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فاضالب شهری و پسابهای صنعتی ،نفس سواحل شمالی کشور را گرفت

خبر

روی میزخبر

يورش ميكروبها به  16شناگاه ساحلي

امیرناصر کاتوزیان
پدر علم حقوق ایران درگذشت

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

گزارش تخلفات روغن پالم
به دادستان کل کشور فرستاده شد

 9شناگاه در مازندران 6 ،شناگاه در گیالن و یک شناگاه در گلستان عفونتهای گوارشی و ریوی و ناراحتیهای چشم ،گوش و پوست ایجاد میکنند

ایسنا| مس��ئول دادگاه بدوی س��ازمان نظام
پزشکیگفت:درحدود 20تا25درصدشکایتها
از تخلف پزش��کان رأی به محکومیت پزش��کان
داده شده است .ایرج خسرونیا با بیان اینکه امور
انتظامی سازمان نظام پزشکی در زمینه تخلفات
پزشکان آمار دقیق را نداشته و منتشر نمیکند،
گفت :یکی از اقدامات انجامشده 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�لامت بیمار را با خطر مواجه میکن��د ،افزود:
سازمان نظام پزشکی در برخورد با این تخلفات و
برای جلوگیری از آن اشد مجازات را تعیین کرده
است.خسرونیابیشترینتخلفاتصورتگرفتهرا
به ترتیب در حوزه پزشکان عمومی ،متخصصان
زیبایی،زنانوزایمانوجراحانعنوانکرد.

آمار عجیب
از مصرف الکل دانشجو یان کرمانی
ایس�نا| 13درصد پسران دانش��جو و 18درصد
دختران دانش��جو در کرمان الکل مصرف میکنند.
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 دراینباره گفت« :با
توج��ه به تحقیقات انجام ش��ده در اس��تان کرمان
وض��ع موادمخدر در دانش��گاهها مطل��وب نبوده و
مصرف الکل در پس��ران دانش��جو 13درص��د و در
دختران دانشجو18درصد و در دختران غیردانشجو
2درصدمیباشد ».اوهمچنینمصرفموادمخدردر
دانشجویان پسر را 10درصد و در دختران دانشجو
1/5درص��د و در پس��ران غیردانش��جو 7/8درصد
در اس��تان کرمان اع�لام کرد .او این س��خنان را در
جلسهای که با حضور معاون کاهش تقاضا و توسعه
مش��ارکتهای مردمی و مع��اون اداری و مالی امور
مجلس ،مدیرکل دفتر بازرس��ی و هماهنگی امور
استانهای س��تاد و کلیه اعضای شورای هماهنگی
برگزار شد گفت .در این جلسه ،دینپرست ،معاون
کاهش تقاض��ا و توس��عه مش��ارکتهای مردمی
ستاد خواستار شفافس��ازی موضوعات مربوطه و
ارایه آمار واقعی در رابطه ب��ا زنان معتاد و تنفروش
و بیخانمان در اس��تان کرمان ش��د .او پیش��نهاد
دو راهکار را در اس��تان مطرح ک��رد« :یکی موضوع
خالءهای امنیتی آنکه تقریباً 20س��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��ت60« :درصد زندانیان مربوط
بهموادمخدرهستندومابقیمربوطبهجرایممرتبط
با حوزه موادمخدر است و اگر با برنامهریزی دقیق و
هدفمند پیش برویم قطعاً خیلی از مشکالت استان
قابل کنترل و مدیریت میباش��د .در عرصه مبارزه
با موادمخدر زحماتی که کشیده شده را تاکنون به
معرض نمایش قرار ندادهایم لذا این مجله میتواند
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  DICزنان س��ه بحث
باید مورد بررس��ی قرار گیرد؛ بحث اسکان خانمها،
بحثتوانمندسازیبانوانوبحثجداسازیکودکان
آنهاکهتابهحالتحققپیدانکردهاست».

عکس :سعید غالمحسینی  /شهروند

25درصد از شکایات پزشکی
به محکومیت میانجامد

خبر

شهروند| امیرناصر کاتوزیان ،پدر علم حقوق
ایران به دلیل بیم��اری ریه ،صبح روز گذش��ته
در یکی از بیمارس��تانهای تهران درگذش��ت.
پیکر این استاد برجسته ،روز پنجشنبه از مقابل
دانشکده حقوق دانشگاه تهران تشییع میشود.
ناصر کاتوزیان در هفتههای اخیر به دلیل بیماری
در بیمارستان بستری بود که پس از چند روز به
منزل منتقل شد اما در نهایت صبح روز گذشته در
بیمارستانجانباخت.ازاستادبازنشستهدانشگاه
تهرانبیشاز40جلدکتابمنتشرشدهکهبرخی
از آنها جزو مناب��ع اصلی دروس دانش��کدههای
حقوق است .کاتوزیان از نویسندگان پیشنویس
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  ۱۳۰۶هجری 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  ۱۳۳۹با دفاع
از رس��اله دکترای خود با عنوان «وصیت» به اخذ
عنواندکترایحقوقنائلشد.

مریم میرزای�ی| بار دیگ��ر آلودگیهای میکروبی
نفس سواحل شمالی کشور را گرفت و از حد مجاز گذر
کرد .پایشهای سازمان محیطزیست در بهار امسال،
حکایت از آن دارد که آلودگی میکروبی  16ش��ناگاه در
سواحلشمالی،چندبرابراستانداردهاستوحدمجازرا
پشت سرگذاشته است.نتایجپایش 61شناگاه شمالی،
نش��ان میدهد ،آلودگیهای میکروبی  9ش��ناگاه در
مازندران 6 ،شناگاه در گیالن و یک شناگاه ساحلی در
گلستان،بیشازحدمجازبود.
داس��تان آلودگیهای میکروبی آبهای کش��ور در
س��الهای اخیر ،داس��تانی تکراری اس��ت که هرسال
حواشی بسیاری را با خود همراه میکند .حتی درسال
 90یک شناگاه در مازندران را به دلیل باال بودن میزان
آالیندگی تعطیل کرد و دو ش��ناگاه گیالن را هم تا مرز
تعطیلی پیش برد .اینبار ،ش��ناگاهی تعطیل نشده اما
تعداد شناگاههای آلوده بهطور چشمگیری افزایش پیدا
کردهاست.
در همین خصوص رئیس گ��روه آلودگیهای خاص
دفتر بررس��ی آلودگیه��ای دریایی س��ازمان محیط
زیس��ت ،ب��ه «ش��هروند» میگوی��د« :از مجم��وع 39
شناگاهی که در بررسیهای بهاره سازمان پایش شدند،
 9شناگاه خزرآباد ساری ،لیدو رامسر ،شهرک ایزدشهر،
انارور نوشهر ،رادیو دریای چالوس ،رویان ،ایزدشهر ،نور
جدید و جمش��یدآباد نش��تارود ،آلوده تشخیص داده
شدند ».شناگاههای معروفی که هر ساله در فصل شنا،
پذیرای گردشگران بسیاری میشوند اما میزبان خوبی
از آب درنیامدهاند ،چراکه عامل عفونتهای گوارشی و
ریویبرایمیهمانانخودشدهاند.
غالمعباس رضایی ،با اشاره به اینکه فاضالب شهری،
صنعتی و کشاورزی ،عامل بروز آلودگیهای میکروبی
است ،یادآور میشود« :میزان آلودگی سواحل بهترتیب
سواحلی است که از آنها یادشده است .بهاین صورت که
آلودگی در خزرآباد ساری  2تا  3برابر استانداردها بوده و
در جمشیدآباد نشتارود ،کمی از استانداردها باالتر بوده
امابههررویآلوده تشخیصدادهشدهاست».
او ادام��ه میدهد« :در اس��تان گیالن 19 ،ش��ناگاه
پایش ش��د .از این تعداد ،آلودگی  6ش��ناگاه ساحل قو
انزلی ،صدف آس��تارا ،تازهآباد رضوانشهر ،قرق تالش و
پاس��داران انزلی ،بیش از حد مجاز بود .در این سواحل
هم بیشترین تا کمترین آلودگی بهترتیبی است که نام
سواحل اعالمشده و به این ترتیب ساحل قو بیشترین
آلودگیراداشتهاست».
آلودگی تنها شناگاه ساحلی گلستان که در فهرست
ش��ناگاههای آلوده قرار دارد ،بیش از  15شناگاه دیگر
اس��ت .به گفته رئیس گروه آلودگیه��ای خاص دفتر
بررس��ی آلودگیهای دریایی س��ازمان محیطزیست،
آلودگی شناگاه نوکنده گلستان 3تا 4برابر استانداردها
بودهاست».
او با اشاره به اینکه عوامل بسیاری در آلودگی آبها
نق��ش دارند ،میگوی��د« :اگر آلودگیه��ا کانون ثابتی
نداش��ته باش��ند ،ممکن اس��ت در ماههایی ازسال بار
آلودگیهابیشترباشدودرماههاییازسالکمتر».
رضای��ی مهمتری��ن عوام��ل آالیندگ��ی آبه��ا را

شهروند| شکایت رسمی از متخلفان ،توسط
دانش��گاههای 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
گزارشتخلفاتصورتگرفتهدرخصوصافزودن
غیرمجاز چربی گیاهی ب��ه فرآوردههای 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 معاونتهای
غذاوداروی��ی اس��تانهایی ک��ه تولیدکنندگان
متخلف در حوزه تحت پوشش آنها بودهاند ،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��گاههای علوم
پزش��کی صورت گرفته و متخلفان را به دادگاه و
تعزیرات حکومتی معرفی کردهاند 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
دادستانتهرانارسالکردهایم».

رودخانههای��ی میداند ک��ه در مجاورت ش��ناگاهها و
اماکن تفریحی قرار دارن��د .او میگوید« :رودخانهها بار
آلودگی بس��یاری را از دور و نزدیک ب��ه دریا میآورند.
طبیعتا مناطقی که در مجاورت هس��تند ،تحتتأثیر
قرارمیگیرند.آلودگیرودخانههاگاهیتا 100برابرحد
مجاز است و خود را به دریا میرساند».
وضعیت ساختاری و فیزیکی شناگاهها ،عدم رعایت
مسائل بهداشتی از سوی ش��ناگران ،عدم حفظ حریم
س��احل دریا و رودخانه و مدیریت ضعیف و نامناس��ب
برخی ش��ناگاهها از دیگر عوامل آالیندگی آب اس��ت
ک��ه رئیس گ��روه آلودگیه��ای خاص دفتر بررس��ی
آلودگیه��ای دریایی س��ازمان محیطزیس��ت ،به آن
اشارهمیکند.
او با تأکید بر اینکه آنالیز شناگاههایی که آالیندگی
آنها بی��ش از ح��د مجاز تش��خیص داده ش��ده طبق
روشهای استاندارد انجام گرفته است ،میگوید« :این
آلودگیها ش��امل کولی فرم کر ،کول��ی فرم مدفوعی
و اس��ترپتوکوک مدفوعی بوده است که منشأ انسانی و
شهریدارند».
پایش آبهای س��احلی در بهارس��الجاری صورت
گرفت��ه و به گفته رضای��ی پیش از فصل ش��نا صورت
گرفته اس��ت .حال آنکه به نظر میرس��د ب��ا افزایش
استفادهکنندگان از سواحل و شهرهایی که در حواشی
رودخانههای��ی که به دری��ا میریزند ،ق��رار دارند ،باید
آلودگیه��ای دریایی افزای��ش پیدا کن��د ،در همین
خصوص رئیس گروه آلودگیهای خاص دفتر بررسی
آلودگیهای دریایی سازمان محیطزیست ،میگوید:
«تراکم جمعیت بر آلودگیها تأثیرگذار اس��ت .تجربه
نش��ان داده که در فصل ش��نا که گردشگران بیشتر به
سواحلشمالیکشورمیآیندبارآلودگیباالمیرود».

به نیمه شهریور و آخرین روزهای سفرهای تابستانی
نزدیک میشویم .این در حالیست که تاکنون تنها خبر
آلودگی  9شناگاه در مازندران 6 ،ش��ناگاه در گیالن و
یک شناگاه در گلستان مطرح بوده است ،بدون اینکه
نامی از این ش��ناگاهها برده شده باش��د تا مردم مراقب
سالمتی خود باشند و از این شناگاههای ساحلی آلوده
اس��تفاده نکنند .رضایی درخصوص اینکه چرا بهطور
کامل در این مورد اطالعرسانی نشده است ،خاطرنشان
میکند« :نتایج بررسیها از سوی معاونت اعالم میشود
و گفته ش��ده اس��ت که این نتایج روی پورتال سازمان
محیطزیس��ت قرار گرفته .همچنین ما تنها بررس��ی
و پایشه��ا را انجام داده و بررس��یها را به مس��ئوالن
اعالم میکنیم .وزارت بهداش��ت و وزارت کشور در امر
اطالعرسانیوهشداربهمردمدخیلهستند».
عفونتهایگوارشیوتنفسی
سالمتشناگرانراتهدیدمیکند
او درخصوص ناراحتیه��ا و امراضی که آلودگیهای
میکروبی ب��ه هم��راه میآورند هم میگوی��د« :عمدتا
عفونته��ای گوارش��ی ،تنفس��ی و ناراحتیه��ای
باکتروآرتریت ایجاد میکند .عفونتهای گوش ،چشم،
و ناراحتیهای پوستی از دیگر عوارض آبهای آلوده به
میکروب هستند و حتی ممکن است تنفس را با مشکل
مواجهکنند».
آلودگی میکروبی  16ش��ناگاه ش��مالی به تهدیدی
جدی برای سالمت گردشگران و شناگران در این آبها
تبدیلشدهاست.جاییکهعفونتهایگوارشی،ریوی،
چشمیوانواعناراحتیهایپوستیرابههمراهمیآورد.
پروین فرشچی معاون محیطزیست دریایی سازمان
حفاظت محیطزیس��ت با اش��اره به اینک��ه در پایش
بهاره س��ازمان 16 ،شناگاه آلوده تش��خیص داده شده

درخواست احمدیمقدم از مردم:

از آلودگی میکروبی ش��ناگاهها از نوکنده گلس��تان تا
آستارا حکایت میکند و به «ش��هروند» میگوید« :این
آلودگیها ،آلودگی میکروبی هستند که منشأ فاضالب
انس��انی دارند .فاضالب ش��هری از طریق رودخانهها و
پسابها به داخل دریا میریزند .پسابها وقتی به دریا
وارد میشوند ،برای تمامی موجودات زنده خطرآفرین
هستند و انواع بیماریهای پوس��تی ،معده و دستگاه
گوارش را به هم��راه میآورند .ورود پس��ابها به دریا،
باعثازبینرفتنماهیانوبنتوز(گونههاییکهکفدریا
زندگی میکنند) میشود .این مسأله در طوالنیمدت
باعثرشدشکوفههایجلبکیاستکهاینشکوفههای
جلبکیباعثکمشدناکسیژنمیشوند.طبیعیاست
کاهش اکس��یژن باعث از بین رفتن گونههای دریایی
خواهدشد».
او در کنار آلودگی میکروبی که سالمت مردم را تهدید
میکند،ادامهمیدهد«:مسألهدیگرغیرازآلودگی،غرق
شدن انسانها در این شناگاههاست .ما باید برای مردم و
زندگی آنها خیلی ارزش قایل باشیم .باید مناطقی که
امکانغرقشدگیهستازسویوزارتکشورمشخص
شود .این درحالیس��ت که عالمتهای هشداردهنده
کافی برای اینکه مردم وارد این شناگاهها نشوند ،وجود
ندارد .باید مردم را هم آگاه کنی��م تا در مکانهایی که
غریق نجاتی وج��ود ندارد یا تابلوی هش��داردهندهای
نیستازشناگاههااستفادهنکنند».
گزارش سازمان محیطزیست از آلودگی  16شناگاه،
متعلق به بهار است و به گفته رئیس گروه آلودگیهای
خاص دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان محیط
زیست ،با تراکم گردشگران در فصل تابستان احتمال
افزایش آالیندگیهای میکروبی وجود دارد و احتمال
میرودوضعدرتابستانازبهارهموخیمترشدهباشد.

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  197اعالم کنن��د و از آنجایی که این
موضوع تخلف است ،بهطورحتم رسیدگی میشود.
اسماعیل احمدیمقدم 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 ،پنجسال عمر داخلی
و 10س��ال عمر خارجی آنها ،ماشینهای جدید را
جایگزین کنی��م ».او با بیان اینکه براس��اس قانون
در چندسال ابتدایی استفاده از خودروهای جدید،
معاینه فنی الزم نیس��ت ،افزود« :خودروهای سبک
ناجا تا 98درصد آماده به کار هس��تند و تنها یک تا
دودرصد ماشینها با نقص و اشکاالت مواجهاند که
ممکن است برخی از واحدها از روی اضطرار مجبور
بهاستفادهازماشینهایفرسودهوخرابشوند،البته
ما با این موارد برخ��ورد میکنیم ».به گفته فرمانده
ناجا ،حدودا در دوس��ال اخیر ب��ه دلیل تنگناهای
مالی دولت که البته رو به بهبود اس��ت ،جایگزینی
خودروهایفرسودهباجدیددرپلیسباتأخیرمواجه
شده و نیروی انتظامی نتوانست رأس 5سال و سن
قانونی خودرو ،آنه��ا را از رده خارج کند ،این موضوع
باعث افزای��ش میانگین عمر خودروه��ا ،تا یک و یا
یکسالونیمشدهاست.
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شرایط تحصیل رایگان در مدارس غیردولتی

ایس�نا| رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی،
توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده جزییات
بس��ته حمایتی دول��ت از م��دارس غیردولتی را
اعالم کرد.
مرضیه گ��رد با بی��ان اینکه نگاه ما در بس��ته
حمایتی از مدارس غیردولتی ،صرف هزینه برای
مناطق کمبرخوردار 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 وامهایی را
برای موسس��ان در نظر گرفتیم و نیاز نیست اولیا
هزینهایپرداختکنند».
او با بیان اینکه بسته حمایتی آموزشوپرورش
از م��دارس غیردولتی دارای دو چارچوب اس��ت،
ادامه داد« :چارچوب اولیه ،کل بس��ته را ش��امل
میش��ود که توس��ط وزیر آموزشوپ��رورش در
یازدهم تیرماه امسال ابالغ ش��د .چارچوب دوم،
شامل دس��تورالعملهای اجرایی بسته حمایتی
است .بر این اساس مسائل قانونی و اجرایی بسته
نیز پس از بررسی در دوازدهم مردادماه به استانها
ابالغشد».
رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی ،توس��عه
مشارکتهایمردمیوخانوادهبابیاناینکهطبق
این برنامه مناطق و اس��تانها میتوانند بسیاری
از گرهها 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
آموزشوپرورش است که میتواند معتمدان خود
را شناس��ایی و برخی از مس��ئولیتها را با آنها به
اشتراکبگذارد».
گرد ادامه داد« :در این بس��ته نگاه ما به مناطق
محروم است .بهعنوان مثال روستایی وجود دارد
که  40دانشآم��وز دارد و هیچ معلمی برای اعزام
به آنجا 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 دانشآموزان

تحت پوشش میروند و اینگونه آمار بازماندگان از
تحصیلبهحداقلخواهدرسید».
معاون وزیر آموزشوپرورش با اش��اره به اینکه
راهکارهای مختلفی در این بسته پیشنهاد شده
است ،گفت :مدارسی هستند که به واسطهسال
اول و دوم فعالیت ،ظرفیت جذب دانشآموزشان
به 50درصد رسیده است به این مدارس چون در
آغاز راه هستند ،کمک میکنیم تا دانشآموزانی
که در کالسهای با تراکم باالی 40نفر در بخش
دولتیتحصیلمیکنندبهآنجامنتقلشوند.
رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی ،توس��عه
مش��ارکتهای مردمی و خانواده ب��ا بیان اینکه
بسته حمایتی به تازگی ابالغ شده و باید استانها
روی آن کار کنند و اطالعرس��انی مناسبی انجام
دهند ،گف��ت« :به عنوان مثال اگر مدرس��های رو
به تخریب اس��ت و سازمان نوس��ازی اعالم کرده
که این مدرس��ه باید جمعآوری و تخریب شود،
دیگر نباید هزینهای را ب��رای آن صرف کرد ،بلکه
باید مقاومس��ازی مدارس دیگ��ر را انجام دهیم و
چنانچه مدرس ه غیردولتی در همان حوالی وجود
دارد که توانایی و ظرفیت دارد ،دانشآموزان را به
آن مدرسه غیردولتی منتقل کنیم که جزو خرید
خدماتآموزشیمحسوبمیشود».
گرد در پاس��خ به اینکه آی��ا در خرید خدمات
آموزشی از مشارکت مردمی هم استفاده میشود
یا رایگان اس��ت ،گفت« :این بخش��ی که مدنظر
ماست با توافق مدرسه ،موس��س و خانواده انجام
میشود .در این قس��متها چون نگاه ما کمک،
حمایتوپوششتحصیلیدرمناطقمحروماست
نیازبههزینهکردنازسویخانوادههانداریم».
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