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خبر ويژه

عضو سابق شوراي شهر تهران با اشاره به عدم اجراي پروژههاي عمراني در طي  ۶ماه گذشته در شهر ،گفت :در اين مدت هيچ پروژه جديدي انجام نشده است و با اين روند اميدي به سال آينده
هم نيست.ابوالفضل قناعتي در گفتوگو با تسنيم ،با انتقاد نسبت به عدم تحقق وعدههاي داده شده توسط شهرداري تهران درباره کاهش تراکم فروشي در اين باره افزود 3500 :ميليارد تومان بودجه
شهرداري در سال  97از محل فروش تراکم صورت گرفته است .خود شهرداري تهران  3800ميليارد تومان براي فروش تراکمها در نظر گرفته بود که با حذف  300ميليارد تومان توسط شوراي
شهر نهايتا  3500ميليارد تصويب شد .در واقع شهردار جديد برخالف وعدهها و شعارهايي که پيش از حضور در مسند مديريت شهري ميداده خود به دنبال تراکم فروشي براي رتق و فتق امور
شهري است وي که در گذشته خود منتقد اصلي تراکم فروشي بوده چه شده است که حاال از همان شيوه و شايد شديد تر از گذشته عمل نموده است.
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يک ميليون نفر پشتنوبت دريافت خدمات بهزيستي

اخبار

آغاز بازرسيهاي بهداشتي
از  ۱۵اسفندماه

رئيس اداره بهداشت مواد غذايي و بهسازي
اماکن عموميمرکز ســامت محيط و کار
وزارت بهداشت با بيان اينکه در سال گذشته
ي ويژه نوروز  195هزار
در برنامههاي بازرس 
مورد شــکايت از طرف مردم اعالم شــد،
گفت :به بيش از  90درصد از اين شکايتها
رسيدگي شــده اســت.به گزارش فارس،
سيدرضا غالميگفت :در بازرسيهاي امسال
سعي شده است که از اتحاديهها و اصناف در
نظارتها کمک بيشتري گرفته شود ضمن
اينکه ما با اســتفاده از تجهيزات پرتابل به
نظارت از اين اماکــن خواهيم پرداخت .در
سال گذشته ميزان استفاده از اين تجهيزات
 12.5درصد بوده که با توسعه آنها اين رقم
در ســال جاري به  30درصد رسيده است.
رئيس اداره بهداشت مواد غذايي و بهسازي
اماکن عموميمرکز ســامت محيط و کار
وزارت بهداشت ،گفت :از اين تجهيزات براي
کنترل مواد غذايي ،کنترل دما ،بررسي روغن
مورد استفاده شــده در فستفودها استفاده
خواهد شــد .وي با بيان اينکه نظارتها از
 15اسفند ماه آغاز خواهد شد ،گفت :در اين
فاصله زماني تا آغاز عيد نوروز بازرســيها
از اماکني مانند عمدهفروشيها ،قناديها و
مراکزي که از اکنــون فعاليت خود را آغاز
کردهاند صــورت خواهد گرفت و ما بايد به
موضوع پيشگيري نيز توجه داشته باشيم.
پرداخت حق بيمه ۳۰۰هزار زن
سرپرست خانوار توسط کميته امداد

کميته امداد حق بيمه تأمين اجتماعي ۳۰۰
هزار زن سرپرســت خانوار تحت حمايت را
پرداخت ميکند.به گزارش تســنيم  ،سيد
پرويز فتــاح ،رئيس کميته امداد با تأکيد بر
اينکه فقرزدايي بهطور سنتي جوابگو نيست
گفت :بايد با نگاه اصولي و برنامهريزيشده با
فقر مبارزه کرد.وي با اشاره به اينکه هماکنون
 300هزار زن سرپرست خانوار تحت حمايت
از خدمات بيمه تأميــن اجتماعي بهرهمند
هســتند افزود :در بودجه سال  97بيش از
 230ميليارد تومان براي بيمه تکميلي زنان
سرپرست خانوار تحت حمايت کميته امداد و
سازمان بهزيستي اختصاصيافته است.وي
با اعالم اينکه دريافتي ايتام تحت حمايت
ک مالي حاميان ،ميانگين  145هزار
از کم 
تومان در ماه است گفت :حاميان تهراني با
پرداخت ميانگيــن  320هزار تومان در ماه
بيشترين کمک را به فرزندان معنوي خود
ميکنند.
اعطاي وام  ۲۰ميليون توماني
اشتغال به مددجويان بهزيستي

مشاور رئيس ســازمان بهزيستي کشور در
امور بانــوان و خانواده ،از اعطــاي وام ۲۰
ميليون توماني ويژه اشتغالزايي ،به مددجويان
تحت پوشش خبر داد.فاطمه عباسي ،مشاور
رئيس سازمان بهزيستي کشور در امور بانوان
و خانواده ،در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران
جوان؛اظهار کرد :به تمام مددجويان داراي
مهارت تحت پوشش ســازمان بهزيستي
کشور ،وام اشتغالزايي ۲۰ميليون توماني اعطا
ميشــود.وي در ادامه با تاکيد بر ضرورت
پشت سر گذاشتن فرآيند آماده سازي شغلي
مددجويان متقاضي وام اشتغالزايي ،تصريح
کرد :مددجويان فوق پس از طي فرايند آماده
سازي شغلي ،براي دريافت وام  ۲۰ميليون
توماني به بانکهاي طرف قرارداد با سارمان
بهزيستي کشور معرفي ميشوند.

رئيس سازمان بهزيستي کشور با اشاره به برطرف شدن ايرادات مطرح شده از سوي شوراي
نگهبان گفت :اين اشکاالت با حضور دبير شوراي نگهبان برطرف و اليحه تا پايان سال در
مجلس به تصويب وبخشي از آن در سال  ۹۷اجرا خواهد شد.انوشيروان محسني بندپي در
گفتوگو با تسنيم اظهار کرد :پس از تصويب اين اليحه در مجلس و ارسال آن به شوراي
نگهبان و در ادامه اعالم ايرادات از سوي شوراي نگهبان ،اين ايرادات با حضور دبير شوراي
نگهبان بررســي شده و به هيئت رئيسه مجلس تقديم شده تا ما بتوانيم تا پايان سال اين
قانون را در مجلس شوراي اسالميبه تصويب برسانيم.

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي کشور با اشاره به بيش از يک ميليون پشت نوبتي
در سازمان بهزيستي کشور براي دريافت خدمات مختلف از وجود بيش از  ۱۵۰هزار معلول
پشت نوبت دريافت مستمري خبر داد.حسين نحوي نژاد در گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينکه
تعداد زيادي از افراد در مراکز توان بخشي معلوالن حضور دارند که به آنها يارانه پرداخت
نشــده است گفت :در حال حاضر مبلغ يارانهها با توجه به نرخ تورم تعيين نميشوند .اين
درحاليســت که ما بايد قيمت تمام شــده خدمات را براي تعيين ميزان يارانه لحاظ کنيم
چراکه بسياري از اين خانوادهها نميتوانند هزينه مابقي خدمات را پرداخت کنند.

حمام خون در آبگيرهاي
دشت آزادگان

فعاالن محيط زيســت خوزستان ،تصاوير
دلخراش را در اختيار تســنيم قــرار دادهاند
که جانکنــدن پرندگان ســربريده را در
آبهاي خونآلود آبگير امالدبس در فاصله
سه کيلومتري پاسگاه محيط باني ميشداغ
شهرستان دشت آزادگان به نمايش ميگذارد.
به گزارش تسنيم ،اين پرندگان در محميهاي
که صيادان در آبگير امالدبس ايجاد کردهاند
گرفتار شده و برخي از آنها توسط متخلفان
سربريده شدهاند تا به دو شکل زنده و مرده
در بازار عرضه شــوند .محميه به دامهايي
بزرگ براي صيد جمعيتي گسترده از پرندگان
اتالق ميشود.به گفته فعاالن محيط زيست،
در سال جاري ،آبگير امالدبس از آغاز فصل
سرما توسط ســودجويان متخلف به يک
محميه براي شکار پرندگان مهاجر تبديل
شده و گونههايي چون فيلوش ،اردک کله
سبز ،خوتکا ،غاز خاکستري ،تنجه ،آنقوت و
چنگر را به کام مرگ کشيده است .پرندگاني
که در ســه کيلومتري پاسگاه محيطباني
ميشداغ به صورت غيرقانوني صيد شده و در
بازار کيان اهواز ،به صورت غيرقانوني و البته
غيربهداشتي عرضه ميشوند.

تصويب اليحه حمايت از حقوق معلوالن تا پايان سال در مجلس

قانبيلي از اکثر طرحهاي ايراد دار شوراي شهر انتقاد كرد

اخبار

کل طرح ترافيک جديد زير سوال
ِ
گــروه اجتماعی :عضــو هيئت تطبيق
مصوبات شــوراي شــهر تهران گفت :
طرح ترافيک جديد زير ســوال است و
تصويب آن به امســال نميرسد .در اين
راســتا رئیس پلیس راهــور تهران هم
تاكيد كرد  :طــرح ترافیک جدید برای
خبرنگاران عادالنه نیست.
محمــد قانبيلي ،عضــو هيئت تطبيق
مصوبات شــوراي شــهر تهران که بر
مصوبات شــوراي شــهرپيش از ابالغ
نظارت ميکند با اشــاره بــه اعتراض
فرمانداري به طرح ترافيک جديد در جمع
خبرنگاران گفت :اگرچه اسم خبرنگاران
را در ابالغيه نياوردهايم ،اما اينکه سهميه
خبرنگاران را به حداقل رســاندند ،مورد
اعتراض ما نيز هســت .يــک درصد از
 103هزار سهميه ويژه را به خبرنگاران
اختصــاص دادهاند که عددي نزديک به
هزار عدد ميشــود و ســوال اين است؛
شهرداري ميخواهد اين هزار عدد را به
چه کسي بدهد؟ از آنها پرسيديم که آيا
ميخواهيد خبرنگاران را فريب دهيد؟ من
به صراحت ميگويم اکثر عزيزاني که در
شوراي شهر تهران هســتند ،متاسفانه
نسبت به قوانين شوراها اشراف ندارند.
نماينده اســتان تهران در شوراي عالي
استانها با اشاره به مواردي که در ابالغيه
فرمانداري ذکر شــده است در پاسخ به
ســوال ايلنا درباره تصويب اصل طرح
در شــوراي عالي ترافيک گفت :برخي
از اعضاي شــوراي شهر اذعان ميکند
از آنجايي که شوراي عالي ترافيک اين
طرح را تاييد و تصويب کرده است کميته
انطباق نميتواند روي آن نظري بدهد،
اما همه طرح زير سوال است .مصوبات
شورا براساس قانون بايد در کميته انطباق
بررسي شوند .طرح به کميته انطباق آمده
و کلي ايــراد دارد.وي افزود :همين که
ميخواهنــد براي طــرح زوج و فرد نيز
از مردم پــول بگيرند يــک طرح جدا
ميخواهد .بايد در ابتدا شهرداري يا شورا
در قالب يــک طرح يا اليحه ،مصوبه و
مجوز را از شورا ميگرفت که ميخواهد

سردار مهماندار  :طرح ترافیک جدید برای خبرنگاران عادالنه نیست

ورود سامانه بارشي جديد به کشور

براي دوره قبل اســت اما از اواخر برج 9
سال گذشته اين رويه تغيير کرده است.
االن که به عنوان عضو شــوراي عالي
استانها در اين کميته حضور دارم مواردي
از سوي شورا به کميته ارسال ميشود که
ما نميتوانيم از طرح و مصوبه در کميته
انطباق دفاع کنيم .دوســتان شورايي ما
در قوانين شورا با وجود آنکه انسانهاي
فرهيختــه و توانمنــدي در حوزههاي
فعاليتي خود هستند اما تسلط ندارند.
طرح ترافیک جدید برای خبرنگاران
عادالنه نیست

براي ورود به محــدوده زوج و فرد هم
عــوارض دريافت کند و پس از تصويب
در شوراي شهر به کميته انطباق ميآمد،
اما طــرح را در دل طرح ترافيک جديد
جا دادهاند ،چرا که متاسفانه سواد قانوني
شورايي را ندارند.

در اصــل اين طرح هــم ايراد وجود
دارد

او در پاســخ به اين ســوال که شوراي
عالي ترافيک کشور نهاد باالدست است
و شوراي شهر فقط قيمتگذاري کرده
است ،گفت :شوراي ترافيک هيچ ربطي
به هيئت تطبيق و مصوبات شوراي شهر
ندارد .در اصل اين طرح هم ايراد وجود
دارد .به نظر مــن تصويب اين طرح به
امسال نميرسد و اگر ايرادات رفع نشود
به هيات حل اختالف خواهد رفت و آنها
هم نظر هيئت تطبيق مصوبات شوراي
شــهر تهران را خواهد پذيرفت ،چراکه
اشــکال قانوني اســت .بايد قبل از 15
بهمن ماه مصوبه ميگرفتند.
عضو شــوراي عالي استانها با انتقاد به
عملکرد اعضاي شوراي شهر ادامه داد:
متاســفانه شــورا روي قوانين اشرافيت
ندارند ،حاال مقصر دبيرخانه ،عضو شورا،

مشاور و يا کارشناس هر فرد ديگري که
باشــد مشخص اســت که روي قوانين
اشــراف ندارند و اکثر طرحهايي که از
شوراي شهر ميآيد ايراد دارد و اين براي
شــورا زشت است .شــورا امالقراي يک
کشور وقتي طرح ميفرستد مني که در
هيئت تطبيق کار ميکنم نبايد بتوانم به
آســاني از آن ايراد بگيرم ،اما هر چه به
فرمانداري ميآيد ايراد دارد.
اشکال قانوني است

قانبيلي با تاکيد بر اينکه اين ايرادات فقط
به طرح ترافيک باز نميگردد به مصوبه
رد شده شورا در رابطه با اختصاص مکاني
براي تجمعات هم اشــاره کرد و گفت:
بحث سياسي و امنيتي به شوراي تامين
باز ميگردد نه شوراي شهر و اصال شوراي
شهر نبايد در آن ورود ميکرد ،چرا شأن
خود را زير ســوال ميبرد؟ چرا شورا خود
را کوچک کرد تا در کميته انطباق نماينده
قضائي ايــراد بگيرد و من که عضوي از
شورا هستم و بايد از آن دفاع کنم مجبور
شوم سرم را پايين بيندازم؛ چراکه حرفي
براي گفتن ندارم و اشکال قانوني است.
او با تاکيد بر اينکــه پيش از تصويب و
در فرآيند تصويب ســعي داشــته است

اشــکاالت قانوني و حقوقي را به گوش
اعضاي شورا برساند ،گفت :تمام بحثها
و ايرادات قانوني را برايشان فرستاديم اما
گوش نکردند.اين عضو کميته انطباق در
واکنش به اين سوال که چرا فرمانداري
و کميته انطباق در دوره مديريت شهري
گذشــته به مصوباتي همچون برجباغها
و واگــذاري امالک اعتــراض نکرده و
موجبات شهر فروشــي و نابودي باغات
را فراهم کرده است ،گفت :کميته انطباق
فقط يک سال است که ايجاد شده است.
از اواخــر برج  9يا  10ســال  95کميته
انطبــاق به روش جديــد که در مجلس
مصوب شد شروع به کار کرد و از همان
دوران بود که يک نماينده شوراي استان
و عضــو قضائي و فرماندار هم در کميته
حضور دارند .قبال به اين صورت نبود در
گذشته رياست آن به عهده فرماندار بود و
با يک سري از معاونين نشسته و خودشان
تصميم ميگرفتند و خودشان مصوبات را
بررسي ميکردند ،اما االن مجلس آن را
قانونمند کرده اســت .نميخواهم ايراد
بگيرم اما گاها ميديديم هر آنچه را که
ميخواســتند تصويب کنند را در نهايت
تصويب ميکردند.وي ادامه داد :اما اين

سردار مهماندارهم درباره طرح ترافیک
جدید گفت :این شرایط یک محدودیتی
برای خبرنگاران و رســانه ها ایجاد می
کند و این با شعار طرح ترافیک جدید که
«ایجــاد عدالت برای همه و از بین بردن
رانت» اســت ،فاصله دارد .رئیس پلیس
راهــور تهران در گفت و گو با عصرایران
خاطر نشــان کرد :هرچند کــه دریافت
عوارض در حــوزه تصمیم گیری پلیس
نیســت ،ولی به نظرم فردی باید هزینه
ورود بــه طرح ترافیــک را پرداخت کند
که انجام وظیفه ،ماموریت و یا رسالتی بر
دوشــش نبوده و با ورود به این منطقه از
امکانات خاص و یا امتیاز اقتصادی بهره
مند نشود.
افتتاح حســاب شــهروندي براي
ثبتنام طرح ترافيک جديد

مديرعامل ســازمان فناوري اطالعات
شــهرداري تهــران گفت :شــهروندان
بايد براي طرح جديد ترافيک ،حســاب
شهروندي افتتاح کنند ،اين حساب فقط
مالي نيست بلکه بايد شهروندان پروفايل
خود را تکميل و قبل از پايان سال ثبتنام
خود را انجام دهند.محمد فرجود با اشاره
به اينکه ســرويسهاي مختلفي در اين
سامانه در نظر گرفته شده ،گفت :حساب
مالي شــهروندي هم در اين سامانه در
نظر گرفته شده به طوري که شهروندان
ميتوانند بــراي خريد کارت بليط مترو،
اتوبوس و غيره از اين حســاب استفاده
کنند.

وزير کشور:آغاز نوسازي ناوگان فرسوده اتوبوسها

شهرداريها ضعف ساختاري دارند
وزير کشــور گفت :شــهرداريها دچار اشکاالت
ساختاري هستند و قوانين و مقررات مربوط به آنها
به روز نشده است.به گزارش مهر ،عبدالرضا رحماني
فضلي در مراسم آغاز طرح نوسازي ناوگان حمل و
نقل عموميبار و مسافر شهري گفت :رييس جمهور
شخصا نوسازي و حمل و نقل عموميرا پيگيري
ميکند و خودروســازان نيز بايد همت کنند و اين
موضوعــات را پيگيري کنند تا توليد در داخل را با
مشارکت بخش خارجي تقويت کنيم.وي با اشاره به
اينکه شهرداريها دچار اشکاالت ساختاري هستند
و قوانين و مقررات مربوط به آنها به روز نشده اند،
گفت :از نظر نيروي انساني ،حدود  ۴برابر ظرفيت

مورد نياز نيرو دارند و  ۷۰تا  ۸۰درصد بودجه صرف
پرداخت امور جاري ميشود که مصلحت نيست و
سوال اين اســت که کدام شهرداري ميتواند با ۴
برابر جمعيت حقوق بدهد و بايد فکري در اين زمينه
شود.وزير کشــور ادامه داد :درآمد شهرداري عمدتا
صدور پروانه بود ،اما امروز وضعيت ســاخت و ساز
و ساختمان ،رونق مناسبي ندارد و نميتواند تامين
درآمد کند .البته آن زمان ه م روش اخذ درآمد مطلوب
نبود.رحماني فضلي با بيان اينکه در حال بررســي
درآمدهاي پايدار در دولت هستيم و مراحل آخرش را
طي ميکند ،افزود :اميد است بتوانيم درآمد مناسب و
پايداري را براي شهرداريها ايجاد کنيم هرچند که
آسان نيست.وي با اشاره به اينکه مديريت يکپارچه

شهرداري در کميسيون کالنشهرها چندين بار بحث
شده اســت ،گفت :الگو و مدل جهاني اداره کشور
در ســطح وسيع و خوب ،مبتني بر توزيع واگذاري
مسوليتهاســت .کار بايد در نظام دموکراسي به
دست مردم انجام شود ،و برخي تعصبات و رسوبات
فکري که قدرت را در حجيم بودن سيستم ميداند،
غلط است.رحماني فضلي افزود :قطعا شهرداريها
بايد آمادگي واگذاري مســئوليتها را داشته باشند
و اليحهاي که به مجلــس ميدهيم براي ايجاد
همين آمادگي است .پيشنهاد دادهايم که به تناسب
در شــهرداريهايي که اين آمادگــي وجود دارد،
واگذاري صورت گيرد که الگوسازي شود و در بقيه
شهرداريها اين امادگي نيز ايجاد شود.وي با بيان

حذف پيکهاي نــوروزي که
کارآمــدي الزم را در تأميــن
اهــداف آموزشــي نداشــت و
جايگزيني آن با داستانخواني
و روايتگــري دانشآمــوزان،
اقداميمثبت اســت که اگر به
تکليفــي قالبي تبديل نشــود،
به رشــد خالقيت دانشآموزان
کمک خواهــد کرد .به گزارش
فارس ،پيک نــوروزي يا پيک
شادي از سالهاي دور در نظام
آموزشي کشــور وجود داشت و
کارکرد آن تالش براي کاهش
فاصلــه دانشآموز بــا فضاي
آمــوزش و تثبيــت و تعميــق
آموختههــاي دانشآموزان در
ايام تعطيالت دو هفتهاي عيد
نوروز بــود اما با تلنبار شــدن
تماريــن پيک نــوروزي براي
روزهاي آخر تعطيالت و انجام
آن با کمــک والديــن ،نهايت ًا
هيچ يک از اهداف تعيين شده

اينکه اميدواريم طرح رييس جمهور درباره نوسازي
بافتهاي فرسوده را با سرعت پيش ببريم ،گفت:
وزارت کشور در اين زمينه قبول مسئوليت کرده و
نوسازي بافتهاي فرسوده ميتواند بخش ساختمان
را به حرکت در بياورد.

حذف پيکهاي ناکارآمد و داستاننويسي دبستانيها

افزود :داستاننويســي خالقيت
دانشآمــوز را افزايش ميدهد
و اگر مثــل پيکهاي نوروزي
جنبه قالبي پيدا نکند و خالقانه
ادامــه پيدا کند ،جايگزين پيک
نوروزي شدن آن مفيد است و
ميتواند به تفريحات ضمن عيد
نوروز هم جهت بدهد.

داستان توســط دانشآموزان و
به انتخاب آنهــا انجام خواهد
شد.اين روش با توجه به پايين
بودن ســرانه مطالعــه کتاب
در کشــور و اهميت نوشــتن
و توصيف کــردن در پرورش
خالقيــت دانشآموزان در نگاه
اول طرحــي خــوب ارزيابــي
ميشــود .داســتان نويسي به
شــرط تکليف قالبي نشدن به
رشد خالقيت کمک ميکند

ابوالقاســم جامهبزرگ مديرکل
اســبق آموزش ابتدايي وزارت
آموزش و پرورش با بيان اينکه
پيکهاي نوروزي به تدريج به
تکاليفي تبديل شد که شادي را
از دانشآمــوزان گرفت ،اظهار
داشت :حذف اين پيکها اقدام
خوبــي ارزيابي ميشــود زيرا
نــه تنها جنبــه يادگيري براي
دانشآموز نداشت بلکه از اهداف
اوليه خود هم دور شده بود.وي

سواريها در بهمن ماه بيشترين
تصادفات برون شهري را داشتند

رئيس مرکــز اطالعات و کنترل ترافيک
پليس راهور ناجا ميگويد ســواريها با
 ۶۳درصد بيشترين تصادفات برونشهري
بهمن مــاه را به خود اختصــاص دادند.
به گزارش پليس ،ســرهنگ نادر رحماني
با اشاره به اينکه ســواريها با  ۶۳درصد
بيشترين تصادفات برونشهري بهمن ماه
را به خود اختصاص دادند ،گفت :در بهمن
ماه پس از سواريها ،بيشترين تصادفات با
 ۱۳درصد متعلق به موتورسيکلتها بوده
است.وي افزود :در عين حال وانت بارها و
کاميونها نيز با نقش  ۱۱درصدي در رتبه
بعدي قرار دارند و کمترين سهم تصادفات
جادهاي بهمن ماه با حدود  ۲درصد متعلق
به ناوگان مسافربري عمومياست.
آغاز رزرو اينترنتي
اسکان نوروزي فرهنگيان

آيا دانشآموزان کتابخوانتر ميشوند؟

آموزشــي از توزيع اين پيکها
محقق نميشــد و عــاوه بر
هزينهبر بودن اين کار تنها يک
خاطره بــد از پيک نوروزي در
ذهن دانشآموز نقش ميبست.
سالها گذشت پيکها کوچک
شــدند و به مناطق و مدارس
واگــذار شــدند امــا همچنان
کارايي آموزشي آنها زير سؤال
بــود و متخصصــان آموزش
و پــرورش بــه دنبــال يافتن
جايگزينــي مناســب براي آن
بودند.اين اتفاق امســال افتاد و
بنابر اعــام رضوان حکيمزاده
معــاون آمــوزش ابتدايي وزير
آموزش و پرورش ،قرار اســت
داستاننويســي جايگزين پيک
نوروزي در دبستانهاي کشور
شــود.اين فعاليت نــوروزي در
سه قالب شامل خواندن کتاب
داســتان و تهيه خالصه کتاب،
روايت داســتان و نوشتن يک

مديرکل پيشبيني و هشدار سريع سازمان
هواشناســي گفت :از ظهر دوشــنبه (۷
اسفندماه) سامانه بارشي جديدي مجددا از
سمت شــمال غرب و غرب وارد کشور و
سبب بارش باران و در برخي نقاط رعد و
برق ،وزش باد و در مناطق سردسير بارش
برف ميشــود.احد وظيفــه در گفتوگو
با ايســنا افزود :سامانه بارشي فعال روي
کشــور تا ظهر  6اسفند ماه به جز شمال
غرب در ساير مناطق کشور ادامه مييابد و
از بعد از ظهر اين روزبا عبور اين سامانه از
نيمه غربي کشور عمده فعاليت آن در نيمه
شــرقي ،نواحي مرکزي و جنوبي خواهد
بود.به گفته وي اين ســامانه روز دوشنبه
( ۷اسفند ماه) در شــرق ،جنوب شرق و
بخشهايي از شمال شرق فعاليت ميکند
و به تدريج از کشور خارج ميشود.وظيفه
در پايان درباره وضعيت جوي تهران اظهار
کرد :آســمان پايتخت روز یکشنبه ابري
همراه با مه صبحگاهي در بعضي ساعات
بارش بــاران و وزش باد و در بعد از ظهر
کاهش ابر و به تدريج افزايش باد با بيشينه
و کمينه دماي  ۱۲و  ۳درجه ســانتيگراد
پيشبيني ميشود .آسمان تهران دوشنبه
( ۷اســفند ماه) کميابري گاهي همراه با
وزش باد در بعد از ظهر همراه با افزايش ابر
خواهد بود و بيشترين و کمترين دماي اين
روز به  ۱۴و  ۷درجه سانتيگراد ميرسد.

داستاننويســي نــوروزي
دانشآموزان به رشــد سرانه
مطالعه کشور کمک ميکند

حميدرضا شــاهآبادي مديرعامل
انتشارات مدرسه با مفيد ارزيابي
کــردن حذف پيک نــوروزي و
داستاننويســي و داستانخواني
دانشآمــوزان ابتدايــي در ايام
نوروز اظهار داشت :چه رونويسي
ســهباره از کتب درسي که زمان
ما اتفاق ميافتاد و چه پيکهاي
شــادي که ايام نوروز را به کام
دانشآمــوزان تلــخ ميکــرد،
هيچکدام اهداف آموزشــي مورد

نظر را تأمين نميکرد.وي افزود:
داستان نويســي و کتابخواني
توســط دانشآموزان دبســتاني
عالوه بر کمک به رشــد سرانه
مطالعه در کشور به رشد خالقيت
دانشآمــوزان نيز کمک خواهد
کرد.مدير عامل انتشارات مدرسه
خاطر نشان کرد :ما براي تأمين
کتب مورد نيــاز اين طرح اعالم
آمادگي کرديم اما وزارت آموزش
و پرورش مدارس و دانشآموزان
را در انتخاب کتاب آزاد گذاشــته
است و هيچ اجباري در اين حوزه
وجود ندارد.بر اساس اين گزارش،
اميد است اين طرح توسط آموزش
و پرورش و خانوادهها جدي گرفته
شود و اولياي دانشآموزان با توجه
به اهداف در نظر گرفته شده براي
اين طرح با فراهم آوردن فضاي
الزم ،بــه فرزندان خــود براي
کتابخوان شدن و رشد خالقيت
آنها کمک کنند.

مديرکل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش
و پــرورش از آغــاز رزرو اينترنتي مراکز
اســکان نوروزي فرهنگيان خبــر داد و
شرايط اسکان در نوروز  ۹۷را تشريح کرد.
گودرز کريميفر در گفت وگو با تســنيم،
درباره شرايط اسکان نوروزي فرهنگيان
اظهار کرد :شــرايط و تعرفه فرهنگيان را
يک ريال افزايش نداديم ،اما براي مشاغل
آزاد و ساير مشاغل لشکري و کشوري به
جز آموزش و پرورش  10درصد افزايش
قيمت داريم و براي فرهنگيان همان تعرفه
سال گذشته اســت.وي افزود :از چهارم
اسفند سايت به منظور رزرو مراکز اسکان
نوروزي فعال اســت ولي از  28اسفند ماه
پذيرش رسميشروع ميشود که در 707
پايگاه سراسر کشور پذيرش داريم.
افزايش سرويس دهي در خطوط ۲و
 ۴متروي تهران در روزهاي پاياني سال

مدير عامل شرکت بهره برداري متروي
تهــران و حومــه گفت :در مــاه پاياني
ســال ،روزانه  ۱۰حرکت مســافري به
خط  ۲متروي تهران افزوده شــده است
ضمن آنکــه در خط چهار  ۱۴حرکت در
روزهاي عادي و  ۱۰حرکت در روزهاي
پنجشنبه بيش از گذشته انجام ميشود.به
گزارش تسنيم ،فرنوش نوبخت با تأکيد
بر اســتفاده حداکثري از توان مترو براي
سرويسدهي مناسب به مسافران در ماه
پاياني سال ،اظهار کرد :با نزديک شدن
ايام نوروز سفرهاي درون شهري افزايش
پيدا ميکند و شرکت بهره برداري متروي
تهران و حومه از ابتداي اسفند به منظور
رفاه حال شهروندان و مسافران ،در خطوط
يک و دو فاصله حرکت قطارها را از  4و
نيم دقيقه به  4دقيقه کاهش داد.

