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فراگیری سامانه بارشی در بیشتر مناطق ایران

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به ورد 
سامانه بارشی جدید، از فعالیت گسترده این سامانه در بیشتر مناطق کشور 

طی دو روز آینده خبر داد.
احد وظیفه در گفت  و گو با ایسنا با اشاره به اینکه طی ساعات اولیه امروز )۷ 
اسفند( بارش پراکنده در شمال شرق کشور خواهیم داشت، اظهارکرد: ظهر امروز 
با ورود سامانه بارشی از شمال غرب و غرب کشور، بارش در این مناطق شروع و 

به تدریج تا دامنه های البرز مرکزی و زاگرس جنوبی کشیده خواهد شد.
وی افزود: امروز به دلیل پیش بینی وزش باد شدید در برخی مناطق جنوب غرب، 

غرب همچنین شرق کشور احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد. 
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه سامانه بارشی 
فردا و پس فردا )۸ و ۹ اسفند(، به طور گسترده تر در اکثر مناطق کشور باعث بارش 
می شود، اظهار کرد: بارش در استان های کردستان، کرمانشاه، ایالم، بوشهر و غرب 
و جنوب فارس کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، شمال خوزستان و 

لرستان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
به گفته وظیفه، امروز )۷ اسفند(، نواحی مرکز و شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و 

دریای عمان و فردا شمال خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.
مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی در پایان گفت: فردا هوای 
تهران ابری، در بعضی ساعات بارش باران و گاهی وزش باد پیش بینی می شود. 
بیشترین و کمترین دمای تهران در این روز ۱۴ و ۷ درجه سانتیگراد است. همچنین 
پس فردا )۹ اسفند(،  آسمان تهران نیمه ابری تا قسمتی ابری، در بعضی ساعات 
همراه با بارش باران و وزش باد پیش بینی می شود.بیشترین و کمترین دمای تهران 

در روز پنجشنبه ۱۵ و ۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.

82درصد بازنشستگان کشوری مشمول همسان سازی 
حقوق شدند

    تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: امسال 
طرح  مشمول  صندوق  این  پوشش  زیر  بازنشستگان  از  درصد   82

همسان سازی حقوق شدند.
به گزارش ایرنا از صندوق بازنشستگی کشوری، جمشید تقی زاده روز سه 
شنبه افزود: صندوق بازنشستگی یک میلیون و ۴2۱ هزار نفر بازنشسته را تحت 

پوشش دارد و دومین صندوق بیمه ای کشور است.
وی با بیان اینکه میانگین حقوق بازنشستگان کشوری امسال به 2 میلیون 
و ۱00 هزار تومان رسیده است، گفت: امیدواریم با تدبیر دولت و مجلس و 
اختصاص ۴۵00 میلیارد تومان به همسان سازی حقوق، سال ۹۸ شاهد افزایش 
بیشتر حقوق بازنشستگان به خصوص در میان حقوق های کمتر از 2 میلیون 

تومان باشیم.
وی با بیان اینکه شفافیت و پاسخگویی دو شعار و مؤلفه کلیدی دولت دکتر 
روحانی است، افزود: با وجود برخی مقاومت ها و مخالفت ها برای تحقق این 
شعارها، گام های جدی و اساسی از سوی نهادهای مختلف به ویژه وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه برداشته شده است.
تقی زاده تاکید کرد: امروز ما در نظام اداری و اقتصادی به شدت نیازمند 
انقالب شفافیت هستیم و خوشبختانه در دولت تدبیر و امید شفافیت به مثابه 
یک راهبرد مورد توجه قرار گرفته و ادامه این راهبرد موجب اعتبار بخشی و 

اعتماد سازی در جامعه می شود.
وی با اشاره به برخی ساز و کارها که می تواند از فسادها و رانت ها و ویژه 
خواری های خاص جلوگیری کند، تصریح کرد: اجرای قوانین موجود در زمینه 
با فساد و اصالح اها در صورت نیاز، کاهش تصدی دولت در اقتصاد،  مبارزه 
ارتقای سطح شفافیت در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت، اجرای 
دولت  های  از ظرفیت  استفاده  اطالعات،  به  ازادانه  و دسترسی  انتشار  قانون 
الکترونیک برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، تدوین قوانین و به کارگیری 

ابزارهای الزم برای افزایش نظارت عمومی بر عملکرد و فعالیت ها مفید باشد.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: اصالح حاکمیت شرکتی 
در سطح شرکت های دولتی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالی انها، واگذاری 
امور به گروه های مدنی به نحوی که از شدت رانت های اطالعاتی و مالی کاسته 
شود و استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی برای شفاف سازی عملکرد 

دولت از جمله این سازو کارها است.
برای  اراده دولت دوازدهم هم  و  رویکرد  تاکید کرد: خوشبختانه  زاده  تقی 
اجرای حقوق شهروندی و هم برای مبارزه با فساد این است که همه دولت به 
خصوص بخش اقتصادی در مدل اتاق شیشه ای در معرض دید و قضاوت عموم 

مردم قرار گیرد تا همه شهروندان مطلع باشند دولت چه کار می کند.

 بازسازی عمارت کاله فرنگی
باغ موزه قصر

شهردار منطقه 7 تهران از مرمت و بازسازی عمارت کاله فرنگی باغ 
موزه قصر در این منطقه با هدف حفظ و صیانت از ابنیه های تاریخی 

خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، سمیه حاجوی 
با بیان این مطلب که حفظ و مرمت بناهای تاریخی به عنوان میراث، هویت و 
سبک معماری گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: با عنایت 
به بازپیرایی و مرمت عمارت کاله فرنگی در سنوات گذشته، سیاست اجرایی 
منطقه بازگشت کالبدی بنا به حالت اولیه و اجرای فضاهایی در قالب معماری 
اولیه در راستای حفظ بنا با هماهنگی میراث فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: تراشیدن دیواره های گچی)بدنه بیرونی، داخلی و سقف( 
های  دیواره  بازسازی  و  مرمت  آجری(،  )نمای  اصلی  نمای  به  رسیدن  جهت 
آجری به همراه ساب زنی و بندکشی، ترمیم و بازسازی گچ بری ها، اجرای 
سقف داخلی بنا به صورت کاربندی چوبی با طرح دوره قاجار و بازسازی سقف 
چوبی زیر ایوان، نورپردازی از جمله اقداماتی بود که از سوی این منطقه در 

عمارت کاله فرنگی باغ موزه قصر اجرا شد.
گفتنی است عمارت کاله فرنگی دارای یک پالن هشت ضلعی منتظم بوده 
و یادگار دوران قاجار در محوطه باغ موزه قصر به شمار می رود و بازدید از این 

عمارت برای عموم آزاد است.

اخبار
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 مالباختگان سکه ثامن قبل از عید در شرایط بد معیشتی هستند
 وکیل مدافع مالباختگان پرونده کالهبرداری سکه ثامن گفت: مالباختگان سکه ثامن در روزهای قبل از عید نوروز در وضعیت بد اقتصادی و مالی هستند و منتظرند تا دادسرا بخشی از مطالبات آنان را از اموال توقیف شده متهمان تا قبل از عید 
پرداخت کند. رسول کوهپایه زاده روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: 12 بهمن امسال طی نامه ای به معاون اول قوه قضائیه، از حجت االسالم اژه ای درخواست کردم با توجه به اینکه فرایند رسیدگی تا صدور رأی قطعی 

زمان بر خواهد بود و وضعیت مالی مالباختگان اسفناک است و اوضاع معیشتی نامناسبی دارند ترتیبی اتخاذ شود تا در مرحله دادسرا، وجوه و اموال توقیف شده به نسبت طلب شکات، بین آنها تقسیم شود.

بهانه ای برای یادآوری عشق بدون جایگزین مادر برای فرزند است

»مادر«؛ عشقی بدون جایگزین
بیستم جمادی الثانی، میالد حضرت زهرا )س( و روز مادر 
نام گذاری شده است و بهانه ای برای یادآوری عشق بدون 
جایگزین مادر برای فرزند است؛ روزی که برای یادبود و 

افتخار مادران ایران زمین گرامی داشته می شود.
به گزارش ایسنا، سیما فردوسی پور، روانشناس و مشاور خانواده 
همزمان با روز مادر و در گفت وگو با ایسنا می گوید: مادران از لحظه 
مادر شدن مشکالت و زحمات زیادی برای آرامش، رشد و سعادت 
فرزندان خود تحمل می کنند، زحماتی که شاید با هیچ چیزی 

قابل جبران نباشد.
او ادامه می دهد: آنچه مسلم است، این است که زنان در جامعه 
در سطح  مدیریتی  نقش  می کنند،  ایفا  را  مختلفی  نقش های 
خانواده، نقش مدیریتی در اجتماع، توسعه اقتصاد جامعه و ؛ اینها 
وظایف غیرقابل انکاری است که زنان بر عهده دارند و چنانچه 
بتوانند آنها را به خوبی انجام دهند، در ارتقاء دانش، آگاهی و 

سالمت جامعه گام بسیار بزرگی برمی دارند.
این مشاور خانواده با بیان اینکه زنان و مادران ایرانی در پیشرفت 
جامعه نقش بسیار موثری دارند خاطرنشان می کند: مادران و زنان 
می توانند با الگوی خوب، انسانهایی سالم و صالح تربیت کنند. نقش 
مادران در تربیت فرزندان و پیشرفت جامعه بسیار حائز اهمیت 

است.
تربیت  برای  مادران  که  زمانی  می دهد:  ادامه  پور  فردوسی 
فرزندان خود زمان و مطالعه کافی داشته باشند، از نظر روحی، 
روانی، عاطفی، رفتار و برقراری ارتباط می توانند موثر باشند، چراکه 

والدین به ویژه مادران الگوی موثر فرزندانشان هستند.
نیز  فرزندان  مادر در شکل گیری شخصیت  تاثیر  وی درباره 
توضیح می دهد: زمانیکه مادران شخصیت آرامی داشته باشند، از 
استرس و اضطراب به دور باشند، به سالمت شخصیت فرزند خود 
کمک می کنند، چراکه شخصیت فرزندان با مشاهده کردن مادر 
شکل می گیرد، لذا مادران از افرادی هستند که در شکل گیری 

شخصیت فرزندان موثر هستند.
این روانشناس در بخش دیگری از صحبتهای خود به وظایف 
روحی و روانی مادران اشاره می کند و ادامه می دهد: مادران نقش 
بسیار بزرگی در آرام سازی خانواده دارند. مادران باید درصدد این 
باشند که محیط خانه را برای رشد و سعادت فرزندان خود با فراهم 
آوردن آرامش و البته نشاط فراهم کنند، که البته پدر خانواده 
نیز در این زمینه وظایفی دارد. در همین راستا باید فرزندان به 
بهانه این روز از زحمات مادرانشان قدردانی کنند، زحماتی که 

قابل انکار نیستند.
8۵ درصد خصوصیات فرزندان شبیه مادرانشان است

میالد  آستانه  در  خانواده  مسائل  کارشناس  همیز،  طاهره   
حضرت فاطمه زهرا )س( و هفته بزرگداشت مقام زن و خانواده 

در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه افکار مادران را باید به 
بالندگی رساند، با اشاره به اینکه زنان باید قبل از باروری، شأن 
مادری را بدانند، گفت: بر اساس پژوهش های انجام شده حدود 
۸۵درصد خصوصیات فرزندان شبیه به مادران است. این مسئله 
نشان می دهد که شخصیت مادر به طور مستقیم بر شکل گیری 
شخصیت فرزندان تأثیرگذار است، لذا باید بیش از اینکه مادران 
به شأن مادری متصل شوند، علم آن را بیاموزند، در همین راستا 
الزم است که از سنین ۱۴ سالگی دختران آموزش تربیت فرزند 

را کسب کنند.
رابطه  برقراری  را  مادران  وظایف  از  یکی  دانشگاه  استاد  این 
عاطفی با فرزندان دانست و افزود: برقراری رابطه عاطفی باعث 
می شود که کودکان به کمال عاطفی دست یابند، این در حالیست 
که جامعه این وظیفه را به مادران آموزش نمی دهد. در برخی از 
کشورهای شرقی موقعیت برای ایجاد شأن زنان، با اعمال قوانین 
تقویت می شود که ما باید باورهای اجتماعی را نسبت به جایگاه 

مادران افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه زنان می توانند انسان و انسانیت را در جامعه 
توسعه دهند، گفت: یکی از جلوه های انسانیت در تربیت فرزندان 
خدمت به والدین است که باید در این زمینه فرهنگ سازی هایی 
مادر  شده  باعث  فرزند  به  مادران  شدید  عشق  چراکه  شود، 

بیش از حد به فرزند خود خدمت رسانی کند و فرزندانش را از 
خدمت رسانی به خود محروم کند، این مسئله موجب بروز فرزند 

ساالری می شود.
به گفته وی فرزندان در خدمت به مادر تجربیات با ارزشی کسب 
می کنند، این موضوع باعث می شود فرزندان فراز و نشیب هایی 
که در آینده ممکن است با آن مواجه شوند را تجربه کنند. از 
طرفی دیگر اگر انسان ها از دوران کودکی برای خدمت رسانی به 
مادرانشان تربیت شوند در بزرگسالی به مقام های بزرگی خواهند 

رسید.
همیز با بیان اینکه اگر مادران جامعه در جایگاه واقعی خود قرار 
داشته باشند مشکالت جامعه نیز کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: 
زنان در خانواده گسترده جایگاه بیشتری دارند لذا باید در ایران 
ابعاد خانواده گسترده را برای حفاظت خانواده هسته ای بررسی 
کرد، مادران به تنهایی نمی توانند همه وظایف را به دوش کشند 
بلکه در کنار خانواده گسترده به بالندگی فرزندان دست می یابند.

جامعه هرچه دارد از زنان است
نیره توکلی، فعال حقوق زنان نیز درباره روز زن به ایسنا می گوید: 
الگوهای مادری بسیار تغییر یافته و اگر در گذشته کمیت در این 
زمینه مورد اهمیت بود در حال حاضر کیفیت نیز به آن اضافه شده 
است. زنی که بتواند در شرایط کنونی جامعه فرزند خود را به نحو 

شایسته تربیت کند و فرزندانی سالم با نگاه مترقی و نگاه جامعه 
مدنی و محیط زیستی تربیت کند بسیار موفق است. بیشتر نسل 
حاضر که تا حدود زیادی در موقعیت های تحصیلی خوبی قرار 
دارند و با نگاه باز در جامعه موفقیت های متعددی کسب کرده اند، 

دستاورد مادران روشنفکر هستند.
توکلی با بیان اینکه باید با حمایت بانوان و آموزش های الزم آنها 
را برای مادر شدن آماده کنیم می افزاید: نمی توان گفت چرا میزان 
موالید کاهش یافته است؟ برای رفع این مسئله راهی جز حمایت 

از مادران وجود ندارد.
این فعال حقوق زنان در بخش دیگری درباره نقش زنان در 
پیشرفت جامعه می افزاید: مادران ایرانی در دوره های مختلف تاریخ 
و با شرایط مختلف توانسته اند به موفقیت های بسیاری دست 
یابند، زیرا مادران روشنفکر، جامعه مدنی سالم و خوب را پرورش 

می دهد.
جامعه  در  زیادی  پیشرفت های  ایرانی  زنان  می افزاید:  وی 
داشته اند هرچند با محدودیت های زیادی نیز مواجه بوده اند اما 
آنها توانسته اند این محدودیت ها را به فرصت تبدیل کنند و این 
مسئله بسیار اعجاب آور است؛ تفکیک جنسیتی نه تنها باعث نشد 
زنان فعالیت هایشان محدود نشود بلکه توانایی های آنها بیش از 

پیش شکوفا شد.

شناسایی لیدرها و مافیای دستفروشی در تهران

ده یگان حفاظت شهرداری تهران از شناسایی و برخورد با لیدرها و مافیاهای 
دستفروشی در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار محمدکریم بیات با حضور در جمع خبرنگاران درباره 
وضعیت فعالیت دستفروشان در مناطق مختلف تهران به ویژه مناطق مرکزی اظهار 
کرد: پیرو درخواست شهروندان به ویژه کسبه و ساکنان مناطق مرکزی تهران در 
مناطق ۶ و ۱۱ شهرداری، تصمیم بر آن شد تا طرحی برای ساماندهی دستفروشان 

اجرا شود و بر این اساس از روز گذشته در محدوده چهارراه ولیعصر، پارک دانشجو، سه 
راه جمهوری، چهار راه امیر اکرم و این محدوده طرح ساماندهی دستفروشان اجرا شد.

وی با بیان اینکه این طرح به هیچ عنوان جمع آوری و مقابله با دستفروشان نیست، 
گفت: این طرح در شورای تأمین نیز مطرح شده و با دستور شهردار تهران به اجرا 
درآمد و بر اساس آن دستفروشان در دو نقطه از همین محدوده در غرفه ها و فضاهای 

فروشگاهی ساماندهی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح تا ایام نوروز ادامه خواهد داشت، گفت: حدود ۸00 
دستفروش که از قبل شناسایی شده و واقعاً دستفروش بودند در این طرح ساماندهی 
شده و به این دو منطقه هدایت شده اند و آنان با پرداخت هزینه ای بسیار کم می توانند 

به فعالیت در این فضاها بپردازند.
بیات با بیان اینکه در حال حاضر دیگر در محدوده های یاد شده دستفروشان حضور 
ندارند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه خود دستفروشان نیز از اجرای این طرح رضایت 
داشته و ساماندهی آنان بدون هیچ گونه حاشیه و تنشی در دو فضای پیش بینی شده 

در محدوده چهارراه ولیعصر انجام شد.
بیات در پاسخ به ایسنا درباره اینکه آیا این طرح در مناطقی همچون میدان تجریش، 
میدان نبوت، نازی آباد صادقیه، عبدل آباد و  نیز اجرا می شود یا خیر؟ گفت: این طرح 
در تمام نقاط پایتخت و هر جا که نیاز باشد و شهروندان و کسبه نیز مطالبه آن را 

داشته باشند، اجرا می شود.
بیات درباره وضعیت دستفروشی در مترو نیز اظهار کرد: در هماهنگی با پلیس 
مترو نیز مقرر شده تا این دستفروشان ساماندهی شوند و از حضور و فعالیت آنان در 
ایستگاه های مترو و داخل واگن ها ممانعت شود و آنان پس از فراهم شدن بسترهای 

الزم در مکان های مناسب ساماندهی شوند.
وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی هایمان از دستفروشان واقعی و بی بضاعت نیز 

حمایت خواهد شد، گفت: اجرای این طرح تا آغاز سال نو ادامه خواهد داشت.
مشاور شهردار تهران در امور انتظامی با اشاره به حضور دستفروشان از دیگر شهرها 
نیز خاطرنشان کرد: قطعاً ما نمی پذیریم که افرادی از دیگر شهرها برای دستفروشی 
به تهران بیایند. طرح ساماندهی ما نیز بر این موارد نظارت دارد و افرادی ساماندهی و 
اجازه دستفروشی دارند که شناسایی شده و از قبل نیز سابقه حضور در منطقه را داشته 
باشند، نه اینکه حاال از شهری دیگر بیایند و بخواهند دستفروشی کنند. این افراد باید 

در شهرهای خودشان ساماندهی شوند.
بیات در پاسخ به پرسشی درباره طرح اخیر ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون که از 
سوی شورای شهر ارائه شده است نیز گفت: این طرح جداگانه ای است که باید جزئیات 
آن را از مسئوالن شهرداری و ارائه دهندگان آن پرس و جو کرد. آنچه که ما اجرا کردیم 

طرح جدیدی نیست و پیش از این نیز وجود داشته است.
ساماندهی  طرح  اجرای  با  تهران،  شهرداری  حفاظت  یگان  فرمانده  گفته  به 
از جرایم خرد نظیر  یافته و بسیاری  افزایش  نیز در منطقه  امنیت  دستفروشان، 

جیب بری و نیز کاهش یافته است.
بیات در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا با مافیاها و لیدرهایی که گفته 
می شود در دستفروشی فعال هستند نیز برخورد شده است، گفت: طرح ما برای 
ساماندهی دستفروشان واقعی است. بنابراین در همین راستا نیز تعدادی از لیدرها و 
مافیاهایی که در بخش دستفروشی فعال بودند شناسایی شده و از طریق پلیس امنیت 

و پلیس اماکن احضار شده و با آنان برخورد قضائی نیز صورت گرفته است.

برابر  گفت:  پرورش  و  آموزش  ابتدایی  آموزش  معاون 
بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و راهبرد سند تحول 
پیک،  قالب  در  نوروزی  تکلیف  هرگونه  ارائه  بنیادین، 

تکلیف، درس نامه و سایر موارد ممنوع است.
و  آموزش  وزارت  افزود:  اللهی  بیت  ایرج  ایسنا،  گزارش  به 
پرورش با نگرشی تحول گرا در امر کیفیت بخشی به آموزش 
در مدارس با حذف تکالیف غیرضروری، طرح های نوینی را 
دنبال می کند که بازده آن در جذابیت یادگیری دروس و ارتقاء 

کیفیت آموزشی بسیار موثر است.
قالب  در  خوانی  داستان  و  نویسی  داستان  فعالیت  وی، 
طرح عید و داستان برای دانش آموزان ابتدایی را از اهم این 
راهبردها دانست و عنوان کرد: این شیوه نامه و جزییات طرح 

به مدارس ابالغ شده است.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره 
یادآور شد:  مدارس  در  داستان  و  عید  اجرای طرح  نحوه   به 
دانش آموزان به انتخاب خودشان فقط یکی از فعالیت های سه 
گانه )داستان خوانی، داستان نویسی یا داستان گویی( را انجام 
می دهند و هیچ تقسیم بندی برای انجام فعالیت ها و یا اجبار 

به انتخاب یکی از فعالیت ها در کار نیست.
در  آنها  خانواده های  و  آموزان  دانش  اللهی،  بیت  گفته  به 
صورت انتخاب فعالیت داستان خوانی، در انتخاب کتاب مورد 
به هیچ عنوان  آزادی عمل دارند و  برای خالصه کردن  نظر 

نباید مجبور به خرید کتاب خاصی شوند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان همچنین 

کتاب  انتخاب  در  می توانند  مدیران  و  آموزگاران  شد:  یادآور 
مناسب فقط راهنمایی الزم را داشته باشند.

این طرح،  از  پشتیبانی  و  تبیینی  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
گفت: مدیران مدارس و روسای آموزش و پرورش می توانند از 
ظرفیت سایر دستگاه ها و سازمان ها و یا افراد خیر برای تامین 
کتاب داستان به صورت رایگان برای دانش آموزان در مناطق 
کمتر برخوردار استفاده کنند و اخذ هر گونه وجه در این شیوه 

نامه ممنوع است.
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت انس دانش آموزان با کتاب، 
ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت مهارت های نوشتن و خالقیت و 
مهارت های گفتاری و ابراز وجود و انتقال غیر مستقیم پیام های 
تربیتی از طریق داستان، مدیران مدارس و روسای مناطق و 
همکاران آموزش ابتدایی باید از همه ظرفیت های محلی در 

اجرای این مهم بهره گیرند.
وی با تاکید بر اینکه همه دانش آموزان در این طرح باید به 
خاطر اجرای فعالیت های عید و داستان مورد توجه قرار گیرند 
و به کار آنها بازخورد داده شود، خاطرنشان کرد: تشویق برای 
انجام فعالیت، ارائه نقاط قوت و ارائه نقاط قابل بهبود هریک از 

فعالیت ها در شمار بازخوردهای این طرح است.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان ادامه داد: در 
کالس های درس و در فعالیت های فوق برنامه و در برنامه های ویژه 
مدرسه، فعالیت های انجام شده دانش آموزان باید ارائه و در هفته 
بزرگداشت مقام معلم در هر مدرسه، نمایشگاهی از فعالیت های 

دانش آموزان در طرح عید و داستان برگزار شود.

بیت اللهی با اشاره به اینکه ایجاد هر گونه فضای رقابتی و 
رتبه بندی آثار ممنوع است، بیان کرد: دانش آموز می تواند با 
توجه به عالقه و رغبت خود در هر موضوع دلخواه، داستانی 
را با دستخط خود بنویسد و در صورت عالقه و متناسب با آن 

نقاشی هایی را هم ترسیم کند.

وی در پایان گفت: دانش آموز می تواند گزارش سفر عید 
خود را به صورت مصور یا غیر مصور با دستخط خود بنویسد 
و همچنین می تواند پای قصه مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها و 
یا سایر افراد بنشیند و ضمن شنیدن قصه، آن را با دستخط 

خودش در قالب کتاب داستان باز آفرینی کند.

ممنوعیت تکلیف نوروزی برای مدارس ابتدایی


