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فجر 97

نبضجامعه

معاون شهرداری تهران تشریح کرد

معاونت وزارت بهداشت اعالم کرد

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری تهران
برنامههای ش��هرداری ته��ران برای چهلمین
س��الگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و
راهپیمایی  22بهمن را تشریح کرد.
به گ��زارش «وطنامروز» ،مجتب��ی یزدانی
در تش��ریح برنامههای معاونت خدمات شهری
شهرداری تهران برای چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی با بیان اینکه 7کارگروه
تشکیل شده که مس��ؤولیتهای متفاوتی را بر
عهده دارند ،گفت :برپایی نمایشگاه عکس انقالب،
اکران طرحهای فرهنگی با مفاهیم انقالب اسالمی
در سطح شهر تهران روی80بیلبورد 100 ،پرتابل
و  100عرش��ه ،آذینبن��دی وی��ژه و نورپردازی
چند رنگ ب��رج آزادی و اج��رای ویدئومپینگ
روی بدنه برج آزادی ،اجرای فاز اول جش��ن نور
تهران (ساخت و نصب انواع گوناگون تکنیکهای
نورآرایی و المان ن��وری) ،نصب بنرهای تصاویر
راهپیماییهای  40س��اله و همچنین نصب بنر
دس��تاوردهای  40س��اله انقالب در سطح شهر
تهران ،اجرای مراسم نورافش��انی در تعدادی از
میادین ش��اخص سطح شهر ،آذینبندی سطح
ش��هر با پرچمهای جمهوری اس�لامی ایران به
عنوان نماد ملی ،نصب بنرهایی با مضامین انقالبی
و سخنان امام راحل و رهبر انقالب در مسیرهای
راهپیمایی ،آذینبندی مسیرهای منتهی به حرم
مطهر حضرت امام خمینی(ره) ،بهشت زهرا(س)
و مس��یرهای راهپیمایی 22بهمن با ریسههای
پارچ��های با طرح پرچم ایران ،انجام آذینبندی
نوری در محورها و میادین شاخص ،شستوشو
و پاکسازی مس��یرهای راهپیمایی  22بهمن و
حذف زوائد بصری در محورهای منتهی به حرم
مطه��ر حضرت امام خمینی(ره) و مس��یرهای
راهپیمایی از جمله برنامههای کارگروه فرهنگی
و تبلیغات محیطی اس��ت که توس��ط سازمان
زیباسازی با همکاری مناطق بیستودوگانه انجام
خواهد شد.

اقدام��ات و فعالیته��ای معاونت توس��عه
مدیریت و منابع وزارت بهداشت در حوزههای
بودج��ه ،پش��تیبانی و رفاهی ،منابع انس��انی،
برنامهریزی ،توسعه ،توانمندسازی و امور مرتبط
با تحقیق و توسعه حوزه منابع انسانی ،تحقیقات
و مطالعات منابع انس��انی س�لامت ،توس��عه
مدیریت و تحول اداری و منابع فیزیکی و امور
عمرانی همزمان با چهلمین س��الگرد پیروزی
انقالب اسالمی اعالم شد.
به گزارش میزان ،معاون توس��عه مدیریت
و مناب��ع وزارت بهداش��ت با تغیی��ر رویکرد از
حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی از سال
 ،۱۳۸۴تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی
س��ازمان بیمه سالمت از سال  ۱۳۹۱و شورای
بیمه سالمت در سال  ،۱۳۷۴تهیه حسابهای
ملی س�لامت ایران توس��ط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزش��کی ،مرک��ز آمار ایران از
سال  ،۱۳۸۰استقرار سیستم بهای تمامشده در
سال  ،۱۳۸۸تعیین حق بیمه خانوار متناسب
با س��طح درآم��د  ،۱۳۸۹بودجهبندی نوین به
عنوان ابزار مناس��ب برنامهریزی و کنترل کارا
 ،1389-90مدیریت هزینه و بهرهوری در سال
 ۱۳۹۱اقدامات موثری در بخش بودجه انجام
داده است.
همچنین میتوان به توس��عه و بهس��ازی
انبارهای دارویی و ساخت بزرگترین سردخانه
زنجیره س��رد واکسن کش��ور ،تامین و توزیع
 ۸۰دس��تگاه یونیت س��یار دندانپزشکی برای
نخس��تینبار در کشور ،توسعه و نهادینهسازی
ورزش و نش��اط در می��ان کارکن��ان همچون
برگزاری المپیادها و مسابقات ورزشی مختلف،
تش��کیل کمیته و هیاتهای ورزشی به عنوان
اقدامات معاونت توس��عه مدیری��ت و منابع در
بخش پشتیبانی و رفاهی اشاره کرد.

تأمین و توزیع
 ۸۰دستگاه یونیت سیار دندانپزشکی

برنامههای حوزه شهری
برای راهپیمایی  22بهمن

فعالیتهای انقالبی کاربران شبکههای اجتماعی در آستانه راهپیمایی  22بهمن به اوج خود رسیده است

استقبال از راهپیمایی میلیونی

کاربران شبکههای اجتماعی با راهاندازی پویشهای «#می_آیم_چون» و توفان توئیتری
دالیل حضور در راهپیمایی  22بهمن را اعالم میکنند
گ�روه اجتماعی :امس��ال همزمان ب��ا دهه فجر و
چهلمین س��ال پیروزی انقالب ،نه تنها شهرهای
گوناگون حال و هوای دیگری داشتند ،بلکه آنچه
در فضای مجازی و ش��بکههای اجتماعی هم به
نسبت سالهای گذشته پررنگتر خودنمایی کرد،
حضور متفاوت کاربران با ایجاد پویشهای گوناگون
بود.
به گ��زارش «وطنام��روز» پویشهایی که این
روزها در آس��تانه برگزاری راهپیمایی باش��کوه 22
بهمن به اوج خود رس��یده اس��ت و کارب��ران بویژه
جوانان در تالش��ند با اش��تراک گذاش��تن تصاویر،
جمالت و شعارهای مرتبط با این ایام ،در هر چه با
شکوهتر شدن راهپیمایی امسال نقشی داشته باشند.
فردا چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی است؛
ی��ادوارهای ملی که در آس��تانه راهپیمایی میلیونی

بیست و دوم بهمنماه ،فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی را نیز به پویش درآورده اس��ت .امس��ال از
مدتها قب��ل از دهه فجر پویشه��ای متفاوتی با
عناوین و هش��تگهای «من انقالبی هستم»40« ،
سال اقتدار»« ،اقتدار  40ساله»« ،جشن 40سالگی
انقالب»« ،پویش کتابخوانی انقالب» و موارد بسیار
دیگ��ر در ش��بکههای اجتماعی به راه افت��اد و این
جریان ادامه دارد .از س��وی دیگر بازدیدکنندگان از
نمایشگاههایمناسبتیاینایاممانندنمایشگاهاقتدار
 ،40نمایشگاه اقتدارهوایی و نمایشگاه دستاوردهای
انقالب اس�لامی هم با راهاندازی پویشهای «اقتدار
« ،»40اقتدار هوایی»« ،دستاوردهای  »40دست به
فعالیت گسترده در فضای مجازی زدهاند.
■■ #چله عزت

از مدته��ا قب��ل از آغاز دهه فجر تع��دادی از

کاربران فضای مجازی با هش��تگ #چله_عزت به
پیشواز جشن  40سالگی انقالب اسالمی ایران رفته
بودند که این پویش همچنان ادامه دارد.
همزمان با نزدیک ش��دن به جشن  40سالگی
انقالب اس�لامی کاربران فضای مج��ازی در تکاپو
هستند با اش��تراک تجربیات خود در این  4دهه،
از عزت و اس��تقالل در سایه این انقالب بنویسند.
کاربران با با هشتگ #چله_عزت در فضای مجازی
این تجربیات را به اشتراک گذاشتهاند.
■■ #میآیم چون

این در حالی اس��ت که کاربران فضای مجازی
در ی��ک پویش ابت��کاری با به کار بردن هش��تگ
#می_آیم_چون ،دالیل حضورشان در راهپیمایی
 ۲۲بهمن امسال بیان کردهاند .در آستانه چهلمین
سالگرد انقالب اس�لامی ایران ،تعدادی از کاربران

فضای مجازی با ساخت هشتگ #می_آیم_چون
به استقبال راهپیمایی پرشور  ۲۲بهمن رفتهاند و
دالیل حضورش��ان در راهپیمایی امسال را بیان و
همگان را به حضور پرش��ور در این جش��ن ملی -
میهنی دعوت کردهاند.
■■توفانتوئیتری

ع�لاوه ب��ر این کارب��ران ب��ا توف��ان توئیتری
#می_آیم_ چون به استقبال راهپیمایی پر شکوه
 22بهم��ن خواهند رفت .کاربران فضای مجازی و
بویژه شبکه اجتماعی توئیتر از ساعت  ۶بعدازظهر
روز پنجشنبه  ۱۸بهمنماه با انتشار مطالب خود در
صفحات مجازیشان تالش میکنند این هشتگ
گ داغ توئیتر تبدیل کنند و
را تا  ۲۲بهمن به هشت 
دالیل حضور همهجانب�� ه خود در این روز بزرگ را
همگی با هم فریاد بزنند.

معاون آموزشوپرورش خبر داد

آغاز اجرای طرح «بازی و یادگیری»

دستیار معاونت ترافیک شهرداری تهران تشریح کرد

ج و فرد
صفر تا صد تغییرات محدوده زو 

آوای شهر گروه اجتماعی :دستیار ویژه معاونت
حملونق��ل و ترافیک ش��هرداری
تهران با بیان اینکه سال آینده «محدوده زو ج و فرد»
به محدوده «کاهش آلودگی هوا» تغییر نام خواهد داد،
جزئیات اجرای این ط��رح و نرخ عوارض ورود به این
محدوده را تشریح کرد.
سید محمدمهدی ش��ریفی با اشاره به تغییر نام
مح��دوده زوجو فرد در س��ال
آین��ده به تس��نیم گف��ت :این
منطقه در س��ال  98ب��ا عنوان
«محدوده کاهش آلودگی هوا»
مشخص خواهد شد که تغییرات
بسیار مناسبی برای ورود به این
محدوده در نظر گرفته شده است .وی تصریح کرد :در
سال  ،98برای تشویق بیشتر شهروندان به اخذ معاینه
فنی برتر ،تخفیف  25درصد برای رانندگانی که اقدام
به اخذ معاینه فنی برتر کنند ،ارائه میش��ود .در واقع
سال آینده ،شهروندان در صورت داشتن معاینه فنی
برتر تنها  8درصد به هزینههایش��ان اضافه میشود.
دستیار ویژه معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
متذکر شد :امسال نیز با تمهیداتی که اندیشیده شد
از ابتدای س��ال  97وانتباره��ا و آژانسها از تخفیف
70درصدی بهرهمند ش��دند .وی خاطرنش��ان کرد:
اجرای طرح جدید (از ابتدای تابستان) در سال آینده
ما را به عدالت نزدیکتر خواهد کرد ،چون که مدیریت

تردد به خود ش��هروندان س��پرده میشود؛ در ضمن
رانندگان در س��ال آینده میتوانند  80روز بهصورت
رایگان در کل سال (هر فصل  20روز غیرقابل انتقال
به فصل بعد) وارد محدوده کاهش آلودگی هوا شوند.
شریفی تصریح کرد :برای افرادی که محل سکونتشان
در محدوده کاهش آلودگی هوا قرار دارد ،بابت یک بار
خروج قبل از ساعت  8:30و یک بار ورود بعد از ساعت
 17عوارض��ی دریافت نخواهد
ش��د؛ بین این س��اعات نیز در
صورت تردد ،برای آنان تخفیف
 50درصدی در نظر گرفته شده
است (یعنی مبلغی بین  3هزار و
 500تومان تا  10هزار تومان).
وی با اشاره به محاسن اجرای طرح کاهش آلودگی هوا
در سال آینده افزود :برخی شهروندان ب ه دلیل ارزانتر
بودن جریمه نس��بت به ع��وارض در روزهای مخالف
پالک ،بهس��مت مخدوش کردن پالک میرفتند که
این موضوع نیز با توجه به ارزانتر ش��دن نرخ عوارض
به جریمه در س��ال آت��ی (در روزهای مخالف پالک)
انگیزههای تخلف را کاهش خواهد داد .دس��تیار ویژه
معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران یادآور
شد :عوارض ورود به محدوده کاهش آلودگی هوا بین
 7تا  20هزار تومان بر اساس ساعت ورود به محدوده
در نظر گرفته شده است که برای ساکنان این محدوده
تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شده است.

مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی خبر داد

ورود سامانه بارشی جدید به کشور

آب و هوا گروه اجتماعی :مدیرکل پیشبینی
و هشدار سریع سازمان هواشناسی
از ورود س��امانه بارشی جدید از جنوب و جنوب غرب
به کشور خبر داد و گفت :آسمان پایتخت نیمه ابری تا
ابری بوده و با بارش باران همراه است.
به گزارش مهر ،احد وظیفه درباره پیشبینی 3
روزه وضعیت آب و هوایی کش��ور گفت :بر اس��اس
آخرین تحلیل نقش��ههای پیشیابی هواشناسی ،با
ورود سامانه بارشی از غرب ،بارش در این مناطق آغاز
میشود و به کل نوار غربی و دامنههای البرز غربی و
غرب سواحل دریای خزر گسترش مییابد .وی افزود:
با تقویت این سامانه ،بارش به جنوب ،مرکز ،سواحل
دریای خزر و بخشهایی از ش��مال ش��رق کش��ور
گسترش مییابد .مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی با بیان اینکه یکشنبه ۲۱بهمنماه
این س��امانه در جنوب غرب ،جنوب ،شرق سواحل
دریای خزر و شمال ش��رق کشور فعال خواهد بود،

گفت :بعدازظهر یکشنبه با ورود سامانه بارشی جدید
از جنوب و جن��وب غرب ،بارش در این مناطق آغاز
میشود .وظیفه ادامه داد :دوشنبه نیز با تقویت این
سامانه گستره فعالیت آن به کل کشور بهجز شمال
و شمال ش��رق میرسد .همچنین بارش در مناطق
مرتفع و سردس��یر به صورت برف بوده و در جنوب
و جنوب غرب همراه با رعد و برق و وزش باد شدید
خواهد بود.
وی همچنی��ن ب��ه پیشبین��ی دم��ای پایتخت
پرداخت و اظهار داش��ت :وضعیت جوی تهران کمی
اب��ری در بعدازظهر افزایش ابر و اوایل ش��ب با بارش
پراکنده گزارش ش��ده و دمای هوا بین  ۱۳تا  ۳درجه
سانتیگراد متغیر است .همچنین تهران روز یکشنبه
 ۲۱بهمنماه نیز وضعیت��ی نیمهابری همراه با بارش
پراکن��ده و گاهی با وزش ب��اد را تجربه خواهد کرد و
دمای آن در بیش��ترین و کمترین حالت بین  ۱۳تا ۶
درجه خواهد بود.

معاون آم��وزش ابتدای��ی وزارت آموزشو
پرورش از آغاز اجرای طرح «بازی و یادگیری»
در استانهای مشمول این طرح خبر داد.
رضوان حکی��مزاده ،معاون آموزش ابتدایی
وزی��ر آموزشوپ��رورش درباره اج��رای طرح
«ب��ازی و یادگیری» به ف��ارس گفت :اجرای
این طرح در  100مدرس��ه  10اس��تان کشور
پیشبینی ش��ده اس��ت .وی افزود :در فاز اول
اجرای طرح ،استانهای تهران ،خراسان رضوی،
فارس ،همدان ،مازندران ،کردس��تان ،کرمان،
آذربایجانغربی ،قزوین و سیستانوبلوچستان
قرار دارند .حکیمزاده با بیان اینکه اجرای طرح
در بیشتر استانهای مشمول آغاز شده است،
خاطرنشان کرد :قرار بود هفته گذشته با حضور
وزیر آموزشوپرورش ای��ن طرح در تهران هم
کلید بخ��ورد که هفته آینده این اتفاق خواهد
افتاد .وی با بیان اینکه این طرح هم در مدارس
دولتی و هم مدارس غیردولتی اجرا میش��ود،
گفت :مالکهای انتخاب مدارس اجرای پروژه
بازی و یادگیری شامل اعالم آمادگی داوطلبانه
مدارس با توجه به امکانسنجی محیط و شرایط
مدرسه بود که تعداد  50مدرسه دخترانه و50
مدرس��ه پسرانه انتخاب شدند و این مدارس از
بین مدارس دولتی (برخوردار و نیمهبرخوردار
در مناطق محروم) و مدارس غیردولتی انتخاب
ش��دهاند .همچنین در این فاز اج��را ،حداکثر
20درصد مدارس غیردولتی شامل اجرای پروژه
میشوند.
کوتاه وگویا
ش��هردار منطقه  9از برگزاری  100عنوان
برنامه فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی در ایاماهلل
دهه فجر و مراسم باش��کوه  22بهمنماه در
ورودی غرب��ی پایتخت خبر داد .س��یدعلی
مفاخری��ان به اجرای برنامههای ش��اخص از
جمله دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی
در  40قاب اشاره و بیان کرد :به منظور آشنایی
شهروندان با  40رویداد و دستاوردهای انقالب
اسالمی ایران ،نمایش��گاه مصور در محدوده
خیاب��ان آزادی در  40قاب ش��امل گزیدهای
از رویدادهای اخص کش��ور توسط تصویرگر
حرفهای طراحی و نقاش��ی ش��ده که در ایام
ده��ه فجر آغ��از و در  22بهمنم��اه به پایان
میرسد.

