طی سال
آبی جاری اظهار کرد :مدلهای عددی نشان
میدهد که بهجز در نوار شمالی کشور طی دو تا سه
هفته نخست مهرماه تقریبا هیچ بارشی در کشور
نخواهیم داشت .این شرایط حاکی از آن است که
بارندگیها طی سال آبی جاری دیرتر از حد معمول
آغاز خواهد شد .وی با اشاره به اینکه کشاورزان
بهویژه در نوار غربی کشور با آغاز مهرماه در انتظار
دریافت اولین بارش هستند ،گفت :نخستین بارش
قابل مالحظه در پاییز که اصطالحا به آن بارش
موثر گفته میشود با مرطوب کردن اراضی اجازه
کاشت بذر را به کشاورزان میدهد اما متاسفانه
بهنظر میرسد که این بارندگیها امسال با تاخیر
آغاز میشود و بهجز در نوار شمالی ،در سایر نقاط
کشور بارندگی نخواهیم داشت.
وظیفه در پایان خاطرنشان کرد :مقدار
بارندگی در فصل پاییز امسال به احتمال زیاد
کمتر از حد نرمال خواهد بود که با توجه به
اینکه از فصل خشک و سال آبی کم بارشی که
بسیاری از نقاط کشور در تنش آبی بودهاند وارد
پاییز میشویم ،تداوم کم بارشی میتواند شرایط
تنش آبی و مشکل تامین آب شرب برای برخی
شهرها و روستاها را بغرنجتر کند.
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

حضور تمام دانشآموزان در مدارس از آبانماه

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت :طبق
پیش بینی های انجام شده از اواخر مهرماه و اوایل
آبان ماه زمینه حضور تمام دانشآموزان در مدارس
فراهم خواهد شد.
علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و
پرورش در حاشیه آغاز سال جدید تحصیلی در
مدرسه «فوالدفر» ناحیه دو شهر ری ،اظهار کرد:
امروز سوم مهرماه زنگ آغاز سال تحصیلی تمام
مدارس کشور است و هیچ مدرسهای بدون فعالیت
نیست .براساس برآوردهای ما حدود  30درصد
دانشآموزان از ظرفیت حضوری استفاده میکنند،
دانشآموزان مناطق عشایری ،روستایی ،مناطق کم
جمعیت و کارگاههای مهارتی هنرستانها حضوری
به مدرسه خواهند رفت.
وی عنوان کرد :با آمادگی مدارس،
ایجاد زیرساختهای بهداشتی ،حفظ سالمت
دانشآموزان و تشخیص اولیا و مربیان و منطقه
به سمت برگزاری کالسهای حضوری ،ترکیبی و
تدریجی خواهیم رفت؛ طبق پیش بینیهای انجام
شده از اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه زمینه حضور

تمام دانشآموزان در مدارس فراهم خواهد شد.
کاظمی همچنین درباره احراز هویت
دانشآموزان در شبکه شاد بیان کرد :این موضوع
از دیروز آغاز شده ممکن است تعداد کمی از

دانشآموزان ثبت نام نکرده باشند .شاد این ظرفیت
را در اختیار معلم قرار میدهد که ظرفیت ایجاد و
مدیر مدرسه نیز دانشآموز جا افتاده را با کالس
مرتبط کند.

طبق اعالم خانوادهها برخی کالسهای درس
دانشآموزان امروز شنبه سوم مهر در شبکه شاد
ایجاد نشده است؛ آنگونه که در راهنمای راهاندازی
کالس درس در شبکه شاد آمده و این اطالعیه در
خبرنامه شبکه شاد برای اطالع مدیران و معلمان
بارگذاری شده است ،به تناسب اطالعات موجود در
سامانه شاد از مدارس و کالسبندیهای صورت
گرفته که از سامانه سیدا دریافت شده است ،گروه-
کالسهای درسی در مدارس با مدیریت معلمان
و عضویت دانشآموزان به طور خودکار تشکیل
خواهد شد.
مدیران مدارس وظیفه دارند با کنترل وضعیت
تشکیل کالسهای مدرسه ،گروه -کالسهای
درسی درسی مورد نیاز را که به صورت خودکار
ایجاد نشده ،ایجاد و معلم مربوط را به عنوان مدیر
گروه تعیین کنند و اسامی دانشآموزان و شماره
تلفن همراه آنها را در اختیار معلم قرار دهند.
معلمان ،دانشآموزان کالس خود را براساس
شماره تلفن آنها به گروههای تشکیل شده در شاد
اضافه کنند.

توضیح وزیر علوم درباره سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی

بازگشایی دانشگاهها تدریجی خواهد بود

وزیر علوم با بیان اینکه بازگشایی حضوری در دانشگاهها به
صورت تدریجی خواهد بود درباره سهمیه فرزندان اعضای هیاتعلمی
توضیحاتی ارائه کرد.
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در مراسم
آغاز سال تحصیلی در دانشگاه شریف در مقبره شهدای گمنام اظهار
داشت :امیدواریم روح شهدا ناظر بر فعالیت دانشگاهها باشد .ادب
حکم میکند یاد و خاطره شهدای سالمت کشور را گرانی بداریم
عزیزانی که جان خود را در راه سالمت شهروندان تقدیم کردند و
به خانوادههای آنان تسلیت میگوییم .همچنین هفته دفاع مقدس
را گرامی میداریم و از خدلوند میخواهیم کمک کند رهروی راه
شهیدان باشیم .آغاز سال تحصیلی را خدمت جامعه دانشگاهی ،علمی
کشور تبریک میگویم.
وی افزود :سال تحصیلی جدید را در کنار شهدای گمنام دانشگاه
شریف آغاز کردیم .امیدوارم بتوانیم از طریق علم و دانش دین خود
به میهن را ادا کنیم .در این شرایط کرونا امیدواریم از این تجربه برای
دوران پسا کرونا استفاده کنیم.
زلفی گل بیان کرد :در حال حاضر شیوه حضور دانشجویان ما
در دانشگاهها تلفیقی است .دانشجویان کارشناسی ارشد که در مرحله
پایان نامه رسیدند امکانات خوابگاهی و کارگاهی دارند و حضوری
خواهند بود .دانشجویان کارشناسی و ورودیهای کارشناسی ارشد و
دکتری که فعالیت آموزشی دارند فعال در فضای مجازی خواهند بود.
وی درباره مصوبات کنکور اظهار داشت :شورای عالی انقالی

فرهنگی مصوباتی دارد که باید اجرا شود اما با کار کارشناسان و
همکاران کمیسیون آموزش مجلس سعی میکنیم ساماندهی آموزش
عالی را پیگیری کنیم طوری که مشکلی برای رشد تحصیلی در
مناطق محروم ایجاد نشود.
وزیر علوم بیان کرد :ما در خصوص کنکور دو قانون داریم که یک
مورد را مجلس و یک مورد را شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب
کرده است ما سعی میکنیم برنامه ریزی کنیم و بر اساس قوانینی که
وجود دارد آن را اجرا کنیم.
زلفی گل با اشاره به بازگشایی دانشگاهها گفت :بازگشایی دانشگاهها
فعال تلفیقی است .اما دانشجویانی که هنوز به پایان نامه و رساله نرسیدهاند
فعال مجازی ست و مابقی جزییات بازگشایی دانشگاهها به شکل حضوری
تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا هستند.
وی درباره سهمیه فرزندان هیات علمی گفت :سالهای گذشته
این سهمیه مشخص شده و طبق آن هر هیات علمی میتواند فرزند
خودش را در محل زندگی خودش منتقل کند و باید یک درصد قابل
توجهی نسبت به نفر ماقبل آخر رتبه داشته باشد.
وزیر علوم در خصوص واکسیناسیون دانشگاهیان گفت :خدا
روشکر میکنیم با ورود واکسن در کشور شرایطی ایجاد شده که
واکسیناسیون اکثر اعضای هیات علمی ما انجام شده و واکسیناسون
هم با سرعت در حال انجام است و امیدواریم با زدن دز دوم برای
دانشجویان به شکل حضوری در خدمت دانشجویان باشیم .دانشگاه
با حضور دانشجو معنا و مفهوم پیدا میکند .مسئولین هم سعی کنند

شرایطی را فراهم کنند که امکانات الزم برای مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد و دکتری که به صورت آموزشی هستند فراهم شود.
وی افزود :میدانیم که تعداد صندلیهای خالی دانشگاهها رو به
افزایش است زیرا جمعیت دانشجویی رو به کاهش است اما حدود سه
میلیون و  ۲۰۰هزاز نفر دانشجو خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست جدیدی برای تغییر و
تحوالت در سال تحصیلی دارید؟ گفت :وقتی یک دولت جدید مستقر
میشود زیرا مردم به آن سیاستها رای دادند .ما هم در وزارت علوم
ضمن صیانت از دستاوردهای علمی کشور سعس میکنیم کمبودها و
چالشهایی که در وزارت علوم داشته بر طرف کنیم.

سرپرست تامین اجتماعی:

با کیفیتترین خدمات درمانی را در اختیار بیمه شدگان میگذاریم

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت :در
حوزه درمان تأمین اجتماعی در نخستین گام
باید روابط ما با حوزه سالمت کشور تنظیم شود
و تعامالت بین بخشی با وزارت بهداشت و سایر
حوزهها مورد توجه خواهد بود.
میرهاشم موسوی در جلسهای با مدیران حوزه
معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد:
پاسداری از سالمت مردم و بیمه شدگان بر عهده
همکاران حوزه درمان است و از زحمات همکاران
این حوزه درمان تشکر میکنیم و به روح شهدای
سالمت کشور به ویژه شهدای سازمان تامین
اجتماعی درود میفرستیم.
وی ارتقا و تحول در حوزه درمان تأمین
اجتماعی را یکی از اولویتهای این سازمان ذکر
کرد و افزود :مهمترین خدمتی که سازمان تامین
اجتماعی به جامعه تحت پوشش ارائه میدهد و
برای همه مردم اهمیت ویژه دارد ،حوزه درمان
است و باید برنامههای این حوزه را بیش از گذشته
جلو ببریم و خدمات را ارتقا دهیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر
اهمیت برنامهریزی راهبردی در این سازمان گفت:
هیچ برنامهای را بدون رویکرد برنامهریزی راهبردی
جلو نمیبریم و برنامهمحوری در همه حوزهها از

اولویت های ما خواهد بود .باید بدانیم در هر حوزه
در چه شرایطی هستیم و باید به کجا برسیم و
شاخصها و اهدافی که باید به آن برسیم را مدون
میکنیم.
موسوی ایجاد تحول را مستلزم فراهم شدن
شرایط و الزامات دانست و اظهارکرد :تحول بدون
نرمافزار و سختافزار الزم امکان پذیر نیست و آنچه
همواره باید مورد توجه قرار گیرد این است گه
تحول نیازمند هماهنگی بین بخشی است و باید در
همه حوزههای عملکرد سازمان به دنبال هماهنگی
و همافزایی باشیم.
وی ادامه داد :باید وجه مشترک بخشهای
مختلف سازمان را مورد توجه قرار دهیم و همه
مجموعه سازمان تامین اجتماعی باید به یک واحد
منسجم برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی
تبدیل شود.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان
اینکه بخش عمده نیروی انسانی این سازمان در
حوزه درمان مشغول به خدمت هستند ،گفت:
در حوزه درمان منابع انسانی اهمیت مضاعف
دارد و برآورده شدن مطالبات این عزیزان را باید
مورد توجه قرار دهیم و برای افزایش رضایتمندی
همکاران حوزه درمان اقدام خواهیم کرد.

موسوی دفاع از منافع بیمه شدگان تأمین
اجتماعی را مهمترین هدف این سازمان برشمرد
و تأکید کرد :منافع سازمان تأمین اجتماعی در
حوزه درمان این است که بهترین خدمت با بهترین
کیفیت و با استانداردهای الزم و بهترین هزینه به
مردم ارائه شود.
وی با تأکید بر تفویض اختیارات الزم به
مدیران حوزه درمان تأمین اجتماعی گفت :مدیران
تأمین اجتماعی متناسب با مسئولیتهای خود
اختیارات الزم را خواهند داشت هر اختیاری که
موجب بهبود عملکرد شود ،را به مدیران تفویض
میکنیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ،نظارت
و ارزیابی دقیق ادارات کل و مدیریتهای
درمان تأمین اجتماعی سراسر کشور را از
دیگر اولویتها برشمرد و اظهار کرد :الگوی
مشخصی برای انتصاب مدیران باید داشته
باشیم و صالحیتهای عمومی و تخصصی مدیران
را به درستی شناسایی کنیم .معاونت درمان
باید مدیران حوزه درمان استانها را براساس
شاخصهای دقیق رتبهبندی و مشخص کند
که کدام مدیران با برنامهها و سیاستهای کالن
سازمان هماهنگی بیشتری دارد.

موسوی برلزوم طراحی الگوی ارائه خدمات
درمانی در سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و
افزود :خرید خدمات راهبردی بهترین الگو برای
حوزه درمان تامین اجتماعی خواهد بود و ما بهترین
و با کیفیتترین خدمات را در اختیار جامعه شریف
بیمه شدگان و بازنشستگان قرار می دهیم.
وی توسعه عادالنه خدمات درمانی را از دیگر
شاخصهای دارای اهمیت ویژه برشمرد و گفت:
عدالت در همه حوزهها مهم است و در عرصه
سالمت اهمیت مضاعف دارد .برقراری عدالت در
حوزه سالمت باید در صدر اولویتها قرار گیرد و
توسعه خدمات باید با اولویت مناطق محروم انجام
شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان
تأمین اجتماعی ،امیرعباس منوچهری ،معاون
درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه به
ارائه گزارشی از حوزه درمان این سازمان پرداخت
و گفت :از مجموع حدود  ۷۰هزار نفر کارکنان
سازمان تأمین اجتماعی ۵۰ ،هزار نفر از کادر
درمان هستند و حدود  ۸هزار پزشک و  ۱۷هزار
نفر کادر پرستاری در نزدیک به  ۴۰۰بیمارستان
و مرکز درمانی سراسر کشور مشغول خدمت به
جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند.

در آستانه هفته ملی سالمندان تشریح شد:

لزوم ایجاد پلتفرمهای ویژه سالمندان و توجه به ارتقاء سواد دیجیتالی آنها

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ضمن تشریح
روزشمار هفته سالمندی ،بیان کرد« :بهرهمندی عادالنه همه سنین
از فناوری دیجیتال» ،شعار جهانی این روز است و طی یکسال آینده
با الهام از این شعار سعی در شناسایی خالءهای موجود در کشور
میکنیم و از دستگاههای اجرایی میخواهیم به آموزشها ،ساختارها
و اطالعرسانیهایی که در حوزه فناوری دیجیتال برای سالمندان نیاز
است ورود و برای آن برنامهریزی کنند.
حسامالدین عالمه ،با اشاره به هفته سالمندان که از  ۶مهر آغاز
و تا  ۱۲مهرماه ادامه دارد ،بیان کرد« :بهرهمندی عادالنه همه سنین
از فناوری دیجیتال» ،شعار جهانی سازمان ملل و سازمان جهانی
بهداشت برای این روز است و تا یکسال مورد توجه ویژه قرار میگیرد.
وی ادامه داد :بنابراین ما طی یکسال آینده با الهام از این
شعار سعی در شناسایی خالءهای موجود در کشور خواهیم داشت
و از دستگاههای اجرایی میخواهیم که به آموزشها ،ساختارها و
اطالعرسانیهایی که در حوزه فناوری دیجیتال برای سالمندان نیاز
است ورود و برای آن برنامهریزی کنند .همچنین از شرکتهای
خصوصی ،سمنها ،خیرین و استارتاپها درخواست داریم با رویکرد
مبتنی بر بازاریابی اجتماعی به دنیای مناسبسازی و در دسترس
قرار دادن دنیای دیجیتال و فناوریهای نوین برای سالمندان ورود
کنند ،زیرا سالمندان در شرایط همهگیری کرونا در خانه هستند و
اهمیت دریافت خدمات آنالین ،ارائه خدمات داوطلبانه ،آموزش آنالین
و مشاوره آنالین و استفاده از شبکههای مجازی اختصاصی شده باید
برای سالمندان فراهم شود.
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه این
موارد نیازمند پلتفرمهای ساده ،ایمن و اختصاصی شده و آموزش و
توانمندسازی سالمندان است ،اظهار کرد :از شروع روز جهانی سالمند
پویش یکسالهای را با عنوان «من میتوانم؛ هیچوقت برای یادگیری
دیر نیست» با دعوت همگانی به آموزش یک مهارت دیجیتال به
سالمندان در نظر گرفتیم و از همه دستگاهها میخواهیم که در حیطه

اجرایی ،آموزش را از طریق مدیا یا حضوری فراهم و کمک کنند
پلتفرمهای ساده و ایمن که مختص خدمات سالمندی به مخاطبان
سالمند آن دستگاه باشد در هریک از دستگاههای اجرایی ایجاد شود
تا سالمندان بتوانند از مزایای فناوری و دیجیتال و شبکههای ارتباطی
به ویژه در این شرایط کرونا استفاده کنند.
عالمه با تاکید بر اینکه در هفته سالمندی اقدامات این دبیرخانه
برای یکسال آینده آغاز خواهد شد ،روزشمار هفته سالمندی را تشریح
کرد و یادآور شد :روز سهشنبه ( ۶مهرماه) اولین روز هفته سالمند
«رسانه ،آگاهیبخشی ،مطالبهگری ،فرهنگ و گفتمانسازی» نام
گرفته است .در این راستا از رسانهها درخواست داریم که بر روی
موضوع ساخت پلتفرم شبکه اجتماعی اختصاصی و دوستدار سالمند
کار کنند.
وی با بیان اینکه علی رغم اینکه شبکههای زیادی برای گروههای
مختلف داریم ،اما برای گروه سنی سالمند که اکنون  ۱۰درصد جامعه
را تشکیل میدهند شبکه خاصی در صدا و سیما وجود ندارد ،گفت:
به خاطر کم توانیهای شناختی تدریجی که برای سالمندان حاصل
میشود ،احتیاج به اختصاصی شدن محتوای قابل ارائه در رسانهها
است ،ما هیچ برنامه مختص سالمندان در صدا و سیما باتوجه به
شرایط سالمندان نداریم و لذا باید برنامه ثابت تلویزیونی روزانه برای
سالمندان اختصاص پیدا کند.
عالمه افزود :همچنین از عموم مردم میخواهیم که در این روز
آموزش مهارت استفاده از رسانهها و شبکههای اجتماعی دیجیتال را
به سالمندان بدهند .اگر از دوران میانسالی افراد این آموزشها را دیده
باشند قطعا تا پایان عمر میتوانند از فناوری دیجیتال استفاده کنند
اما سالمندان میتوانند حداقل تا سن  ۸۰سالگی با ممارست آموزش
مقدماتی را دریافت کنند.
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به روز
چهارشنبه ( ۷مهرماه) که با عنوان «آموزش و توانمندسازی»
نامگذاری شده است ،گفت :در این روز از پویش دعوت همگانی

به آموزش یک مهارت دیجیتال به سالمندان رونمایی میکنیم و
مهارت کار با تکنولوژی نوین به ویژه رایانه و تلفنهای هوشمند و
مناسبسازی آموزشهای مجازی برای سالمندان از نکاتی است که
در این روز مورد تاکید قرار میگیرد تا در یکسال آینده دستگاهها در
این زمینه برنامهریزی کنند .همچنین از عموم مردم خواسته شده تا
مهارت دیجیتالی که کمک میکند سالمندان از فناوریهای نوین
ش دهند.
برای انجام امور روزمره زندگی استفاده کنند را به آنها آموز 
عالمه در ادامه به روز پنجشنبه ( ۸مهرماه) که «حمایتهای
اجتماعی ،رفاهی و اقتصادی» نامگذاری شده اشاره و خاطرنشان کرد:
مراکز کارآفرینی و اشتغال با توجه به بازاریابی اجتماعی به گسترش
استارت آپهای سالمندی و الگوسازی کسب و کارهای کوچک
خانوادگی و محلی توجه کنند .همچنین نقش فناوری دیجیتال
(سامانههای تعاملی) در شناسایی نیازهای سالمندان آسیبپذیر بویژه
سالمندان زن تنها و ارائه خدمت به آنها از دیگر نکاتی است که باید
در این روز موردتوجه قرار گیرد .همچنین از عموم مردم خواسته شده
یک مهارت دیجیتال که همان استفاده از اپلیکیشنهای رفاهی ،مالی
و خدماتی است را به سالمندان آموزش دهند.
به گفته وی ،جمعه ( ۹مهر) نیز «سرمایه و مشارکت اجتماعی،
خانواده و جامعه» نامگذاری شده است که نیاز به تهیه پلتفرم خدمات
داوطلبانه و بانک زمان مبتنی بر الگوی بومی است و همچنین بحث
انسجام و تقویت سمنهای سالمندی بویژه ایجاد شبکه سمنهای
سالمندی مبتنی بر رهیافت توسعه محله محور در این روز موردتاکید
قرار میگیرد؛ یکی از الگوهایی که در کشورهای در حال توسعه به
ویژه در شرق آسیا با موفقیت انجام شده این است که در هر محله
واحدهای  ۱۰۰نفره که  ۷۰درصد سالمند و  ۳۰درصد افراد خدمت
دهنده باشند ایجاد میشود تا سالمندان قدرت حل مسئله یاد بگیرند
و با همافزایی و آموزشی که میبینند راهکارهای محله و گروه خود
را به دست آورند .امید است که شهرداریها و وزارت کشور نیز کمک
کنند شبکه سمنهای سالمندی جا بیفتد.

خبر کوتاه
بانواخته شدن زنگ مهر در دبیرستان محمد قزوینی،

سال تحصیلی جدید در مدارس منطقه
 15آغاز شد

شهردار منطقه  15به همراه رییس آموزش
و پرورش ،سرکالنتر ششم و رییس راهور منطقه
با حضور در دبیرستان دخترانه محمد قزوینی
سال تحصیلی جدید را به معلمان و دانش
آموزان این مدرسه تبریک گفتند.
به گزارش امتیاز؛ حضرت آیت اهلل پرواری
عضو مجلس خبرگان رهبری نیز مهمان ویژه
این مراسم بودند که در سخنان خود سال جدید
تحصیلی را تبریک گفته و احادیثی با موضوع
علم و دانش از ائمه اطهار (ع) برای دانش
آموزان روایت و آنان را به احترام و تکریم پدر
و مادر و معلم تشویق کرد .در سخنرانی دیگری
شهریاری رییس آموزش و پرورش منطقه با
تاکید جامعه جهانی برای بازگشایی مدارس با
رعایت پروتکل های بهداشتی از اولیا خواست
تا خود مراقبتی را به دانش آموزان یاد دهند
و برای بازگشایی مدارس در زمان اعالمی ستاد
ملی کرونا همکاری کنند .در پایان این مراسم
زنگ مدرسه با حضور مهمانان به صدا در آمد
و دانش آموزان و معلمان این مدرسه با بدرقه
مسئوالن سرکالس حاضر شدند.

چهار مرکز واکسیناسیون در منطقه ۲۱
راهاندازی شد

به دستور شهردار تهران و تالش شهردار
منطقه  ۲۱در کمتر از  ۱۰روز  ۴مرکز
واکسیناسیون کرونا در منطقه راه اندازی شد.
به گزارش امتیاز ،رضا رجب زاده شهردار
منطقه از راهاندازی چهار مرکز واکسیناسیون
طبق دستور زاکانی شهردار تهران در این منطقه
خبر داد و گفت :به منظور رفاه حال شهروندان
منطقه و تسریع در امر واکسیناسیون عمومی
توانستیم با همکاری عوامل وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی و نواحی سه گانه در
کمتر از ده روز  ۴مرکز واکسیناسیون در سطح
منطقه راه اندازی کنیم که یکی از این مراکز به
صورت خودرویی می باشد.
رجب زاده در خصوص واکسیناسیون
خودرویی اظهار کرد :مرکز واکسیناسیون
خودرویی در سوله بحران ناحیه  ۳از ساعت ۸
صبح تا  ۲۱به آدرس بزرگراه شهید لشگری،
کیلومتر  ،۱۸بعد از بلوار داروپخش ،جنب پل
هوایی ،داخل کوچه شهرداری ناحیه  ۳آماده
خدمت رسانی به شهروندان است.
شهردار منطقه ۲۱گفت :سه مرکز دیگر
نیز تجهیز گردیده تا شهروندان بتوانند جهت
واکسیناسیون از ساعت  ۸الی  ۲۱از خدمات
واکسیناسیون کرونا بهرمند گردند.
وی در اخر ضمن تاکید بر اینکه شهروندان
برای تزریق واکسن می بایست حتماً کارتملی
خود را به همراه داشته باشند ،افزود :دیگر مراکز
واکسیناسیون منطقه  ۲۱نیز به آدرس های زیر
می باشد:
 _۱شهرک استقالل ،بلوار شهید عبیدی
،تقاطع خیابان جالل ،سوله بحران منطقه ۲۱
 _۲بزرگراه شهید لشگری ،کیلومتر ۱۲
،مرکز خرید و فروش خودرو چیتگر
 _۳بزرگراه شهید لشگری ،شهرک وردآورد
،ابتدای خیابان ولیعصر ،ورزشگاه شهدای
وردآورد

همزمان با هفته دفاع مقدس ،اجرای
برنامه های فرهنگی در محله های
مرکزی شهر تهران آغاز شد

شهردار منطقه  11همزمان با فرا رسیدن
هفته دفاع مقدس از برنامه ریزی برای اجرای
 12عنوان برنامه اجتماعی و فرهنگی در محله
های مرکزی شهر تهران خبر داد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان در تشریح
اینت برنامه ها گفت :برپایی نمایشگاه  ،اجرای رزم
نمایش  ،برگزاری یادواره شهدا و استیج فرهنگی
با برنامه های خاطره گویی ،گروه سرود  ،مداحی
،سخنرانی و ،...اجرای تئاتر و تعزیه تلفیقی و....در
بوستان دانشجو ،میدان منیریه ،بوستان دامپزشک،
مسجد جامع جمهوری و بوستان شهید حججی ،راه
اندازی کاروان نمادین اعزام دفاع مقدس در سطح
خیابان ها و میادین اصلی همراه با پخش نواهای
دفاع مقدس و اجرای گروه سرود ،برپایی نمایشگاه
عکس وکتاب  ،فعالیت های فضای مجازی شامل
تهیه و ارسال محصوالت مجازی مرتبط از جمله
عکس  ،اینفوگراف  ،پادکست  ،کلیپ  ،انیمیشن و
تیرز با موضوع هفته دفاع مقدس و انتشار وصیت
نامه شهدا و معرفی کتاب با موضوع دفاع مقدس
برخی از برنامه های هفته دفاع مقدس هستند.
آبادیان افزود :از دیگر عناوین برنامه های در
نظر گرفته شده معرفی نقش اقوام و مذاهب در
دفاع مقدس ،معرفی عملیات موفق و سرافراز و
افتخار آفرین دفاع مقدس ،معرفی و آشنایی
شهروندان با رزمندگان محله ها و فرماندهان
دفاع مقدس در کانال های فضای مجازی سرای
محالت سطح منطقه همراه با بارگذاری مطالب
به صورت (عکس  ،اینفوگراف  ،پادکست  ،کلیپ
 ،انیمیشن ،تیرز) با موضوع هفته دفاع مقدس در
کانال های فضای مجازی سرای محالت سطح
منطقه  ،برگزاری مراسم گرامیداشت هفته
مقدس در میدان منیریه ،میدان راه آهن ،مسجد
جمهوری ،مسجد امام سجاد (ع) و  ،...تجلیل
از خانواده های معظم شهید دفاع مقدس ،عطر
افشانی و گلباران مزار شهدا با حضور خانواده
شهدا و ایثارگران ،اجرای تئاتر خیابانی با موضوع
هفته دفاع مقدس در پهنه فرهنگ و هنر رودکی
و بوستان دامپزشک ،برگزاری مسابقات فرهنگی
برگزاری مسابقه نقاشی و کتابخوانی ،دلنوشته
های من ،خاطره نویسی  ،روایتگری فیلم با
موضوع هفته دفاع مقدس در کانال های فضای
مجازی سرای محالت منطقه ،برگزاری یادواره
شهدا در خیابان جمهوری تقاطع خیابان ولیعصر
(عج) و مسجد جامع جمهوری ،فضا سازی سیمای
بصری در معابر و میدان های سطح منطقه و
سرای محالت و ساختمان های شهرداری منطقه
11نیز در این هفته انجام خواهد شد.

