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گروه اجتماعي| »در نوروز 92 مش��ق سنگين و پيك 
نوروزي نداريم و اين برنامه اي اس��ت كه بنده اعالم كردم؛ 
حال اگر بعضي ه��ا كاتوليك تر از پاپ ش��وند و بخواهند 
بگويند خيل��ي درس آموزش داديم و موفق هس��تيم، به 
حساب وزير نيس��ت.« پيش از فرا رس��يدن آخرين نوروز 
دولت دهم، حميدرضا حاجي باباي��ي، وزير وقت آموزش 
و پرورش اعالم كرد كه پيك ن��وروزي ديگر باري بر دوش 
تعطيالت به��اري دانش آموزان نخواه��د بود، تصميمي 
كه سه سال قبل تر هم گرفته شده بود اما در عمل به اجرا 
درنيامد. از همان زمان تا امروز كه دولت ها و وزراي آموزش 

و پرورش و معاونان ابتدايي مختلفي آمده اند و رفته اند آن 
پيك شادي قديمي هر س��ال قرار بود كه حذف شود، كم 
شود، غيراجباري شود و باز به هر نوعي خودش را در برنامه 
تعطيالت نوروز دانش آموزان جا كرده است. حاال پيش از 
فرا رس��يدن اولين نوروز دولت دوازده��م، معاون ابتدايي 
آموزش و پرورش اعالم كرد كه قرار است كتاب داستان و 

قصه گويي جايگزين پيك نوروزي  شود. 
»امسال دستورالعملي تدوين شده است كه پيك نوروزي 
حذف خواهد ش��د و به جاي آن طرحي اجرا مي شود كه 
طي آن دانش آموزان را با داس��تان خواني، داس��تان گويي 

و داستان نويسي آش��تي بدهيم و محيطي ش��اد را براي 
كودكان ايجاد كنيم. بر اس��اس مصوبه اي كه از قبل اعالم 
شده استان ها حق توليد پيك نوروزي را ندارند.« رضوان 
حكيم زاده، معاون آموزش ابتدايي در نشست خبري روز 
گذشته خود گفت كه امسال دانش آموزان مي توانند كتاب 
بخوانند و آن را خالصه نويسي كنند يا اينكه روايتگر يك 
داس��تان يا خاطره باش��ند كه آن را با صداي خود ضبط 
كرده باش��ند يا در حين روايت داس��تان يا خاطره از خود 
فيلم بگيرند. به گفته او حتي دانش آموزان تشويق مي شوند 
كه به جاي هر يك از اين گزينه ها خودش��ان دست به كار 

شوند و داستان بنويسند: »ما قرار است امسال هفت و نيم 
ميليون داستان گو و داستان نويس داشته باشيم كه در آن 
خالقيت، مهارت هاي ديداري و ش��نيداري و خواندن در 

دانش آموزان تقويت   مي شود.«
حكيم زاده در جمع خبرنگاران گفت: »ما اينجا هس��تيم 
تا به  قول زنده ياد قيصر امين پور، ش��اعر خوب كشورمان 
بال هاي كودكان را باز كنيم. « او در مورد نياز دانش آموزاني 
كه درگير بازي هاي كامپيوتري و تلفن هاي همراه آنها را از 
دنياي كتاب خواندن فاصله انداخته صحبت كرد و اينكه در 
صورت برگزيدن خالصه نويسي يك كتاب از دانش آموزان 

گروه اجتماعي|  نشس��ت واكاوي نقش مداخالت 
حمايتي از كودكان در زلزله توس��ط انجمن حمايت از 
حقوق كودكان با همكاري فرهنگسراي ارسباران برگزار 
شد. در اين نشست فرشيد يزداني، مديرعامل انجمن 
حمايت از حقوق كودكان، محمدفريد لطيفي، معاون 
بازسازي و بازتواني سازمان مديريت بحران، فريد براتي 
سده، سرپرست ستاد مديريت بحران سازمان بهزيستي 
كش��ور، ش��اهين فتحي، معاون امداد و نجات سازمان 
هالل احمر كشور، نماينده رسانه هاي حاضر در منطقه 
زلزله زده و نمايندگاني از ساير رسانه ها حضور داشتند.  
انجمن حمايت از حقوق كودكان به عنوان نخس��تين 
س��ازمان فعال در حوزه حقوق كودكان در اين نشست 
با تكيه ب��ر تجربيات فعاليت هاي حمايت��ي به واكاوي 
نقش مداخالت حمايتي از ك��ودكان در زلزله پرداخته 
اس��ت.  محمدفريد لطيفي، معاون بازسازي و بازتواني 
س��ازمان مديريت بحران در تش��ريح فعاليت سازمان 
مطبوعش گفت: سازمان مديريت بحران طرح بازتواني 
را در پنج بعد از جمله بعد رواني دنبال مي كند. ما حلقه 
وصل سازمان هاي دولتي و NGOها هستيم. اگر اين 
مجموعه ها و تشكيالت دولتي ناهماهنگ عمل كنند 
مي توانند آفت هايي هم داشته باشند كه بايد مطرح شود. 
شاهين فتحي، معاون امداد و نجات سازمان هالل احمر 
كشور هم در گزارش مختصري از عملكرد هالل احمر 
گفت: ما هر روز هش��ت صبح از تمام استان هاي كشور 
گزارش حوادث مي گيريم. كرمانش��اه نمونه اي اس��ت 

كه بولد شد. قبل از بروز هر حادثه بايد براي شناسايي 
افراد تحت تاثير آسيب يعني سالمندان، مادران باردار، 
بيماران و كودكان اقدام كنيم. عمليات امداد به معني 
اسكان و تغذيه اضطراري است و چادر استاندارد اسكان 
اضطراري در كشورهاي جهان سوم براي حدود 45 روز 

اول است. 
همچنين فريد براتي سده، سرپرس��ت ستاد مديريت 
بحران سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اين نكته كه 
در ارايه خدمات به كودكان در بحران ها بايد مراقب بود 
كه كودكان دچار ضربه مضاعف نشوند، گفت: متاسفانه 
هم سيستم هاي دولتي و هم سيستم هاي غيردولتي به 
صورت غيرتخصصي و بدون آموزش و دانش كافي وارد 

موضوع شدند و اين خيلي وقت ها ضربه مضاعف بود. 
در ادامه اين نشست جليلي، نماينده رسانه هاي حاضر 
در منطقه و مدرس دانش��گاه به ضعف اطالع رس��اني 
س��ازمان هايي مث��ل ز زلزله هم��ه م��ردم چادرهاي 
هالل احمر را دريافت كرده بودند و اخبار دروغ كه جليلي 
از آنها با عنوان فيك نيوز ياد مي كند، باعث بي اعتباري و 

بي اعتمادي مردم به سيستم هالل احمر شده بود.  
لطيفي در ادامه پنل ل��زوم توجه ويژه ب��ه كودكان در 
قالب كارگروهي مج��زا را رد ك��رد و وظيفه مديريت 
بح��ران را پرداخت��ن به ام��ور كالن دانس��ت و گفت: 
كودكان ب��ه واس��طه آس��يب پذير بودن ش��ان خود 
 به خ��ود ج��زو اولويت هاي اين س��ازمان هس��تند و 

خواهند بود. 

زلزله كرمانشاه از منظر كارشناسان كودك

خواسته شود نام داستان، نويسنده و انتشارات را هم ذكر 
كنند تا هم مقدمات آشنايي با پژوهش را طي كنند و هم 
با مستندنويسي و امانتداري آشنا شوند. او همچنين اعالم 
كرد كه در مرحله اول دانش آموزان با توجه به اينكه براي 
همه گروه هاي سني كتاب هاي متعددي به چاپ رسيده 
است، در انتخاب كتاب آزاد هس��تند و البته قرار است كه 
فهرست هاي پيشنهادي هم به آنها ارايه شود: »با توجه به 
اينكه خانواده ها و مدارس نيز شريك اساسي طرح هستند 
مي توانند در اين زمينه كمك كنند. در دستورالعملي كه 
بزودي ارس��ال مي ش��ود توصيه هايي براي معلمان براي 

خبر حذف پيك هاي نوروزي پس 
از خبر ح��ذف آزمون هاي ورودي 
مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي 
ب��راي متوس��طه اول نويدبخش 
تغيي��رات مثب��ت در آم��وزش و 
پرورش كش��ور اس��ت چراكه هر 
دو اقدام از جوان��ب مختلف قابل 
دفاع اس��ت و حتي جاي نقد و گله مندي اس��ت كه چرا 
اين تصميمات دير گرفته شد؟ و چرا برخالف انتقادها و 
هشدارهاي كارشناسان س��ال ها بر اجراي آن پافشاري 

مي شد؟
در هر صورت اين اقدام وزارت آموزش و پرورش و اين خبر 
خوبي كه خانم حكيم زاده، معاون آم��وزش ابتدايي وزير 
مبني بر حذف پيك هاي نوروزي اعالم كرده اند را به فال 
نيك گرفته و در همين راس��تا چند نكته را مورد توجه و 

تاكيد قرار مي دهم. 
1( رويكرد محت��وا و برنامه هاي آموزش��ي و پرورش��ي 
مبتني بر حقوق ك��ودك يك رويكرد انسان دوس��تانه و 
اخالقي است كه متاسفانه هم از سوي خانواده ها و هم از 
سوي مدارس و نظام غيررسمي و رسمي تعليم و تربيت 
در كش��ور ما مورد كم توجهي قرار مي گي��رد و كمتر به 
اين مهم توجه مي ش��ود كه اين كودك تح��ت تعليم و 
تربيت ما يك وجود مس��تقل دارد و ما وظيفه داريم او را 
در مس��ير ضرورت هاي وجودي اش و براي آينده و براي 
خودش تحت آموزش و پرورش ق��رار دهيم نه اينكه او را 
فرصت و ابزاري بدانيم براي تحقق خواس��ت حاكميت و 
دولت و پدر و مادر و هر باليي را كه الزم اس��ت بر س��ر او 
بياوريم تا به خواس��ته هاي خود برس��يم. اي��ن رويكرد 
غيرحقوقي و غيراخالقي همواره توس��ط كارشناس��ان 
مورد نقد قرار گرفته اس��ت و اي��ن اق��دام را از اين جهت 
 كه در ذيل رويك��رد حقوقي و اخالق��ي مي گنجد قابل 

تحسين   مي دانم. 
2( تم��ام محتوا و برنامه هاي آموزش��ي و پرورش��ي بايد 
مبتني بر دنياي كودك تهيه و تدوين و اجرايي ش��ود تا 

اثرات مفيد و موثري در ابعاد وجودي كودك گذاش��ته و 
رشد و بلوغ همه جانبه او را ممكن سازد در غير اين صورت 
اقدامات مغاير با روانشناس��ي كودك و جامعه شناختي 
دنياي كودكان و برنامه هاي مغاير با اصول و دستاوردهاي 
علوم تربيتي، خروجي اش انسان هايي خواهد بود با رشد 
كاريكاتوري كه توان زيس��ت موفق ف��ردي و جمعي را 
نخواهند داش��ت و ربات گون��ه به انجام ام��وري خواهند 
پرداخت كه به آنها آموزش داده شده است و از اين لحاظ 
نيز تصميم معاونت آموزش ابتدايي براي حذف پيك هاي 
نوروزي كه تكاليفي مغاير با دنياي كودك و نامناس��ب با 
ايام نوروز بوده است را بايد تحس��ين كرد، بي ترديد اگر از 
كودكان در اين زمينه نظرخواهي مي ش��د با قاطعيت بر 
حذف آن راي مي دادند و اين يعني تحميل يك كار مغاير 
با دنياي كودكي بر كودكاني كه خود را اس��ير تصميمات 

خانه و مدرسه مي دانند. 
3- آموزش و پرورش تكليف محور و پرحجم با برنامه هاي 
متراكم بي ترديد دنياي كودك را محدود و ذهن و عواطف 
او را كليش��ه اي و خس��ته و غيرخالق مي كند و نشاط و 
ش��ادابي و پويايي و خالقيت را از او مي گيرد تصور اينكه 
كودك هرقدر دانش و اطالعات بيشتر كسب كند و هرقدر 
بيشتر درگير اين برنامه ها شود بهتر رشد و پرورش خواهد 
يافت يك تصور نادرست اس��ت چراكه كودك در فراغت 
ذهني و در لطافت رواني و در تحرك جسماني امكان رشد 
و بلوغ و شكوفايي همه جانبه را خواهد داشت. به عبارتي 
دنياي كودك دنياي بازي و ش��ادي است و هر آنچه رنگ 
بازي و شادي داشته باش��د با تمام وجود در ذهن و روان 
كودك رس��وخ خواهد كرد و هر آنچه غير آن باشد و بر او 
تحميل شود سركوب كننده اوست و سالمت ذهن و روان 
او را تهديد مي كند لذا از اي��ن منظر نيز حذف پيك هاي 
نوروزي قابل دفاع است و اميد است طرح هاي جايگزين 
مانند داس��تان خواني و داس��تان روايي و داستان نويسي 
بتواند به گونه اي اجرا ش��ود و مدرس��ه و خان��ه بتوانند 
هماهنگي الزم را داش��ته باش��ند تا يك فرصت تربيتي 

مناسب با دنياي كودك و مبتني بر حقوق او فراهم شود. 

»يادداش��ت هايي از تورنتو« تجربه هاي��ي از زندگي يك 
پزشك ايراني اس��ت كه عضو هيات علمي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران اس��ت و براي گذران فرصت مطالعاتي در 
تورنتو مستقر شده و از زندگي اش در اين شهر كشور كانادا 

اينجا    مي نويسد. 
    

ايميلي از كتابخانه محل مان به شرح زير داشتم: 
»جناب آقاي سالمتي. اين يك يادآوري محترمانه مبني 
بر آن اس��ت كه مهلت موارد زير ت��ا دو روز ديگر به اتمام 
مي رس��د. در صورتي كه تمايلي براي تمدي��د آنها داريد 
لطفا از طريق لينك موجود در اين نامه به صفحه مربوطه 

مراجعه يا با تلفن زير تماس حاصل كنيد.«
كتاب و سي دي هايي را كه گرفته بودم هنوز الزم داشتم 
لذا به صفحه اينترنتي مربوطه مراجعه و تمام اقالم را براي 
يك دوره زماني س��ه هفته اي ديگر تمدي��د كردم طبق 
ضوابط كتابخانه تا زماني كه امانات توس��ط فرد ديگري 
درخواست شوند ش��ما اجازه داريد تا به صورت نامحدود 

آنها را تمديد كنيد. 
كتابخانه ه��اي عمومي فراوان��ي در تورنتو وج��ود دارند 
و اس��تفاده از كتابخانه هاي عمومي براي س��اكنين كار 
شايعي است. در منطقه محل سكونت ما )ريچموند هيل( 
چهار كتابخانه وجود دارد؛ نزديك ترين آنها در يك هزار و 
700 متري جنوب و كتابخانه مركزي ريچموند هيل در 
2هزار و 700 متري ش��مال منزل ما قرار دارد با توجه به 
امكانات بيشتر كتابخانه مركزي ما معموال از آن استفاده 
مي كنيم. ساختمان 6 طبقه اي كه طبقه همكف آن متعلق 
به پذيرش، امانات، بخش كودكان، كافي ش��اپ و س��الن 
عمومي، طبقه اول آن اتاق جلس��ات، كالس ها و نمايش 
فيلم، طبقه دوم آن مخزن كت��اب، مجالت و قرائت خانه، 
طبقه س��وم آن بخش اداري و دو طبقه زيرين متعلق به 
پاركينگ عمومي و كاركنان است.  كتابخانه در زميني به 
مس��احت چند هزار متر داراي حياط بزرگي از درختان و 
پاركينگ خودروهاست. امكان استفاده رايگان از پاركينگ 
فضاي باز و پاركينگ مسقف از مزيت هاي اين كتابخانه 
است زيرا يكي از نكاتي كه در تورنتو بايد به آن توجه داشت 
مساله محدوديت هاي س��خت راهنمايي و رانندگي در 
پارك ماشين است. همچنين در ماه هاي سرد و پر بارش 
تورنتو استفاده از پاركينگ مسقف نعمت مضاعفي است. 
كتابخانه مركزي در تمام طول هفته باز است و فقط چند 

روز در سال همچون كريسمس يا روز شكرگزاري تعطيل 
اس��ت. صبح ها ح��دود 20-10 نفر از مراجع��ان جلوي 
ساختمان منتظر باز گشايي در كتابخانه هستند و همزمان 
تع��دادي از كار كنان در طبقات همكف يا دوم در مس��ير 

ورود مراجعان به انتظار شما ايستاده و سالم مي كنند.
كتابخانه مشتريان زيادي دارد و در آن واحد شما مي توانيد 
چند صد نفر را كه بخش عمده آنها در قرائت خانه مشغول 
به مطالعه هستند، مشاهده كنيد. برخالف كتابخانه هاي 
ما كه عموما پاتوق جوانان و مكاني ب��راي درس خواندن 
هستند سالمندان از مش��تريان پروپا قرص كتابخانه ها 
هستند جالب آن اس��ت كه برخي از اوقات افراد مسني را 
مشاهده مي كنيد كه به سختي راه مي روند اما به كتابخانه 
آمده اند يا آنكه هر از چندگاهي مسووالن آسايشگاه ها را 
مي بينيد كه سالمندان را به كتابخانه مي آورند. همچنين 
در غير ساعات مدارس هميشه تعداد زيادي از كودكان در 

اينجا حضور دارند. 
در طبقه همكف فضايي اس��ت كه تعداد زي��ادي ميز و 
صندلي در آنجا چيده ش��ده و جماعتي از پير و جوان در 
آنجا مشغول غذا خوردن، گپ و گفت هاي دوستانه، تلفن، 
كار با كامپيوتر شخصي يا حتي كالس هاي دو يا چند نفره 
هستند .  ثبت نام در كتابخانه رايگان بوده و فقط نيازمند 

ارايه مداركي دال بر سكونت شما در اين محل است. 
تعطيالت سال نو فرصت مناسبي براي استفاده از كتابخانه 
بود. مدارس و دانشگاه ها به مدت دو هفته تعطيل بودند 
و برنامه ريزي براي استفاده از اين زمان خصوصا مشغول 
كردن بچه ها دش��واري خاص خود را داش��ت. كانادا كال 
كشور سردسيري است و مسافرت در تعطيالت زمستاني 
سال نو شايد جذابيت الزم را نداش��ته باشد. اگر از تورنتو 
قصد مس��افرت به نزديك ترين مناطق گرمسير را داريد 
بايد به سمت جنوب رفته و وارد امريكا شويد. در اين حالت 
اگر پاس��پورت كانادايي داشته باشيد مشكلي نداشته در 
غير اين صورت بايد ويزا بگيريد كه آن هم براي ايراني ها 
در دوره آقاي ترامپ به س��ختي امكان پذير است.  بخش 
كودكان كتابخانه محلي براي مطالعه، ب��ازي، برگزاري 
برنامه هاي كتابخواني و دسترس��ي به كامپيوتر است. در 
مجاورت ساختمان كتابخانه تپه كوچكي قرار دارد كه در 
اين فصل كامال مناسب برف بازي است در روزهاي تعطيل 
شما بچه هاي زيادي را مش��اهده مي كنيد كه با استفاده 
از س��ورتمه يا تيوپ در شيب تپه مش��غول سرسره بازي 
هستند. كتابخانه مركزي ريچموند هيل به خوبي توانست 

ايام شادي را در تعطيالت امسال براي ما ايجاد كند. 

گام هاي مفيد و موثر با محوريت حقوق و دنياي كودكان

روزهاي شادي كه كتابخانه محل براي مان رقم زد
يادداشت هايي از تورنتو

گردوغبار ش��ديد بار ديگر ديروز ش��هرهاي اس��تان 
خوزس��تان را فرا گرفت. آلودگي هوا در بس��ياري از 
شهرهاي استان خوزس��تان از جمله اهواز ساعت به 
س��اعت افزايش پيدا كرد تا جايي كه در اهواز ميزان 
آلودگي به 60 برابر بيشتر از حد مجاز رسيد و موجب 
شد اهوازي ها براي تنفس هم با مشكل مواجه شوند. 
نهادهاي امدادي ديروز در ميان ش��هروندان اهوازي 
ماسك توزيع كردند. به گزارش تسنيم، ديروز ميزان 
غلظت گردوخ��اك و ذرات ريزگرد در ه��واي اهواز 
9000 ميكروگرم بر مترمكعب بوده كه غلظت گردو 
غبار بيش از 60 برابر حد مجاز ارزيابي شد. همچنين 
ميزان ريزگردها در هواي ماهشهر 2101 ميكروگرم 
بر مترمكعب است كه 14 برابر حد مجاز گزارش شد. 
ميزان آاليندگي ها در هواي ش��وش ني��ز به 3821 
ميكروگرم بر مترمكعب رسيد كه 25 برابر حد مجاز 
آاليندگ��ي دارد. ديروز همچني��ن آلودگي در هواي 
اميديه نيز 1550 ميكروگرم بر مترمكعب و در هواي 

سوسنگرد به 2294 ميكروگرم بر مترمكعب رسيد. 
ميزان گرد و خاك موجود در ه��واي آبادان 1523 و 
در ه��واي حميديه 4825 ميكروگ��رم بر مترمكعب 
بود و غلطت آالينده ه��ا در هواي ش��ادگان به 493 
ميكروگرم بر مترمكعب رس��يد. مي��زان گردوخاك 
موجود در ه��واي بهبه��ان ني��ز 223 ميكروگرم بر 
مترمكعب، خرمشهر 747 ميكروگرم و بندرامام 803 

ميكروگرم شد. 
ديروز همچنين خب��ري مبني ب��ر تعطيلي مدارس 
شهرهاي استان در روز چهارشنبه به دليل آلودگي، 
منتشر شد كه ساعتي بعد مديركل بحران استانداري 
خوزستان اين خبر را تكذيب كرد. حاجي زاده گفت: 
» با توجه به اطالعيه اداره كل هواشناسي خوزستان 
مبني ب��ر بارندگي در ش��امگاه سه ش��نبه، مدارس 

چهارشنبه تعطيل نيستند. « 
هر چند دستگاه هاي دولتي براي مقابله با گرد و غبار 
برنامه هايي را در دس��ت اجرا دارند ام��ا اين طرح ها 
دست كم در كوتاه مدت چندان نتيجه بخش نبوده اند 

و مساله پيچيده تر از راه حل هاي مقطعي است. 

هواي اهواز ديروز 60 برابر حد مجاز آلوده شد
محيط   زيست

حميدرضا خال�دي| ديروز در جريان بررس��ي بودجه 
سال 97 شهرداري تهران به حدي بين اعضا و به خصوص 
اعضاي كميس��يون برنامه و بودجه كه مرجع بررس��ي و 
چكش كاري آن اس��ت، اختالف نظر بود كه حتي صداي 
رييس شوراي ش��هر تهران را نيز درآورد تا به طنز بارها در 
اين مورد تذكر دهد. از س��ويي، در جلسه ديروز پيشنهاد 
درمورد حمايت از بانوان كه به امضاء 15 تن از اعضا رسيده 
بود، در كمال تعجب راي نياورد. يعني خود امضا كنندگان 
نيز به آن راي ندادند. همين مس��اله كافي بود تا اين سوال 
مطرح شود در چنين شرايطي كه بررسي بودجه اينچنين 
بدون برنامه و با بي توجهي اعضا ص��ورت مي گيرد، واقعا 
بودجه سال آينده شهرداري تا چه حد منطبق بر نيازهاي 
واقعي شهر است. سوالي كه زهرا نژاد بهرام، به آن اينگونه 

پاسخ داده است. 
  درجلس�ه ديروز بخش�ي از تبصره هاي حمايتي 
مديريت ش�هري از بانوان، از بودجه حذف ش�د و 
اعضاي شورا به آن راي ندادند. اگر اين موضوعات تا 

اين حد مهم بودند چرا اعضا به آن راي نداند؟ 
در بودجه س��ال 97، س��ه س��رفصل در مورد زنان وجود 
دارد ولي با اين وجود ما فكر كرديم كه اينها كافي نيست. 
براي اينكه نيمي از ش��هروندان ش��هر ما، زنان هستند. 
ش��هرونداني كه در تمام امور و جريانات ش��هري دخيل 
هستند و مش��اركت مي كنند و جزو مخاطبان اصلي ما 
محسوب مي شوند. از س��ويي تاكنون در شهرما، توجهي 
به رويكرد »جنس��يتي« براي اداره شهر نشده و فراموش 
شده كه نيمي از ش��هروندان ما زن هستند؛ لذا برهمين 
اس��اس بد نديديم، توس��ط ش��وراي پنجم كه 6 زن در 
آن عضويت دارند و س��هميه 30 درص��دي در آن لحاظ 
شده اس��ت؛ تبصره هاي جديدي براي حمايت از زنان در 
بودجه شهرداري گنجانده شود تا بتوانيم مدعي شويم كه 
سهم زنان در شهر ديده ش��ده است. درسال 94 برمبناي 
نظرسنجي اي كه توسط معاونت زنان انجام شده بود، 10 
محور، به عنوان اصلي ترين محورهاي مشكالت شهروندان 
شهرهاي بزرگ اعالم شده بود كه 3 مورد آن را ما انتخاب 
كرديم تا بتوانيم از طريق شهرداري تهران، آنها را كاهش و 

حتي مهار كنيم. 
  و اين سه مورد چه بود؟

اين سه موضوع عبارت بودند از: 1- رفع فضاهاي بي دفاع 
شهري به عنوان يكي از وظايف مديريت شهري در راستاي 
تضمين امنيت براي زنان 2- ت��اب آوري اجتماعي كه از 
جمله ديگر موضوعات مهم شهري است. اصوال در شهري 
كه در معرض جدي خطراتي چون زلزله و سيل و... است، 
موضوع تاب آوري اجتماعي زنان و باالبردن سطح تحمل 
شهروندان و به خصوص زنان از جمله وظايف مديريت هاي 
شهري در جهان است چرا كه اين زنان هستند مي توانند 
خانواده را در بازگشت به مسير اصلي خود ياري كنند. به 
خصوص در كشوري كه افسردگي در بين زنان آن تا 2 برابر 
افزايش يافته است، موضوع تاب آوري اجتماعي مساله اي 
جدي اس��ت. اين جزو وظايف قانوني ش��هرداري است. و 

باالخره س��ومين مورد حمايت از موضوع كارآفريني زنان 
است. حمايت از اينكه بانوان سرپرست خانوار بتوانند مكاني 

را براي عرضه محصوالت شان داشته باشند. 
  و چقدر بودجه براي اين س�ه محور در نظر گرفته 

شده بود؟
بودجه اي كه ما پيش بيني كرده بودي��م 25 صدم درصد 
بودجه مناطق بود. ُحسن اين پيش��نهاد ما »توزيع« بود و 
نه تمركز آن. يعني در سطح مناطق مختلف پخش مي شد. 
  ولي مگر قبال شهرداري موضوع حمايت از بانوان 

را دنبال   نمي كرد؟
قبال اين حمايت ها براي زنان سرپرس��ت خانوار بود. در 
صورتي ك��ه متولي اين مس��اله بهزيس��تي و وزارت كار 
بودند. اما در تبصره اي كه ما داده بوديم اين مساله فراتر از 
موضوع زنان سرپرست خانوار ديده شده بود. چون معتقد 
بوديم كه موض��وع كارآفريني براي زن��ان، جزو وظايف 
ذاتي مديران شهري اس��ت. چرا كه ما شهرونداني سالم 

مي خواهيم. 
  پس چرا اين تبصره راي نياورد؟

براي من هم خيل��ي جالب بود. چون 15 نف��ر از اعضا اين 
پيشنهاد را امضا كرده بودند ولي در صحن شورا به يك باره 

فقط 8 نفر به آن راي دادند!
  خب چرا مخالف بودند؟

اس��تدالل هاي دوس��تان براي من هم خيلي جالب بود. 
مثال مي گفتند چرا چنين بودجه اي را براي اش��تغالزايي 
آقايان نمي گذاري��د يا برخي از دوس��تان مي گفتند: چرا 
مي خواهيد زن و مرد را جداس��ازي كنيد...! البته اين از دو 
نگاه كامال مجزا نشات مي گيرد. يك ديدگاه كه مي گويد 
شما با حمايت از بانوان باعث ايجاد شكاف بيشتر بين زنان 
و مردان مي شويد و يك نگاه كه معتقد است با حمايت از 
بانوان، عدالت اجتماع��ي را محقق مي كني��د. راي امروز 
نتيجه همين دو ديگاه بود. ولي سوال ما اين بود كه ليستي 
كه 30 درصد آن را زنان تش��كيل داده اند و افرادي كه اين 
ليست را پيشنهاد داده اند، چرا بايد با اين پيشنهاد مخالفت 
كنند؟ يعني چرا افرادي كه تبعيض مثبت را پذيرفته اند، 

نبايد به اين پيش��نهاد راي بدهند؟ اين سوال اصلي من از 
همه همكارانم كه راي ندادند، است. 

  اين خيلي جالب اس�ت كه در شوراي پنجم، 
بارها ش�اهد بوده و هس�تيم كه ابتدا اعضا در 
مورد مس�اله اي اتفاق نظر مي كنند ولي وقتي 
در صحن موضوع مطرح مي ش�ود، ب�ه آن راي 

نمي دهند. 
البته اين مي تواند يك نش��انه خوب باشد. نشاني از اينكه 
نظرات پيش ساخته نيستند. و اينكه ممكن است در صحن 
به اين نتيجه برسند كه نظرشان اشتباه بوده و راي خود را 

پس بگيرند. 
  ولي برعكس ش�ما من فكر نمي كنم اين نش�ان 
خوبي باش�د. چون مي تواند به اين معنا باش�د كه 
اعضاي ش�ورا بدون اينك�ه از ابع�اد مختلف يك 
مساله آگاه باش�ند، آن را امضا مي كنند و بعد تازه 
متوجه مي ش�وند كه چه چيزي را امض�ا كرده اند و 

مي خواهند راي شان را پس بگيرند. 
بله از اين جهت شايد چندان جالب نباش��د. ولي از اين 
جهت كه ب��ه همكاران مان اعتماد مي كني��م و چيزي 
را امضا مي كنيم نكته مثبتي اس��ت. ام��ا همان طور كه 
گفتيد، از اين جهت كه نمي دانيم واقعا چه چيزي را امضا 

كرده ايم، نكته اي منفي تلقي مي شود. 
  مثال در جريان بررس�ي بودجه، اعضاي ش�ورا به 
گونه اي در مورد بندها و تبصره هاي بودجه صحبت 
مي كردند كه انگار اصال آن را نخوانده اند! حتي خود 
اعضاي كميس�يون برنامه و بودجه هم كه مسوول 
چكش كاري بودجه است، به ش�دت با هم اختالف 
نظر داشتند. فكر نمي كنيد اين مساله اصال وجهه 

خوبي نداشته باشد؟
متاس��فانه تفرق آرا در بين اعضاي كميس��يون برنامه و 
بودجه همانطور كه شما هم گفتيد، كامال مشهود بود. ما در 
كميسيون تلفيق هم همين تشتت آرا را شاهد بوديم. اين 
نقطه ضعفي است كه بخشي از آن به كم تجربگي اعضا و 

شوراي   پنجم   برمي گردد.  

زهرا بهرام نژاد، عضو شوراي شهر تهران: 

هنوز نمي دانيم چرا پيشنهاد بودجه حمايتي زنان راي نياورد

جدولشهريجوابيه

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- دلتنگ و غمگين - مافياي ژاپن
2- گوارا و خوشمزه - آدم كوچك - الغر

3- خبر اول روزنامه - ريحان - امروز تازي
4- شهر ريشه - آماس - باب روز - از آالت هندسي

5- كاله گيس - امروزي - نفس خسته
6- پرنده سعادت - پنجه پرندگان شكاري - وسيله تنيس

7- صف و رده - بيماري بسيار خطرناك - محموله
8- سگ ماده - وزير فرعون - شيريني عزا
9- حالت بيهوشي - مركز ويتنام - چاه ها

10- روش و اسلوب - درود - سپيد موي شاهنامه
11- عيد ويتنامي ها - يار - وقت و زمان

12- صفرا - مادر ع��رب - خبر گزاري روس��يه - همراه 
آشغال

13- رخصت - قافله - خواهش
14- گ��روه مجه��ز - اب��زار ضرب��ي موس��يقي - كوچه 

سر پوشيده
15- ظاه��ر و آش��كار - از اثرهاي مع��روف مهدي خان 

استر آبادي

1- بيدار شدن - تاتا
2- تازه و مدرن - مسلك و آرمان - انباشته شدن

3- هامون - نگهبان - گستره وسيع آبي
4- عام��ل بيم��اري زا - آخ��ر چي��زي - عق��ب و 

پشت سر - عدد دايره
5- نفس خسته - مقام و درجه - بازيكن مياني

6- باطن انسان - ستاره دنباله دار - پايتخت يونان
7- اس��ب چاپار - ابلي��س و اهريمن - پس��ر كاوه 

آهنگر

8- همنشين - شرف - پيشواي زرتشتي
9- ناس - اهل خانه مرد - جريب

10- مقياس ان��دازه گيري - داخ��ل - گيرنده 
موجي

11- دلواپس - از حروف يوناني - شهر توت
12- جاي پ��ر درخ��ت - ميدان��ي در تهران - 

دوستي - كمربند زمين !
13- باوقار و متين - بيماري سل - روش

14- فض��اي بي��ن دو خ��ط متقاط��ع - قلعه و 
حصار - ميوه هزار دانه

15- ايده آليسم - بخت آزمايي

ما جنوبي ها چه گناهي كرده اي��م كه بعد از 
جنگ و دربه دري و آوارگي و كشته و جانباز 
شدن و از دس��ت دادن زار و زندگي مان، حاال هم بايد با 
گرد و غبار مبارزه كنيم و از تاثيرات ناش��ي از آن جان و 
سالمتي مان را از دست بدهيم؟ واقعا مسووالن جان اين 
همه مردم براي شان ارزشي ندارد؟ نمي خواهند فكري 

به حال ما كنند؟
09160008512                               

رييس اتحاديه تاكس��يراني ! اين چه داستاني 
است كه ما مس��افران تاكسي موظف هستيم 
هميش��ه پول خرد داش��ته باش��يم اما راننده تاكسي ها 
هيچ وقت به خودش��ان زحمت نمي دهند كه پول خرد 
داش��ته باش��ند؟ بعد راننده خيلي راحت به من مسافر 
مي گويد ببخش��يد من خرد ن��دارم و بقيه پول��م را پس 
نمي دهد .                               09120006793

 براي من س��وال اس��ت كه اين همه مسووالن 
مي گويند مردم از وسايل نقليه شخصي استفاده 
نكنند، چه ش��رايطي براي مردم فراه��م كرده اند؟ مگر 
مي شود در اين پايتخت خاكستري و اين همه آلودگي هوا 
قدم زد؟ تازه اكثر كوچه ها پياده روهاي نامناسبي دارند يا 
اصال پياده رو ندارند. ما كجا قرار است در امنيت و آرامش 
پياده روي كنيم؟ و ثانيا در پياده رو هستي بايد مثل يويو 

هي اينور آنور كني.  
09360008941                                                                       

به عنوان مخاطبي كه هر روز روزنامه هاي مهم 
را مطالعه مي كنم احساسم اين است كه درباره 
زلزله زدگان كوهبنان كرمان نش��ريات خيلي كم كاري 
مي كنند. چند روز قبل كه به خاطر كار شخصي به كرمان 
سفر كرده بودم متوجه ش��دم هنوز خيلي از زلزله زده ها 
كانكس  ندارند.                               8873... 0937

الو ... 66426196 30004753
انتخاب كتاب مناسب با رده سني آمده است. ويژگي هاي 
كتاب مناسب را به استان ها ابالغ خواهيم كرد تا از معرفي 
كتب نامناس��ب خودداري ش��ود. اميدواري��م معلمان و 
خانواده ها يا توجه به ويژگي هاي كتب مناسب، محتواي 

خوبي در اختيار كودكان قرار دهند.«
حكيم زاده در ميان حرف هايي ك��ه در مورد حذف پيك 
نوروزي مي زد، اش��اره اي كوتاه و گذرا هم داشت به مساله 
»س��ودجويي هاي اقتص��ادي«: »متاس��فانه پيك هاي 
نوروزي، تكراري و كليش��ه اي ش��ده بودند و خالقيت در 
تكاليف نوروزي مورد توجه نبود. ما در مواردي گزارشات 
نگران كننده از برخي سودجويي هاي اقتصادي داشتيم و 

فعاليت   مناسبي  نبود.«

يك پيك و چند هوا
  عيدي امس��ال ما به دانش آموزان ح��ذف پيك نوروزي 
و تكاليف درس��ي دانش آموزان اس��ت، چرا كه معتقديم 
خانواده نقش بس��يار مهمي در تربيت فرزن��دان دارد، لذا 
امسال دانش آموزان در كنار خانواده از تعطيالت نوروزي 
نهايت اس��تفاده را ببرند و خوش بگذرانن��د.  حميدرضا 

حاجي بابايي، اسفند 1391
  پيك ن��وروزي دانش آم��وزان اجباري نيس��ت اما بايد 
به اين موضوع توجه داش��ت كه عدم اراي��ه پيك نوروزي 
در تعطي��الت دو هفته اي ن��وروز بدين معناس��ت كه در 
حالت انس��جام يادگيري و آموزش به م��دت دو هفته به 
دانش آموزان بگوييم كه يادگيري تعطيل اس��ت. محمد 
ديمه ور )معاون وق��ت آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش و 

پرورش(، اسفند 92
  براي جلوگي��ري از ايجاد وقف��ه در جري��ان ياددهي و 
يادگيري دانش آموزان طي تعطيالت نوروز، فعاليت هاي 
يادگيري براي آنها طراحي ش��ده اس��ت كه محتواي آن 
توسط استان ها توليد مي شود.  به استان ها اعالم شده است 
تا فعاليت هاي يادگيري دانش آموزان به صورت عملكردي 
و در طول برنامه هاي درس��ي ترجيحا به صورت تلفيقي و 
مرتبط با زندگي دانش آموزان تهيه شود. صادق صادق پور 

)مديركل دفتر آموزش دبستاني(، بهمن 93
  ديگر چيزي به عنوان پيك ن��وروزي نداريم، يعني يك 
تكليف سراسري بدون توجه به نيازها، استعدادها و عالقه ها 
را تاييد نمي كنيم چرا كه يك فعاليت غير ضروري و كم اثر 
بود كه سال گذشته آن را متوقف و ممنوع كرديم. امسال 
نيز ممنوعيت پيك نوروزي را اعالم كرديم، اينكه فعاليت 
نوروزي به دانش آموزان داده مي ش��ود، قطعي اس��ت اما 
طراحي و محتواي آن بر عهده معلمان اس��ت. اس��فنديار 
چهاربند )مديركل وقت آموزش و پرورش ش��هر تهران(، 

اسفند 94
در س��ال هاي گذش��ته، از نيمه بهمن به بعد بحث پيك 
نوروزي هر از گاهي در ميان مس��ووالن آموزش و پرورش 
و رسانه ها گرم مي شود. در سيس��تم آموزشي كه سال ها 
است صحبت از حذف كنكور مي كند حتي حذف همين 
تكليف نوروزي هم تا كنون به سرانجام مشخصي نرسيده. 
يك سال حذف، سال بعد بازگشت و سال هاي بعد تغيير 

مباحث و ش��كل تكاليف پي��ك نوروزي نش��ان مي دهد 
كه تغييرات در سيس��تم آموزش��ي آموزش و پرورش كار 
چندان ساده اي نيس��ت. حكيم زاده در مورد اين موضوع 
نيز گفت: »در س��ال 92-93 هم  دستورالعملي جديد در 
زمينه يادگيري در محيطي شاد و ترويج كتابخواني مورد 
تاييد قرار گرفت. بر همين اس��اس برنامه  توانمندسازي 
معلمان ابتدايي را در برنامه داش��تيم و اين تصميم تغيير 
پيك نوروزي به داستان نويسي و داستان گويي، يك شبه 
 گرفته نشده است. در دستورالعمل قبلي كه انتخاب فعاليت 
مناسب براي دانش آموزان در عيد نوروز بر عهده معلمان 
ب��ود  و آنها فرصت كافي ب��راي انتخاب فعاليت مناس��ب 
نداشتند و در نهايت باز هم رونويسي و تكليف را جايگزين 
مي كردند. ما با اين ش��كل جديد از فعاليت دانش آموزان 
در ام��ر يادگيري در فرص��ت ن��وروزي مي خواهيم براي 
تخيل دانش آموزان بس��تري  فراهم كني��م. ضمن اينكه 
قالب قصه گويي در سراس��ر قرآن كريم نيز مرتب تاكيد 
شده اس��ت و براي بيان حقايق هستي از آن استفاده  شده 
است. « و البته با گذر از نوروز 97 مي توان قضاوت كرد كه 
اين بار صحبت از حذف پيك نوروزي و برنامه هاي آموزش 
و پرورش براي تشويق دانش آموزان به خواندن و نوشتن و 

روايت قصه ها تا چه اندازه رنگ واقعيت به خود مي گيرد. 

وزير در توييتر
از هفته پي��ش تاكنون وزي��ر آموزش و پ��رورش حضور 
فعال تري در توييتر داشت تا در خصوص برنامه هاي جديد 
آموزش و پرورش صحبت كند. در يكي از همين توييت ها 
بود كه خبر داد به عنوان گام نخست برداشتن بار استرس 
از روي شانه هاي دانش آموزان آزمون هاي ورودي مدارس 
تيزهوش��ان، نمونه دولتي و مدارس خاص از دوره ابتدايي 
حذف مي شوند. روز گذش��ته هم توييت ديگري به لزوم 
حفظ نشاط و ش��ادي دانش آموزان اختصاص داد. محمد 
بطحايي در صفحه توييتر خود نوشت: »از  همه همكارانم، 
از همه خانواده ه��ا و از تمامي  صاحب نظران درخواس��ت 
مي كنم؛ براي حذف موانع ايجاد نش��اط در مدرسه تالش 
كنن��د. آزمون هاي مك��رر و بي ثم��ر، جزوه ه��اي فراوان 
كمك آموزش��ي و كالس هاي متعدد فوق برنامه درسي، 

كودكان مان را خسته و افسرده كرده است.«
او البته در فضاي مجازي اش��اره اي به ماجراي حذف پيك 
نوروزي نكرد. در همين حال كاربران توييتر نسبت به آنچه 
حذف پيك نوروزي خوانده مي ش��ود و س��خنان رضوان 
حكيم زاده معاون وزير  واكنش نشان دادند. براي مثال آزاده 
در توييتر نوش��ت: »باالخره پيك شادي از تكليف نوروزي 
مدارس حذف شد. قراره بچه ها به جاش داستان بنويسن يا 
كتاب داستاني و خالصه كنن... كاش بدون رانت بازي پيش 
بره و صنعت نشر كودك و نوجوان جهش كنه... 7 ميليون 
مخاطب كم نيست.« و كاربر ديگري به طنز اشاره اي كرد به 
نفوذ موسسه هاي غيرانتفاعي در دبستان ها:  »داستان هاي 
خود را به كانون فرهنگي... بسپاريد و از تعطيالت نوروزي 
لذت ببريم. موسس��ه... ش��ما را از هزارتوي داستان نجات 

خواهد داد.«

مسجدجامعي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران و 
رييس ستاد شوراياري هاي شهر تهران، استعفاي 
خود را به محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي 

شهر تهران، ارايه داد. 
احمد مسجدجامعي، عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران و رييس ستاد شوراياري هاي شهر تهران، 
استعفاي خود را از رياست شوراياري ها به محسن 
هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر تهران، ارايه 

داد. 
متن كامل استعفاي وي به شرح زير است: 

»به نام خدا
جناب آقاي مهندس محسن هاشمي

رياست محترم شوراي اسالمي شهر تهران
سالم عليكم

حضور اينجانب در ستاد هماهنگي شوراياري ها 
بر اس��اس باور قلبي به اثربخشي ش��وراياري ها 
در اداره بهتر ش��هر و البته براي حفظ انس��جام 
س��تاد بود و در اي��ن مدت تالش ك��ردم تجربه 
س��ال هاي پيش��ين خود را در اختيار همكارانم 
بگذارم، هر چن��د در نهاي��ت ب��ر روي انتخاب 
دبير س��تاد، اجماعي حاصل نش��د. براي ادامه 
كار با درخواست اعضاي س��تاد هماهنگي تمام 
وظايف به نائب رييس محترم س��تاد واگذار شد 
و تمامي احكام و امور جاري با امضاي ايش��ان به 
جريان افتاد و بنا را بر آن نهادم تا پايان برگزاري 
انتخاب��ات هيات رييس��ه ش��وراياري ها و براي 
حفظ يكپارچگي كارها حضور داش��ته باش��م. 
خوشبختانه در مدت اين چندماه برنامه و بودجه 
ساالنه ستاد با رويكرد تحول بخشي تنظيم و به 

تاييد كميسيون برنامه و بودجه رسيد. 
آيين نامه انتخابات هيات رييسه شوراياري ها نيز 
اصالح و تقسيم مناطق بين 6 عضو محترم انجام و 
اقدامات الزم براي برگزاري اين انتخابات به عمل 

آمد. 
اكنون با توجه به عادي شدن شرايط و به جريان 
افتادن امور و تثبيت پس��ت ها و اتم��ام انتخابات 
همان گونه ك��ه پيش ترها نيز ب��ه جنابعالي اين 
موضوعات و عدم حضور در س��تاد را يادآور شدم 
و قب��ل از آن نيز ب��ه همكارانم اط��الع داده بودم 
كناره گيري خود را از عضويت در ستاد هماهنگي 

شوراياري ها اعالم مي نمايم. 
براي جنابعالي و اعضاي محترم س��تاد از خداوند 
متع��ال آرزوي توفيق دارم. گفته مي ش��ود آرش 
ميالني گزينه حزب ملت، براي تصدي رياس��ت 

شوراياري هاست.«  تسنيم

استعفاي مسجدجامعي از 
رياست ستاد هماهنگي 

شوراياري هاي شهر تهران

محمد داوري

جناب آقاي حضرتي
مدير محترم مسوول روزنامه اعتماد 

با سالم واحترام 
نظر به انتش��ار مطلبي با عنوان »ماجراي عجيب 
دو شهردار در يك ش��هر« در آن روزنامه در مورخ 
96/11/15 حاوي ن��كات غيرصحيح در خصوص 
روند انتخاب شهردار بروجرد، لطفا ترتيبي اتخاذ 
فرماييد؛ در اجراي قان��ون مطبوعات، توضيحات 
دفتر امور شوراهاي اسالمي شهر و روستا در وزارت 
كشور در اين ارتباط به شرح ذيل، به نحو متناسب 
در اولين شماره روزنامه و س��اير خروجي هاي آن 

مجموعه   منتشر شود. 
با توجه به انتشار مطلبي با عنوان »ماجراي عجيب 
دو شهردار در يك ش��هر« در روزنامه اعتماد مورخ 
1396/11/15 نكات ذيل براي تنوير افكار عمومي 
و آگاه��ي مخاطب��ان ش��ريف آن روزنام��ه اعالم 

مي شود: 
1- ش��وراي اس��المي ش��هر بروج��رد در تاريخ 
1396/11/11 نس��بت ب��ه تغيي��ر سرپرس��ت 
ش��هرداري بروجرد اقدام كرده است كه براساس 
م��اده 90 قانون تش��كيالت، وظاي��ف و انتخابات 
ش��وراهاي اسالمي كش��ور و انتخاب ش��هرداران 
مصوب 1375 با اصالحات و الحاقات بعدي مصوبه 
ش��ورا، اجرايي ش��دن اين تصميم منوط به عدم 
اعتراض هيات تطبيق مصوبات ش��ورا متشكل از 
يك قاضي، يك عضو ش��وراي اس��المي استان و 
 فرماندار است و صرفا فرماندار در اين امر به تنهايي 

دخيل   نيست. 
2- تعيين سرپرس��ت جهت انجام امور شهرداري 
حداكثر براي مدت س��ه م��اه در قانون پيش بيني 
ش��ده و ادامه يافتن آن بيش از سه ماه ولو در قالب 
تمديد يا تغيير سرپرست فاقد وجاهت قانوني است. 
3- حكم انتص��اب آقاي امير جاويد پ��ور به عنوان 
ش��هردار بروجرد در تاري��خ 1396/11/11 پس از 
طي مراحل اداري صادر ش��ده و مستفاد از قوانين 
موضوعه؛ به محض صدور حكم ش��هردار فعاليت 

سرپرست خاتمه مي يابد. 
4- بنابراين ادعاي فعاليت همزمان دو ش��هردار يا 
سرپرست در شهرداري بروجرد، هيچگاه مصداق 

واقعي نداشته است. 
بر اين اساس، صرف نظر از حواشي مطرح شده در 
گزارش و فارغ از داوري در باب نقطه نظرات سياسي 
اجتماعي مطرح شده در اين ارتباط، مسائل مندرج 
در گزارش روزنامه اعتماد در تاريخ 1396/11/15 
در م��ورد رون��د انتخاب ش��هردار و سرپرس��ت 
شهرداري بروجرد و همزماني ادعا شده در گزارش، 
غير حقوقي و خالف واقع تدوين شده است و طرح 
آن حاكي از عدم اشراف و حتي عدم اطالع نسبت 
به قوانين و مقررات حاكم در اين عرصه از س��وي 

نويسنده گزارش است. 

پاسخ وزارت كشور به يك گزارش

پيمان   سالمتي 

گروه   اجتماعي

منظر

آموزش و پرورش مي گويد خواندن، نوشتن و روايت داستان  را جايگزين پيك نوروزي مي كند

قصه به جاي مشق
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش: استان ها  حق توليد پيك نوروزي را ندارند


