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 پرداخت شهریه 
در مدارس هیأت امنایی 

ممنوع
آموزش و پرورش می گوید دنبال مشارکت 

داوطلبانه در اداره مدارس است؛ نه درآمدزایی

بعد از اینکه اوایل هفته جاری، رئیس ســازمان 
مــدارس و مراکز غیردولتی آمــوزش و پرورش 
خبر از گسترش متوازن مدارس هیأت امنایی در 
راستای مردمی ســازی نظام حکمرانی آموزش 
و پرورش و شعار دولت مردمی، کیفیت بخشی، 
تقویت و ارتقای مشارکت عوامل سهیم و مؤثر داد، 

موجی از انتقادها در فضای مجازی به راه افتاد.

نابودی اصل 30؟
عده زیــادی در تحلیل ایــن صحبت ها، گفتند 
اظهارات رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
آموزش و پرورش در راســتای خصوصی سازی 
آموزش عمومی و نابودی اصل۳۰ قانون اساسی 
و آموزش رایگان اســت؛ موضوعــی که احمد 
محمودزاده، رئیس ســازمان مــدارس و مراکز 
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو 
با همشهری، به شــدت آن را تکذیب می کند. او 
می گوید با اجرای این طــرح، دنبال درآمدزایی 
برای آمــوزش و پرورش و تحمیــل هزینه های 
آموزش بر دوش خانواده ها نیستند و به هیچ وجه 
قرار نیست با اجرای این طرح شهریه ای از بابت 
تحصیل دانش آموزان دریافت شود؛ تضمین این 
قول هم آغاز اجرای توسعه مدارس هیأت امنایی از 
مناطق محروم روستایی، حاشیه شهرها و مناطق 

کم برخوردار دیگر است.

ذهن مردم نسبت به مدارس هیأت امنایی تخریب شد
او با اظهار تأسف از عملکرد مدارس هیأت امنایی 
در ســال های گذشــته و تخریب ذهنیت مردم 
نسبت به این موضوع و دور شــدن این مدارس 
از اهداف عالیه خود، می گویــد: »با اجرای طرح 
توســعه مدارس هیأت امنایی در کشــور دنبال 
تغییر رویکرد این مدارس هســتیم. نباید وقتی 
اســم مدارس هیأت امنایی می آیــد برای مردم 
مدارس غیردولتی و غیررایگان تداعی شود، بلکه 
این مدارس باید نماد و الگوی عدالت آموزشی در 

کشور باشند.«

استفاده از ظرفیت های یک محله
به گفتــه او، مــدارس هیأت امنایــی واقعــی 
مدارسی هستند که در ســایه مشارکت تمامی 
ظرفیت های یک محله اعم از خیرین، مساجد و 
اولیای دانش آموزان رشد کرده و بستر آموزش و 
پرورش عادالنه نسل های آینده را فراهم می کنند: 
»موضوعی که در ســند تحول بنیادین هم بدان 
اشاره شده است. در این سند آمده است مدرسه 
کانون تربیتی محله است، اما امروز محله ها هیچ 
نقشی در اداره مدرسه ندارند؛ درحالی که با تقویت 
نقش محله در اداره مدرسه می توانیم شاهد رشد 
و شکوفایی فضاهای آموزشــی باشیم. اعتقاد ما 
این است که تربیت دانش آموزان تنها به وسیله 
آموزش و پرورش تربیت خوبــی نخواهد بود؛ به 
همین منظور بر این باوریم کــه تمام ارکان که 
شــامل خانه، محله، مسجد، مدرســه، رسانه و 
فضای مجازی هستند باید در تربیت دانش آموزان 
مشارکت داشته  باشند؛ بنابراین در دولت سیزدهم 
در تالش هستیم که این مشارکت شکل بگیرد و 

این ارکان با هم ارتباط داشته باشند.«

عملی شدن آرزوی خیرین مدرسه ساز
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آموزش و پــرورش در ادامه، با اشــاره به حضور 
4۰هزار خیر در کشــور می گوید: »خیلی از این 
خیرین دوست دارند بعد از مشارکت با حضور در 
هیأت امنای مدرسه سهمی در اداره مدرسه داشته 
باشــند. تا به حال این امکان برای خیرین وجود 
نداشت تا در مدرسه ای که خودشان ساخته اند، 
تصمیم گیر هم باشــند، اما با هیأت امنایی شدن 
مــدارس و اداره محله ای آنها ایــن امکان برای 
خیرین فراهم می شود و چه بسا انگیزه ای برای 

افزایش مشارکت آنها هم شود.«

یک ضمانت اجرایی
محمودزاده بــا تأکید بر اینکه در طرح توســعه 
مدارس هیأت امنایی به هیچ وجه دنبال کســب 
پول و درآمد نیســتند، تضمیــن می کند همه 
دانش آموزان بــا برخورداری از هر ســطح مالی 
خانوادگی به صورت رایگان در این مدارس ثبت نام 
می شوند و با مدرســه ای که این رویه را در پیش 
نگیرد، برخورد خواهد شد: »اگر در بین خانواده 
دانش آموزان کسی بخواهد به مدرسه کمک کند، 
کاماًل اختیاری بوده و کسی حق ندارد خانواده ها 
را در مدارس هیأت امنایی ملزم به انجام این کار 

کند.«

چرایی در دستور کار قرار گرفتن یک طرح
او در پاســخ به این ســؤال که چرا طرح تبدیل 
مدارس دولتی به مدارس هیأت امنایی در دستور 
کار دولت قرار گرفته نیز می گوید: »متأســفانه 
مدارس دولتی ما دچار ضعف در تمامی بخش های 
آموزشــی، تربیتی و... شــده اند و الزم اســت با 
بهره گیری از تمامی ظرفیت های محله نســبت 
به تقویت مــدارس اقدام کنیــم.« او همچنین 
یادآور می شود:  »این طرح تمام مدارس منهای 
مدارس غیردولتی را شامل می شود. الزم است بار 
دیگر تأکید کنم که هدف، مشارکت در مدیریت 
مدرسه اســت. هم اکنون در حال مطالعه طرح 
هستیم و پیش بینی می کنیم از سال ۱4۰۲ این 

طرح عملیاتی شود.«

فاطمه عسگری نیاگزارش ۲
روزنامه نگار

دعوای تعطیلی مدارس با تغییر شاخص ها
آیا تغییر شاخص های آلودگی هوا، تعطیالت دانش آموزان را کمتر می کند؟

 »تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی هوا« 
به عنوان یکی از راهکارهای مهــم جلوگیری از 
تعطیلی مدارس از سوی سازمان محیط زیست 
به عنــوان متولی و مجــری قانون هــوای پاک 
مطرح شده و وزرای کشــور و آموزش و پرورش 
از آن استقبال کرده اند، اما وزارت بهداشت با این 
تغییرات مخالف است و می گوید با وجود اینکه 
موافق تعطیلی مدارس نیســت، ولی این تدبیر 
هم مصداق پاک کردن صورت مســئله است و 
باید اقدامی جدی برای کاهش مواجهه و کاهش 
غلظت های آالینده های هوا صورت بگیرد. حمید 
ســوری، رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و 
پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی هم به همشهری می گوید: »بعد از 
بحران پاندمی کرونا، نظام آموزشی کشور آسیب 
جدی دیده و حساســیت نسبت به تعطیلی این 
مراکز باال رفته، اما راه حل آن تغییر شــاخص ها 
نیســت؛ ضمن اینکه تعطیل کردن مدارس هم 

باید آخرین راهکار باشد.« 

وضعیت کشورهای دیگر
بسیاری از کشورهای دنیا هم با معضل آلودگی 
هوا مواجهند، اما تعطیلی مدارس در اولویت شان 
نیســت؛ مثل هندوســتان که نام 9شهرش در 
فهرســت ۲5تایی آلوده ترین شــهرهای جهان 
قرار دارد، اما به نــدرت اقدام به تعطیلی مدارس 
می کند. آنها درصورت تشدید آلودگی هوا، فعالیت 
دانش آموزان را در فضای باز و برای ورزش ممنوع 
اعالم می کنند یا در شــهرهایی مثل شــیکاگو 
و لندن، بــا وجود اینکــه مــدارس در نزدیکی 
خیابان های شــلوغ و پرترافیک قــرار دارند، اما 
موانع گیاهی و درختان از دانش آموزان، معلمان 
و کارکنان مدارس در مقابل آلودگی هوا حفاظت 
می کنند. البته تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی 
هوا تنها مختص ایران نیست و کشورهایی ازجمله 
چین، هند، پاکستان و بنگالدش هم از این راهکار 
برای عبور از بحران آالیندگی ها استفاده می کنند، 
اما ایران جزو کشــورهایی اســت که بیشترین 
تعطیلی مدارس را دارد. عالوه بر این، رکورددار 
تعطیلی مدارس در دوران پاندمی کرونا هم هست 
و حاال نظام آموزشی کشــور، با ۳چالش جدی 

مواجه شده؛ اول نگرانی نظام سالمت و والدین از 
سالمت کودکان، دوم نگرانی مسئوالن از تبعات 
آموزش مجازی برای نظام تعلیم و تربیت و سوم 
اختالالت ناشــی از غیرحضوری شدن مدارس 
در پاندمی کرونا که با تعطیلی ســال تحصیلی 
جاری فرصتی برای رفع آن در نظام آموزشــی 
کشور فراهم نشده؛ ازجمله افت تحصیلی، تنبلی 
و بی انگیزگی، اتالف وقت، وابســتگی بیشتر به 
والدین به جای نظام آموزشــی، ناهنجاری های 

اجتماعی و... .

دنیا در مقابل آلودگی هوا تغییر سیاست داده
بررسی ها نشان می دهد که امسال نه تنها آلودگی 
هوا، بلکه شــیوع آنفلوآنزا در اوایل مهر و کمبود 
گاز در اوایل زمســتان هم آمار تعطیلی مدارس 
را افزایش داد، اما در نهایت با انتقادات گسترده، 
مدارس پس از روند نوســانی برگزاری کالس ها 
طی 4 ماه اخیر، باالخره از دوشــنبه باز شدند و 
به نظر نمی رســد که دیگر حتی آلودگی هوا هم 
منجر بــه تعطیلی آنها شــود؛ چراکه واکنش ها 
و انتقــادات از تعطیلــی مدارس شــکل جدی 
به خود گرفته و بســیاری از کارشناسان و حتی 
رئیس جمهور هم تأکید می کنند که این مسئله 
خســارات قابل توجهی به روند آموزشــی وارد 
کرده و ضروری اســت شــیوه هایی در کاهش 
مؤثر آلودگی هوا دنبال شــود که در عین حال 
باعث آسیب به روند آموزش مدارس هم نباشد. 
یکی از شــاخص ترین شــیوه های مطرح شده، 
تغییر در اســتانداردهای شــاخص آلودگی هوا 
از سوی ســازمان محیط زیست اســت که موج 
تأیید یا مخالفت همزمان را به راه انداخته است. 
احمد وحیدی، وزیر کشــور یکی از موافقان این 
طرح اســت. او می گوید: »روزانه هــزار میلیارد 
تومان هزینه آموزش و پرورش است. کالس های 
حضوری ارزش افزوده برای دانش آموزان و معلمان 
دارد و نباید مدارس تعطیل و غیرحضوری شود. 
با کمک سازمان محیط زیست پیشنهاد جدیدی 
را برای دولت تعیین می کنیم تا این استانداردها 
تغییر کند و الزم نباشــد در این شرایط مدارس 
تعطیل شــوند.« یوســف نوری، وزیر آموزش 
و پرورش هــم از این طرح اســتقبال می کند و 
می گوید: »رئیس جمهور به موضوع بازگشــایی 
مدارس توجه دارد و می خواهیم پیشنهاد دهیم 
که شــاخص ها برای تعطیلی مدارس را تعلیق 
کنند. در دنیا تا زمانی که شاخص آلودگی کمتر 

از ۲۰۰ باشد، تعطیلی مدارس صورت نمی گیرد و 
مدارس کشورهایی نظیر مکزیک و فرانسه با گذر 
شاخص آلودگی از ۳۰۰ به بعد تعطیل می شوند. 
درخواست من این است که منابع علمی و تجارب 
دنیا را در این زمینه نگاه کنید و صرفاً به بخشنامه 
سال 97هیأت وزیران در این حیطه اکتفا نکنید. 
البته بچه ها باید ماسک بزنند و رعایت کنند، ولی 
نباید جریان تعلیــم و تربیت به عنوان مهم ترین 
ســرمایه اجتماعی و فرهنگی تعطیل شود.« اما 
وزارت بهداشــت، مخالف تغییر استانداردهای 
شاخص آلودگی هوا با هدف تعطیل نشدن مدارس 
است. عباس شاهســونی، رئیس گروه سالمت 
هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت در این باره به 
ایســنا می گوید: »بعضی روزها در تهران غلظت 
ذرات معلق   بیــش از ۱۰برابر راهنمای 
سازمان جهانی بهداشت است و این یعنی غلظت 
ذرات معلق به حدی زیاد است که برای سالمتی 
مردم و به ویژه گروه های حساس ازجمله کودکان 

خطرناک است.«

تغییر شاخص ها، صورت مسئله را پاک می کند
»هرچه در راستای ســالمت مردم باشد، وزارت 
بهداشت با آن موافق است و هرچه که به سالمت 
مردم آسیب برســاند، وزارت بهداشت به عنوان 
متولی سالمت مردم با آن مخالف خواهد بود.« 
این نکته را هم رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر 
اقلیم وزارت بهداشت اعالم می کند و معتقد است 
نباید با تغییر شاخص آلودگی هوا، صورت مسئله 
پاک شــود: »ما باید اقدام جــدی برای کاهش 
مواجهه و کاهش غلظت آالینده های هوا داشته 
باشیم و  ای کاش وزیر محترم آموزش و پرورش 
پیشــنهاد می دادند که اقداماتی نظیر نوسازی 
ناوگان حمل ونقل عمومــی، از رده خارج کردن 
خودروهای فرســوده، بهبود کیفیت سوخت و 
بهبود کیفیت خودروهای تولید داخلی و... برای 

کاهش غلظت آالینده های هــوا صورت گیرد.« 
به گفته شاهسونی برای تغییر این شاخص ها باید 
کمیته ای متشــکل از وزارت بهداشت، سازمان 
محیط زیست، وزارت کشــور و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل شــود تا تصمیماتی با 

رویکرد سالمت محور اخذ کنند.
او با بیان اینکه مقایســه ایران با ســایر کشورها 
که وضعیــت آلودگی هوای بدتــری از ما دارند، 
نمی تواند راهکار باشــد، تأکیــد می کند: »باید 
خودمــان را با کشــورهایی مقایســه کنیم که 
آلودگی هوا ندارند یا میزان غلظت آالینده های 
هوای آنها کنترل شــده اســت. باید ببینیم چه 
استانداردهایی دارند و چه کار کرده اند که به آن 
شرایط رسیده اند. استاندارد ساالنه ذرات معلق 
ما در کشــور ۶ برابر راهنمای سازمان بهداشت 
جهانی است و این یعنی مواجهه مردم با آلودگی 
هوا باالست؛ پس باید به جای تغییر شاخص ها، 
رویکرد خود را بر کاهش آالینده ها و کنترل منابع 

انتشار بگذاریم.«
این مسئول همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا 
سالمت کودکان زمان آلودگی هوا به خطر می افتد، 
می گوید: »سیستم تنفسی در کودکان مهم ترین 
بخش آسیب پذیر بر اثر آلودگی هواست؛ چراکه 
آنها هوای بیشــتری را نســبت به وزن بدن شان 
استنشاق می کنند. سطح وسیع فعالیت فیزیکی 
و گذراندن زمان بیشتر در فضاهای باز نسبت به 
بزرگساالن، احتمال مواجهه بیشتر با آالینده ها 
را در کودکان فراهم می کند. مطالعات هم نشان 
داده کودکانی که زمان بیشتری را در فضاهای باز 
مناطق شهری آلوده سپری می کنند با احتمال 
نارسایی بیشــتری در عملکرد دستگاه تنفسی 
مواجهنــد. همچنین تأثیر برخــی از آالینده ها 
مثل فلز سنگین سرب در کاهش ضریب هوشی 

کودکان مشخص شده است.«

راهکار، تعطیلی مدرسه و تغییر شاخص ها نیست
آلودگی هوا یکی از مشــکالت جدی سالمت در 
ایران و بسیاری از کشورهای دنیاست و تأثیرات 
حــاد و وخیمی بر ســالمت انســان می گذارد. 
برآورد های جهانی نشــان می دهــد که بیش از 
۳میلیون نفــر در دنیا به طور مســتقیم به دلیل 
اثرات سوء آلودگی هوا فوت می کنند و این آمار 
منهای مرگ های غیرمستقیم ناشی از آلودگی 
هواســت؛ این نکته ای اســت که حمید سوری، 
رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری 

از مصدومیت های دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی درباره تأثیرات مخرب آلودگی هوا بر 
ســالمت عمومی جامعه به همشهری می گوید، 
اما معتقد اســت که راهکار مبارزه با این آسیب 
تعطیلی مدارس و تغییر شاخص ها نیست: »این 
شاخص ها عمدتاً بر پایه پیشنهادهای بین المللی 
است نه بررسی های بومی. تغییر آنها باید با تدبیر 
و مطالعه انجام شود و جابه جایی این شاخص ها 
نمی تواند نتیجه مناسبی داشته باشد و نمی توان 
با آزمون و خطا این تغییــرات را ایجاد کرد. باید 
سنجش و بررسی ســطح خطر صورت بگیرد.« 
سوری معتقد است در این باره می توان از تجربه 
سایر کشــورها هم اســتفاده کرد: »با توجه به 
افزایش آلودگی هوا در فصول سرد سال، برخی 
کشورها اقدام به مدیریت تعطیلی مدارس کرده و 
تعطیالت زمستانی را درنظر گرفته اند و از آن سو 

تعطیالت تابستانی کمتری دارند.«
او با بیان اینکه در بحث مدیریت آلودگی هوا به 
جای پرداختن به معلــول باید به دنبال علل بود، 
ادامه می دهد: »مدیریت این شرایط بسیار مهم 
اســت و باید فوریت ها و اولویت هــا مدنظر قرار 
بگیرد. فوریت های عبور از یک بحران، به مفهوم 
تمرکز بر اولویت نیست و زمانی که سطح آلودگی 
هوا تشدید می شود نباید نخستین اقدام تعطیلی 
مدارس به عنوان اولویت درنظر گرفته شــود. در 
جهان برای تغییر اساسی در هر بحرانی چند اقدام 
کلی انجام می شود؛ اول آموزش و فرهنگسازی 
جامعه؛ اینکه مدیران و آحــاد جامعه در مقابل 
آلودگی هوا چگونه رفتار کنند تا این مسئله کمتر 
شود. مسئله دوم اصالحات محیطی و مهندسی 
اســت؛ ازجمله اصالح منابع و تجهیزات آالینده 
و مدیریت حمل ونقل. سومین مسئله هم بحث 

مقررات و قوانین درباره منشأ آالینده است.«
این اپیدمیولوژیســت همچنین تأکید می کند: 
»باید بســنجیم که اقدامات مختلف در مقابله 
با آلودگی هوا چه هزینه هــای مادی و معنوی و 
چه هزینه اثربخشی دارد؛ به عنوان مثال، آسیب 
ممنوعیت ورود خودروهای فرسوده غیربومی به 
شهر بیشتر اســت یا تعطیلی آموزش و پرورش. 
قطعاً با توجه به تجربه موفق کشــورهای دیگر، 
گزینه های متعددی برای مدیریت کاهش آلودگی 
هوا روی میز قرار دارد، اما تعطیل کردن مدارس 
باید جزو گزینه های آخر باشد و بدون مطالعات 
بومی و به روز نمی توان تصمیمی برای تغییر در 

استانداردهای شاخص آلودگی هوا گرفت.«
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ایران تنها کشوری نیست که به دلیل 
آلودگــی هــوا مــدارس را تعطیــل 
می کنــد امــا بســیاری از کشــورها در 
مواجهــه بــا آلودگــی هــوا تعطیلــی 

مدارس در اولویت شان نیست

مریم سرخوشگزارش۱
روزنامه نگار

51 هزار هکتار زمین کشاورزی سیراب می شوندسفر به ایران؛ ارزان و با کیفیت
کشورمان این روزها به یک مقصد جذاب برای توریست های کشورهای 

دیگر تبدیل شده است
سامانه آب رسانی گرمسیری در کرمانشاه و ایالم، به زودی به بهره برداری 

خواهد رسید
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عباس عبادی، معاون پرســتاری وزارت 

سالمت
بهداشــت، از جــذب 4۰ هــزار نیروی 
پرستاری از طریق آزمون استخدامی خبر 
داده و گفته: »کار ما در حوزه بهداشت و درمان به ۲بخش 
تقســیم می شــود که در بخش اول که قابل توجه است، 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری که به دالیلی ۱5سال 

عملیاتی نشده بود از آبان۱4۰۱ اجرایی شد. بخش دوم هم 
مربوط به مبحث اســتخدام در حوزه ســالمت است که 
تفاهمنامه ها با سازمان امور استخدامی کشور در حال نهایی 
شدن است که درصورت صدور مجوز، آزمون استخدامی را 
با رعایت اولویت افرادی که در دوران کرونا فعال بوده اند، تا 

پایان سال برای بالغ بر 4۰هزار نفر اجرایی می کنیم.«

برخورداری از مستمری با حداقل ۱۰سال سابقه، 

بیمه
برای مردان )بیمه شدگان( دارای حداقل ۶۰سال 
تمام سن و زنان 55سال تمام سن و ۱۰سال تمام 
سابقه پرداخت حق بیمه امکان پذیر است. رضا دهقان زاده، اداره 
امور بازماندگان سازمان تامین اجتماعی در این باره گفته: »برخی 
بیمه شدگان که طبق آرای کمیسیون های پزشکی موضوع ماده9۱ 

قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی شــناخته شوند اما حائز 
شرایط دریافت مستمری نشده و کمتر از ۶۰ سال )مردان( و کمتر 
از 55 سال )زنان( باشند، نیز می توانند از این مستمری بهره مند 
شوند. بیمه شدگان می توانند درصورت احراز شرایط بازنشستگی، 
درخواست خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به 

نشانی es.tamin.ir ثبت و پیگیری کنند.«/ ایرنا

شرایط برخورداری از بازنشستگی 10ساله استخدام 40 هزار پرستار با اولویت خدمت در کرونا

 درخواست
 ورود »سالمت« 

به کتب درسی
بهــرام عین اللهی، وزیر 
افزایش سطح  بهداشت: 
سواد ســامت در جامعه 
ضروری است و به همین 
دلیل از وزیــر آموزش و 
پــرورش می خواهیم که 
زنگ سامت و کتاب درسی 
سامت با تأکید بر سبک 
زندگــی، از دوره ابتدایی 
وارد مدارس شود. باید به 
ارتقای سواد سامت فکر 
کنیم و در این باره هم کتاب 
بخوانیم و هــم آموزش 
دهیم. هرچه ســن کمتر 
باشد آموزش پذیری هم 

بهتر است.

۸ میلیون دانش آموز 
 تحت پوشش
کانون مدرسه

حامد عامتی، مدیرعامل 
کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان: 
فاز اول طــرح »کانون 
مدرســه« از اوایل بهمن 
شروع می شود و تا پایان 
خرداد ادامــه دارد و با 
اجرای آن حدود 8میلیون 
دانش آموز تحت پوشش 
قرار می گیرند. طرح کانون 
مدرسه با همکاری کانون 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و وزارت آموزش 
و پــرورش به منظــور 
بهره گیــری از امکانات 
آموزشــی و فرهنگــی 
برای توسعه فعالیت های 
تربیتی و پــرورش اجرا 

می شود. / ایسنا

اصالح بیمه روستاییان 
برای کاهش 

هزینه های درمان
ســیدحیدر محمــدی، 
رئیــس ســازمان غذا و 
دارو: در طــرح دارویار، 
روستایی ها فقط 433قلم 
دارو را می توانســتند با 
بیمه بگیرند، اما 3دهک 
اول ساکن شهرها به صورت 
همگانی  بیمــه  رایگان 
می شوند و همه داروها را 
به صورت بیمه ای دریافت 
می کنند. بر این اســاس، 
از وزیر بهداشــت تقاضا 
کردیم بیمه روستایی را 
بیمه سامت انجام دهد 
و قرار شد اعتبارات یک 
درصــد ارزش افزوده به 
بیمه ســامت داده شود 
و کل ۲0میلیــون  بیمه 
شده روستایی را هم بیمه 

سامت پوشش دهد.

 کشف کتاب هایی
 با واژه جعلی

»خلیج ع رب ی«
پیــام کاویانــی، رئیس 
پلیس اطاعات فرماندهی 
انتظامی تهــران بزرگ: 
کتاب های کمک آموزشی 
عربــی بــا واژه جعلی 
خلیــج ع رب ی در یــک 
چاپخانــه زیرزمینی در 
شــهرری کشــف و باند 
5 نفره ای که در این چاپخانه 
فعالیت داشتند دستگیر 
شــدند. این باند چاپخانه 
زیرزمینــی ۲1هزار کتاب 
کمک آموزشی عربی را با 
استفاده از خلیج ع رب ی 
بــه جــای خلیج فارس 
چاپ کرده بودند و درنظر 
داشتند تا آنها را به کشور 
عــراق ارســال کنند که 
قبل از ارسال شناسایی و 

دستگیرشدند.


