سلام برش�ما مخـاطبان هميش�گي «جوان» .دلگويههاي شما
عزيزان را از طريق شمـاره  88498445شنوا و پـذيرا هستيم.
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه ميخوانند.

--------------------------------------------------تغيير نام قانوني
احدي -اراك :روزنامه جوان در روز اول ارديبهش��تماه امسال از قول
آقاي محسن كرمي ،معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور
در خط جوان نوش��ته بود كه تغيير نام به نام فاطمه به راحتي انجامپذير
است اما ما بعد از چندين مرتبه مراجعه موفق به تغيير نام نشديم؛ چرا كه
بايد روال قانوني خود را طي كند .باالخره چه كار بايد كنيم؟
--------------------------------------------------چرا فقط جيب مسافران را ميبينيد؟
كاويانپور -مازندران :من يك راننده تاكس��ي هس��تم ،عضوي از
همين ملت .چرا همه مردم از افزايش كرايهها ناالن هس��تند و براي
مشكالتي كه رانندگان تاكسي دارند ،اهميتي قائل نميشوند؟ هزينه
الستيك ،روغن ،استهالك ،عوارض ،لوازم مكانيكي و بيمه خودرو ،آيا
قابل بحث نيست؟
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برخورد با فساد در مراكز درماني ،كاهش پرداخت از جيب مردم ،اصالح ساختار بيمهها

نظام سالمت از  15ارديبهشت جراحي ميشود

وزير بهداشت از آغاز رسمي اجراي برنامههاي جديد در نظام سالمت از نيمه ارديبهشت خبر داد
گزارش يك
لیال لطفی

چمران در نشست خبري سالروز شوراها مطرح كرد

پيگيري دغدغه مقام معظم رهبري
در حوزه معماري

دغدغ�ه مق�ام معظ�م رهب�ري در
خصوص معماري ايراني و اسلامي در
كميس�يونهاي تخصصي دانشگاهي
در دستور كار است و يكي از موضوعات
مط�رح ش�ده در كميس�يون عمران
شوراي عالي نيز همين موضوع است.

مهدي چمران در نشس��ت خبري خود
كه روز گذشته به مناسبت س��الروز شوراها در ساختمان شوراي عالي
استانها برگزار شد ،به تاريخچه قانون شوراها اشاره كرد و گفت :قانون
مصوب فعلي شوراها متعلق به سال  1375است .طبق اصل  102قانون
اساسي شوراي عالي استانها ميتواند طرحها و پيشنهادات خود را به
صورت مستقيم يا از طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند.
وي ادامه داد :بارها خودمان پيشنهاداتي را به مجلس ارسال كردهايم
و در م��واردي مجلس پيش��نهاداتي را مطرح كرده و مورد بررس��ي
قرار گرفته اس��ت .يكي از طرحهاي خوبي كه به رغم رد شدن آن از
سوي شوراي نگهبان بر آن پافشاري كرديم و مؤثر واقع شد ،مسئله
باغات بود كه در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و به
تصويب رسيد.
چمران در ادامه گفت :قرار است كميسيون مشتركي با حضور شوراي
عالي استانها ،معاونت حقوقي وزارت كشور و معاونت حقوقي مجلس
براي تفسير قانون تشكيل شود تا در مواردي كه امكان تفسير وجود
دارد اين امر صورت گيرد و در شرايطي كه نياز به استفساريه از مجلس
نيست خودمان اين كار را انجام دهيم.
چمران در پاس��خ به پرسش��ي درباره اقدامات صورت گرفته جهت
تحقق منويات رهبري در ح��وزه معماري ايراني و اس�لامي اظهار
داشت :اين دغدغه رهبر معظم انقالب در كميسيونهاي تخصصي
ن عمران شوراي
دانشگاهي در دستور كار گذاشته شده و در كميسيو 
عالي نيز يكي از نخس��تين موضوعات طرح شده مربوط به معماري
ايراني و اسالمي بوده است .اين در حالي است كه طبق برنامه پنجم
توسعه نيز وزارت راه و شهرس��ازي مكلف به توجه به موضوع مذكور
بوده و وزارت علوم نيز مأمور شده فعاليتهاي الزم را در اين زمينه
داشته باشد؛ البته هنوز از وضعيت بهوجود آمده راضي نيستيم و بايد
تالشهاي بيشتري صورت گيرد.
رئيس شوراي عالي استانها در پاسخ به پرسش ديگري در مورد تحقق
يك پارچه مديريت شهري تصريح كرد :مركز پژوهشهاي مجلس در
اين زمينه قانوني تهيه كرده كه قرار اس��ت آن را به كميسيون شوراها
ارائه دهند تا در نهايت در صحن مجلس مورد بررسي قرار گيرد ،مركز
پژوهشهاي شهرداري تهران نيز كتابچه مفصل و جامعي را به عنوان
قانون مديريت يكپارچه ش��هري تهيه كرده كه به شوراي شهر تهران
ارائه خواهد شد .همچنين جهت تدوين سياستهاي شوراها در مجمع
تشخيص مصلحت نظام اقدام كردهايم كه بعد از امضا و تأييد مقام معظم
رهبري قابليت ابالغ پيدا ميكند.
---------------------------------------------------

وزارت بهداشت به شيرينيپزيها هشدار داد

برنامه دولت براي حذف روغن جامد
از سبد خانوار

رئي�س س�ازمان غـ�ذا و دارو گفت:
ميـ�زان اس�يد چ�رب و تران�س
روغـنهـ�اي جام�د ب�ه  ۵درص�د
رس�يده اما بايد به  ۲درصد برس�ـد.
هـد فگ�ذاري وزارت بهـداش�ت
ح�ذف كام�ل روغ�ن جامد از س�بد
خانوار اس�ت البت�ه هن�وز صـنايع
غـذايي و شيرينيپـزيهـا از روغـن جامد استفاده مـيكنند.

رسول ديناروند افزود :يكي از برنامههاي وزارت بهداشت كاهش مصرف
روغنهاي مضر است ،به همين علت كاهش ميزان اسيد چرب ترانس و
روغنهاي اشباع در دستور كار وزارت بهداشت است.
وي به «فارس» گفت :ميزان اسيد چرب ترانس و روغنهاي اشباع در
روغنهاي جامد موجود در كشور اكنون به طور متوسط  5درصد است
كه بايد تا پايان امسال به  2درصد كاهش پيدا كند.
ديناروند اف��زود :ميزان مصرف روغ��ن جامد در بي��ن خانوادهها به
خصوص در كالنشهرهايي مانند تهران كاهش پيدا كرده اما واقعاً ما
ميتوانيم ميزان مصرف خانگي روغنهاي جامد را از ميزان فعلي هم
كمتر و حتي حذف كنيم.
معاون غذا و داروي وزير بهداش��ت گفت :البت��ه هنوز مصرف روغن
جامد گياهي اشباع در شهرهاي كوچك و روس��تاها باالست و بايد
كم ش��ود .با اين حال نگراني اصلي ما مصرف روغن جامد در صنايع
غذايي و شيرينيپزيهاست كه به طور غير مستقيم در سبد مصرفي
مردم قرار ميگيرد.
وي ادامه داد :برنامه وزارت بهداشت اين است كه ميزان اسيد چرب و
ترانس روغنهاي جامد مصرفي در صنايع غذايي را از  10درصد فعلي
به  5درصد برساند و برنامه اساسي البته كاهش و حتي حذف مصرف
اين روغنها در صنايع غذايي اس��ت كه متأس��فانه در برخي مراكز تا
 100درصد هنوز از روغن جامد اشباع استفاده ميشود.
---------------------------------------------------

ايازي از شهرداري به وزارت بهداشت رفت

س�يدمحمدهادي ايازي از ش�هرداري تهران رف�ت و «امرودي»
جايگزين وي در معاونت فرهنگي  -اجتماعي شد.

محمدهادي ايازي ،معاون و س��خنگوي قاليباف از ش��هرداري تهران
رفت و امرودي كه قائم مقام معاونت فرهنگي -اجتماعي در گذش��ته
بود ،سكان اين معاونت را در دست گرفت .مراسم توديع ايازي و معارفه
امرودي روز چهارشنبه برگزار ميشود.ش��نيده شده ايازي قرار است
قائ م مقام وزير بهداشت شود.
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حوزه سلامت و بهداش�ت و درمان بدون شك
يكي از ش�اخصترين و پرخبرترين محورهاي
دولت يازدهم از ابتدا تاكنون بوده است؛ حوزهاي
كه به جرئت ميت�وان گفت يك�ي از مهمترين
دغدغههاي مردم اس�ت و چالشهاي مربوط به
آن زندگي شهروندان را به شدت تحت تأثير قرار
ميدهد و حاال پس از فراز و نشيبهاي بسيار و
وعدههاي رنگارنگ ،وزير بهداشت صراحت ًا اعالم
كرده است كه  15ارديبهشت گامهاي تحول در
نظام سلامت به طور رس�مي آغاز خواهد شد.

برخورد با فساد در مراكز درماني ،كاهش پرداخت
از جيب مردم و اصالح س��اختار بيمهه��ا از جمله
محورهاي اصلي اس��ت كه در برنام��ه قاضيزاده
هاشمي اعالم ش��ده و وي قول داده است كه طي
ماههاي آين��ده به تدري��ج ش��اهد اتفاقاتي خوب
در حوزهها خواهيم بود .س��يد حس��ن قاضي زاده
هاشمي در نخستين نشس��ت همانديشي معاونت
پرستاري با اعضاي هيئتمديرههاي نظام پرستاري
سراسر كشور ،ابالغ سياس��تهاي كلي سالمت از
س��وي مقام معظم رهبري را براي حوزه س�لامت
بس��يار تعيينكننده خواند و گفت :نميگوييم كه
اتفاق��ات حوزه س�لامت دقيقاً از  15ارديبهش��ت
به ط��ور 100درصدي و عالي اجرايي ميش��ود اما
پيشبيني شده اس��ت كه از اين تاريخ كار را شروع
كرده و ظرف يك ماه بعد از آن  70تا  80درصد كار
انجام شود و مابقي نيز طي پنج تا شش ماه آينده به
تدريج به وقوع بپيوندد و قطعاً اين اتفاقات ميتواند
بركات زيادي داشته باشد و از بسياري از فسادها كه
هم اكنون دامن برخي بخشه��ا در مراكز دولتي و
گزارش 2
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غيردولتي را گرفته است ،جلوگيري كند و به كاهش
پرداختها از جيب مردم بينجامد.
هاشمي با اشاره به مش��كالت حوزه درمان كشور
اعم از كمبود پزشك در روستاها و نبود متخصص
در برخي مراكز گفت :در بخش دارو نيز بايد اقدامات
ارزش��مندي اتفاق بيفتد ،هر چن��د گام بلند را ما
س��ال قبل برداش��تيم ولي هنوز هم در بسياري از
بخشها نظير بيماريهاي صعبالعالج ،بيماران زير
پوشش كميته امداد و بهزيستي و روستاييان نياز به
كمك بيشتر احساس ميش��ود و كمك به كاهش
پرداختها در اين بخشه��ا را جزو مأموريتهاي
خود ميدانيم .وزير بهداشت با اش��اره به واگذاري
بودجه  150ميلياردي به معاونت پرستاري گفت:
اين بودجه با توجه به وسواس مسئوالن اين معاونت
و كمكي كه جامعه پرستاري خواهد داشت ،تزريق
بس��يار خوبي ب��راي كاه��ش كمبوده��اي حوزه
پرستاري است .وي راضي نگهداشتن تيم فعال در
حوزه پرستاري را مقدم بر رفع كمبودها در نيروي
انساني خواند و افزود :تيم اقتصاد سالمت كه موظف
به بررسي و تجديدنظر در نظام پرداختي است ،قول
داده ،ظرف دو هفته آينده اعالم نظر كند و اميدواريم
با هماهنگي با اين تيم بتواني��م در نظام پرداختي
اصالحات��ي را به وج��ود آوريم كه تم��ام بخشها
احساس رضايت كنند .به گفته وزير بهداشت جامعه
پزشكي اعم از داروساز ،پرستار ،ماما ،پزشك و . . .بايد
به اين باور برسند كه نفعشان در گرو نفع همديگر
اس��ت و بنده بر اين باورم كه تقابل بين پزش��ك و
پرستار به هيچ عنوان پسنديده نيست.
هاش��مي راه نجات مردم در درمان را در دس��تان

بيمهه��ا خواند و گفت :مش��كل عمده م��ا ناتواني
بيمهها است و بايد دعا كرد كه در طول ماههاي آتي
بيمهها نيز تكاني بخورند و كمي خود را به معناي
يكپارچهسازي منابع و ساختار جمع و جور كنند.
گزارش وزير بهداشت به هيئت دولت
گفتني است جلسه هيئت دولت عصر يكشنبه به
رياست حجتاالسالم والمسلمين حسن روحاني
برگزار شد و در اين جلسه وزير بهداشت ،در اجراي
تعهدات دولت به مردم و اجراي شايسته خدمات
بخش س�لامت در مرحله دوم قانون هدفمندي،
گزارش��ي از برنامه تحول نظام س�لامت در سال
جاري را به هيئت وزيران ارائه داد.
در اين گ��زارش ،جزئي��ات برنامه كاه��ش ميزان
پرداختي بيماران بستري در بيمارستانهاي وابسته
به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تشريح
شد كه بر اس��اس آن ،پرداخت مس��تقيم بيماران
بستري شده در بيمارس��تانهاي دولتي تا ميزان
 10درصد هزينهها و جلوگي��ري از ارجاع بيماران
براي خريد دارو ،لوازم مصرفي پزش��كي و خدمات
تش��خيصي درماني به خارج از بيمارس��تان تعهد
شده است .حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق
محروم با هدف ارتقاي كيفيت خدمات سالمت در
مناطق محروم و افزايش دسترسي مردم به خدمات و
مراقبتهاي سالمت و جذب ماندگاري متخصصان
در اين مناطق از ديگر برنامهه��اي تحول در نظام
سالمت بود .بر پايه اين برنامه ،ارائه اين خدمات به
صورت  24ساعته و در ايام تعطيل و دريافت نكردن
هرگونه وجهي از بيم��اران خارج از روال رس��مي
صندوق بيمارستان تضمين ميشود.

چگونگ��ي حضور پزش��كان متخص��ص مقيم در
بيمارستانهاي وابسته با هدف بهرهمندي بهنگام
م��ردم از خدمات درمان��ي ،حضور دائم پزش��كان
متخصص در مراكز درماني ،ارتقاي كيفيت خدمات
ويزيت ،ارتقاي كيفيت هتلينگ در بيمارستانهاي
وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي،
حمايت در تأمي��ن هزينه بيم��اران صعبالعالج،
خاص و نيازمند و ترويج زايمان طبيعي نيز از ديگر
برنامههاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
براي تحول در نظام س�لامت كش��ور است كه در
گزارش وزير بهداشت به رئيسجمهور طرح شد.
پرداخت بدهيهاي بيمهاي
به مراكز درماني
ام��ا در تأيي��د گفتهه��اي وزير بهداش��ت ،مدير
عامل سازمان بيمه س�لامت ايران نيز از پرداخت
بدهيهاي اين س��ازمان به مراكز درماني و طرف
قرارداد خبر داد و گف��ت :در حال حاضر بدهيها
به روز شده است ضمن اينكه با تخصيص اعتبارات
سال جاري داروهاي جديدي تحت پوشش بيمه
قرار ميگيرند .انوش��يروان محس��ني بندپي در
گفتوگو با «فارس» افزود :در سال جاري اقدامات
خوبي پيشبيني شده است به طوري كه در ابتداي
سال بدهيهاي سازمان بيمه س�لامت به مراكز
درماني و طرف قرارداد پرداخت ش��ده است .وي
گفت :در س��ال ج��اري اعتبارات س��ازمان بيمه
سالمت نسبت به سال گذش��ته افزايش يافته كه
با اين افزايش اعتبارات بنا داريم داروهاي جديدي
را تحت شمول بيمه قرار دهيم.
تعرفه داروها تغيير ميكند
رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي نيز
از تغيي��ر تعرفه دارويي ب��راي كاهش هزينههاي
بيماران خبر داد و اظهار داش��ت :هرگونه ليست
دارويي كه وزارت بهداش��ت به دبيرخانه شوراي
عالي بيمه منعكس ميكند ،در دستور كار و بررسي
س��ازمان قرار ميگيرد .عباس كبرياييزاده ادامه
داد :ما دارويي كه در فهرست دارويي كشور موجود
باشد و وزارت بهداشت آن را معرفي كرده باشد و
تأكيد كند كه در فهرست دارويي قرار بگيرد ،بيمه
كردهايم .وي در پاسخ به اينكه آيا داروهاي سرطاني
كه بسيار گرانقيمت هستند در دستور كار جديد
بيمه قرار ميگيرند يا خي��ر ،گفت :همه داروهاي
ضد س��رطان را كه وزارت بهداش��ت در فهرست
بيمه قرار داده بيمه كردهايم و برخي از اقالم را نيز
داريم پوشش ميدهيم .همچنين معاون توسعه
مديريت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به افزايش
 ۴۰درصدي حقوق پرستاران از رشد پرداختيها
براي پزشكان عمومي در مناطق محروم به رقم  ۵تا
 ۱۰ميليون تومان خبر داد.
ايرج حريرچي با اش��اره به افزاي��ش  40درصدي
حقوق پرستاران از رشد پرداختيها براي پزشكان
عمومي به رقم  5تا  10ميلي��ون تومان خبر داد و
اظهار داشت :در راستاي برطرف كردن مشكالت
حقوق پرس��تاران ،در برنامههاي جدي��د وزارت
بهداشت حقوق پرستاران از  35درصد تا بيش از
 40درصد افزايش خواهد يافت.

هيئت امنايي يا حاكميتي؛ مسير سومي به سوي مدرسه نيست؟

در شرايطي كه وزير آموزش و پرورش به عنوان
يكي از اولين وزراي كارت زردي دولت يازدهم از
سويمجلسمعرفيشدودرحاليكهواكنشها
به اين اقدام نمايندگان ادامه دارد ،انتشار خبر
آماده ش�دن طرح اداره هيئت امنايي آموزش
و پرورش از س�وي نمايندگان مجلس نش�ان
ميدهد كه مجلس براي بررس�ي تغيير شيوه
مديريت كالن در دستگاه تعليم و تربيت جدي
است .اين در حالي است كه پيش از اين تني چند
از صاحبنظران حوزه تعليم و تربيت پيشنهاد
حاكميتي ش�دن آموزش و پ�رورش را مطرح
كردند كه ظاهرا ً از س�وي هيچ ك�دام از قواي
مقننه و مجريه مورد استقبال قرار نگرفته است.

كارت زرد مجل��س ب��ه وزير آم��وزش و پرورش
واكنشه��اي متفاوت��ي در پي داش��ت .از داخل
مجلس گرفته تا ش��خص علي اصغر فاني كه روز
گذشته در گفت و گو با «ايسنا» اعالم كرد :قانون
اساسي ميزان استقالل عمل وزير آموزش و پرورش
در انتصاب معاونان و مديران خود را تعيين كرده
است و اس��تقالل قوا ايجاب ميكند دولت در حد
اختياراتي كه قانون اساسي داده ،عمل كند.
فاني ادامه داد :دولت جديد داراي خطمشيهايي
است بايد خطمش��يهاي آن توس��ط مديرانش
عملياتي شود و آموزش و پرورش نيز انتصابات خود
را در همين راستا قرار داده و تا جايي كه بتوانيم با
ساير نهادها اين موضوع را هماهنگ ميكنيم .وي
تصريح كرد :برخي از نماين��دگان مجلس عنوان
كرده بودند بعضي از مديران صالحيت سياس��ي
نداشتند در حالي كه تصريح ميكنم تمام افرادي
كه در آموزش و پ��رورش مس��ئوليت گرفتهاند،
موافق��ت وزارت اطالع��ات را از طريق حراس��ت
آموزش و پرورش دارند و از مديراني كه مشغول به
كار شدهاند ،دفاع ميكنم.
مجلس در شرايطي رفتار ساختاري و نهادي وزير
آموزش و پرورش را به ويژه در حوزه نيروي انساني

و عزل و نصبه��ا زير ذرهبين برده و موش��كافي
ميكند كه همزمان خبرهاي رسيده از بهارستان
حاكي از آماده ش��دن طرح هيئت امنايي شدن
آموزش و پرورش است.
آموزش و پرورش دستخوش
امواج سياسي دولتها
اجماع روي اين مس��ئله كه «نگاه ب��ه آموزش و
پرورش باي��د فراتر از يك دولت باش��د» در ميان
صاحبنظ��ران ،كارشناس��ان ،تصميمگي��ران و
برنامهريزان ،قانونگذاران و مجريان مشترك است.
اما اينكه شيوه مديريت در آموزش و پرورش بايد
چگونه باشد ،مسئلهاي است كه بايد پاسخي براي
آن يافت .مستأجران خانه ملت اما بدون اطالع از
نظر كارشناسان در خصوص حاكميتي شدن اين
دستگاه آموزش��ي و پرورشي طرح هيئت امنايي
را مطرح و آماده كردند .اين بي��ان را عبدالوحيد
فياضي ،سخنگوي كميسيون آموزش در گفت و
گو با «جوان» تأييد ميكند و ميافزايد :طرح اداره

محيطزيست مدرسه شد

مديركل محيطزيس��ت اس��تان ته��ران از آغاز فعاليت  90مدرس��ه
محيطزيستي در شهر تهران همزمان با سال تحصيلي جديد خبر داد.
محمد هادي حيدرزاده در حاش��يه همايش فرهنگ سبز با مديريت
جهادي به ظرفيت موجود در مدارس براي توسعه فرهنگ محيطزيست
اشاره كرد و گفت :بر اساس تفاهمنامهاي كه ميان مديران محيطزيست
و آموزش و پرورش امضا شد ،شهر تهران نخستين استاني است كه سال
تحصيلي جديد را با مدارس محيطزيستي آغاز ميكند.
وي با بيان اينكه مقدمات آموزش مربيان و آموزگاران اين نوع مدارس
به زودي آغاز ميش��ود ،مصرف بهينه انرژي ،داش��تن سيستم بازيابي
و همچني��ن نداش��تن آلودگيهاي زيس��ت محيط��ي را از مهمترين
شاخصههاي مدارس محيطزيستي دانست .حيدرزاده افزود :مدارسي
كه داراي شاخصهاي زيستمحيطي باشند و آموزشهاي آنها بر اساس
برنامههاي سازمان حفاظت محيطزيست به دانشآموزان ارائه شود به
شبكه جهاني مدارس سبز ميپيوندند.
وي از اس��تقبال باالي مدارس براي پيوس��تن به طرح زيستمحيطي
س��ازمان محيط زيس��ت خبر داد و گفت :در صورتي كه كارشناس��ان
محيطزيست ارزيابيهاي خود را از فرايند استقرار نظام مديريت زيست
محيطي ارائه دهند ،اين مدارس به شبكه محيطزيست متصل ميشوند.
مدير كل محيطزيس��ت استان تهران ش��اخصهاي كيفيت زندگي در
تهران را مناسب ندانست و افزود :براي رس��يدن به شرايط مطلوب بايد
شاخصهاي زيست محيطي را ارتقا داد.
تحليل
از آنجايي كه اكثر معضالت و مشكالت زيست محيطي كه جامعه كنوني
ما با آن مواجه است ،به مقوله عدم آش��نايي جامعه با محيطزيست بر
ميگردد و ميت��وان در چرخه ارتباط زيس��تمحيطي (در حوزههاي
مختلف محيطزيست اعم از محيطزيست ش��هري،طبيعي و دريايي)
مقوله فرهنگسازي و نبود فرهنگي جامع در اين رابطه را حلقه مفقودهاي
دانست كه اكثريت قريب به اتفاق اين معضالت مشخصاً ريشه در گرو اين
حلقه مفقوده و غايب دارند ،بايد پذيرفت كه فرهنگسازي آن هم در اين
روزگار كه مردم با مشكالت عديده زندگي به ويژه در كالنشهرها دست به
گريبان هستند ،كاري مشكل و تا حدي غيرقابل اجرا ميباشد.
لذا ضروري به نظر ميرسد كه متوليان امر آموزش در حوزه محيطزيست
و نهادهاي زيست محيطي در كنار آموزشها و در مجموع رسالت واالي
ي بگيرند و افق ديدي
فرهنگسازي به عامه مردم ،برنامهاي درازمدت را پ 
چندين ساله نس��بت به تولد و پاگيري فرهنگ رفتار با محيطزيست را
ايجاد كنند تا با اتكا بر اين سياست كه ش��ايد حتي تا چند دهه به درازا
بكشد ،اين اميد در دلها زنده شود كه در سالهاي آتي و در نسلهاي
بعدي مردم م��ا رفتار با محيطزيس��ت را ميدانند و ب��ا مقوالتي چون
حياتوحش ،جنگل ،درخت ،كوه ،رود و دريا عجين ش��دهاند و در اين
رهگذر اين حلقه مفقوده پيدا شود و اين چرخه حياتي به گردش طبيعي
خود بازگردد .اما همانطور كه اشاره شد در ميان اقداماتي كه نياز فوري به
اجرايي شدن دارند ،دو گزينه مطرح ميشود ،يكي بحث فرهنگسازي و
بسط و گسترش رفتارهاي انساني با محيطزيست است كه بايد متوليان
محيطزيست و رسانهها با همكاري سازمانهاي مردمنهاد و انجمنهايي
كه در اين زمينه فعاليت ميكنند ،فرهنگس��ازي در اين خصوص را در
جامعه نهادينه كنند .ضمن آنكه به خاطر هجمه بيش از انتظار معضالت
زيس��ت محيطي در اين بازه زماني بايد تمهيداتي لحاظ ش��ود كه اين
فرهنگسازي به سرعت و همزمان در استانهاي مختلف كشور به ويژه
استانهايي كه در مقابل خطرات و پيامدهاي مضر زيست محيطي در
معرض آسيب جدي هستند به مرحله اجرا درآيد كه در واقع اين مرحله
را ميتوان مرحله رسيدن به نتيجه در كوتاهمدت به حساب آورد.
اما مرحله بعدي كه ميتوان به ثمردهي آن در درازمدت دلخوش كرد،
اقدامي است كه روز گذشته در شهر و استان تهران كليد خورد ،يعني
فراهمآوردن موقعيتي براي رفتار صحيح با طبيعت و محيطزيس��ت و
آموختن آموزههاي زيستمحيطي كه بايد از مدارس و آموزشگاههاي
كشور آغاز شود .طبيعي است كه اين گزين ه به زمان و هزينه بيشتري نياز
دارد،اما در مقابل ميتوان جزئيات بيشتري به دانشآموزان آموخت و از
طرفي ميتوان اميدوار بود كه رفتار با محيطزيست و طبيعت بيشك
جزئي از شخصيت افراد نس��لهاي بعدي خواهد بود و از آن به بعد اين
آموزهها به طور ناخودآگاه سينه به سينه به نسلهاي بعدتر انتقال خواهد
يافت .از اين رو حركت ارزشمند سازمان حفاظت محيطزيست استان
تهران و آموزش و پرورش منطقه 2شهر تهران را بايد قدر دانست و انتظار
داشت كه سازمان و ادارات دولتي و رسانهها به ويژه رسانه ملي با تمام
توان به حمايت و پشتيباني از اين حركت ارزنده بپردازند.

افزايش  25درصدي كرايهها از  16ارديبهشت

آموزش و پرورش در راه تغيير شيوه مديريتي

هيئت امنايي آموزش و پرورش صرف نظر از طرح
حاكميتي ش��دن آن بوده ،ضمن اينكه ما اساساً
به حاكميتي بودن دستگاه تعليم و تربيت ايمان
داريم .وي در عين حال ميگويد :طرح حاكميتي
شدن آموزش و پرورش اص ً
ال به مراجع تصميمگير
ارجاع نش��ده ،بنابراين م��ا آن را رد نميكنيم و
چنانچه نقاط مشتركي در آن طرح داشته باشيم
ميتوانيم با اس��تفاده از مجموع آن دو ،آموزش و
پرورش را از وضع موجود رها كنيم.
فياض��ي همچني��ن از اينكه آم��وزش و پرورش
دستخوش امواج سياسي دولتها ميشود ،انتقاد
كرد و باال بودن بار مش��اركت مردم��ي در طرح
هيئت امنايي را نقطه قوت آن نسبت به طرحهاي
احتمالي موجود دانست.
تشكيالتي فراتر از حد يك وزارتخانه
طرح حاكميتي ش��دن آموزش و پ��رورش بر اين
تأكيد دارد كه رئيسجمهور در انتخاب وزير آموزش
و پرورش از نظر مقام معظم رهبري كام ً
ال استفاده

علي خدايي بيجاري

كند و كسي وزير آموزش و پرورش شود كه مورد
تأييد مقام معظم رهبري باشد و جامعه فرهنگيان،
خانوادهها و مخاطبان آموزش و پرورش اين را بدانند
خود به خود اگر چنين رويهاي اتخاذ شود و وزير در
زمينههاي محتوايي ،برنامهاي و جهتگيريهاي
آموزش و پرورش عالوه بر پاس��خگويي به دولت،
مجلس ،ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي
عالي آموزش و پرورش به مقام معظم رهبري هم
پاسخگو باشد ،زمينههاي عدم ثبات مديريت هم
قدري اصالح ميش��ود .وزارت آموزش و پرورش
از وزارت دفاع و خارج��ه و اطالعات كم اهميتتر
نيست و شايد به نفع مجموعه دولت هم باشد كسي
كه ميخواهد اين وزارتخانه گسترده كه بيشترين
تماس را با متن جامع��ه دارد ،اداره كند از اعتبار و
وجاهت حاكميتي و فراتر از دولت برخوردار باشد.
به عبارتي قالب كلي كار اين اس��ت كه آموزش و
پرورش نه ك ً
ال از جرگه دولت خارج ش��ود و نه به
وضع فعلي بماند .البته اين نياز به تأمالت عميقتر
و كارهاي كارشناس��ي دارد .يعني براي آموزش و
پرورش به يك ساختار تشكيالتي فراتر از حد يك
وزارتخانه در كنار ساير وزارتخانهها برسيم.
از سوي ديگر علي الريجاني ،رئيس مجلس روز
گذشته در جلسه شوراي معاونان و مديران نواحي
آموزش و پرورش اس��تان قم با تأكي��د بر اينكه
مش��كالت آموزش و پرورش مربوط به يك وزير
نبوده و ما بايد ارزيابي در كل سيس��تم آموزش
و پرورش داش��ته باش��يم ،گفت :بايد نسبت به
شناسايي نقاط ضعف در آموزش و پرورش اقدام
كرده و از خروجي آموزش و پ��رورش ،تصويري
كلي داشته باشيم .وي فرا رسيدن هفته معلم را به
فرهنگيان تبريك گفت و ضمن اشاره به برخي از
مشكالت آموزش و پرورش اظهار كرد :در جلسه با
وزير آموزش و پرورش برخي از مشكالت را مطرح
ميكنيم و بايد براي حل اين مشكالت در سطح
ملي چارهانديشي شود.

نرخ جديد سوخت
افزايش قانوني كرايهها را دو برابر كرد

مصوبه شوراي شهر تهران در رابطه با
نرخ كرايههاي حم�ل و نقل عمومي از
 16ارديبهش�ت ماه اجرايي ميش�ود.

اعضاي شورا در جريان برگزاري شصتمين
جلس��ه با توجه به تغيير و اعالم نرخهاي
جديد حاملهاي انرژي (سوخت) از سوي
دولت ،چگونگي اجراي مصوبات خود را در
مورد تعيين نرخ كرايه وسايل حمل و نقل عمومي در شهر تهران براي
سال  93در دستور كار قرار دادند .احمد مسجد جامعي ،رئيس شوراي
اسالمي شهر تهران در اين جلسه گفت :الزم است به عنوان نمايندگان
مردم ،از رانندگان تاكسي به جهت همكاري با دولت با وجودي كه نرخ
حاملهاي انرژي افزايش يافته است اما آنها اجراي مصوبه را موكول به
تصميم نهايي دولت و شورا كردهاند ،تقدير و تشكر به عمل آوريم.
سيد جعفر تشكري هاشمي ،معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
كه به همراه مسئوالن حمل و نقل عمومي شهري در جلسه حاضر بود به
تشريح تأثيرات افزايش نرخ سوخت در كرايهها و هزينه هر مسافر پرداخت
و افزود :با توجه به افزايش نرخ گازوئيل هزينه هر مس��افر از  32تومان به
 54تومان افزايش يافته است كه در مجموعه  23تومان خالص افزايش نرخ
سوخت براي هر مسافر در بخش اتوبوسراني خواهد بود .همچنين در بخش
تاكسيراني نيز ،هزينه سوخت براي يك راننده تاكسي حدود  17درصد از
كل هزينههايش را شامل ميشود كه در شرايط جديد مبلغي معادل  7هزار
و  980تومان در تاكسيهاي دوگانهس��وز و نه هزار تومان در تاكسيهاي
بنزيني ،هزينه سوخت روزانه رانندگان تاكسي افزوده ميشود .اين ارقام كه
حدود  12تا  14درصد هزينههاي يك راننده را افزايش ميدهد ،عالوه بر
افزايش مصوب  25درصدي شورا در سال  93خواهد بود.
احمد دنيا مالي ،رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي
شهر تهران نيز با تأكيد بر اينكه نميتوانيم در سال دو بار افزايش نرخ
كرايههاي حمل و نقل عمومي داشته باش��يم ،افزود :كميسيونهاي
مختلف شورا پيش از سال جديد روي اين موضوع اتفاق نظر داشتند و
در نهايت به اين جمعبندي رسيدند كه نرخ كرايههاي تاكسي در سال
 25 ،93درصد ،اتوبوسراني  20درصد و مترو هم افزايش  15درصدي
را داشته باشند .اين در ش��رايطي بود كه پيشنهاد ارائه شده روي ،10
 12و  15درصد افزايش بود .اما به دليل آنكه ميدانستيم در سال جديد
افزايش نرخ حاملهاي انرژي و اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها را
خواهيم داشت و نيز با لحاظ كردن ميانگين تورم ساالنه ،به جمعبندي
افزايش نرخها و آنچه در مصوبه سال  93است ،رسيديم.

