محرومیت از تحصیل تا  ۲ترم و اخراج؛ مجازات دانشجویان متقلب

سهشنبه  14آبان 1398
وطنامروز شماره 2784

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره برخورد با متخلفان علمی گفت :در صورتی که تشخیص دهیم دانشجویی تخلف کرده میتوانیم تا  2ترم او را از
تحصیل محروم کنیم و در نهایت جهت اخراج از دانشگاه ،وی را به وزارت علوم ارجاع میدهیم .سید احمد معتمدی در گفتوگو با ایلنا ،درباره نظارت بر نحوه
برگزاری امتحانات در دانشگاه گفت :نظارتهای ما در زمان امتحانات باالست و از طرفی استاد مربوط باید شخصا در زمان امتحان حضور داشته باشد.

اجتماعی

آموزش

«وطنامروز»ازهشدارکارشناساننسبتبهمصرفبیرویهفستفودهاگزارشمیدهد

مصوبه «حذف تنوع مدارس»
به مجلس بازگشت

قاتل لذیذ سریالی!

عضوهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکییزد:ریشهبیشترسرطانهاتغذیهناسالماست
وزیر آموزشوپرورش گفت :مصوبه تنظیمبخش��ی از
مقررات مالی ،اداری و پشتیبانی آموزشوپرورش در شورای
نگهبان رد شده است و به بندهایی چون اختصاص یک
درصد درآمد ش��رکتها ،اجاره دادن واحدهای آموزشی،
اعمال مدرک دوم فرهنگیان و کاهش تنوع مدارس ایراداتی
گرفتهاند .به گزارش تسنیم ،محسن حاجیمیرزایی دیروز
در حاشیه مراسم نواختن زنگ ملی استکبارستیزی درباره
ورود مفاهیم النه جاسوس��ی به کتب درسی اظهار کرد:
در سند تحول بنیادین برای تدوین محتوای کتب درسی
متناسب با ساحتهای ششگانه تدابیری تعیین شده است
و امیدواریم بزودی مباحث مربوط به اسناد النه جاسوسی
به کتابهای درسی وارد شود؛ در ساحتهای سیاسی و
اجتماعی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش برای تربیت
نسل نو تأکیداتی از جمله سیاسی و اجتماعی پیشبینی
ش��ده اس��ت و دانشآموزان باید درک روشنی از محیط
اجتماعی پیرامون خود داشته باشند .وزیر آموزشوپرورش
درادامه افزود :بیش از تعداد دانشآموزان با کاغذی که به آن
ارز دولتی اختصاص یافته بود ،کتاب چاپ کردیم و قیمت
کتب  40درصد قیمت واقعی است و نیازی به مراجعه به
کتابفروشیها نیست؛ ممکن است برخی کتابها از طریق
مناطق به بازار سیاه رفته یا سرقت شده باشد که دستور
پیگیری دادم ،امسال روش توزیع کتاب تفاوت کرده بود و
برخی از آن راضی نیستند .حاجیمیرزایی در پاسخ به اینکه
آیا مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی ،اداری و پشتیبانی
آموزشوپرورش در شورای نگهبان رد شده است ،گفت :بله!
شورای نگهبان به اکثر بندها ایراد گرفته است؛ بندهایی
چون اختصاص یک درصد درآمد شرکتها ،اجاره دادن
واحدهای آموزشی ،اعمال مدرک دوم فرهنگیان و کاهش
تنوع مدارس که مالحظاتی داشته به مجلس برگشته است
تا ببینیم چه اقداماتی انجام میدهند.

حوادث

بلعیده شدن خودرو
در گودال  ۳متری خیابان ایران

خودروی س��واری هیوندا به علت فروکش کردن زمین
و بازشدن دهانه چاه ،به داخل چاهی در خیابان مجاهدین
اسالم ،ابتدای خیابان ایران سقوط کرد .به گزارش تسنیم،
دیروز سقوط یک دستگاه خودرو به داخل گودال در خیابان
مجاهدین اسالم ،ابتدای خیابان ایران به سامانه  125اعالم
شد که آتشنشانان ایستگاه  120و نجات یک با هماهنگی
ستاد فرماندهی این سازمان به محل حادثه اعزام شدند .مهدی
جانعلیان ،فرمانده نجاتگران آتشنشانی تهران درباره جزئیات
این حادثه اظهار کرد :یک دستگاه خودروی سواری هیوندا
در محوطه پارکینگ برجهای مسکونی توقف کرده بود که
به علت فروکش کردن قسمتی از کف محوطه پارکینگ و باز
شدن دهانه چاه ،گودالی به قطر  3متر پدیدار شد که به دنبال
ای��ن حادثه این خودرو به همراه آوار خاک به داخل گودال
ایجاد شده سقوط کرد ،به طوری که در سطح زمین اثری از
خودرو دیده نمیشد .وی خاطرنشان کرد :نیروهای عملیات
آتشنشانی پس از مهار این خودرو ،با استفاده از جرثقیل 6
تنی و الوارهای چوبی و همچنین تجهیزات مخصوص ،این
وسیلهنقلیه را بدون خس��ارت ثانویه از داخل گودال خارج
کردند .وی افزود :در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

شهر

بازسازی میدان حسنآباد متوقف شد!

میدان حسنآباد  4ماه پیش آتش گرفت .رئیسجمهور
همان زمان دستور بازسازی این میدان را داد .کار آغاز شد
اما در سکوت مسؤوالن مربوط بازسازی این میدان تاریخی
متوقف شد .به گزارش فارس ،این میدان که یکی از جاذبههای
گردشگری تهران محسوب میشود سال  1376ثبت ملی
ش��ده است و باید از آن حفاظت ش��ود .در شامگاه  26تیر
سالجاری انباری به وسعت  500متر در ضلع شمال غربی
میدان حسنآباد دچار حریق شد .اهمیت این میدان به قدری
بود که حسن روحانی ،رئیسجمهور هم دستور بازسازی و
مرمت این بنای تاریخی را به شهرداری تهران و وزارت میراث
فرهنگی و گردشگری کشور داد و قرار شد بنای آسیبدیده
تا  6ماه ترمیم ش��ود اما االن که حدود  4ماه از این حادثه
میگذرد روند بازسازی بر اساس مشاهدات به کندی پیش
میرود .پرهام جانفشان ،مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی کشور درباره بازسازی گنبد آسیبدیده میدان
حسنآباد گفت :امیدواریم با سرعت بیشتری کار بازسازی 2
گنبد میدان حسنآباد که دچار حریق شد ،پیش برود .وی
افزود :شهرداری منطقه  11به احتمال زیاد تاکنون مشاور و
مجری بازس��ازی را انتخاب کرده و امیدواریم روند بازسازی
هر چه زودتر طی شود.

اسداهلل خسروی
خبرنگار

عامل  30درصد مرگومیرها در کش��ور مصرف غذاهای
ناسالم است ،آن هم در شرایطی که خیلیها توصیه کارشناسان
تغذیه و پزشکان را درباره مصرف غذاهای خانگی و پرهیز از
مصرف غذاهای حاضری و فستفودها جدی نمیگیرند.
با آنکه کارشناسان تغذیه و مسؤوالن وزارت بهداشت در
راستای حفظ سالمت مردم ،نسبت به پرهیز از مصرف بیش
از حد فس��تفودها ،غذاهای حاضری ،خوراکیهای ناسالم
و غذاه��ای چرب و پرنمک هش��دار میدهند اما همچنان
ش��اهد صفهای طوالنی مش��تریان خوشاشتها پشت در
اغذیهفروش��یهای پررنگ و لعاب هس��تیم و روز به روز هم
بر تعداد چنین مراکزی اضافه میش��ود تا س�لامت جامعه
تهدید شود.
گذشته از فرآوردههایی چون سوسیس ،کالباس ،همبرگر،
س��یب زمینی سرخکرده و ...که خوش��مزه و اشتهاآورند اما
فاقد ارزش غذایی و مس��بب بس��یاری از بیماریها ،مصرف
بی��ش از حد غذاه��ای چرب و پرنمک خانگی و مواد قندی
کمنمک وکمچرب را مورد توجه قرار دهند تا مشکلی سالمتی
در کنار استعمال دخانیات نابودکننده سالمتی بدن است ،از
آنها را تهدید نکند .عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
این رو تکتک شهروندان باید به این موضوع توجه داشته و
یزد درباره چگونگی مص��رف موادغذایی برای جلوگیری از
حداقل از مصرف بیش از اندازه این مواد پرهیز کنند و رو به
بیماریهای ناشی از تغذیه ناسالم به «وطنامروز» میگوید :در
رژیمهای غذایی سالم بیاورند .کارشناسان معتقدند یکی از
گذشته شیوع ویروسها و امراض گوناگون به صورت گسترده
مضرات فستفودها ،سرخ شدن نشاسته در روغن است؛ هر
باعث مرگ و میر جمع کثیری از جمعیت شهرها و روستاها
هیدروکربنی که در روغن سرخ شود ،حال هر روغنی باشد،
میشد اما با پیش��رفت علم و الزام رعایت
مادهای سمی ایجاد میکند .وقتی یک
نکات بهداشتی همچنین واکسیناسیون،
ماده غذایی نشاستهدار در روغن سرخ
این ام��راض اکنون بش��دت تقلیل یافته
میشود ،زنجیرههای نشاسته پشتسر
ولی متاسفانه جای خود را به بیماریهای
هم قرار میگیرند که ایجاد این رشتهها
گوارشی و تنفسی داده است که این موضوع
ترکیبات ت��ازهای بهوجود میآورد که
به تغذیه ناسالم بر میگردد که به مروز زمان
باعث ایجاد یکس��ری بیماری در بدن
زندگی مدرن و تغییر شکل تغذیه کشنده است.
میشود.
در کنار س�بک زندگی ماش�ینی
بهادر حاجیمحمدی با بیان اینکه زندگی
شاید سخت باشد که فستفودها و
غذاهای حاضری به کلی کنار گذاشته موج�ب ش�ده خیلیها ب�ه جای مدرن و تغییر شکل تغذیه در کنار سبک
شود اما باید توجه داشت گاهی استفاده استفاده از غذاهای سالم به مصرف زندگی ماش��ینی موجب شده خیلیها به
غذاهای ناسالم و حاضری رو آورند
جای اس��تفاده از غذاهای سالم به مصرف
شود نه اینکه در هفته چند وعده مصرف
غذاهای ناس��الم و حاضری رو آورند ،افزود:
ن تمایل به تنوع
شود .به طور کلی انسا 
مصرفبیرویهفستفودهاوغذاهایناسالماکنونتهدیدکننده
غذایی دارد اما الجرم باید به سمت غذاهای سالم برویم؛ به طور
سالمتی جامعه است به شکلی که بروز خیلی از سرطانها
مثال اگر تمایل به صرف پیتزا دارید میتوانید پیتزایی با حجم
ناشی از مصرف غذاهای ناسالم است .فوقدکترای سمشناسی
کم که با سبزیجات تهیه شده میل کنید .توصیه کارشناسان
مواد غذایی با تاکید بر اینکه غذاهای ناسالم زمینهساز انواع
تغذیه این است که مردم مصرف لبنیات کمچرب صنعتی،
سرطانها ش��دهاند ،گفت :مردم در مصرف موادغذایی باید
پروتئینها ،سبزیجات تازه ،نان سبوسدار و غذاهای خانگی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر
حمل و نقل
تهران محدودیت فعالیت رانندگان
تاکسیهای اینترنتی را اعالم کرد.
علیرضا قنادان در گفتوگو با تسنیم ،درباره نحوه نظارت
بر تاکسیهای اینترنتی توسط شهرداریها اظهار کرد :فعالیت
نظارتی شهرداریها بر تاکسیهای اینترنتی طبق دستورالعمل
لونقل تعریف
تعیین شده توسط وزارت کشور ،در حوزه حم 

اعالم محدودیت زمانی برای فعالیت رانندگان اسنپ و تپسی
شده است و اتحادیههای مربوط در حوزه کسب و کار به امر
نظارت میپردازند.
وی درباره محدودیت زمانی فعالیت رانندگان خودروهای
اینترنتی نیز گفت :محدودیت  12ساعت در  24ساعت درباره

سرگردانی خانوادهها در طرح غربالگری تنبلی چشم کودکان
با وجود اینکه مسؤوالن بهزیستی اعالم کردهاند  ۴۰هزار
پایگاه در س��طح کشور در ماههای آبان و آذر آماده پذیرش
کودکان  ۳تا  ۶سال در طرح غربالگری تنبلی چشم هستند
اما شواهد حکایت از آن دارد که برخی مراکز از پذیرش این
کودکان ممانعت میکنند.
به گزارش تسنیم ،اجرای «طرح
غربالگری تنبلی چشم برای کودکان
 3تا  6س��ال» از ابتدای آبان آغاز
شده و بنا بر اعالم مجید رضازاده،
معاون توس��عه پیشگیری سازمان
بهزیستی کشور ،این طرح به مدت
 2ماه در سطح کشور فعال خواهد بود و خانوادهها میتوانند
با مراجعه به مراکز بهداش��ت ،پایگاههای س��یار ،موقت و
مهدهای کودک و مساجد نسبت به اجرای طرح اقدام کنند.
بنا به این گزارش ،در حالیکه مسؤوالن بهزیستی از آمادگی
مراسم افتتاح طرح پوشش اجباری بیمه
سالمت
سالمت همگانی دیروز با حضور اسحاق
جهانگی��ری معاون اول رئیسجمهور ،س��عید نمکی وزیر
بهداش��ت ،مدیرعامل بیمه سالمت و جمعی از نمایندگان
مجلس ش��ورای اسالمی در مرکز همایشهای صداوسیما
برگزار ش��د .در این طرح قرار است  8تا  10میلیون نفر از
افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سالمت قرارگیرند .معاون
اول رئیسجمهوری در این مراسم عدالت را نقطه اشتراک
تش��کیل هر حکومت دانست و گفت :بیمه سالمت کانون
اصلی عدالت هر جامعه است.
اس��حاق جهانگی��ری اظهار داش��ت:
مهمتری��ن اق��دام عدال��ت در جامعه
جهانی ،اس��تقرار نظام بیمهای است،
حتی برای جامعهای که دغدغه سیل،
آتشسوزی یا تصادف دارد ،مهمترین
راه رف��ع ای��ن دغدغه نظام بیمهای اس��ت .وی افزود :هیچ
جامعهای نمیتواند ادعای عدالت کند اما بگوید برای روزهای
رنج مردم جامعه خود فکری نکرده است .یعنی فردی در هیچ
جای کشور نباشد که فرصت حداقلی برای پوشش بیمهای
او فراهم نشده باشد .همچنین وزیر بهداشت در این مراسم
گفت :در حال حاضر ذخیره دارویی کشور تا تیر سال آینده
مناسب خواهد بود و هیچ اتاق عملی به دلیل کمبود دارو

توصیهه��ای کارشناس��ان را جدی بگیرند ،چ��را که حدود
30درصد مرگ و میرها حاصل بروز سرطانهایی است که از
مصرف غذاهای ناسالم نشأت میگیرد و خیلیها نسبت به
این موضوع بیتوجهند.
وی افزود :اگرچه بروز بخشی از سرطانها ژنتیکی است یا
نتیجه آلودگی هوا و استرسهاست اما آمارها نشان میدهد
تغذیه ناسالم موجب بروز سرطانهایی میشود که در دراز به
مرگ ختم میشود .عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
یزد در پاسخ به اینکه مصرف چه موادی باعث بروز بیماری
یا س��رطان میش��ود ،گفت :مصرف مس��تمر فست فودها،
خوراکیه��ای س��رخکردنی نظیر چیپ��س و ...تهدیگهای
سیبزمینی که به رنگ قهوهای سوخته درآمده است همچنین
کبابهایی که مستقیم روی حرارت شدید درست میشوند
همراه با نوشیدنیهای پرقند و آبمیوههای غیرطبیعی ،چربیها
و از همه مهمتر مصرف سیگار و مواد افیونی میتواند زمینهساز
ایجاد سلولهای سرطانی شود.
وی نسبت به مصرف غذاهای برشته هشدار داد و گفت:
متاسفانه نحوه طبخ ما غلط است و خیلیها به غلط تاکید
دارند مواد غذایی چون نان ،کباب و ...را بهصورت برشته شده
بخورند ،غافل از اینکه مصرف مواد غذایی برشته شده بسیار
خطرناک است .این کارشناس تغذیه ادامه داد :مصرف مستمر
لبنیات پرچرب توصیه نمیشود ،چرا که مصرف این نوع مواد
غذایی باعث بروز سرطان پروستات در مردان میشود .از طرفی

 40هزار پایگاه اعم از مراکز بهداش��ت ،مهدهای کودک و
مس��اجد در سطح کشور برای انجام این طرح خبر دادهاند
اما مشاهدات میدانی حکایت از آن دارد که بسیاری از مراکز
اعالمی از پذیرش کودکان برای اجرای طرح اش��اره شده
ممانعت کردهاند!
بسیاری از خانوادهها ضمن انتقاد
و گالی��ه از اطالعرس��انی س��ازمان
بهزیستی در ارتباط با مراکز اجرای
ط��رح غربالگ��ری تنبلی چش��م ،از
مس��ؤوالن این س��ازمان خواستند
نس��بت به فرآیند اطالعرسانی خود
دقت داشته باشند.
بر همین اس��اس پیگیریها برای مصاحبه با مسؤوالن
بهزیستی در سطح کشور و استان تهران بیپاسخ مانده است
و آنها در این زمینه سکوت کردهاند.

تاکسیها نیز وجود دارد و تاکسیهایی که به صورت تماموقت
فعالیت میکنند ،طبق قانون در حالت عادی مجاز به  8ساعت
و حداکثر  12ساعت فعالیت هستند ،چرا که بیش از این برای
مسافران و راننده مخاطرات ایمنی ایجاد میشود.

مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران درباره نحوه
کنت��رل فعالی��ت رانندگان ای��ن خودروها اظه��ار کرد :در
س��امانه سماس ،سفرهای ارائهش��ده به هر راننده مشخص
است و مجموع ساعتهای فعالیت رانندگان ثبت میشود،
بنابرای��ن از طریق این س��امانه میزان ترددها کنترل ش��ده
و بع��د از  12س��اعت ،ب��ه راننده س��فری اختص��اص داده
نمیشود.

«زنگ استکبارستیزی» در مدارس سراسر کشور به صدا در آمد
همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانشآموز ،دیروز
«زنگ استکبارستیزی» در مدارس سراسر کشور طنینانداز
ش��د .به گزارش فارس ،همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار
و روز دانشآم��وز« ،زنگ ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی» در
مدارس سراس��ر کش��ور طنینانداز
ش��د .در ته��ران هم زن��گ نمادین
استکبارستیزی توسط یک دانشآموز
و با حضور محس��ن حاجیمیرزایی،
وزیر آموزشوپرورش در دبیرس��تان
دخترانه دوره اول علیاکبر داور به صدا
درآمد .عبدالرضا فوالدوند ،مدیرکل
آموزشوپرورش شهر تهران در این مراسم با اشاره به اینکه امروز
 ۳حادثه بزرگ را مرور میکنیم ،اظهار کرد :این  3رویداد مهم
شامل «سالروز تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه (13
آبان سال 1343هجری شمسی)»« ،کشتار دانشآموزان توسط

وزیر بهداشت در مراسم افتتاح طرح پوشش اجباری بیمه سالمت:

حق بیمه را باید از جوانان بگیریم و خرج سالمندان کنیم
تعطیل نمیشود .سعید نمکی
افزود :زمانی که من در سازمان
برنامه و بودجه بودم مس��ؤول
تدوین این طرح شده بودم که
در آن زمان نیز تمام همکاران
م��ا تالشهای بس��زایی برای
تحقق این هدف انجام دادند.
وی با اش��اره ب��ه اجرای طرح
تحول سالمت افزود :برای اولینبار شاهد افزایش  3درصدی
سهم نظام سالمت از  GDPبودیم که توجه به نقاط کمتر
برخوردار و ماندگاری پزش��کان در مناطق محروم از جمله
دس��تاوردهای این طرح است .وی خاطرنشان کرد :کاهش
پرداختی از جیب مردم و پوشش همگانی بیمهای از دیگر
اقدامات مثبت بوده است ،اگر چه دارای نقصانهایی بود اما
کار بزرگی انجام ش��د .نمکی ادامه داد :ما باید حق بیمه را
از جوانان دریافت کنیم و برای س��المندان خرج کنیم .این
هزینه باید در زمان سالمت دریافت شود تا در زمان بیماری
به مردم خدمت ارائه شود ،ما باید از افراد برخوردار هزینهها

مصرف شیر و مواد لبنی پرچرب چاقکننده است و چاقی نیز
به خودی خود منشأ انواع مریضی.
وی نسبت به تهیه مواد لبنی از فروشگاههای سنتی هشدار
داد و گفت :مصرف این مواد چون استرلیزه نیست احتمال بروز
بیماری را در پی دارد ،از این رو مصرف مواد لبنی پاستوریزه
چون با نظارت دقیق و ماشینآالت مدرن انجام میشود ایمنتر
است .وی با بیان اینکه مصرف شیرینکنندههای مصنوعی،
انواع نوشابه و آبمیوهها غیرطبیعی و اسانسها در کنار آبهای
ی که در معرض مستقیم نور خورشید قرار داشتهاند به
معدن 
سالمت مردم آسیب جدی میرساند ،گفت :بطریهای یک
بار مصرف که حاوی نوشابه یا آب معدنی و ...هستند ،چنانچه
در معرض نور خورشید قرار گیرند ،مواد شیمیایی موجود در
بطری که سمی اس��ت آزاد شده و وارد محتویات داخل آن
میشود .از طرفی برخی به غلط آبغوره یا آبمیوههای طبیعی
را در ظروف یک بار مصرف (پت) میریزند که کامال اشتباه
است ،چرا که مواد ترش خاصیت خورندگی داشته و در نتیجه
آبلیمو یا آبغوره آلوده به مواد سمی میشود.
حاجیمحمدی با بیان اینکه وزارت بهداشت و رسانهها باید
نسبت به ترویج فرهنگ مصرف غذاهای سالم و پرهیز از مصرف
خوراکیهای ناسالم در جامعه اقدام کنند ،گفت :بیشک مردم
نیز باید به هشدارها و تاکیدات مسؤوالن و کارشناسان توجه
داش��ته باشند و مواد غذایی را استفاده کنند که مورد تایید
وزارت بهداشت و کارشناسان است.

را دریافت کنیم و صرف افراد
کمتر برخوردار کنیم تا از این
طریق بتوانیم  8میلیون نفری
را که خارج از بیمه هس��تند
تحت پوشش قرار دهیم.
مدیرعام��ل س��ازمان بیم��ه
س�لامت نیز در این مراس��م
گف��ت :با تالشه��ای صورت
گرفته ،همپوش��انی  2میلیون و 300
هزار نفر از افراد بیمه ش��ده رفع شده
اس��ت .طاهر موهبتی اظهار داش��ت:
س��ال گذش��ته در چنین روزهایی به
بهانه نکوداش��ت روز بیمه سالمت از
عدم توزیع منابع و مصارف سخن گفتیم .از اینکه مصارف
ما از منابع ما  120درصد پیشی گرفته بود ،از زیانانباشته
 4400میلیارد تومانی در سال  95که اگر جبران نمیشد
طبق قانون تجارت ،ما باید منحل میشدیم و بدهی ما در
سال  95به  12هزار میلیارد تومان میرسید .وی ادامه داد:

رژی��م پهلوی ( 13آب��ان  -1357روز دانشآموز)» و «حرکت
انقالبی تسخیر النه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان
پیرو خط امام خمینی(ره) ،بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی
ایران» است .وی همچنین ادامه داد ۳۶ :هزار شهید دانشآموز
و  ۵هزار شهید معلم ،نشان از انقالبی
بودن آموزشوپرورش است .به گزارش
فارس ،بر اساس مصوبه هشتص دوپنجاه
 و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش
و پرورش ،نواختن زنگ مناسبتهای
مل��ی -اس�لامی در مدارس کش��ور
ساماندهی شد که مقرر شد در طول
سال تحصیلی فقط  3زنگ خاص به صورت همزمان در مدارس
سراسر کشور در  3مناسبت آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت
دفاعمق��دس (اول مه��ر) ،روز دانشآموز و استکبارس��تیزی
( 13آبان) و زنگ انقالب اسالمی ( 12بهمن) نواخته شود.
مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی از سال گذشته آغاز و قرار
شد به سمت کاهش هزینهها حرکت کنیم و اگر این اتفاق
نمیافتاد بدهی امروز ما به  20هزار میلیارد تومان میرسید.
موهبتی ادامه داد :هدفمند کردن بیمه رایگان به سمت و
سوی افراد نیازمند از جمله اقدامات مثبت ما بوده است .وی
با بیان اینکه رفع همپوشانی بیمهای از دیگر اقدامات مثبت
ما بوده است ،توضیح داد :جلوگیری از همپوشانی جدید در
دفاتر پیشخوان در دستور کار قرار گرفته و همپوشانیهای
بیمهای کنترل میشود بهطوری که  2میلیون و  300هزار
نفر از همپوش��انیهای ما با سازمان تامین اجتماعی حذف
شده است.
رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان
مجلس نیز در این مراسم با بیان اینکه
وزیر سابق بهداشت کمتجربه بود ،گفت:
بارها به وی اعالم کردیم در طرح تحول
سالمت نمیشود خارج از ریل حرکت
کرد .عل��ی نوبخت گفت :اجازه ندهید کس��ی بگوید پول
نداریم ،فقط وزیر بهداش��ت به عنوان مقام عالیرتبه مجاز
اس��ت بگوید پول نداریم .وی تصریح کرد :در برنامه ششم
توسعه محکم ایستادهایم و به وزیر بهداشت قبلی که کمی
کمتجرب��ه بود گفتیم نمیتوان خارج از ریل حرکت کرد و
راهنماهای بالینی مصوب شد.

