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تابستان س��ال 94 زماني كه حرف از اين بود كه در 
تهران تع��داد معلمان زن از مردان بيش��تر اس��ت و 
اين موضوع س��بب نگراني آموزش و پرورش ش��ده 
بود، در نشس��ت مديران كل آم��وزش و پرورش در 
پايتخت، تع��داد زنان حاضر، تنها يك��ي دو رديف از 
س��الن همايش را پر كرده بود. همان زمان علي اصغر 
فاني، وزير وقت آموزش و پرورش در پاس��خ به سوال 
»اعتماد« در مورد اينكه چرا حساس��يتي كه نسبت 
به تعداد معلم��ان زن وجود دارد در م��ورد موضوع 
مديريت آنها نش��ان داده نمي ش��ود، گفت: »همين 
حاال در ش��هر ته��ران در مقطع متوس��طه 2 هزار و 
300 هم��كار فرهنگي زن مازاد بر ني��از داريم و بايد 
در اس��تخدام هاي جديد يك جوري تورم را كاهش 
دهيم و كمبودهاي خ��ود را جبران كنيم. چون االن 
در تامي��ن معلم مرد ب��راي مقطع دبيرس��تان هاي 
پسرانه واقعا مشكل داريم، ش��هر تهران ٨١ درصد از 
نيروي هاي انس��اني اش زن هستند و به همين دليل 
است كه بايد به اختصاص سهميه استخدامي توجه 
داش��ته باش��يم. اما درخصوص مديران حرف شما 
درست است ما سياست خود را قبال اعالم كرديم و به 
جد دنبال آن هستيم كه در تامين مديران آموزش و 
پرورش در سطوح باالتر از مدير مدرسه نيروهاي زن  

بيش از گذشته استفاده كنيم.«
آموزش و پرورش در س��ال هاي گذش��ته »به جد« 
در پي افزايش زنان در س��طح مديريتي بوده است، 
دس��ت كم اين موضوعي است كه از س��وي وزيران 
دولت يازدهم و دوازدهم اعالم شده اما نتيجه كار تا 
اينجا نشاني از جديت قابل مالحظه اي نداشته. بيش 
از نيمي از بدنه وزارت آموزش و پرورش زن هس��تند 
و موض��وع مديريت زنان همچن��ان بالتكليف مانده 
است. حاال زناني كه س��ابقه كار در آموزش و پرورش 
دارند را در مي��ان نمايندگان مجلس ه��م مي توان 
ديد اما از حضور آنها در س��مت مدي��ركل آموزش و 

پرورش استان ها خبري نيست. غير از شخص وزير، 
39 نفر ديگر عضو ش��وراي معاون��ان وزارت آموزش 
و پرورش هس��تند و در اي��ن ميان س��ه زن حضور 
دارند؛ معاون آموزش ابتدايي، سرپرس��ت مركز ملي 
پرورش استعدادهاي درخشان و مديركل امور زنان 
و خانواده. »س��يد محمد بطحايي«، وزير آموزش و 
پرورش در گفت وگوي نوروزي خود با روزنامه اعتماد 
در مورد موضوع ب��ه كارگيري زنان در س��مت هاي 
مديريتي باالتر از سطح مدير مدرسه گفت: »نه تنها 
سياست ما بلكه سياس��ت دولت همين است. خود 
آقاي دكت��ر روحاني بر اي��ن موضوع تاكي��د دارند و 
به صورت مكتوب به وزرا اب��الغ كرده اند كه اولويت 
را به بان��وان بدهيد و از اين پتانس��يل عظيم در همه 
دستگاه ها استفاده كنيد. در آموزش و پرورش چون 
60 درصد نيروي انس��اني مان بانوان هس��تند خب 
دست مان براي انتخاب بازتر است و جهت گيري مان 

هم واقعا بر همين مبنا است 
اما متاس��فانه وقت��ي به يك 
ف��ردي مي رس��يم و نتيجه 
مي گيريم كه فالن خانم براي 
فالن پس��ت مناس��ب است، 
ش��رايط اجتماعي به ش��دت 
فش��ار م��ي آورد ك��ه در اين 
اس��تان، در اين س��مت و در 
اي��ن رده مديريت��ي انتخاب 
خانم ها مثال به صالح نيست. 
البته م��ا هم داري��م مقاومت 

مي كنيم و كار را جلو مي بريم. من همان طور كه قبال 
به جامعه مخاطبان آموزش و پرورش قول داده بودم 
تمام تالشم را دارم انجام مي دهم كه سهم بانوان در 
رده هاي مديريتي مياني و ارش��د افزايش پيدا كند. 
اميدوارم س��ال آينده بتوانم گزارش موفقي را در اين 

زمينه ارايه كنم.«
دربرابرانتخابزنانمقاومتميشود

مقاوم��ت در برابر به كارگي��ري زنان در س��طوح باالي 
آموزش و پرورش موضوعي اس��ت كه حاال مديركل امور 
زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش هم اشاره مي كند. 
به گفته »فرحناز مينايي پور« هيچ ي��ك از مديران كل 
استاني آموزش و پرورش از ميان زنان انتخاب نشده اند و 
در ساير سطوح مديريتي هم تعداد آنها در قياس با مردان 
كامال ناچيز اس��ت. مينايي پور به »اعتماد« مي گويد كه 
قدرت البي كردن م��ردان از يك س��و و مقاومت در برابر 
انتخاب زن��ان به خصوص از س��وي برخ��ي نمايندگان 
مجلس سبب شده تا جاي آنان 
در پس��ت هاي مديريتي خالي 

بماند. 
  بگذاري�د از آم�ار زنان 
و  آم�وزش  در  ش�اغل 
پرورش ش�روع كنيم. چه 
تع�داد زن در آم�وزش و 
پ�رورش كار مي كنن�د و 
چند نفرشان به مديريت 

رسيده اند؟
از ميان 926 هزار نفر ش��اغل 

در آموزش و پرورش، ح��دود 499 هزار خانم در كل 
آموزش و پرورش مش��غول به كار هس��تند. در كل 
كش��ور هم آموزش و پرورش 750 منطقه آموزشي 
دارد و از اين تعداد، مدير 24 منطقه خانم هس��تند 

و بقيه آقا. 
  در رده اس�تاني هي�چ زني ب�راي مديركلي 

انتخاب نشده است؟
نه. ما در آموزش و پرورش 32 اس��تان داريم، )يعني 
شهر تهران و شهرس��تان هاي تهران را دو استان در 
نظر گرفته ايم( اما در هيچ يك از اس��تان ها مديركل 
زن انتخاب نشده است. تعداد 242 نفر هم به عنوان 
معاون مديركل استان مش��غول به كار هستند كه از 

اين تعداد 14 نفر خانم هستند. 
  با اين همه نيروي زن كه در آموزش و پرورش 
وجود دارد چ�را وقت�ي به س�طوح مديريتي 

مي رسيم تقريبا هيچ اثري از آنها نمي ماند؟
106 هزار مدرسه در كشور داريم كه 60 درصد آنها 
مديران زن دارند، يعني در مدارس پسرانه هم مدير 
زن داري��م. پايين ترين رده مديريتي مدير مدرس��ه 
اس��ت و يك پله باالتر از آن مي شود مدير منطقه كه 
از آن 60 درصد مدير زن وقت��ي به رده مدير منطقه 

مي رسيم عددشان مي شود 24 نفر. 
  چرا اين عدد ناگهان اينقدر ريزش مي كند و 

به رده باالتر از مدير منطقه نمي رسد؟
واال نمي دانم، ب��ه نظر فرهن��گ حاكم بر كش��ور و 
آموزش و پرورش اس��ت ك��ه باعث مي ش��ود تعداد 
مديران زن بسيار پايين باشد. اين در حالي است كه 
وزارت آموزش و پرورش با نس��بت باالتر زنان شاغل 
به مردان، زنانه ترين وزارتخانه زيرمجموعه دولت به 

حساب مي رود. 
  بع�د از اينك�ه رييس جمهور مق�رر كرد كه 
30 درص�د از موقعيت ه�اي مديريت�ي در هر 
وزارتخانه و مجموعه هاي ش�ان به زنان برسد 
آيا در آموزش و پرورش حرف�ي از تجديد نظر 

روي تعداد مديران زن نيست؟

نخس��تين نشس��ت ش��وراي هماهنگي تش��كل هاي 
محيط زيست خوزستان در حالي به كار خود پايان داد كه 
اين تشكل ها با صدور بيانيه اي خطاب به رييس جمهور 
به طرح ه��اي فاقد مج��وز انتق��ال آب و سدس��ازي بر 
سرش��اخه هاي رودهاي اين اس��تان اعتراض كرده اند. 
به گفته هژير كياني، دبير شبكه تش��كل هاي فعال در 
حوزه محيط زيس��ت در استان خوزس��تان، رونوشت 
اين بيانيه خطاب ب��ه مردم خوزس��تان و چهارمحال و 
بختياري، مجمع نمايندگان استان خوزستان، مديركل 
دادگس��تري اس��تان خوزس��تان، دادس��تان كشور و 
كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي تنظيم شده 
است. در اين بيانيه آمده است: »نگاه بهره كشي به منابع 
استان خوزستان سبب ش��ده تا شرايط محيط زيستي 
اس��تان خوزس��تان از مرز بحران عبور كند ك��ه در اين 
ميان برنامه هاي برخالف اصول توسعه پايدار و مديريت 
ناصحيح بر منابع آب كش��ور و انتقال آب بين حوضه اي 
)كه محصول تفكر سازه اي شركت هاي انحصاري مشاور، 
كارفرما و پيمانكاران و مجريان اين توسعه يكجانبه نگرانه 
است( و پيامدها و خسارت هاي جبران ناپذير آن، نه تنها 
س��بب افزايش رنج مردم و گس��ترش و افزاي��ش آمار 
مهاجرت از استان خوزستان شده است، بلكه هزينه هاي 

سنگيني را به كشور تحميل كرده است.«
شبكه تشكل هاي زيس��ت محيطي اس��تان خوزستان 
در بخش ديگري از بيانيه نوش��ته اس��ت: »متاسفانه در 
شرايطي كه شاهد زوال رو به رشد تاالب هاي خوزستان و 
تشديد پديده ريزگردها هستيم، آورد رودخانه ها و ذخاير 
آب هاي جلگه خوزستان به دليل كاهش شديد بارش ها 

بر سرچش��مه هاي رودخانه ها به كمترين ميزان خود در 
س��ال هاي اخير رسيده اس��ت اما در كمال تعجب شاهد 
اجراي طرح هاي متعدد و ويرانگر سدسازي و انتقال آب بر 
سرشاخه هاي كارون هستيم و اين رويه و رويكرد نادرست 
غيرعلمي و غيرقانوني بر منابع آب كش��ور بيش از پيش 
حيات زيست مندان و مردمان سلحشور و مقاوم خوزستان 
و چهار محال و بختياري را با تهديد جدي مواجه ساخته 
است كه به برخي از اين طرح ها كه عموما فاقد ارزيابي هاي 
محيط زيس��تي و پيوس��ت هاي اجتماعي و بعضا مجوز 
محيط زيس��تي آنان باطل شده است، اش��اره مي شود: 
1- تونل كوهرنگ )مجوز محيط زيس��تي باطل ش��ده( 
2-طرح سد و انتقال آب بهش��ت آباد )فاقد مجوز محيط 
زيس��تي( 3- طرح ونك- س��ولگان )فاقد مجوز محيط 
زيستي( 4- طرح س��د و انتقال آب خرسان )فاقد مجوز 
محيط زيست( 5- سد بختياري 6- سد و تونل انتقال آب 
سد چمشير بر روي رودخانه زهره به سمت دشت ليراوي. 
لذا خواهشمند است نظر به پيامدهاي خطرناك اين رويه 
كه تداوم حيات جلگه خوزس��تان را در هال��ه اي از ابهام 
فرو برده است و با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسي و 
سند ملي محيط زيست ابالغي رهبر حكيم انقالب، دستور 
فرماييد نسبت به توقف طرح ها و پروژه هاي انتقال آب به 
ويژه از سرشاخه هاي كارون و بازنگري در مطالعات ناقص 
صورت گرفته براي رعايت حقابه ه��اي رودها، تاالب ها و 
جلگه خوزستان اقدام عاجل صورت گيرد. در پايان يادآور 
مي ش��ويم مس��ووليت پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، 
امنيتي و... بر عهده دستگاه هاي مس��وول به ويژه وزارت 

نيرو خواهد بود.«  ايسنا

گروه اجتماع�ي| روز يكش��نبه 26 فروردين ماه 
بانك مركزي در بخش��نامه اي ضوابط فعاليت مجاز 
صرافي ها را اب��الغ كرد. بخش��نامه اي ك��ه يكي از 
بندهاي آن باعث بروز مش��كالتي براي گردشگران 
ورودي در دو روز گذش��ته ش��د. در اين بخش��نامه 
آمده اس��ت: »تمام صرافي ها تا اط��الع ثانوي مجاز 
به خريد و فروش اسكناس به صورت فيزيكي نبوده 
و اين ام��ر از طريق بانك ها انجام خواهد ش��د.« اين 
در حالي است كه به گفته بس��ياري از فعاالن حوزه 
گردشگري، ش��عب ارزي بانك ملي حاضر به خريد 
مبالغ كمتر از ه��زار يورو و دالر نيس��تند. آژانس ها 
براي صرفه جويي در زمان گردشگران پيگيري هاي 
الزم را براي تبديل ارز مورد نياز گردش��گران انجام 
مي دهند، اما اين موضوع هم مي تواند آسيب  زا باشد 
و راه را براي س��ودجويان باز كند، ه��ر چند مديران 
آژانس ها و راهنمايان گردشگري گاليه هاي ديگري 
را مط��رح مي كنند. »اس��رافيل ش��فيع زاده« مدير 
آژانس مس��افرتي و دكتراي اقتصاد توريسم در اين 
رابطه به »اعتماد« مي گويد: »متاسفانه تمام راه هاي 
مربوط به فعاليت هاي مالي در ايران مس��دود است. 
گردش��گر خارج��ي نمي توان��د در اي��ران از كارت 
اعتباري خود استفاده كند، به همين دليل به اجبار 
مبالغ مورد نيازش در طول س��فر را ب��ه صورت نقد 

همراه دارد. پي��ش از اين به 
محض ورود مقداري از مبالغ 
نقدي را كه همراه داش��تند 
در صراف��ي ف��رودگاه تبديل 
مي كردند. اما در حال حاضر 
و به خص��وص با بخش��نامه 
اخي��ر معاون��ت ارزي بانك 
مركزي كه روز يكشنبه ابالغ 
شد.« ش��فيع زاده همچنين 
مي گويد: »صرافي ه��ا از هر 
گونه خري��د و فروش ارز منع 
ش��دند. ش��عبه ارزي بان��ك 
ملي و ملت اعالم كرده است 
مبالغ مورد نياز گردش��گران 

را كه معم��وال 200 ت��ا 300 يورو اس��ت را تبديل 
نمي كنند و تنه��ا امكان تبديل مبال��غ باالتر از هزار 
يورو يا دالر را دارند. گردش��گر خارجي وارد كش��ور 
ش��ده اس��ت، كارت اعتباري ندارد، پ��ول نقد خود 
را هم نمي تواند تبديل به ريال كن��د، و اگر بخواهد 
اين كار را با وضعت فعلي انج��ام دهد بايد از تور جدا 
ش��ود و برود در صف بانك بايس��تد. و وقتي نوبتش 
مي رسد به او بگويند بايد بيش��تر از هزار دالر يا يورو 
را تبدي��ل كني.« حم��ل حجم زياد پ��ول نقد براي 
گردش��گراني ك��ه در مدت حض��ور خ��ود در ايران 
دايم در سفر هس��تند، مي تواند خطراتي براي آنها 
به همراه داش��ته باش��د. همزمان با ابالغ بخشنامه 
بانك مرك��زي، مونس��ان، رييس س��ازمان ميراث 
فرهنگي در جلس��ه اي كه روز يكشنبه با فراكسيون 
نمايندگان واليي مجلس داش��ته اع��الم كرده بود: 
»تغيي��رات ن��رخ ارز ب��راي گردش��گران خارجي 
مفيد اس��ت و نقش تبليغ��ات در جذب توريس��ت 
مفيد اس��ت، در اين خصوص تبليغ��ات منفي را نيز 
بايد در نظر داش��ت.« اما با توجه ب��ه گزارش هايي 
كه فعاالن حوزه گردش��گري بع��د از توقف فعاليت 
صرافي ها مي دهند، وضعيت فعلي ن��رخ ارز نه تنها 
براي گردش��گران خارج��ي مفيد نب��وده كه باعث 
آش��فتگي تورهاي ورودي و نگراني گردشگران هم 

شده است. اين آش��فتگي راهنمايان گردشگري را 
هم نگران كرده است چرا كه زمان تور محدود است 
و امكان اينكه بخش��ي از زمان به موضوع تبديل ارز 
اختصاص پي��دا كند ه��م وجود ندارد، ش��فيع زاده 
در اين رابط��ه مي گويد: »اين اتفاق��ات باعث ايجاد 
نارضايتي بين گردش��گران مي ش��ود، اين وضعيت 
چطور مي توان��د باعث جذب گردش��گر ش��ود؟ ما 
براي جذب گردش��گر خارجي بايد بتوانيم مطابق با 
معيارهاي بين المللي خدم��ات ارايه كنيم. رهبري 
در روزهاي اخير در مورد بحث توس��عه گردشگري 
و كاالي داخل��ي و ظرفيت هاي حوزه گردش��گري 
صحبت كردند، نتيجه اين صحبت ها كجا قرار است 
ديده شود؟  مسووالن ما نمي دانند در حوزه توريسم 
بين المللي چه اتفاقاتي در حال وقوع است. اين روند 
روندي نيست كه ما را به توسعه گردشگري و تحقق 

برنامه هاي باال دستي گردشگري برساند.«
چند راهنماي گردشگري در گفت وگو با »اعتماد« 
اعالم كردن��د بع��د از اع��الم محدودي��ت فعاليت 
صرافي ها و مبالغي كه در بانك ها قابل تبديل به وجه 
رايج كشور است، برخي آژانس ها با هماهنگي قبلي 
مبلغي در اختيار گردشگران قرار داده اند و اين مبلغ 
مقداري مع��ادل 10 تا 15 دالر بوده تا گردش��گران 
در بدو ورود نگراني بابت پول نقد نداش��ته باش��ند. 
هر چند برخي كارشناس��ان 
معتقدند اين ش��رايط پايدار 
نخواه��د ب��ود و ب��ه زودي 
وضعيت به ش��رايط عادي بر 
مي گردد، اما از طرفي برخي 
تحليل ها از سوءاس��تفاده ها 
و تخلفاتي خبر مي دهند كه 
برخي آژانس ها ممكن است 
ب��ا توجه ب��ه ش��رايط انجام 

دهند. 
 تمام اين اتفاق��ات در حالي 
مي افتد كه مسووالن و دولت 
حس��اب ويژه اي روي در آمد 
حاص��ل از گردش��گري ب��از 
كرده اند و از هر فرصتي براي تاكي��د بر اين موضوع 
اس��تفاده مي كنند، اما گردش��گران در كشوري كه 
تالش مي كند تصوي��ر منفي ايجاد ش��ده در مورد 
خ��ود در دني��ا را تغيير ده��د با مش��كالتي روبه رو 
هستند كه در بسياري كش��ورها مساله حل شده اي 
اس��ت. ش��فيع زاده، مدير آژانس مس��افرتي و فعال 
گردش��گري در انتقاد از وضعي��ت موجود مي گويد: 
»با حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نمي شود، وقتي از 
توسعه گردشگري صحبت مي كنيد و اعالم مي شود 
ايران جزو 10 كش��ور برتر جهان از نظر جاذبه هاي 
گردشگري اس��ت، بايد در شان اين صحبت ها عمل 
كنيم. صرفا با اين داشته ها گردشگر جذب نمي شود، 
ما بايد ش��رايط را براي ورود گردشگر فراهم كنيم، 
اينكه ايران تنوع طبيعي و زيس��تي و فرهنگي دارد، 
كافي نيست. بايد آرامش رواني گردشگر هم تامين 
شود. مسافر خارجي با اين شرايط بايد براي تبديل 
ارز خود چه كار كند. بايد برود بانك؟ چقدر در صف 
بانك بايس��تد؟« اين در حالي است كه شنيده هاي 
خبرنگار اعتم��اد حكاي��ت از آن دارد برخي دالالن 
در فرودگاه ام��ام خمين��ي )ره( با طرح ش��ايعاتي 
گردشگران ورودي به كش��ور را در مورد تبديل ارز 
اس��تفاده خود  گمراه كرده و ش��رايطي ب��راي سوء

فراهم كرده اند.

نگاهي به تاثير آشفتگي بازار ارز در وضعيت توريسم خارجي
سرگرداني گردشگران خارجي در بازار ارز

محمد عليخاني، رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر درباره طرح ترافيك 97 گفت 

مشكالت ثبت نام طرح ترافيك به شورا ارتباطي ندارد

انتقاد تشكل هاي خوزستان درباره انتقال آب

بله، اصال بخشنامه ش��ده و از كليه استان ها خواسته 
شده كه در حوزه مديريتي زنان آمار بدهند. 

  غي�ر از آم�ار دادن عم�ا تغييري ب�ه وجود 
آمده؟

بله، تعداد مدي��ران زن افزايش پيدا ك��رده، قبال 21 
مدير منطقه داشتيم حاال شده 24 تا. 10 نفر معاون 

مديركل استان هم به 14 نفر رسيده. 
بدن�ه  در  زن  ني�روي  تع�داد  اي�ن  ب�ا    
آم�وزش و پ�رورش ك�ه در ميان ش�ان افراد 
پرس�ابقه كم نيس�تند، تعيين مديركل براي 

استان نبايد كار سختي باشد. 
چرا، كار س��ختي اس��ت. به هر حال در هر اس��تان 
رس��يدن به گزينه اي كه به لحاظ بوم��ي، قبيله اي و 
منطقه اي رسيدن به نماينده خانمي كه مورد وفاق 
دولت و آم��وزش و پ��رورش و نماينده هاي مجلس 
باشد كار دشواري اس��ت و با وجود تالش زيادي كه 
وجود دارد تا مديركل زن براي استان ها انتخاب شود 

اين اتفاق هنوز رخ نداده است. 
  به توافق رس�يدن روي گزين�ه زن و مرد چه 

فرقي دارد؟
حتما مردها البي هاي سياس��ي را بهتر بلدند و بهتر 
مي توانند با نمايندگان مجلس و مسووالن وزارتخانه 
البي كنند و به مديريت برسند. البته يكي از مهارت ها 
البي كردن اس��ت. يكي ديگر اين اس��ت ك��ه مردان 
معموال در پس��ت هاي مديريتي بيش��تري بوده اند و 
فرصت ها و تجربه هاي مديريتي بيشتري را در سابقه 
كاري خود دارند. اين فرصت ب��راي زنان كمتر بوده و 
به لحاظ رزومه نس��بت به مردان ضعيف تر هستند و 
براي مديريت در سطح استان انتخاب نمي شوند. يك 
نكته را هم بايد تاكيد كرد و آن هم نقش نمايندگان 
مجلس در اي��ن انتخاب ها اس��ت. يعن��ي حتي اگر 
آموزش و پرورش هم مايل به انتخاب مدير زن باشد 
معموال نمايندگان مجلس در برابر پيشنهاد وزارتخانه 
مقاومت مي كنند و بيش��تر تمايل دارن��د آقاياني كه 

مي شناسند در اين موقعيت ها مشغول به كار شوند. 

سامت

گروه اجتماعي| با راي هيات عمومي ديوان عدالت 
اداري، دريافت »حق مديريت خدم��ات دارويي« در 
داروخانه ها ممنوع شد. حق مديريت خدمات دارويي، 
عن��وان جايگزين »حق فن��ي داروخانه ه��ا« بود كه 
تير ماه 1393، ديوان عدالت اداري با اس��تناد به مفاد 
قانون بيمه خدمات درماني- مصوب 1373- دريافت 
اين رقم را توس��ط داروخانه ها ممنوع اعالم كرد. پس 
از راي ديوان به ممنوعيت دريافت اين رقم كه در واقع، 
بابت قرائت و تاييد نسخ، ارايه دارو و مشاوره دارويي، به 
داروسازان مستقر در داروخانه ها - به عنوان مسووالن 
فني داروخانه ها – پرداخت مي شد، مسووالن وزارت 
بهداش��ت، بازگش��ت دوباره اين حق به مديران فني 
داروخانه ها را پيگيري كردند تا از ابتداي س��ال 94 و 
با مصوبه هيات وزيران، حق فني ب��ا نام جديد  »حق 
مديريت خدم��ات دارويي« معرفي و قابل اجرا ش��د 
و پي��ش از راي اخير دي��وان، دريافت اي��ن رقم طبق 
پيش��نهاد س��ال 95 انجمن داروس��ازان ايران، بنا به 
ارزش نس��خ دريافتي، از 100 تا 9 هزار تومان متغير 
بود اما حاال و با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، 
مديران و موسس��ان داروخانه به طور كلي از دريافت 
حق مديريت خدمات دارويي منع ش��ده اند مگر براي 
تعرفه س��اخت داروهاي تركيبي.  ممنوعيتي كه در 
راي ديوان عدال��ت اداري مورد تاكيد قرار گرفته ناظر 
به شكايتي از مصوبه فروردين 94 هيات وزيران است 

ضمن آنكه با اين راي، حق فن��ي داروخانه ها طي 10 
سال گذشته براي سومين بار باطل مي شود. اما تفاوت 
اين نوبت با دفعات قبل، آن اس��ت ك��ه حق مديريت 
خدمات دارويي، ب��ا مصوبه فروردي��ن 1394 هيات 
وزيران، وارد كتاب ارزش نس��بي خدمات س��المت 

ش��د و به عنوان بخش��ي از يك 
قان��ون الزم االج��را، غي��ر قابل 
ابطال بود چرا ك��ه كتاب ارزش 
نسبي خدمات س��المت، مرجع 
راهنمايي و ارزشگذاري مجموع 
خدمات مرتب��ط با س��المت و 
بهداشت و درمان جمعيت كشور 
اس��ت كه نيمه دوم سال 1393 

توسط وزراي بهداشت و تعاون دولت يازدهم رونمايي 
شد. 

جرقهاعتراضدرمجلس
س��ال 93 مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي، از 
درآم��د217 ميليارد توماني داروخانه هاي كش��ور از 
بابت دريافت حق فني از بيم��اران خبر داد.  در حالي 

كه تا پي��ش از گزارش مرك��ز پژوهش ه��ا، دريافت 
حق فني به عنوان يك��ي از قراردادهاي قانوني مابين 
داروخانه ها و وزارت بهداش��ت، س��ابقه اي 28 ساله 
داشت و تابع مصوبه دولت وقت در سال 1365 بود كه 
به دنبال سرايت تبعات ركود اقتصادي ناشي از جنگ 
و تحريم به بخش سالمت، براي 
كمك به برون رفت داروخانه ها 
از ورشكس��تگي مقرر شد بابت 
رويت هر نس��خه، تحويل دارو، 
ارايه مش��اوره و توضي��ح درباره 
نحوه صحيح مصرف دارو )حتي 
داروهاي بدون نس��خه( رقمي 
توس��ط بيماران پرداخت شود 
و تا س��ال 93 هم اعتراضي به اين الزام قانوني وجود 
نداش��ت، اما تير ماه 93، ديوان عدال��ت اداري با اين 
توجيه كه خواندن نسخه، تحويل دارو و ارايه مشاوره 
بابت نحوه مصرف دارو در زمره خدمات تش��خيصي 
درماني نيس��ت و نياز به تخصيص وج��ه جداگانه در 
كنار هزينه دارو ندارد، مصوبه س��االنه هيات وزيران 
را باطل كرد. اعتراض صاحبان داروخانه ها كه همان 

سال به موج عظيمي تبديل ش��د و مسووالن وزارت 
بهداشت را مجاب كرد كه براي بازگشت حق فني به 
داروخانه ها ها تالش كنند، هشدار داروخانه داران به 
امتناع از ارايه هرگونه مشاوره و حتي الزام به دقت در 
خوانش نس��خ دريافتي بود با اين ضميمه كه »از اين 
پس، مسووليت هر اشتباه در تجويز دارو، مصرف غلط 
دارو، تداخل دارويي و عوارض ناش��ي از اين مجموع، 
برعهده بيماران اس��ت چ��را كه با ح��ذف حق فني، 
داروخانه با س��وپر ماركت هيچ تفاوتي ن��دارد.«  اين 
هشدار، امروز دوباره زنده شده است هرچند نانوشته 
و در س��كوت.   هنوز به دو هفته نرسيده كه هر گونه 
محدوديت پوشش بيمه اي خدمات روانپزشكي براي 
بيمه شدگان تحت پوشش س��ازمان بيمه سالمت، با 
راي ديوان عدالت اداري ممنوع ش��ده. رايي كه قطعا 
در آينده به ضرر خيل عظيمي از بيماران روانپزشكي 
مراجعه كننده به مراكز درماني دولتي است؛ مراكزي 
كه همين ام��روز كه هن��وز راي ابالغ��ي را دريافت 
نكرده ان��د، از ناكافي ب��ودن تخت و ني��روي درماني، 
زمينگير ش��ده اند. روز گذش��ته هم با راي ديگري از 
اين نهاد وابسته به دس��تگاه قضا، پرداخت حق فني 
به داروخانه ها ممنوع ش��د. وقتي تداخالت دارويي و 
عوارض نانوشته و ناآشنا و سردرگمي بيماران از نحوه 
مصرف داروهاي س��اده اي همچون مس��كن ها و تب 

برها بروز كرد و به كف خيابان رسيد. 

ديوان عدالت اداري حكم داد

لغوحقمديريتخدماتداروخانهها

حميدرضا خالدي| باالخره بعد از بحث و انتقادهاي 
بس�ياري كه در مورد س�هميه هاي طرح ترافيك 
خبرن�گاران و معل�والن و جانبازان و ديگر اقش�ار 
خاص در س�ال گذش�ته رخ داد، از چن�د روز قبل 
اعام شد شهرونداني كه شامل سهميه مي شوند و 
مي خواهند كارت طرح ترافيك بگيرند، مي توانند 
براي ثبت ن�ام و دريافت كارت به س�ايت مراجعه 
كنند. ام�ا در عمل س�ايت ب�ا مش�كات فراواني 
روبه رو اس�ت. ضمن آنك�ه درخواس�ت كنندگان 
طرح ترافيك در قالب سهميه هنوز هم نمي توانند 
ثبت ن�ام خ�ود را كامل كنن�د. چرا كه هن�وز روند 
ثبت نام در س�ايت براي آنها مش�خص نيس�ت. به 
همين دليل و براي اطاع از چن�د و چون آيين نامه 
شوراي شهر در اين زمينه كه بيشترين مخاطب آن 
خبرنگاران هستند، گفت وگويي با محمد عليخاني؛ 
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 

تهران انجام داده ايم كه در زير مي خوانيد. 

  يك�ي از گروه هاي�ي ك�ه در س�هميه هاي طرح 
ترافيك هس�تند، خبرنگارانند. از هفته گذش�ته 
اعام ش�د كه خبرنگاران مي توانند براي دريافت 
كارت طرح ترافيك به س�ايت مراجع�ه و ثبت نام 
كنند. ولي در عمل وقتي كه خبرنگاران به س�ايت 
مراجع�ه مي كنند ب�ا فرآين�د پيچي�ده و مبهمي 
روبه رو مي ش�وند كه نمي دانند با آن چ�ه كنند! از 
سويي وقتي كه از كارشناس�ان و مديران معاونت 

حمل و نقل و ترافيك سوال 
مي كنيم، مي گويند تا زماني 
كه آيين نامه ش�وراي ش�هر 
اب�اغ نش�ود نمي دانيم چه 
بايد بكنيم!  چرا شوراي شهر 

آيين نامه را اباغ نمي كند ؟
قبل از هر چيز باي��د براين نكته 
تاكيد كنم كه ش��وراي شهر به 
هيچ عنوان در »اج��راي« طرح 
ترافي��ك دخالتي ن��دارد. بلكه 
وظيفه م��ا نظارت اس��ت و اين 
سازمان ترافيك و معاونت حمل 
و نقل و ترافيك هستند كه بايد 

آن را اجرا كنند. در ثاني در جلسه اي كه قبل از عيد با معاون 
حمل و نقل و ترافيك داش��تيم، وي اع��الم كرد كه كامال 
براي اجراي طرح ترافيك جديد آماده اند و مشكلي وجود 
ندارد. حتي راهنمايي و رانندگي گفته بود كه به دليل نصب 
نشدن دوربين ها، امكان اجراي اين طرح وجود ندارد ولي 
بعد پورسيدآقايي در آن جلسه گفتند كه دوربين ها نصب 
شده و مش��كلي وجود ندارد. آخر اسفندماه هم كه آدرس 
سايت را اعالم كردند و گفتند همه چيز آماده است. اما در 
اجرا؛ گزارش هايي از ايرادها و نقايص اين طرح به دس��ت 
ما رسيده كه در دست بررسي است. مثال گزارش هايي از 
نارضايتي ناشي از ازدحام در برخي دفاتر گزارش شده است 
چرا كه برخي از اقش��ار بايد براي ثبت نام به دفاتر مراجعه 
كنند. هر سال از دي ماه ثبت نام طرح ترافيك آغاز مي شد 
و سرفرصت، ش��هروندان مي توانستند ثبت نام كنند ولي 
امسال به دليل اينكه شوراي عالي ترافيك خيلي دير نتيجه 
بررسي هايش را اعالم كرد و بعد هم زماني كه در فرمانداري 
صرف شد، زمان زيادي از دس��ت رفت و همين باعث شد 
تا فرصت چنداني براي ثبت نام باقي نماند و مردم براي جا 

نماندن، به دفاتر و سايت هجوم برند. 

  ولي به هر حال درسايت اعام شده كه گويا تا آخر 
فروردين براي ثبت نام فرصت نيست. 

ما معتقديم كه بايد اين زمان تمديد شود. البته در سال هاي 
گذشته نيز معموال فرصت ثبت نام تمديد مي شده است كه 
اميدواريم امسال هم معاونت حمل و نقل ترافيك همين 
كار را بكند تا كس��ي از اينكه نتوانسته ثبت نام كند گاليه 

نداشته باشد. 
  خب چرا ش�ما زودتر آيين نامه را اباغ نكرديد تا 

خبرنگاران بتوانند ثبت نام كنند؟
اصوال ثبت نام ب��ه آيين نامه ما ربطي ن��دارد. ما آيين نامه 

»اجرايي« طرح ترافيك خبرنگاران را ابالغ كرديم. 
  پس اين آيين نامه شامل چه مواردي است؟

اين آيين نامه ش��رايط احراز هويت ش��غلي يك خبرنگار 
را مش��خص مي كند و اينكه چه س��هميه اي و تحت چه 
ش��رايطي به خبرنگاران اختصاص پيدا مي كن��د. با اين 
آيين نامه تالش شده تا ديگر كسي به عنوان خبرنگار نتواند 
از سهميه هاي طرح ترافيك سوءاستفاده كند و اين به نفع 
خود خبرنگاران است چراكه خبرنگاران واقعي شناسايي 
مي شوند. اين آيين نامه در جلسه روز يكشنبه شورا مصوب  

و ديروز هم ابالغ شد. 
  و در اي�ن آيين نامه چ�ه چارچوب هاي�ي را براي 
شناس�ايي يك ف�رد به عن�وان خبرن�گار در نظر 

گرفته ايد؟
اول از همه اينكه فرد بايد مالك خودرو باشد. 

  همس�ر و والدين چط�ور؟ يعني خبرن�گاري كه 
خودروي وي به نام همسرش هست، مي تواند براي 

دريافت كارت ثبت نام كند؟
خير، خ��ودرو حتما باي��د به نام 
خود خبرنگار باش��د.  همچنين 
آيين نام��ه  اي��ن  براس��اس 
خبرنگارباي��د از رس��انه خ��ود 
معرفي نامه داش��ته و از س��وي 
آن بيمه شده باشد و عكس اين 
م��دارك را درس��ايت بارگذاري 
كند. آيتم ه��اي مختلفي براي 
شناسايي خبرنگار واقعي در اين 
آيين نامه گنجانده ش��ده است. 
مثال اگر فردي نمي تواند از رسانه 
خود نامه بگيرد، مي تواند 10 اثر 
از آثاري كه طي 6 ماه گذش��ته به نام وي منتش��ر شده را 

درسايت بارگذاري كند. 
  و اينكه باالخره سهميه خبرنگاران چقدر شد؟

ببينيد كال 3 درصد به موارد خ��اص اختصاص پيدا كرده 
كه مي ش��ود چيزي حدود 3هزار نفر. قالب اين 3 هزار نفر 

خبرنگار هستند. 
  قب�ا در صحن اعام ك�رده بوديد ك�ه مبلغ صد 
هزار تومان براي صدور كارت ط�رح ترافيك براي 
سهميه اي ها دريافت مي كنيد كه بعدا بايد آن كارت 

شارژ هم بشود. اين رقم تغييري نكرده است؟
نه، هنوز هم همان صد هزار تومان اس��ت. البته اين براي 
افرادي است كه مي خواهند از سهميه استفاده كنند. براي 

بقيه به صورت روزانه حساب مي شود.
  مرجعي را هم براي بررسي شكايت ها و انتقادهاي 

مردمي در نظر گرفته است؟
اين وظيفه ذاتي شهرداري اس��ت. البته به ما هم به طرق 
مختلف گزارش هايي مي رسد ولي در مجموع شهروندان 
مي توانند با شماره 1888 تماس بگيرند و شكايت خود را 

در مورد طرح ترافيك و ثبت نام در آن مطرح كنند. 

خبر

صداي پاي بهار ك��ه مي آيد نظام 
آموزش��ي كش��ور براي روزهاي 
مديدي تحت سيطره اين خيزش 
دوب��اره هس��تي ق��رار مي گيرد. 
عقربه ه��اي آم��وزش در انتهاي 
اس��فند م��اه خ��ود را ب��ه خواب 
مي زند و بعد از تعطيالت دو هفته 
فروردين غرولندكنان بيدار مي شود اين وقفه نسبتا طوالني 
آموزشي در چند دهه گذش��ته يكي از چالش هاي جدي 
نظام آموزشي بوده اس��ت مديران، معلمان و كارشناسان 
آموزش��ي به فراخور آگاه��ي و توانايي خ��ود طرح هاي 
متعددي براي پر كردن اين وقفه آموزش��ي ارايه كرده اند 
از س��ال هاي دور اين وقفه گاه 20 روزه در گرماگرم فصل 
آموزش موجب ش��ده ك��ه معلمان و مس��ووالن ذي ربط 
براي پر كردن اين خأل آموزش��ي تكاليف رنگارنگ و غالبا 
سخت و طاقت فرس��ا خصوصا بر كودكان مقطع ابتدايي 
تحميل مي كرده ان��د. تكاليفي كه اضط��راب تحويل آن 
در روز اول مدرسه، همراه و همس��فر تمام ديد و بازديد ها 
و بار هميش��گي چمدان هاي س��فر هاي ن��وروزي بوده 
است.  نظام آموزشي بعد از گذر از دوره تكاليف سليقه اي 
معلمان و ظهور پيك هاي نوروزي كشوري يا منطقه اي و 
همچنين ورود موسسات آموزشي خصوصي به اين مقوله 
شاهد نوآوري هايي در تعيين تكاليف نوروزي بوده ايم كه 
البته هر بار تعطيالت كودكان را با چالش��ي جديد مواجه 
مي كرد.  در ادامه تغييراتي ك��ه وزارت آموزش و پرورش 
آن را »تحول« مي خواند، امس��ال طرح »عيد و داستان« 
جايگزين پيك هاي نوروزي ش��د و يك »نوروز آموزشي« 
به معناي واقعي آن اتفاق افت��اد.   دانش آموزان با توجه به 
عالقه مندي هاي خود و توامان ب��ا لذت بردن از تعطيالت 
نوروز نوع فعاليت را انتخاب مي كنند، دانش آموزي عالقه 
به داستان نويسي دارد، دانش آموز ديگر داستان خواني را 
دوست دارد؛ حتي انتخاب براي آنهايي كه داستان گويي 
و روايت كردن را دوس��ت دارند نيز باز گذاشته شده است. 
راه باز است اما راه فرار نيس��ت. اجراي هر طرحي نيازمند 
ابزار و زمان مناسب و مهم تر از همه هدف است، طرح عيد 
و داستان خودش بهترين معرف است، ابزارش كتاب است 
و زمانش عيد و اما هدف آن شاد كردن و پرورش خالقيت 
كودكان بيان شده است. اين طرح در يك نماي كلي تر به 
دانش آموز مي آموزد »كتاب را از خودت جدا نكن« شما يا 
مي تواني خالق كتاب باشي )داستان نويسي( يا مي تواني 

خواننده كتاب باشي )داس��تان خواني( يا مي تواني روايت 
مطالب را براي ديگران تكفل كرده باشي )داستان گويي( 
و اگر اين اتفاق در يك نظام آموزشي نهادينه شود، مي توان 
گفت يك تغيير بزرگ منجر به تحول است؛ زيرا حركتي در 
جهت تحقق يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي در عرصه 
بين المللي است.  شاخصي كه كشور ما در آن فقير است. 
يك ايسلندي در سال 40 كتاب مي خواند، در زندگي هر 
10 شهروند ايس��لندي يك تاليف به جاي مي ماند و اين 
كافيست تا اين كش��ور بزرگ ترين توليد كننده كتاب در 
جهان باش��د  حال و روز مطالعه در كشور ما خوب نيست 
و متاسفانه با گس��ترش فضاي مجازي و در دسترس قرار 
گرفتن اطالعات سطحي و هجوم دانش آموزان به سمت 
اين هيوالي زيبا، بيماري كتاب نخواني مسري هم خواهد 
ش��د. اجراي اين طرح و طرح هاي مشابه ديگر مي تواند از 
تكثير كتاب نخوان ه��ا در بين دانش آم��وزان جلوگيري 
كند.  از تمام زيبايي هاي اي��ن طرح كه بگذريم بايد گفت 
امسال شادي سهم تمام كودكان نبود، مدارس پيك هاي 
نوروزي خودس��اخته را در روزهاي انتهايي سال تحويل 
دانش آموزان دادند، حتي مدارس��ي بوده ان��د كه عالوه بر 
پيك هاي نوروزي خودساخته در ايام تعطيالت از طريق 
كانال هاي تلگرامي براي دانش آم��وزان تكاليفي مكمل 
تعيين مي كرده اند.  اجراي موف��ق يك طرح مراحلي دارد 
كه مطمئنا نظارت بر نحوه اج��راي آن و ارزيابي پاياني از 
مهم ترين آيتم هاي آن است. متاس��فانه اين طرح نسبتا 
خوب در مرحله نظارت نتوانس��ت موفق باش��د، عمال در 
بس��ياري از مدارس غير دولتي اين طرح بار اضافه اي شد 
بر تكاليف نوروزي س��ليقه اي.   در بح��ث ارزيابي، نمونه 
برگ هاي��ي در برنامه هم��گام براي كامل كردن توس��ط 
معلم طراحي ش��ده اس��ت كه تنها اطالعاتي ك��ه در آن 
ثبت مي ش��ود مش��خص كردن نوع فعاليت دانش آموز 
)داستان خواني، داستان نويس��ي، داستان گويي( و عنوان 
داستان است. مشخص نيست با چنين فرمي و ثبت چنين 
اطالعاتي چه گزارش��ي مي توان از اين ط��رح ارايه داد؟! 
ليكن بايد اميدوار بود اين داستان نويسان و داستان گويان 
كوچك به حال خود رها نشوند و فضاي مناسب آموزشي 
براي تداوم فعاليت دانش آموزاني كه در اين طرح خالقانه 
فعاليت هاي خود را انجام داده اند فراهم شود.   چاپ و نشر 
داستان هاي محصول اين طرح مي تواند تشويقي مناسب 
براي قلم به دستان كوچك و اثر ماندگاري براي طراحان 
معلم و فعال صنفي اين »عيد و نوروز« باشد.   

شروع نوروز آموزشي با حذف پيك هاي نوروزي
مدرسه

فصل كاري جديدي در صندوق 
احي��ا و بهره ب��رداري از بناه��ا 
و اماك��ن تاريخ��ي و فرهنگ��ي 
ب��راي اس��تفاده از ظرفيت هنر 
ب��راي اش��اعه فرهن��گ و تاريخ 
اي��ران عزيز آغاز ش��ده اس��ت. با 
برنامه ريزي هاي انجام شده براي 
اولين بار صندوق احيا اقدام به برگزاري اولين جشنواره 
ملي عكس بناه��اي تاريخي ايران را با مجوز رس��مي از 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي كرده اس��ت كه اين 
جشنواره با هدف فرهنگ س��ازي و عموميت بخشيدن 
به احياي بناهاي تاريخي اي��ران در آحاد جامعه عنوان 
احيا را به خود اختصاص داده اس��ت.در اين جش��نواره 
ع��الوه ب��ر فرهنگ س��ازي خالقيت هايي با مش��ورت 
صاحبنظران حوزه عكاسي در فراخوان جشنواره لحاظ 
شده كه براي جذب حداكثري عالقه مندان به عكاسي 
از بناهاي تاريخي تفاوت هاي مش��هودي را نس��بت به 
ساير جش��نواره ها ايجاد كرده اس��ت. رضا موسوي داور 
يازدهمين دوره مسابقه عكس س��ي ودومين جشنواره 
تئاتر فجر  و مجتب��ي چناري صاح��ب عكس منتخب 
در سومين نمايشگاه عكس كلوپ عكاس��ان ايران )وان 
پيكس- ته��ران 1393( به عن��وان دو عضو خب��ره و با 
سابقه حوزه عكاسي با حكم پرهام جانفشان، مديرعامل 
صندوق احيا و رييس شوراي سياستگذاري در تركيب 

اين شورا قرار گرفتند .
عكاسان مشهور و خوش نامي همچون افشين بختيار كه 
سال هاست در حوزه عكس طبيعت، مستند و سيف اهلل 
س��مديان، مديرعامل انجمن عكاس��ان ايران به عنوان 
پيشكس��وتان اين حوزه كيارنگ عاليي، مدرس حوزه 
عكاسي و دبير جشنواره ملي عكس خانه دوست، شادي 
قديريان ك��ه آثار وي در موزه اس��پيس الكترا )پاريس- 
1380( به نمايش گذاشته شده است و سعيد محمودي 
ازن��اوه مديرعامل انجم��ن عكس مي��راث فرهنگي در 
تركيب هيات داوران اين جشنواره حضور دارند كه سبب 
ترغيب تعداد زيادي از عكاس��ان جوان و دانش��جويان 
حوزه عكاس��ي براي ارس��ال آثار در روزهاي پاياني اين 

جشنواره ملي شده است. 

 جش��نواره ملي عكس بناه��اي تاريخي ايران ش��امل 
بخش هاي تك عكس، عكس موبايلي و بخش ويژه شامل 
عكس هاي عكس هاي س��ري، عكس ه��اي تطبيقي و 

احياگر آلبوم هاي قديمي است. 
در واق��ع بخ��ش عكس ه��اي تطبيق��ي خالقيت هاي 
عكاسان براي نمايش دادن يك بنا در مرور زمان را مورد 
تاكيد قرار مي دهد يعني عكاسان با انتخاب يك عكس 
قديمي از يك بنا وضع موجود اين بنا را از همان زاويه به 
ثبت مي رسانند و تصوير روشن تري از وضعيت بناهاي 
تاريخي در سراسر كشور را براي صندوق احيا به نمايش 

خواهند گذاشت. 
احياگ��ر آلبوم ه��اي قديم��ي اي��ن بخش ب��ه گونه اي 
هدف گذاري ش��ده تا عكس هايي كه در زم��ان قديم با 
بناهاي تاريخي گرفته ش��ده به دبيرخانه اين جشنواره 
ارسال شود و ارسال كننده هاي اين آثار به عنوان احياگر 

عكس هاي قديمي شناخته مي شوند. 
اولين جشنواره ملي عكس بناهاي تاريخي ايران احيا با 
هدف معرفي ميراث ارزشمند كشورمان در سطح ملي 
انجام ش��د كه عكاس��ان و عالقه مندان به ابنيه تاريخي 
ايران با ارس��ال آثار به اين جش��نواره در شناسايي ابنيه 
كه طي ساليان متمادي كمتر ديده شدند يا با توجه به 
شرايط جغرافيايي گردش��گران كمتري به آن مراجعه 
كرده اند را ب��ه دبيرخانه جش��نواره معرف��ي كنند تا با 
برنامه ريزي ه��ا الزم صندوق احيا با اطالعات به دس��ت 
آمده تحليل دقيق تري از اين ابنيه در س��طح كشور به 
دس��ت آورد. حال بايد ديد ب��ه طور كل��ي برآيند هنر 
عكاس��ي از معماري ايران چه انعكاسي را در معرفي اين 
بناهاي باش��كوه در بر خواهد داش��ت اكنون با مطالعه 
جمله پابل��و پيكاس��و - 1945 »هنر وس��يله اي براي 
تزيين خانه بورژوا نيس��ت، سالحي اس��ت براي نبرد.« 
فرصت مغتنمي است تا با استفاده از هنر عكاسي گامي 
در راستاي معرفي جاذبه هاي تاريخي ايران و در نهايت 

توسعه صنعت گردشگري  برداريم. 
دبير اولين جشنواره ملي عكس بناهاي تاريخي 
ايران احيا
مدير روابط عمومي صندوق احيا و بهره برداري از 
بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي

عكاسي راهي براي ماندگار شدن ميراث گذشتگان 

سيد  امين  صانعي 

نگاه

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- پليس جهاني - پايتخت مجارستان
2- خانه بي پنجره - رسوا - قلم ني

3- درخ��ت ج��دول - ضمي��ر جم��ع - س��ازمان 
فلسطيني - از بنادر هندوستان

4- شقاوت - مركب دان
5- ماهر و استاد - او - تابع - حرف ندا

6- شيوه رفتار - بيماري و رنجوري - بنان
7- دست عرب - ظرف روغن - رشته سوپ

8- قند سوخته - بنگاه و تشكيالت
9- سالخورده - گرسنه - برگ برنده

10- ديگ - سوق - ليكن
11- اولي��ن نت - باد خنك - پوس��تين - س��ياره 

بهرام
12- ترشي بادمجان - تشديد فيزيكي

13- توطئ��ه - آب ده��ان - نام قديم ش��هر يزد - 
شماره ماه

14- برگه بهادار - سردار نامي مقدوني - پول حرام
15- لباس رسمي و متحدالشكل - ترسيدن

1- اقتص��اد در گويش علم��ي - از اثره��اي معروف 
زرين كوب

2- ذره باردار - كم - عدد دونده - درخت آزاد
3- چانه - قطع كردن - جريب - درخشان

4- كمك - پرتگاه كوهستاني - فنا و نابودي
5- از آالت موسيقي - خاموش و ساكت

6- از حروف يوناني - انس - از خويشاوند نزديك تر - 
صد متر مربع

7- چرخ اتومبيل - واجب - سوگند

8- ثروتمند - نت پنجم - نت ششم - حسد
9- از نزوالت ج��وي - قوم كهن ايران باس��تان - 

يوميه
10- ضمير فراسوي - مترجم - بدن - باب
11- از هورمون هاي فوق كليوي - آش آرد

12- نژاد اروپايي - يار پروانه - كشيدني بعد از قهر
13- ج��اي نام��ه - درس خوان��ده قديم��ي - از 

رودهاي مهم ايران - شهر رازي
14- ب��ي پاي��ه - آب روس��تايي - پ��رآوازه - 

زنبيل چوبي
15- شاهي - پوست بز دباغي شده

با گران ش��دن قيم��ت دالر، قيمت خيلي 
ازخودروهاي داخلي هم در ب��ازار افزايش 
پي��دا كرد. جالب اس��ت ك��ه خودروس��ازان داخلي 
نمي توانند بازار انحصاري خودش��ان را كنترل كنند. 
ش��ايد هم خودش��ان قيمت ه��ا را در ب��ازار افزايش 
09195100052 مي دهند.  

اين همه باران آمد... چطور هنوز مي گويند 
آب كم اس��ت. كو ه ه��اي ما ه��م كه همه 

پوشيده از برف هستند... چطور هنوز آب نداريم...؟
0311550006

 چند روز قبل با پدرم ب��راي گرفتن معاينه 
فني به مرك��ز س��راج رفتيم. كارش��ناس 

مربوطه بعد از بازديد »چشمي« كاغذي را به ما داد و 
گفت: براي معاين��ه مخزن گاز ماش��ين تان به اينجا 
برويد. ما هم رفتيم ولي بعد از 2 هفته وقتي كه جواب 
تست آن مركز را براي مركز سراج برديم گفتند اينجا 
مركز معتب��ري نيس��ت. خالصه با كل��ي صحبت و 
خواهش و تمنا قبول كردند و برگه تاييد معاينه فني را 
ص��ادر كردن��د ك��ه  اي كاش نمي كردن��د... چ��ون 
مشخصات خودرو در آن اشتباه درج شده بود. بعد هم 
كه اعتراض كرديم گفتند درستش مي كنيم. ولي االن 
بعد از يك هفته هن��وز كاري نكرده اند. هيچ كس هم 
پاسخگو نيست و جايي هم براي شكايت وجود ندارد. 
چرا ش��هرداري اين  همه بي مباالت است و برخالف 
شعارهايي كه مي دهد هيچ گونه نظارتي روي مراكز 
 02122521060 معاينه فني خود ندارد...  

الو ... 66426196 30004753

نسبت زنان به مردان در آموزش و پرورش

تعداد نيروهاي شاغل جنسيت
در آموزش و پرورش

تعداد مديران 
مناطق كشور

تعداد مديران كل 
استان هاي كشور

تعداد اعضاي شوراي 
معاونان وزير

3  )يك معاون، يك 240 499 هزارزن
سرپرست، يك مديركل( 

4277263226 هزارمرد

گروه اجتماعي| شهردار جديد تهران، 23 ارديبهشت 
انتخاب مي شود. اين را علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر 
روز گذشته از بعد ازجلسه هم انديشي شوراي شهر خبر 
داده است. به گفته اعطا مقرر شد مالك شوراي شهر براي 
انتخاب شهردار همان فرآيند و معيارهاي گذشته باشد 
و كليات آن تغييري نكند. وي با بيان اينكه هفت گزينه 
نهايي شهرداري تهران در تاريخ يكشنبه 16 ارديبهشت 
به صحن علني شوراي شهر مي آيند و برنامه هاي خود را 
در حضور رسانه ها بيان مي كنند، گفت: از ميان اين هفت 
نفر، دو گزينه نهايي انتخاب مي شود و در نهايت مجددا 
اين دو گزينه به صحن مي آيند اما اين بار، براي اولين بار 
دو گزينه نهايي مي بايد تيم همكاران خود را تا حدودي 
معرفي كنند و نهايتا در تاريخ 23 ارديبهشت ماه گزينه 
انتخابي شوراي شهر براي پست شهرداري تهران معرفي 
مي شود و پس از آن بايد فرآيند حقوقي آن طي شود.  وي 
افزود: قرار نيست كه اعضاي شورا به تيم همكاران شهردار 
راي اعتماد بدهند و تنها نقطه نظرات و پيشنهادات خود 
را مطرح مي كنن��د تا بدانند معاونين ش��هردار در چه 
سطحي قرار دارند. اعطا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
آيا هاشمي جزو گزينه هاي شهرداري است يا نه، گفت: 
هنوز درباره گزينه هاي ش��هردار يا درباره خروج اعضا 
صحبت نشده است.  وي همچنين اشاره اي هم به جدول 
زمانبندي فرآيند انتخاب شهردار تهران داشت و گفت: 
درتاريخ 4 ارديبهشت ماه هفت گزينه معرفي مي شوند و 
به آنها فرصت دوهفته اي داده مي شود كه برنامه هاي خود 
را تهيه كنند، اين افراد به صحن علني مي آيند و نهايتا در 
جلسه سه شنبه 18 ارديبهشت ماه دو نفر گزينه نهايي 
انتخاب شده و در يكشنبه 23 ارديبهشت ماه شهردار 

انتخاب مي شود. 

جمعي از رانندگان آژانس و اعضاي اتحاديه آژانس داران 
امروز در اعتراض به قيمت طرح ترافيك جديد مقابل 
شوراي شهر تجمع كردند. يكي از رانندگان آژانس درباره 
مشكالت و علت تجمع گفت: در گذشته طرح ترافيك 
براي رانندگان آژانس 650 هزار تومان بود؛ اما حاال به يك 
باره به بيش از چهار ميليون تومان رسيده است، اين در 
حالي است كه تردد تاكسي هاي اينترنتي بازار آژانس ها 
را كساد كرده است و اصال به صرفه نيست كه بتوان از اين 
طرح اس��تفاده كنيم و حاال تكليف ما چه مي شود.  وي 
اضافه كرد كه بر اس��اس مصوبه شوراي شهر قرار است 
كه تخفيف 50 درصدي براي رانندگان آژانس در نظر 
گرفته ش��ود كه 4.5 ميليون تومان مي شود اما بازهم 
براي ما زياد است و ما خواهان تخفيف بيشتر هستيم.  
در ادامه اعتراض جلسه اي با رانندگان آژانس براي بيان 

مشكالت شان و پيگيري آن برگزار شد. ايسنا

شهردارتهران۲۳ارديبهشت
انتخابميشود

تجمعجمعيازرانندگان
آژانسدربرابرشورايشهر

در اعتراض به نرخ طرح ترافيك رخ داد

»اس�رافيل ش�فيع زاده«، مدير آژانس 
مس�افرتي مي گويد: »متاس�فانه تمام 
راه هاي مربوط ب�ه فعاليت هاي مالي در 
ايران مسدود اس�ت. گردشگر خارجي 
نمي توان�د در اي�ران از كارت اعتباري 
خ�ود اس�تفاده كن�د. پي�ش از اين به 
محض ورود مق�داري از مبالغ نقدي كه 
همراه داش�تند را در صراف�ي فرودگاه 
تبدي�ل مي كردند. اما در ح�ال حاضر و 
به خصوص با بخش�نامه اخي�ر معاونت 
ارزي بان�ك مرك�زي كه روز يكش�نبه 

اباغ شد.«

محيط زيست

 »اعتماد« از نقش و جايگاه زنان
 در مديريت آموزش و پرورش گزارش مي دهد

صندلي هاي مردانه
زهرا  چوپانكاره 

نرگس ملك زاده

مينايي پ�ور: ما در 
آم�وزش و پرورش 
32 اس�تان داريم، 
ام�ا در هيچ يك از 
مديركل  استان ها 
انتخ�اب  زن 
نش�ده اس�ت. تع�داد 242 نف�ر هم به 
عنوان معاون مديركل اس�تان مشغول 
 به كار هس�تند كه از اين تع�داد 14 نفر 

خانم هستند. 

امس�ال ب�ه دلي�ل 
ش�وراي  اينك�ه 
ترافي�ك  عال�ي 
خيل�ي دي�ر نتيجه 
را  بررس�ي هايش 
اعام ك�رد و بعد هم 
زماني كه در فرمانداري صرف شد، زمان 
زيادي از دست رفت و همين باعث شد تا 
فرصت چنداني براي ثبت نام باقي نماند 
و مردم براي جا نماندن، به دفاتر و سايت 

هجوم برند. 

رييس سازمان بازرسي كل كشور از ورود اين سازمان 
به موضوع خريد و فروش غيرقانوني برگه معاينه فني 
خبر داد.  قاضي ناصر سراج با بيان اينكه سازمان بازرسي 
كل كش��ور به موضوع خريد و فروش غيرقانوني برگه 
معاينه فني ورود كرده اس��ت، اظهار ك��رد: ما در حال 
بررسي اين موضوع هستيم و فعال فرضيه اي است كه 
هنوز قطعي نشده است.  وي با تاكيد بر اينكه هركجا 
ناهنجاري و خالف قانوني اعالم شود موظف به بررسي 
هس��تيم، گفت: در موضوع خريد و فروش غيرقانوني 
برگه معاينه فني گزارشاتي داريم كه محرمانه است و 
امكان اعالم آن وجود ندارد.  رييس س��ازمان بازرسي 
كل كش��ور تصريح كرد: ب��ه محض اع��الم نتيجه به 
مراج��ع ذي صالح و قطعي ش��دن گزارش��ات، اعالم 
عمومي صورت مي گيرد.  اين در حالي است كه عليرضا 
محجوب، نماينده تهران در مجلس ش��وراي اسالمي 
هم در رابط��ه با اعالم خبري مبني ب��ر خريد و فروش 
غيرقانوني برگه معاين��ه فني خودرو، گفت��ه بود كه 
نمي توان صحت و س��قم اين موضوع را تاييد كرد اما 
با توجه به تعداد ب��االي خودروها و ناكافي بودن مراكز 
معاينه فني و همچنين وجود محدوديت هايي در اين 
مورد ممكن است برخي افراد متخلف به خريد و فروش 

غيرقانوني برگه معاينه فني اقدام كنند.  فارس

ورودسازمانبازرسيبهخريدو
فروشغيرقانونيبرگهمعاينهفني

حق مديريت خدمات دارويي، عنوان 
جايگزين »حق فني داروخانه ها« بود 
كه تير ماه 1393، ديوان عدالت اداري 
با اس�تناد به مفاد قانون بيمه خدمات 
درماني  درياف�ت اين رقم را توس�ط 

داروخانه ها ممنوع اعام كرد.

وحيد خادمي/ ايرنا


