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رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

 گزارش تخلفات روغن پالم
 به دادستان کل کشور فرستاده شد

شهروند| شکایت رسمی از متخلفان، توسط 
دانش��گاه های علوم پزش��کی ص��ورت گرفت و 
متخلفان ب��ه دادگاه و تعزیرات حکومتی معرفی 
ش��دند تا طبق قانون با آنان برخورد ش��ود. این 
 خبری اس��ت که رئی��س س��ازمان غ��ذا و دارو

 اعالم کرد. 
رس��ول دیناروند، در توضیح بیش��تر از  ارسال 
گزارش تخلفات صورت گرفته درخصوص افزودن 
غیرمجاز چربی گیاهی ب��ه فرآورده های لبنی به 
دادس��تان کل کش��ور و دادس��تان تهران در روز 
شنبه 8ش��هریورماه خبر داد. رئیس سازمان غذا 
و دارو اف��زود: »این موضوع ب��ه تمام معاونت های 
غذاوداروی��ی اس��تان هایی ک��ه تولیدکنندگان 
متخلف در حوزه تحت پوشش آنها بوده اند، اعالم 
شده که طبق روال با متخلفان برخورد و آنها را به 
دادگاه معرفی کنند.« به گفته دیناروند، شکایت 
رس��می از متخلفان، توسط دانش��گاه های علوم 
پزش��کی صورت گرفته و متخلفان را به دادگاه و 
تعزیرات حکومتی معرفی کرده اند تا طبق قانون 
با آنان برخ��ورد ش��ود. او تاکید کرد: »م��ا نیز در 
وزارت بهداشت گزارش تخلفات و اقدامات صورت 
گرفته در این خصوص را به دادستان کل کشور و 

دادستان تهران ارسال کرده ایم.«

درخواست احمدی مقدم از مردم:  

 خودروهای آالینده پلیس را
 گزارش کنید

ایسنا| فرمانده نیروی انتظامی از مردم خواست تا 
خودروهای آالینده پلیس را معرفی کنند. به همین 
خاطر به مردم گفت درصورت مش��اهده اس��تفاده 
پلیس از خودروهای آالینده و دودزا، ش��ماره پالک 
ماش��ین را به 197 اعالم کنن��د و از آنجایی که این 
موضوع تخلف است، به طورحتم رسیدگی می شود. 
اسماعیل احمدی مقدم با اش��اره به جدیت ناجا در 
استفاده از خودروهای جدید و توجه به معاینه فنی 
این خودروها، گفت:  » همواره تالش ما این است که 
خودروهای پلیس را پس از عمر قانونی از رده خارج 
کرده و با توجه به سن قانونی، پنج سال عمر داخلی 
و 10 س��ال عمر خارجی آنها، ماشین های جدید را 
جایگزین کنی��م.«  او با بیان این که براس��اس قانون 
در چند سال ابتدایی استفاده از خودروهای جدید، 
معاینه فنی الزم نیس��ت، افزود: »خودروهای سبک 
ناجا تا 98 درصد آماده به کار هس��تند و تنها یک تا 
دو درصد ماشین ها با نقص و اشکاالت مواجه اند که 
ممکن است برخی از واحدها از روی اضطرار مجبور 
به استفاده از ماشین های فرسوده و خراب شوند، البته 
ما با این موارد برخ��ورد می کنیم.« به گفته فرمانده 
ناجا، حدودا در دو س��ال اخیر ب��ه دلیل تنگناهای 
مالی دولت که البته رو به بهبود اس��ت، جایگزینی 
خودروهای فرسوده با جدید در پلیس با تأخیر مواجه 
شده و نیروی انتظامی نتوانست رأس 5 سال و سن 
قانونی خودرو، آنه��ا را از رده خارج کند، این موضوع 
باعث افزای��ش میانگین عمر خودروه��ا، تا یک و یا 

یک سال و نیم شده است.
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افقي
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سرسبز

6- کالم بیهوده- بازداش��تن- گوزن کوچک جثه 
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7- بزغاله- کشور داکار- تنباکو
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بخشي از خسارت را جبران مي کند

11- دوست- صبحانه نخورده- همسایه
12- دالوري- بوته اولیه برنج- خانه هاي ریز عکس

13- بندگاهي در دست- باني سلطنت مغوالن در 
هند- ظرف غالت و حبوبات- نفي عرب

14- ش��هري در اس��تان اصفهان- بخشندگي و 
سخاوت

15- فرومایگي- هم نبرد- مبهوت از کیش 

عمودي
1- گم کردن؛ نبود- مفارقت- طنابي از الیاف نخل

2- گروه گ��روه- مجموعه اش��عاري از س��هراب 
سپهري

3- از برپاکردنی ها- بدهکار- ن��گاه و نظر- کلمه 
انتخاب

4- زخم خونافشان- بندر مادر بزرگ در عربستان- 
وضعیت هواي باراني

5- پول معتبر- شبیه یکدیگر- پشیماني
6- ماده مترشحه از حبوبات پخته- زیر لب سخن 

گفتن از روی عصبانیت- نویسنده
7- اندازه و تعداد- دستگاهي در بدن- الیه حاوي 

مواد معدني
8- صدمتر مربع- آگاه و مطلع- مس��دودکردن- 

بوییدن
9- ضربان و تپش- داالن- نمایان

10- کتاب ارزش��مند زکریاي رازي- عادت و خو- 
مرض العالج

11- پایتخت اشکانیان و ساسانیان- بزرگداشت- 
قسمت

12- ش��کرگزار- زوج- عالمي که به درجه اجتهاد 
رسیده باشد

13- ضمیر مخاطب- برادري- گل باغچه اي داراي 
گل هاي درشت و پربرگ- زهر

14- اثري از گالزورثي نوبل گرفته در سال 1934- 
پایتخت جزیره مالت

15- کلم��ه س��کوت- ش��هر مق��ر حکوم��ت در 
فیلیپین- تیراندازي کردن
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 امیرناصر کاتوزیان 
پدر علم حقوق ایران درگذشت

شهروند| امیرناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق 
ایران به دلیل بیم��اری ریه، صبح روز گذش��ته 
در یکی از بیمارس��تان های تهران درگذش��ت. 
پیکر این استاد برجسته، روز پنجشنبه از مقابل 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران تشییع می شود. 
ناصر کاتوزیان در هفته های اخیر به دلیل بیماری 
در بیمارستان بستری بود که پس از چند روز به 
منزل منتقل شد اما در نهایت صبح روز گذشته در 
بیمارستان جان باخت. از استاد بازنشسته دانشگاه 
تهران بیش از 40جلد کتاب منتشر شده که برخی 
از آنها جزو مناب��ع اصلی دروس دانش��کده های 
حقوق است. کاتوزیان از نویسندگان پیش نویس 
قانون اساسی جمهوری اسالمی بود. او لقب پدر 
علم حقوق ایران را داش��ت. در پی درگذشت این 
استاد، کانون وکالی دادگستری مرکز درگذشت 
امیرناصر کاتوزیان را به جامعه حقوقی تس��لیت 
گفت. امیرناص��ر کاتوزیان حقوقدان برجس��ته 
ایران��ی در  س��ال 1306 هجری خورش��یدی در 
تهران متولد شد. او در دانشگاه به تحصیل رشته 
حقوق پرداخت. در ادامه تحصیالت خود رش��ته 
حقوق قضا را انتخاب کرد و در  سال 1339 با دفاع 
از رس��اله دکترای خود با عنوان »وصیت« به اخذ 

عنوان دکترای حقوق نائل شد. 

 25درصد از شکایات پزشکی
 به محکومیت می انجامد 

ایسنا| مس��ئول دادگاه بدوی س��ازمان نظام 
پزشکی گفت: در حدود 20 تا 25 درصد شکایت ها 
از تخلف پزش��کان رأی به محکومیت پزش��کان 
داده شده است. ایرج خسرونیا با بیان این که امور 
انتظامی سازمان نظام پزشکی در زمینه تخلفات 
پزشکان آمار دقیق را نداشته و منتشر نمی کند، 
گفت: یکی از اقدامات انجام شده در امور انتظامی 
سازمان نظام پزشکی برخورد با مسائل زیرمیزی 
است که احکام صادرش��ده در این زمینه شامل 
توبیخ کتبی، درج در پرونده و محرومیت از طبابت 
بوده است. او همچنین درباره تبلیغات گوناگون 
از سوی پزش��کان که باعث گمراهی بیمار شده و 
س��المت بیمار را با خطر مواجه می کن��د، افزود: 
سازمان نظام پزشکی در برخورد با این تخلفات و 
برای جلوگیری از آن اشد مجازات را تعیین کرده 
است. خسرونیا بیشترین تخلفات صورت گرفته را 
به ترتیب در حوزه پزشکان عمومی، متخصصان 

زیبایی، زنان و زایمان و جراحان عنوان کرد.  

 آمار عجیب
 از  مصرف الکل دانشجو یان کرمانی

 ایس�نا| 13 درصد پسران دانش��جو و 18 درصد 
دختران دانش��جو در کرمان الکل مصرف می کنند. 
این خبری اس��ت که روز گذش��ته براس��اس نتایج 
مصرف موادمخ��در و ال��کل بین دانش��جویان در 
کرمان و از زبان حقدوس��ت، رئیس دانش��گاه علوم 
پزش��کی کرمان اعالم ش��د. او دراین باره گفت: »با 
توج��ه به تحقیقات انجام ش��ده در اس��تان کرمان 
وض��ع موادمخدر در دانش��گاه ها مطل��وب نبوده و 
مصرف الکل در پس��ران دانش��جو 13 درص��د و در 
دختران دانشجو 18 درصد و در دختران غیردانشجو 
2 درصد می باشد.«  او همچنین مصرف موادمخدر در 
دانشجویان پسر را 10 درصد و در دختران دانشجو 
1/5 درص��د و در پس��ران غیردانش��جو 7/8 درصد 
در اس��تان کرمان اع��الم کرد. او این س��خنان را در 
جلسه ای که با حضور معاون کاهش تقاضا و توسعه 
مش��ارکت های مردمی و مع��اون اداری و مالی امور 
مجلس، مدیرکل دفتر بازرس��ی و هماهنگی امور 
استان های س��تاد و کلیه اعضای شورای هماهنگی 
برگزار شد گفت. در این جلسه، دین پرست، معاون 
کاهش تقاض��ا و توس��عه مش��ارکت های مردمی 
ستاد خواستار شفاف س��ازی موضوعات مربوطه و 
ارایه آمار واقعی در رابطه ب��ا زنان معتاد و تن فروش 
و بی خانمان در اس��تان کرمان ش��د. او پیش��نهاد 
دو راهکار را در اس��تان مطرح ک��رد: »یکی موضوع 
خالء های امنیتی آن که تقریباً 20 س��ال اس��ت که 
این مش��کل در اس��تان وجود دارد و دیگری درباره 
اعتیاد زنان خیابانی، معضالت، مشکالت و حل آنها 
و راهکارهایی جامع که باید ارایه شود تا اقدامات الزم 
در این خصوص صورت پذیرد.« در ادامه حس��ینی، 
معاون امور اداری و مالی و امور مجلس ستاد مبارزه 
با مواد مخدر هم گف��ت: »60 درصد زندانیان مربوط 
به موادمخدر هستند و مابقی مربوط به جرایم مرتبط 
با حوزه موادمخدر است و اگر با برنامه ریزی دقیق و 
هدفمند پیش برویم قطعاً  خیلی از مشکالت استان 
قابل کنترل و مدیریت می باش��د. در عرصه مبارزه 
با موادمخدر زحماتی که کشیده شده را تاکنون به 
معرض نمایش قرار نداده ایم لذا این مجله می تواند 
بلندگوی علمی ستاد در این زمینه باشد و آمادگی 

خود را در این زمینه اعالم کرد.« 
روحی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان 
هم در ادامه گفت: »در بحث DIC زنان س��ه بحث 
باید مورد بررس��ی قرار گیرد؛ بحث اسکان خانم ها، 
بحث توانمندسازی بانوان و بحث جداسازی کودکان 

آنها که تابه حال تحقق پیدا نکرده است.«

فاضالب شهری و پساب های صنعتی، نفس سواحل شمالی کشور را گرفت

یورش میکروب ها به 16 شناگاه ساحلي
9 شناگاه در مازندران، 6 شناگاه در گیالن و یک شناگاه در گلستان عفونت های گوارشی و ریوی و ناراحتی های چشم، گوش و پوست ایجاد می کنند

مریم میرزای�ی|  بار دیگ��ر آلودگی های میکروبی 
نفس سواحل شمالی کشور را گرفت و از حد مجاز گذر 
کرد. پایش های سازمان محیط زیست در بهار امسال، 
حکایت از آن دارد که آلودگی میکروبی 16 ش��ناگاه در 
سواحل شمالی، چند برابر استانداردهاست و حد مجاز را 
پشت سر گذاشته است. نتایج پایش 61 شناگاه شمالی، 
نش��ان می دهد، آلودگی های میکروبی 9 ش��ناگاه در 
مازندران، 6 شناگاه در گیالن و یک شناگاه ساحلی در 

گلستان، بیش از حد مجاز بود. 
داس��تان آلودگی های میکروبی آب های کش��ور در 
س��ال های اخیر، داس��تانی تکراری اس��ت که هر سال 
حواشی بسیاری را با خود همراه می کند. حتی در سال 
90 یک شناگاه در مازندران را به دلیل باال بودن میزان 
آالیندگی تعطیل کرد و دو ش��ناگاه گیالن را هم تا مرز 
تعطیلی پیش برد. این بار، ش��ناگاهی تعطیل نشده اما 
تعداد شناگاه های آلوده به طور چشمگیری افزایش پیدا 

کرده است. 
در همین خصوص رئیس گ��روه آلودگی های خاص 
دفتر بررس��ی آلودگی ه��ای دریایی س��ازمان محیط 
زیس��ت، ب��ه »ش��هروند« می گوی��د: »از مجم��وع 39 
شناگاهی که در بررسی های بهاره سازمان پایش شدند، 
9 شناگاه خزرآباد ساری، لیدو رامسر، شهرک ایزدشهر، 
انارور نوشهر، رادیو دریای چالوس، رویان، ایزدشهر، نور 
جدید و جمش��یدآباد نش��تارود، آلوده تشخیص داده 
شدند.« شناگاه های معروفی که هر ساله در فصل شنا، 
پذیرای گردشگران بسیاری می شوند اما میزبان خوبی 
از آب درنیامده اند، چراکه عامل عفونت های گوارشی و 

ریوی برای میهمانان خود شده اند. 
غالمعباس رضایی، با اشاره به این که فاضالب شهری، 
صنعتی و کشاورزی، عامل بروز آلودگی های میکروبی 
است، یادآور می شود: »میزان آلودگی سواحل به ترتیب 
سواحلی است که از آنها یادشده است. به این صورت که 
آلودگی در خزرآباد ساری 2 تا 3 برابر استانداردها بوده و 
در جمشیدآباد نشتارود، کمی از استانداردها باالتر بوده 

اما به هر روی آلوده تشخیص داده شده است.« 
او ادام��ه می دهد: »در اس��تان گیالن، 19 ش��ناگاه 
پایش ش��د. از این تعداد، آلودگی 6 ش��ناگاه ساحل قو 
انزلی، صدف آس��تارا، تازه آباد رضوان شهر، قرق تالش و 
پاس��داران انزلی، بیش از حد مجاز بود. در این سواحل 
هم بیشترین تا کمترین آلودگی به ترتیبی است که نام 
سواحل اعالم شده و به این ترتیب ساحل قو بیشترین 

آلودگی را داشته است.« 
آلودگی تنها شناگاه ساحلی گلستان که در فهرست 
ش��ناگاه های آلوده قرار دارد، بیش از 15 شناگاه دیگر 
اس��ت. به گفته رئیس گروه آلودگی ه��ای خاص دفتر 
بررس��ی آلودگی های دریایی س��ازمان محیط زیست، 
آلودگی شناگاه نوکنده گلستان 3 تا 4 برابر استانداردها 

بوده است.« 
او با اشاره به این که عوامل بسیاری در آلودگی آب ها 
نق��ش دارند، می گوی��د: »اگر آلودگی ه��ا کانون ثابتی 
نداش��ته باش��ند، ممکن اس��ت در ماه هایی از  سال بار 

آلودگی ها بیشتر باشد و در ماه هایی از  سال کمتر.« 
رضای��ی مهم تری��ن عوام��ل آالیندگ��ی آب ه��ا را 

رودخانه های��ی می داند ک��ه در مجاورت ش��ناگاه ها و 
اماکن تفریحی قرار دارن��د. او می گوید: »رودخانه ها بار 
آلودگی بس��یاری را از دور و نزدیک ب��ه دریا می آورند. 
طبیعتا مناطقی که در مجاورت هس��تند، تحت تأثیر 
قرار می گیرند. آلودگی رودخانه ها گاهی تا 100 برابر حد 

مجاز است و خود را به دریا می رساند.«
وضعیت ساختاری و فیزیکی شناگاه ها، عدم رعایت 
مسائل بهداشتی از سوی ش��ناگران، عدم حفظ حریم 
س��احل دریا و رودخانه و مدیریت ضعیف و نامناس��ب 
برخی ش��ناگاه ها از دیگر عوامل آالیندگی آب اس��ت 
ک��ه رئیس گ��روه آلودگی ه��ای خاص دفتر بررس��ی 
 آلودگی ه��ای دریایی س��ازمان محیط زیس��ت، به آن

 اشاره می کند. 
او با تأکید بر این که آنالیز شناگاه هایی که آالیندگی 
آنها بی��ش از ح��د مجاز تش��خیص داده ش��ده طبق 
روش های استاندارد انجام گرفته است، می گوید: »این 
آلودگی ها ش��امل کولی فرم کر، کول��ی فرم مدفوعی 
و اس��ترپتوکوک مدفوعی بوده است که منشأ انسانی و 

شهری دارند.« 
پایش آب های س��احلی در بهار  س��ال جاری صورت 
گرفت��ه و به گفته رضای��ی پیش از فصل ش��نا صورت 
گرفته اس��ت. حال آن که به نظر می رس��د ب��ا افزایش 
استفاده کنندگان از سواحل و شهرهایی که در حواشی 
رودخانه های��ی که به دری��ا می ریزند، ق��رار دارند، باید 
آلودگی ه��ای دریایی افزای��ش پیدا کن��د، در همین 
خصوص رئیس گروه آلودگی های خاص دفتر بررسی 
آلودگی های دریایی سازمان محیط زیست، می گوید: 
»تراکم جمعیت بر آلودگی ها تأثیرگذار اس��ت. تجربه 
نش��ان داده که در فصل ش��نا که گردشگران بیشتر به 

سواحل شمالی کشور می آیند بار آلودگی باال می رود.« 

به نیمه شهریور و آخرین روزهای سفرهای تابستانی 
نزدیک می شویم. این در حالیست که تاکنون تنها خبر 
آلودگی 9 شناگاه در مازندران، 6 ش��ناگاه در گیالن و 
یک شناگاه در گلستان مطرح بوده است، بدون این که 
نامی از این ش��ناگاه ها برده شده باش��د تا مردم مراقب 
سالمتی خود باشند و از این شناگاه های ساحلی آلوده 
اس��تفاده نکنند. رضایی درخصوص این که چرا به طور 
کامل در این مورد اطالع رسانی نشده است، خاطرنشان 
می کند: »نتایج بررسی ها از سوی معاونت اعالم می شود 
و گفته ش��ده اس��ت که این نتایج روی پورتال سازمان 
محیط زیس��ت قرار گرفته. همچنین ما تنها بررس��ی 
و پایش ه��ا را انجام داده و بررس��ی ها را به مس��ئوالن 
اعالم می کنیم. وزارت بهداش��ت و وزارت کشور در امر 

اطالع رسانی و هشدار به مردم دخیل هستند.«
 عفونت های گوارشی و تنفسی

 سالمت شناگران را تهدید می کند
او درخصوص ناراحتی ه��ا و امراضی که آلودگی های 
میکروبی ب��ه هم��راه می آورند هم می گوی��د: »عمدتا 
عفونت ه��ای گوارش��ی، تنفس��ی و ناراحتی ه��ای 
باکتروآرتریت ایجاد می کند. عفونت های گوش، چشم، 
و ناراحتی های پوستی از دیگر عوارض آب های آلوده به 
میکروب هستند و حتی ممکن است تنفس را با مشکل 

مواجه کنند.« 
آلودگی میکروبی 16 ش��ناگاه ش��مالی به تهدیدی 
جدی برای سالمت گردشگران و شناگران در این آب ها 
تبدیل شده است. جایی که عفونت های گوارشی، ریوی، 
چشمی و انواع ناراحتی های پوستی را به همراه می آورد. 
پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت با اش��اره به این ک��ه در پایش 
بهاره س��ازمان، 16 شناگاه آلوده تش��خیص داده شده 

از آلودگی میکروبی ش��ناگاه ها از نوکنده گلس��تان تا 
آستارا حکایت می کند و به »ش��هروند« می گوید: »این 
آلودگی ها، آلودگی میکروبی هستند که منشأ فاضالب 
انس��انی دارند. فاضالب ش��هری از طریق رودخانه ها و 
پساب ها به داخل دریا می ریزند. پساب ها وقتی به دریا 
وارد می شوند، برای تمامی موجودات زنده خطرآفرین 
هستند و انواع بیماری های پوس��تی، معده و دستگاه 
گوارش را به هم��راه می آورند. ورود پس��اب ها به دریا، 
باعث از بین رفتن ماهیان و بنتوز )گونه هایی که کف دریا 
زندگی می کنند( می شود. این مسأله در طوالنی مدت 
باعث رشد شکوفه های جلبکی است که این شکوفه های 
جلبکی باعث کم شدن اکسیژن می شوند. طبیعی است 
 کاهش اکس��یژن باعث از بین رفتن گونه های دریایی

 خواهد شد.« 
او در کنار آلودگی میکروبی که سالمت مردم را تهدید 
می کند، ادامه می دهد: »مسأله دیگر غیر از آلودگی، غرق 
شدن انسان ها در این شناگاه هاست. ما باید برای مردم و 
زندگی آنها خیلی ارزش قایل باشیم. باید مناطقی که 
امکان غرق شدگی هست از سوی وزارت کشور مشخص 
شود. این درحالیس��ت که عالمت های هشداردهنده 
کافی برای این که مردم وارد این شناگاه ها نشوند، وجود 
ندارد. باید مردم را هم آگاه کنی��م تا در مکان هایی که 
غریق نجاتی وج��ود ندارد یا تابلوی هش��داردهنده ای 

نیست از شناگاه ها استفاده نکنند.« 
گزارش سازمان محیط زیست از آلودگی 16 شناگاه، 
متعلق به بهار است و به گفته رئیس گروه آلودگی های 
خاص دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان محیط 
زیست، با تراکم گردشگران در فصل تابستان احتمال 
افزایش آالیندگی های میکروبی وجود دارد و احتمال 

می رود وضع در تابستان از بهار هم وخیم تر شده باشد. 

خبر

ایس�نا| رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی، 
توسعه مشارکت های مردمی و خانواده جزییات 
 بس��ته حمایتی دول��ت از م��دارس غیردولتی را

 اعالم کرد. 
مرضیه گ��رد با بی��ان این که نگاه ما در بس��ته 
حمایتی از مدارس غیردولتی، صرف هزینه برای 
مناطق کم برخوردار و حاش��یه شهرهاس��ت که 
مش��کل کمبود نیرو و کمبود فض��ا دارند، گفت: 
»از س��وی دیگر برای تأمین تجهیزات و امکانات 
در ای��ن مدارس در بس��ته حمایت��ی وام هایی را 
برای موسس��ان در نظر گرفتیم و نیاز نیست اولیا 

هزینه ای پرداخت کنند.«
او با بیان این که بسته حمایتی آموزش وپرورش 
از م��دارس غیردولتی دارای دو چارچوب اس��ت، 
ادامه داد: »چارچوب اولیه، کل بس��ته را ش��امل 
می ش��ود که توس��ط وزیر آموزش وپ��رورش در 
یازدهم تیرماه امسال ابالغ ش��د. چارچوب دوم، 
شامل دس��تورالعمل های اجرایی بسته حمایتی 
است. بر این اساس مسائل قانونی و اجرایی بسته 
نیز پس از بررسی در دوازدهم مردادماه به استان ها 

ابالغ شد.«
رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی، توس��عه 
مشارکت های مردمی و خانواده با بیان این که طبق 
این برنامه مناطق و اس��تان ها می توانند بسیاری 
از گره ها و مش��کالت خود را ح��ل کنند، گفت: 
»به نظر ما این یک برد دوطرفه اس��ت زیرا اجرای 
آن هم به نفع مردم اس��ت که تمایل دارند در امر 
آموزش مشارکت داشته باشند و هم به نفع وزارت 
آموزش وپرورش است که می تواند معتمدان خود 
را شناس��ایی و برخی از مس��ئولیت ها را با آنها به 

اشتراک بگذارد.«
گرد ادامه داد: »در این بس��ته نگاه ما به مناطق 
محروم است.   به عنوان مثال روستایی وجود دارد 
که 40 دانش آم��وز دارد و هیچ معلمی برای اعزام 
به آن جا اعالم آمادگی نکرده است در صورتی که 
در همان روستا افراد باسواد و تحصیلکرده تحت 
عناوین مختلفی حضور دارند؛ اگر موسسان موفق 
را شناسایی کنیم تا قرارداد ببندند و دوره  آموزش 
کوتاهی را بگذرانند، در همان روستا دانش آموزان 

تحت پوشش می روند و اینگونه آمار بازماندگان از 
تحصیل به حداقل خواهد رسید.«

معاون وزیر آموزش وپرورش با اش��اره به این که 
راهکارهای مختلفی در این بسته پیشنهاد شده 
است، گفت: مدارسی هستند که به واسطه  سال 
اول و دوم فعالیت ، ظرفیت جذب دانش آموزشان 
به 50 درصد رسیده است به این مدارس چون در 
آغاز راه هستند، کمک می کنیم تا دانش آموزانی 
که در کالس های با تراکم باالی 40نفر در بخش 

دولتی تحصیل می کنند به آن جا منتقل شوند.  
رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی، توس��عه 
مش��ارکت های مردمی و خانواده ب��ا بیان این که 
بسته حمایتی به تازگی ابالغ شده و باید استان ها 
روی آن کار کنند و اطالع رس��انی مناسبی انجام 
دهند، گف��ت: »به عنوان مثال اگر مدرس��ه ای رو 
به تخریب اس��ت و سازمان نوس��ازی اعالم کرده 
که این مدرس��ه باید جمع آوری و تخریب شود، 
دیگر نباید هزینه ای را ب��رای آن صرف کرد، بلکه 
باید مقاوم س��ازی مدارس دیگ��ر را انجام دهیم و 
چنانچه مدرسه  غیردولتی در همان حوالی وجود 
دارد که توانایی و ظرفیت دارد، دانش آموزان را به 
آن مدرسه غیردولتی منتقل کنیم که جزو خرید 

خدمات آموزشی محسوب می شود.« 
گرد در پاس��خ به این که آی��ا در خرید خدمات 
آموزشی از مشارکت مردمی هم استفاده می شود 
یا رایگان اس��ت، گفت: »این بخش��ی که مدنظر 
ماست با توافق مدرسه، موس��س و خانواده انجام 
می شود.   در این قس��مت ها چون نگاه ما کمک، 
حمایت و پوشش تحصیلی در مناطق محروم است 

نیاز به هزینه کردن از سوی خانواده ها نداریم.«
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