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تمهیدات ترافیکی بازار در 2 ماه پایانی سال

شهردار منطقه ۱۲ از برگزاری جلسات هماهنگی در راستای انضباط بخشی 
به حمل و نقل بار و کاال در دو ماه پایانی سال خبر داد.

علی محمد سعادتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که برای انضباط بخشی معابر 
در منطقه ۱۲ به خصوص در محدوده بازار تهران و خیابان خیام و مولوی جلساتی 
با نماینده اصناف بازار و پلیس راهور برگزار کردیم، اظهار کرد: در این جلسات سعی 
شده است که برای ساماندهی بهتر ترافیک و حمل و نقل بار و کاال در دو ماه پایانی 

سال چاره اندیشی شود.
وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده است که در دو ماه پایانی سال ترافیک 
خیابان مولوی، خیام و اطراف بازار به شدت افزایش می یابد، در این باره خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر هم وانت بارها ساعت ۱۵ الی ۱۶ کاالهای خود را کنار خیابان 
تخلیه می کنند تا در ساعت ۱۷ بتوانند کاالها را به مالکان آنها تحویل دهند و شاهد 
بی انضباطی هایی در حوزه فعالیت موتورسیکلت ها هستیم که باید این مساله نیز 

ساماندهی شود.
انضباط بخشی  دنبال  به  اینکه مدیریت شهر ی  بیان  با  شهردار منطقه ۱۲ 
بهتر مدیریت حمل و نقل بار و کاهش ترافیک است گفت: بر همین اساس باید 
برای موضوعاتی همچون باراندازی وانت بارها و پارک حاشیه ای موتورسیکلت ها 

تصمیماتی اتخاذ شود تا شاهد انضباط بیشتری باشیم.
وی در ادامه افزود: همچنین به دنبال ارائه لوایحی به شورای اسالمی شهر تهران 
هستیم تا ساخت پارکینگ های عمومی در محدوده تاریخی منطقه ۱۲ کاهش یابد 
که اگر این اتفاق رخ دهد موفق خواهیم شد که وسایط نقلیه شخصی را مدیریت 

کرده و برنامه ریزی های بهتری در این زمینه داشته باشیم.
در  اختصاصی دوچرخه  کیلومتر مسیر  راه اندازی شش  از  سعادتی همچنین 
محدوده منطقه ۱۲ خبر داد و گفت : ۳۸ کیلومتر دیگر مسیر اختصاصی دوچرخه نیز 

در آینده ای نزدیک افتتاح می شود.
وی همچنین از رونمایی مجسمه قائم مقام فراهانی خبر داد و گفت : هفته آینده در 

محل شهادت وی از تندیس قائم مقام فراهانی رونمایی می شود.

تمدید مهلت ثبت نام پرستاران در سامانه ثبت ملی

مدیرکل دفتر توانمندسازی و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی معاونت 
پرستاری از تمدید مهلت ثبت نام پرستاران در سامانه ثبت ملی خبر داد.

به گزارش ایسنا، احمد نجاتیان با اعالم این خبر اظهار داشت: با عنایت به اتمام 
مهلت ثبت نام پرستاران در سامانه ثبت ملی پرستاران و گروه های وابسته در پایان 
دی ماه و درخواست بخشی از همکاران که در این فرصت نتوانستند در سامانه ثبت 

نام کنند، معاونت پرستاری مهلت ثبت نام را تا پایان بهمن ماه تمدید کرد.
وی افزود: بر همین اساس از تمام همکاران گروه پرستاری شامل همکاران پرستار، 
اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی، بهیاران، کمک پرستاران، کمک بهیاران 
درخواست می شود تا در مهلت تعیین شده نسبت به مراجعه به سایت ثبت نام به 

آدرس https://rn.behdasht.gov.ir/ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بنا بر اعالم وبدا، نجاتیان گفت: این مهلت، مجدد تمدید نخواهد شد و صدور پروانه 
صالحیت حرفه ای و گواهی صالحیت شغلی از ابتدای سال ۹۸ منوط به ارائه کد 

ثبت نام در سامانه خواهد بود.
گفتنی است، تا پایان دی ماه تعداد ١٢٠ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که 

اطالعات این گروه در حال بررسی و اعتبارسنجی است.

سهمیه سمن های مشمول استفاده از تسهیالت »سربازی« 
در سال ۹۷ اعالم شد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، جزئیات تسهیالت سربازی 
اعضای سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان را تشریح کرد.

ارائه  انجام  اینکه کارگزار  با بیان  ایسنا،  با  محمد مهدی تندگویان در گفت وگو 
تسهیالت سربازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است، گفت: تقسیم 
بندی سهمیه دستگاه ها به این معاونت ارائه می شود و در مجموع تعداد افرادی که 
امسال می توانند از این تسهیالت استفاده کنند ۲۰۰۰ نفر است که بین سازمان های 
مختلفی که در این حوزه کار می کنند مثل وزارت ورزش و جوانان، وزارت صمت، 
معاونت علمی و فناوری و تقسیم می شود. وی با بیان اینکه مجموع سهمیه تعلق 
گرفته امسال به معاونت جوانان، ۸۰ نفر است، افزود: نحوه تخصیص این سهمیه دو 
مدل دارد یک ظرفیت ۵۰ نفره و ۳۰ نفره با دو مدل و شاخص گوناگون است. معاون 
امور جوانان با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد حتی برای امسال ۸۰ نفر را هم با 
شاخصه های تعیین شده برای معرفی و دریافت این تسهیالت نداریم، تصریح کرد: چون 
دستور فرماندهی کل قوا و مقام معظم رهبری بیشتر بر اساس شرکت های دانش بنیان 
و تشکل های فعال در این حوزه است، ما نیز در تالشیم تا در کنار موضوع سمن های 
دانش بنیان، موضوع نخبگان اجتماعی را در دستورالعمل واحد اضافه کنیم. با این 
شاخصه ها ۸۰ نفر از افرادی که در تشکل های مردم نهاد مشغول فعالیت باشند را 
معرفی خواهیم کرد. تندگویان ضمن تشریح برخی از این شاخص ها نیز گفت: افرادی 
که تحت شمول این تسهیالت قرار می گیرند باید دبیر، مسئول یا سرپرست یک سازمان 
مردم نهاد حوزه جوانان باشند، این درحالیست که تعداد سربازانی که این ویژگی را 
داشته باشند این قدر زیاد نیست و بسیاری هم تنها عضو یک سازمان مردم نهاد هستند 
و نمی توانیم به آنها تسهیالت را ارائه کنیم. به گفته وی سقف این سهیمه ۸۰ نفری 
تا پایان سال این تعداد است و سال بعد احتماالً با توجه به آماری که ارائه خواهد شد، 
افزایش می یابد. به گزارش ایسنا، تندگویان پیش از این اعالم کرده بود که بر اساس 
تفاهم نامه بین وزارت ورزش و جوانان و ستاد کل نیروهای مسلح کسانی که در داخل 
تشکل های کارآفرین فعالیت می کنند، می توانند از امریه برای گذراندن دوره پایان 
خدمت در همان تشکل استفاده کنند و بحث امریه اعضای سمن ها بدین صورت لحاظ 
می شود که اعضا، ۶ ماه پایان دوره خدمت سربازی را به عنوان امریه در سمن بگذرانند.
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یکشنبه / 7 بهمن ۱397 / شماره 339

متولی برخورد با آلودگی های صوتی کیست؟
رییس گروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به آسیب های آلودگی صوتی در محیط و همچنین کارخانجات برای سالمت افراد و کارکنان، گفت: مسئول رسیدگی به آلودگی صوتی خارج از محیط کارخانه، سازمان 

محیط زیست است. مهندس تاجیک در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به قانون مصوب ۲۵ تیرماه سال 9۶ در رابطه با هوای پاک و آلودگی های محیطی مانند آلودگی صوتی، گفت: در این قانون بسیاری از موازی کاری ها با سازمان محیط زیست و سایر 
ارگان های مرتبط، تفکیک و برطرف شده است. رئیس گروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: بر اساس این قانون مساله رسیدگی به آلودگی صوتی بر عهده محیط زیست است.

بسیاری از دختران دارای معلولیت، سال هاست که از داشتن زندگی مشترک، قطع امید کرده اند

دختران صبر، دختران انتظار
از  که  هاست  سال  معلولیت،  دارای  دختران  از  بسیاری 
داشتن زندگی مشترک، قطع امید کرده اند، دلیل آن هم 

بسیار ساده است، »معلولیت«.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، »پسران حتی با معلولیت های 
شدید هم می توانند ازدواج کنند اما برای دختران حتی معلولیت 
های کم هم مانعی برای ازدواج است« این گوشه ای از درددل 

دخترانی است که چشم انتظارند.
البته با توجه به صنعتی شدن جامعه و تغییر سبک زندگی و 
باالرفتن سن ازدواج شاید عوامل دیگری هم در ازدواج نکردن آنان 
نقش داشته باشد اما می توان معلولیت را از اصلی ترین دالیل 

ازدواج نکردن آنان برشمرد.
جای تعجب است که گاهی دختران معلول در موقعیت های 
ازدواج قرار می گیرند اما خانواده دختر حاضر نیستند دختر معلول 

خود را شوهر بدهند.
سیما یکی از دختران دارای معلولیت در این باره به خبرنگار ایرنا 
می گوید: » اغلب خانواده ها مخالف ازدواج دختران معلولشان می 
شونئ آن هم فقط به خاطر معلولیت شان حتی اگر واقعا ببینند 
که می توانند کارهای زیادی انجام دهند چون دختران به خاطر 
شرم و حیایی که دارند نتوانسته اند در مورد ازدواج راحت با والدین 
خود حرف بزنند و آنها را متقاعد کنند، در این مورد مشکل دارند«
زهره یکی دیگر از دختران دارای معلولیت نیز می گوید: »تو 
جامعه ای که یک پسر اولین مالک ازدواجش داشتن یک پدر 
زن پولدار و دختری بی نقص و زیبا باشد چه انتظاری می شود 
داشت که یک دختر خانم معلول بتواند ازدواج کند آن هم از نوع 

ازدواج موفق«
شهین دختر دارای معلولیت دیگری است که به خبرنگار ایرنا 
می گوید: »کسی به ما اهمیت نمی دهد، کسی ما را انتخاب نمی 
کند، زنان سالم حتی با مردان دارای معلولیت شدید هم ازدواج 
می کنند اما هیچ مردی ما دختران معلول را انتخاب نمی کند، 
حتی مردان معلول هم ترجیح می دهند با دختران معلول ازدواج 
نکنند. اگر یک دختر معلول با یک پسر معلول ازدواج کند، آن هم 

مشکالت خاص خود را دارد.«
دختران معلول از امکان ارتباط عاطفی کمتر برخوردارند

محبوبه نجومیان، فعال حقوق معلوالن و نماینده جامعه معلوالن 
در این باره می گوید: متاسفانه معلولیت و محدودیت های جسمی 
متفاوت به دالیل متعدد از جمله تابو بودن بیماری در فرهنگ ما، 
نگاه اجتماعی غلط و نبود حمایت دولت ها موجب تبعیض و بی 

توجهی به نیازهای این قشر از جامعه شده است.
او در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می افزاید: به طور کلی هنوز در 
اغلب مناطق نگاه فرهنگی و اجتماعی به زن این گونه است که او 
را موجودی کمتر از یک مرد می دانند و این طور تصور می کنند 
که زن موجودی است به مراقبت نیاز دارد و همین تنزل مقام زنان 

و دختران به موجوداتی ضعیف، موجب شده که از نظر قوانین و در 
عمل و به لحاظ حقوق انسانی گاهی نادیده گرفته شوند.

وی می افزاید: این دیدگاه و نگاه جنسیتی به زن موجب رواج 
و رونق چندین برابری انواع تبعیض ها و اجحاف و نابرابری های 
جنسیتی بر زنان و دختران معلول می شود. در حقیقت مجموعه 
این دو نگاه اجتماعی باعث شده تا به زن به عنوان یک موجود 
ضعیف نگاه می شود و اگر این موجود معلولیت هم داشته باشد 

وضع بدتر هم می شود.
وی ادامه می دهد: دختران دارای معلولیت، نسبت به پسران 
هم رده خود، از امکان و فرصت ازدواج و ارتباط عاطفی کمتری 
برخوردار هستند. تاسف بیشتر این است که حقوق عاطفی و 
احساسی آنها در خانواده ها هم نادیده انگاشته می شود و تا جایی 
که من اطالع دارم هنوز فعالیت و تالشی از سمت ارگان های 
مسئول برای آموزش خانواده ها برای توجه به نیاز عاطفی و روانی 

این دختران صورت نگرفته است.
جوانان معلول در فضای مجازی، ظاهر خود را پنهان می 

کنند
این فعال حقوق معلوالن می گوید: تا امروز ندیده ام که راجع به 
نیازهای عاطفی و زناشویی دختران به عنوان یک انسان و آسیب 
های احتمالی آن صحبت شود و مورد پژوهش ،مطالعه و بررسی 

جامعه شناسان و روانشناسان قرار گیرد.

نجومیان می افزاید: دختران جوان در مواجهه با معلولیت با 
چالش های زیادی از جمله پذیرش شرایط جسمی خود و پذیرش 
جامعه رو به رو هستند مثل قضاوت جامعه از وضع جسمی و 
مقایسه اندام خود با آنچه که معیار استاندارد تعریف یک جامعه 

از اندام زن است.
نقش  سیما  و  صدا  رسد  می  نظر  به  دهد:  می  ادامه  وی 
بسیار موثری در این زمینه دارد. وقتی که می بینیم حتی 
از  تلویزیونی  تبلیغاتی  آگهی های  و  ها  ها، سریال  فیلم  در 
افراد و هنرپیشه هایی که دارای جسم سالم و زیبا هستند و 
به تعبیر رایج، ظاهری ایده آل پسند دارند، به عنوان بازیگر 
استفاده می شود تعجبی ندارد که بیشتر افراد نوجوان و جوان، 
معلولیت خود را پنهان می کنند و نگران تفاوت های جسمی 
خود و مقایسه ظاهر خود با دیگران باشند حتی گاهی برخی 
از این جوانان در فضای مجازی تصویر و ظاهر متفاوت خود 

را پنهان می کنند.
 سرکوب دختران معلول را سرخورده می کند

این نماینده جامعه معلوالن می گوید: از چالش های دیگری 
که موجب شده دختران دارای معلولیت نیازهای غریزی خود 
را سرکوب کنند، اظهار نگرانی از قضاوت های جامعه و شرم و 
خجالت از بیان احساسات خود است. متاسفانه نا امیدی مطلق و 

عدم خودباوری از عوامل دیگر سرکوب غرایز است.

نجومیان با تاکید بر اهمیت و لزوم رعایت حقوق انسانی دختران 
معلول می افزاید: سرکوب نیازهای غریزی، آسیب های روانی 
افراد  برخی  در  را  و سرخوردگی  تنفر  افسردگی، خشم،  مانند 
دارای معلولیت و به ویژه قشر آسیب پذیرتر یعنی زنان و دختران 
دارای معلولیت به دنبال دارد و موجب انزوا، احساس طردشدگی 
و تشدید بیماری های جسمی و روان تنی می شود و این عواقب 

و بی توجهی ها قطعا خانواده و بعد اجتماع را درگیر خواهد کرد.
وی تاکید می کند: زنان و دختران دارای معلولیت از توانایی های 
روانی و فکری قابل توجهی برخوردار هستند که با وجود نگاه های 
تبعیض آمیز جسمی و جنسیتی، همچنان سعی می کنند خود را 
با شرایط وفق داده و مهمتر اینکه تالش می کنند جایگاه خود را 

با تغییر نگاه اجتماعی پیدا کنند.
وی اضافه می کند: تالش برای پرهیز از حاشیه نشینی اجتماعی 
و اقتصادی به عنوان یک دختر و زن از سوی معلوالن قابل تقدیر 
است با وجود اینکه حتی، همان نگاه کلیشه ای و تبعیض آمیز به 
زن یعنی ایفای صرف نقش مادر و همسری هم از بیشتر دختران 

و زنان دارای معلولیت سلب شده است.
نجومیان خاطرنشان می کند: این تالش ها نباید یکسویه باشد 
و نیاز است که رسانه و افراد مدافع حقوق انسانی همراه و همسوی 
این قشر آسیب پذیر باشند. شاید فردای روشن تری در انتظار این 

دختران باشد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری عنوان کرد

لزوم بهره مناسب از منابع مالی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی

چرا احکام استخدام »رسمی آزمایشی« دانشجومعلمان به »پیمانی« تغییرکرد؟

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم 
بهره مناسب از منابع مالی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی، گفت: اشتغال، 

پویایی و تولید روستاها نیازمند تحرک بیشتر است.
به گزارش ایسنا، امید در جلسه مدیران کل امور روستایی و شوراهای استانداری های 

سراسر کشور، گفت : این جلسه با هدف شنیدن نظرات همکاران استانی برگزار شده 
است و ما در معاونت توسعه روستایی در شروع یک حرکت جدید هستیم. البته این به 
این معنی نیست که به گذشته توجهی نداشته باشیم، بلکه باید از جنبه های مختلف 

کار خود را مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: مقرر شده است که در این جلسه با حضور همکاران استانی در خدمت 
آقای رضوی، معاون سابق توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری باشیم و 

از اقدامات خوب ایشان قدردانی کنیم.
وی ادامه داد: مسیری که امروز ما دنبال خواهیم کرد ادامه فعالیت های ایشان خواهد 
بود و درخواست من از ایشان این است که مجموعه معاونت توسعه روستایی ها را از 
راهنمایی های خود محروم نکنند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری در بخش دیگری از صحبت های خود، تاکید کرد: برای اشتغال، پویایی و 
تولید روستاها باید تحرکی ایجاد می شد و در این مسیر مهم ترین دغدغه ما استفاده 

مناسب از منابع مالی در این حوزه بوده است.
به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این جلسه ابوالفضل رضوی، معاون سابق توسعه 
روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، گفت : باید خداوند را شاکر باشیم که در 
استانداری ها مسئولیت حوزه روستایی به شما همکاران محول شده است. قطعاً هر 

کسی در این عنوان خدمت می کند، مورد محبت خداوند قرار گرفته است.
وی افزود: نیاز است که فعالیت ها در این حوزه مستند سازی شود، چرا که مستند 

سازی اقدامات صورت گرفته از اهمیت بسیاری برخوردار است و به عنوان ثروت و 
ارثیه ای برای آیندگان باقی خواهد ماند.

رضوی خاطر نشان کرد: باید تشکیل اتحادیه ها در استان ها به عنوان اقدامی مهم 
قلمداد شود و من درخواست می کنم بحث تشکیل زنجیره و اتحادیه ها در حوزه 

گردشگری روستایی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: توسعه یا پیشرفت کدام یک صحیح است؟ من در خصوص 
این واژه مطالعات بسیاری کرده ام و با افراد زیادی نیز صحبت کرده ام. با توجه به آیه 
۷۰ سوره اسرا خداوند می فرماید به فرزندان آدم کرامت داده شده است، لذا کامل تر 
از توسعه و پیشرفت قطعاً جامعه تکوین یافته است. جامعه ای که انسان محور است و 
انسانیت در آن حرف اول را می زند و هدف از ایجاد حکومت قسط و عدل این نیست 
که در کارهایمان درجا بزنیم، بلکه هدف این بوده که ابزاری ایجاد شود تا انسان ها به 
خداوند نزدیک تر شوند. بر این اساس است که قطعاً خدمتی از ما قبول خواهد بود که 

ما و دیگران را به خداوند نزدیکتر کند.
وی بیان کرد: عقل، علم و تجربه را باید در کنار یکدیگر گذاشت و با نگاه به سرنوشت 

گذشتگان همراه با مشورت برای آینده برنامه ریزی کرد.
در ادامه این جلسه هر یک از مدیران امور روستایی در استانداری های سراسر کشور 
ضمن بیان تجربیات خود پیشنهادات خود برای توسعه محورهای روستایی را مطرح 

کردند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره علت 
صدور حکم »پیمانی« برای دانشجومعلمان ورودی 97 دانشگاه فرهنگیان 
توضیحاتی ارائه و از پیگیری وزیر آموزش و پرورش برای اصالح احکام صادر 

شده خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی الهیار ترکمن درباره علت صدور حکم استخدام »پیمانی« 
برای دانشجو معلمان ورودی سال ۹۷ علیرغم تعهد در دفترچه آزمون استخدامی 
برای استخدام »رسمی آزمایشی« اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه 
اداری  امور  سازمان  از سوی  استخدامی صادر شده  مجوزهای  باید طبق  اجرایی 

استخدامی کشور اقدام کند و نحوه بکارگیری را از این طریق دنبال می کند.
وی افزود: مجوزی که امسال سازمان امور اداری استخدامی برای ورودی های ۹۷ به 
ما داده طبق مواد ۲،۳،۲۰ و ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان نوع استخدام را به صورت 

»پیمانی« اعالم کرده است.
م عاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سال 

گذشته بر اساس همان مجوز، نوع استخدام رسمی آزمایشی بود و امسال بر اساس 
همان مجوز، نوع استخدام پیمانی است اظهار کرد: توجیه آنها این است که مستند به 
مواد ۲، ۳،۲۰و ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تاکید شده که نحوه ورود و جذب و 
تربیت دانشجو معلمان باید چطور باشد اما به نوع استخدام اشاره نشده و همکاران در 
سازمان اداری استخدامی با توجه به مسکوت گذاشتن نوع استخدام، بر اساس قوانین 

موضوعه نوع استخدام را »پیمانی« اعالم کرده اند.
الهیار با اشاره به اینکه وزیر آموزش و پرورش پیگیری هایی انجام داده است گفت: 
تاکید وزیر به قانون بکارگیری متعهدین به خدمت وزارت آموزش و پرورش و ماده ۶ 

آن است که به استخدامی رسمی آزمایشی اشاره کرده است.
وی ادامه داد: مذاکرات متعددی در این زمینه صورت گرفته است اما به بهمن 
رسیدیم و اگر اقدام نمی کردیم دانشجو معلمان جدید نمی توانستند کد حقوقی بگیرند 

و صدور احکامشان به مشکل بر می خورد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در 

واقع دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد: نخست قانون متعهدین به خدمت و دوم 
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است گفت: در واقع یک تعارض قوانین به وجود آمده 
است. ما احکام را صادر کردیم تا همکاران جدیدالورود کد حقوقی بگیرند. با این 
حال پیگیری ها کماکان از سوی آموزش و پرورش ادامه دارد و تالش می کنیم 

حقی تضییع نشود.
الهیار ترکمن افزود: فعالً احکام پیمانی را صادر می کنیم و وزیر پیگیری می کند و اگر 

به نتیجه قطعی رسید احکام به »رسمی آزمایشی« اصالح می شود.
وی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه سعی می کنیم قبل از پایان سال مالی 
امسال، کار را به نتیجه برسانیم درباره ماجرای معوقات خرید خدمتی ها نیز گفت: 
اکنون تخصیص ها را از سازمان برنامه گرفته ایم که ۵۱ میلیارد تومان است و به علت 
کمبود نقدینگی کشور باقی مانده است. وزیر آموزش و پرورش با وزیر دارایی صحبت 
کرده و قول داده اند تا بخشی از این منابع در این هفته آزاد شود و ما در بهمن ماه و 

به زودی پرداختی هایی داشته باشیم.

بیان  با  و پرورش  ابتدایی وزارت آموزش  معاون آموزش 
اینکه چاپ هرگونه پیک عید و اجبار خانواده ها و کودکان 
در این زمینه ممنوع است، گفت: طرح »عید و داستان« 
در سال جاری ادامه پیدا می کند و امسال نیز برای انس 

کودکان با کتاب اجرا می شود.
 رضوان حکیم زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره تکلیف و کار 
نوروزی امسال دانش آموزان ابتدایی اظهار کرد: در راستای پاسخ 
به نیاز کودکان به کودکی کردن و قصه خوانی سال گذشته پیک 

نوروزی را از برنامه درسی حذف کردیم.

ادامه پیدا  افزود: طرح »عید و داستان« در سال جاری  وی 
می کند و امسال نیز برای انس کودکان با کتاب اجرا می شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
این طرح کمک می کند تا دانش آموزان ضمن انس با کتابخوانی، 
فرصت پیوند با زندگی واقعی را پیدا کنند، اظهار کرد: مهارت های 
زندگی را باید از دوران کودکی به فرزندانمان منتقل کنیم. اگر 
در این دوره حساس به جای آموزش مهارت زندگی، دانش آموز 
را وارد چرخه آموزش های پیچیده و پرشمار ذهنی کنیم فرصت 

طالیی رشد و خالقیت را از او گرفته ایم.

به  نوروز  عید  تعطیالت  ایام  در  هم  امسال  کرد:  تاکید  وی 
هیچ وجه  پیک نوروزی و درسنامه عید و موارد مشابه آن را  
نخواهیم داشت. از مدت ها قبل این موضوع را به اطالع استان ها 
نیز رسانده ایم و چاپ هرگونه پیک و اجبار خانواده ها و کودکان 
در این زمینه ممنوع است. حکیم زاده با بیان اینکه طبق اسناد 
باالدستی نظام تعلیم و تربیت باید نگاه تخصصی به دوره ابتدایی 
داشته باشیم، گفت: متأسفانه این نگاه در جامعه ما به رسمیت 
شناخته نمی شود و شاهد فعالیت موسساتی هستیم که کودکان 
ما را همانند یک کیسه پول فرض می کنند و هدفشان کسب 

درآمدهای بیشتر است. ما استفاده از کتب کمک درسی را در 
مدارس دوره ابتدایی ممنوع اعالم کرده ایم و برگزاری هرگونه 
آزمون  نیز در این دوره حذف شد. وی با بیان اینکه چاره ای جز 
تحول روش های تربیتی در نظام تعلیم و تربیت نداریم و برای 
دستیابی به توسعه و آبادانی باید بر آن تمرکز کنیم، عنوان کرد: 
سرمایه گذاری برای پرورش و رشد خالقیت  و مهارت باید از دوره 
پیش دبستانی شروع شود تا در نهایت فارغ التحصیالنی را داشته 
باشیم که در شش ساحت تربیتی مورد تاکید در سند تحول 

بنیادین، رشد همه جانبه پیدا کرده باشند.

»تکلیف نوروزی« ابتدایی ها

توزیع پیک نوروزی ممنوع شد


