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مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت ۴۰ :درصد تاکسی ها در معاینه فنی رد شدند .به گزارش مهر ،سیدنواب حسینی افزود :ما  ۵۷هزار تاکسی فعال در تهران داریم که مشمول گرفتن معاینه فنی
هستند .از این تعداد حدود  ۴۰هزار تاکسی در طرح معاینه فنی شرکت کردند که رشد  ۱۰درصدی را نسبت به سال پیش داشته ایم.حسینی اضافه کرد :نکته قابل توجه این است که  ۱۸هزار تاکسی به خاطر نقص فنی رد شدند
و این نشان می دهد شهرداری نسبت به خودروهای خودش هم اغماضی ندارد.مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت :میزان عدم دریافت معاینه فنی در اتوبوس ها  ۳۰درصد بوده اما در تاکسی ها  ۴۰درصد
بوده است.حسینی با اشاره به مهمترین دالیل عدم دریافت معاینه فنی افزود :بیشترین دلیل مربوط به عیوب ظاهری بود و نقص فنی مانند ترمز ،کمک فنرها و انحراف فرمان و در مرحله سوم آلودگی.
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«اضطراب»« ،استرس» و «عزت نفس پایین» عمده ترین آسیب های روانی دانش آموزان

وقتی «روان» اهمیتی ندارد

گروه جامعه  -امیرحسین جعفری :هر چند وقت یکبار
خبر جدیدی از آسیب های میان دانش آموزان گزارش
می شـــود .یـک روز آمار خــودکـشی در صدر این
گزارش ها قرار می گیرد و روز دیگر شیوع رفتارهای
پرخطر .در آخرین اظهار نظر نیز این رتبه به «اضطراب»،
«استرس» و«عزت نفس پایین» اختصاص یافت .اختالالتی
که به عنوان عمد ه آسیبهای روانی  13میلیون و 228
هزار دانش آموز اعالم شد.
نظام آموزشی ناکارآمد و شیوع اختالالت رفتاری
نتایج پژوهشی که در سال  91از سوی انجمن روانپزشکی
کودک و نوجوان اعالم شد نشان داد  15تا  25درصد افراد زیر 18
سال کشور به مشکالت روانی دچار هستند .عددی که دو سال
بعد و از سوی وزارت بهداشت به  27درصد رسید و سال بعد از
آن به  20درصد.
هر چند وقت یکبار اعداد متفاوتی به عنوان آخرین آمار
مشکالت روانی دانش آموزان منتشر می شود .آمارهایی که هر
چند دیروز عباسعلی الهیاری رئیس سازمان نظام روانشناسی در
گفت و گو با ایسنا می گوید دقیق و علمی نیست اما خود او نیز
در بخشی از این مصاحبه از مشاهدات شهودی و عینی می گوید
که نشان می دهد شیوع اختالالت رفتاری در نوجوانان و جوانان
افزایش یافته است.
چند روز پیش مدیرکل امورتربیتی و مشاوره وزارت آموزش
و پرورش نیز در نشست خبری خود اضطراب ،استرس و عزت
نفس پایین را به عنوان عمده ترین مشکل روانی دانش آموزان
اعالم کرد .براساس گزارش ایسنا؛ مسعود شکوهی بدون نام بردن
از عوامل ایجاد این آسیب ها در میان دانش آموزان و بدون ارائه
آمار مشخص تنها ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح هایی که این
وزارتخانه در نظر گرفته است در مدارس و بر روی دانش آموزان
اجرا کند این موارد به حداقل برسد.
کارشناسان می گویند دانش آموزان بخشی از جامعه هستند
و متاثر از آن بنابراین با افزایش آسیب ها در جامعه دانش آموزان
نیز از آن بی نصیب نمی مانند اما بررسی ها نشان می دهد
مدرسه و نظام آموزشی نیز در افزایش این آسیب ها بی تاثیر
نیست .مهدی بهلولی کارشناس حوزه آموزش و عضو کانون
صنفی معلمان تهران در این باره به ابتکار می گوید «:آمارها،خبر
از افزایش بیماری ها و اختالل های روانی می دهند .گفته
می شود که چیزی پیرامون  34درصد از مردم کشور،از نوعی
اختالل روانی رنج می برند .در میان دانش آموزان هم ،سخن از
رواج  20درصدی اختالل های روانی است .پرپیداست که مدرسه
از جامعه اثر می پذیرد و نمی توان انتظار داشت که در جامعه
افسردگی و اضطراب و پرخاشگری به گستردگی وجود داشته
باشد اما در مدرسه خبری از اینها نباشد .خبرهای خشونت ورزی
در مدرسه و خودکشی دانش آموزان که هر از گاهی در رسانه ها
منتشر می شود نشانه هایی از وجود بیماری ها و اختالل های
روانی در مدرسه است ».او به نقش مدارس در شیوع اختالالت
رفتاری و روانی در نوجوانان اشاره می کند و می افزاید«:مدرسه
برای برخورد با اختالالت روانی باید شاد و گیرا شود اما مدرسه
های ما مدرسه های شادی نیستند .دانش آموزان در کالس های
اغلب  30تا  40نفره،تنگ هم می نشینند و به یک سری درس

های تئوری گوش می دهند و یا جزوه می نویسند .هدف آموزش
هم آزمون و کنکور است و قبولی در درس ها .آموزگار هم برای
ساکت کردن آنان یا باید آنان را ببندد به درس و تمرین و جزوه و
یا با سر و صدا و تهدید و گهگاه تنبیه بدنی ،کالس را آرام نگه دارد.
یک روش دیگر هم آزمون گیری های پیاپی است که خودش
می تواند باعث اضطراب بیشتر برخی دانش آموزان حساس به
درس شود .هیچگونه تنوعی در روزهای مدرسه نیست ،نه خبری
از اردوهای فرهنگی و علمی است و نه خبری از برنامه های
شادی بخش درون مدرسه .مدرسه های ما ،به دور از نوآوری اداره
می شوند؛ هر روز همانند دیروز و هر سال همانند پارسال .بزرگ
ترین دل نگرانی مدیران ،بحث های مالی است و این که چگونه به
یاری کمک هزینه های خانواده ها،مدرسه ها را اداره کنند .مشاور
و مددکار و پرستاری هم وجود ندارد و اگر مشاوری هم هست
وقت کافی برای رسیدگی به همه دانش آموزان ندارد .کیفیت
دوره های ضمن خدمت فرهنگیان هم پایین است و اغلب در این
زمینه ها،آموزش چندانی به آموزگاران داده نشده و نمی شود.
آموزگاران هم با دشواری های مادی زندگی دست به گریبان
هستند و به ویژه از تبعیض های ناروای میان خود و کارکنان
دیگر ادارات آزرده اند و چندان هم دل و دماغ توجه جدی به
دانش آموزان را ندارند .گاهی هم که متوجه می شوند دانش
آموزی مشکل دارد کار چندانی از آنان بر نمی آید نه آموزش
درست و حسابی در این زمینه دیده اند و نه وقت چندانی برای آن
دارند .روی هم رفته می توان گفت که فضای مدرسه ما ،فضای
جذابی نیست و یادگیری و اندیشیدن راستین در آن کمتر انجام
می گیرد .بیشتر فضای القای درس هاست پس خسته کننده
است و می تواند باعث برخی مشکالت روانی دانش آموزان هم
بشود و یا به تشدید آنها کمک کند .در فضای خستگی ،میزان

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی مطرح کرد

اختصاص سهمی اندک از بودجه توانبخشی
به توانمندسازی معلوالن
مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی گفت 35:درصد جامعه
توانجویان کشور معلولیت شدید و  26.6درصد معلولیت متوسط دارند.
به گزارش ایرنا  ،کیوان دواتگران روز شنبه در سومین نشست منطقه ای کارشناسان
دفتر توانمندسازی توانجویان منطقه  2کشور افزود :آمار معلوالن کشور در سال  91تا
 93حدود یک میلیون و  100هزار نفر بود.وی ادامه داد :یک میلیون و  300هزار نفر در
پایان سال  94دارای ناتوانی و معلولیت در بانک اطالعاتی سازمان بهزیستی ثبت نام شده
اند که بیشترین گروه معلوالن کشور در گروه های جسمی  -حرکتی ،ذهنی و حسی
هستند.دواتگران با بیان اینکه جمعیت زیر پوشش بهزیستی  2درصد کل جمعیت کشور
را شامل می شود ،افزود :استان های تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد معلوالن
کشور را به خود اختصاص داده اند .به گفته وی  3.7 ،درصد از جمعیت معلوالن
کشور در استان کرمان ساکن هستند.وی یادآور شد 13 :درصد بودجه توانبخشی برای
توانمندسازی و حدود  80درصد این بودجه برای نگهداری معلوالن هزینه می شود.
دواتگران گفت :اگر افراد جوامع از مسائل اطالع کافی داشته باشند در زندگی فردی و
اجتماعی خود به سمت مطلوب حرکت می کنند و در توانمندسازی موفق خواهیم بود.
وی با اشاره به موفقیت های سازمان بهزیستی در پرداخت شهریه دانشجویان توانجو و
پرداخت حق پرستاری ماهانه به این قشر گفت :در حوزه حمل و نقل و مناسب سازی
فضاها برای معلوالن موفقیت های الزم را نداشته ایم.دواتگران در ادامه از تصادفات
و سقوط به عنوان عمده دالیل بروز معلولیت و ضایعه نخاعی یاد کرد و گفت :ما
تاوان کوتاهی های برخی سازمان ها را پرداخت می کنیم زیرا بسیاری از این موارد
از جمله تصادفات و حوادث حین کار را می توان با آموزش های ساده برطرف کرد.

تنش میان آموزگار و دانش آموز باال می رود و زمینه ساز برخی
پرخاشگری ها و خشونت ها می شود» .
پرونده الکترونیکی مشاوره ای ؛ طرحی که دقیق نیست
طرح توانمندسازی روانی اجتماعی دانش آموزان در کنار تقویت و
توسعه نقش پیشگیرانه کارکنان آموزش و پرورش در بحث سالمت
روان ،طراحی و تدوین پیش نویس نظام جامع مشاوره ،طراحی و
تدوین پیش نویس برنامه جامع پیشگیری از خشونت ،توسعه و
تقویت هستههای مشاوره و اجرای طرح همیاران مشاور از جمله
برنامههایی هستند که چندی پیش مدیرکل امورتربیتی و مشاوره
وزارت آموزش و پرورش گفت از سال تحصیلی  93-94آغاز شده
و در سال تحصیلی جدید ادامه خواهد داشت .اما مهم ترین طرحی
که مسعود شکوهی از آن خبر داد تهیه و ترسیم نیم رخ سالمت
اجتماعی و روانی دانش آموزان برای برنامه ریزیهای کالن خارج
از آموزش و پرورش است .براساس این طرح قرار است برای تمامی
دانش آموزان مقطع متوسطه اول پرونده الکترونیکی مشاوره ای
تشکیل شود .او در این باره گفت«:از هفته جاری یک جنبش نرم
افزاری در فرآیند مشاورهای در آموزش و پرورش شروع میشود و
پورتالی برای همه دانش آموزان طراحی کردهایم و بر اساس آن همه
دانش آموزان ما در مقطع متوسطه اول صاحب «پرونده الکترونیکی
مشاورهای» خواهد شد.در حال حاضر همه دانش آموزانی که وارد
دوره اول متوسطه می شوند تشکیل پرونده میدهند .قبال این
کار به صورت کامل انجام نمیشد اما اکنون مدارس ملزم هستند
برای همه دانش آموزان متوسطه اول پرونده الکترونیک مشاورهای
تشکیل بدهند .امسال آزمونهای رفتاری روانی ما نیز به صورت
آنالین انجام میشود و دانش آموزان میتوانند آن را در خانه با
کمک خانواده انجام دهند .نمرات تحصیلی دانش آموزان ،مقامهایی
که در مسابقات کسب کردهاند در این پرونده لحاظ میشود و تمام

وی به تعریف توانمندسازی اشاره و بیان کرد :توانمندسازی فرآیندی است که افراد از
طریق آن کنترل بیشتری بر تصمیم گیری ها و فعالیت هایی که بر سالمت آنها اثر
می گذارد ،خواهند داشت.دواتگران با بیان اینکه نمی توان توانمندسازی را در قالب
یک بسته به افراد ارائه دهیم افزود :توانمندسازی فرایندی است که با اجرای آن افراد
تغییر را در زندگی فردی و اجتماعی خود احساس کنند همچنین توانمندسازی مبتنی
بر جامعه یعنی اینکه صدایتان شنیده شود و در یک جمع دیده شوید.وی با تاکید بر
اینکه توانمندسازی شعار نیست تاکید کرد :توانمندسازی یک باور است و اگر کسی بر
این موضوع باور نداشته باشد در این حوزه موفق نخواهد بود.دواتگران با تاکید بر اینکه
با پول دادن به مردم کسی توانمند نمی شود گفت :البته نمی گوییم حمایت بد است
و برخی کمک ها زیرساخت توانمندسازی در حوزه های مختلف را فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه ارتقای سالمت یکی از زمینه های توانمندسازی است افزود:
آموزش نیز در این حوزه نقش مهمی بر عهده دارد.مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن
سازمان بهزیستی کشور گفت :یکی از راه هایی که سازمان بهزیستی را در رسیدن
به توانمندسازی کمک می کند ،رفع موانع موجود و مناسب سازی محیطی است.
وی گفت :بزرگترین مانع سازمان بهزیستی در توانمندسازی معلوالن ،نگرش جامعه
است و باید بررسی کرد که آیا جامعه نسبت به  10تا  20سال قبل نگرش متفاوتی
نسبت به معلوالن دارد؟دواتگران ادامه داد :راه دیگر برای رسیدن به توانمندسازی
معلوالن ،تغییر نگرش جامعه نسبت به معلوالن است و در این رابطه تنها اقشار کم
سواد مد نظر نیستند زیرا برخی افراد با باالترین تحصیالت نیز نگرش درستی درباره
معلوالن ندارند.وی اظهار کرد :توانبخشی نمی تواند جایگزین توانمندسازی شود زیرا
در توانبخشی به افراد کم توان کمک می شود که توانایی های فردی و اجتماعی آنها
ارتقا یابد و بعد از آن در برنامه های توانمندسازی مشارکت داده شوند.مدیرکل دفتر
توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی کشور گفت :اقتدار افزایی کلمه ای است که
می توان آن را مترادف با توانمند سازی دانست.وی افزود :خدمات سازمان بهزیستی در

زندانیشدن ساالنه  ۲۳۰هزار نفر در ارتباط با موادمخدر

معلمان دانش آموز نیز باید در سطوح مختلفی که تعریف شده
اطالعات مربوط به وی را تکمیل کنند ».اما این جنبش نرم افزای
که مدیرکل امورتربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از آن خبر
داده است تا چه حد می تواند با مشغله های فراوان معلمان دقیق و
در کاهش مشکالت روحی دانش آموزان موثر باشد؟ بهلولی در این
باره می گوید«:اطالعات این پرونده تنها اطالعات مشاوره ای تربیتی
نیست و اطالعات تحصیلی دانش آموز را هم در خود دارد .پیش
از هر چیز باید گفت که این کار نیاز به آموزش های ضمن خدمت
دارد تا آموزگاران به طور دقیق متوجه اهمیت این کار و چگونگی
انجام درست آن بشوند .یک برنامه خوب،باید خوب هم اجرا شود تا
نتیجه بدهد .نکته دوم به میزان علمی بودن این پرونده برمی گردد
که بتواند به دور از برخی پیش داوری های رایج،به ارزیابی شخصیت
دانش آموزان بپردازد .هم اکنون برخی برنامه های پرورشی در
مدرسه ها انجام می گیرد که بسیاری از دانش آموزان به دلیل
کیفیت پایین،از آنها گریزان هستند .این برنامه ها نمی توانند
سنجش درستی برای ارزیابی رفتاری و اخالقی و روانی دانش
آموزان به شمار آیند».
وقتی «روان» اهمیتی ندارد
سالمت روان و بحث های آموزشی مربوط به آن نه در
آموزشهای رسمی مدرسه مورد توجه است و نه در آموزشهای
غیررسمی .در این میان خانواده ها نیز به دلیل فقدان همین
آموزش ها برای ارائه به فرزندانشان چیزی در چنته ندارند .اما این
همه ماجرای بی اهمیتی به بحث روان و آسیب های آن در کشور
نیست .آنگونه که رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور می گوید
حتی تاکنون در این زمینه هیچ تحقیق جامع ،دقیق و علمی نیز
صورت نگرفته است و آمار مشخصی برای بررسی علل شیوع و
راهکارهای کاهش آن وجود ندارد.

مسیر توانمندسازی مبتنی بر جامعه در سه بخش حمایتی ،توانبخشی و توانمندسازی
ارائه می شود تغییر مبتنی بر اصول می تواند کلید واژه توانمندسازی موفق باشد.
به گفته دواتگران هیچ کودک معلولی را به صرف آنکه کارت معلولیت ندارد نباید از
ارائه خدمات محروم کرد.مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی کشور
با بیان اینکه استان کرمان در حوزه توانمندسازی مبتنی بر جامعه پیشتاز است افزود:
موضوع توانمندسازی مبتنی بر جامعه بالغ بر  20سال سابقه دارد و استان کرمان در
این زمینه پیشتاز است .وی ادامه داد :پیشتازی استان کرمان به حدی است که سازمان
های بین المللی برای ارائه خدمات به اتباع بیگانه روی استان کرمان سرمایه گذاری می
کنند .دواتگران اظهار کرد :در راستای توانمندسازی در کشور گام های خوبی برداشته و
برخی سازمان ها همراهی بسیار خوبی داشته اند و برخی سازمان ها نیز نیاز به آموزش
بیشتری دارند.

هر ایرانی  ۳۵تا  ۴۵ساله ۱۳ ،دندان خراب دارد

 ۴۵درصد از پوسیدگی دندان پیشگیری میکند و در حال حاضر
در همین راستا این طرح در  ۶۰هزار مدرسه در حال اجراست و
هفت میلیون دانش آموز ابتدایی را تحت پوشش دارد.صمدزاده با
اشاره به خرابی  ۱۳.۲دندان هر فرد در رنج سنی  ۳۵تا  ۴۵سال،

گفت :متاسفانه در این رنج سنی هر فرد ایرانی چهار دندان کشیده
شده نیز دارد.وی افزود :تعداد دندانهای پوسیده قطعا با افزایش
سن بیشتر هم میشود ،اما هدف ما این است که بجای کشیدن
دندانهای خراب به سمت ترمیم و پرکردن آن پیش رویم .رییس

رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با
اشاره به زندانیشدن ساالنه  ۲۳۰هزار نفر در ارتباط با موادمخدر تاکید کرد که
مجازات زندان بر روی این افراد تاثیری نداشتهاست.
به گزارش ایلنا ،سعید صفاتیان با اشاره به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت :براساس
این قانون مصرفکنندگان و استعمالکنندگان مواد مخدر و نیز قاچاقچیانی که  ۵گرم
تا زیر  ۵کیلوگرم تریاک به همراه دارند و افرادی که تا زیر  ۳۰گرم مواد روانگردان به
همراه دارند به زندان میروند.صفاتیان با بیان اینکه باید سعی کنیم؛ حکم زندان را برای
افرادی که به دلیل مصرف پایین مواد مخدر زندانی میشوند؛ برداریم ،خاطرنشان کرد:
متاسفانه این افراد در حالی زندانی میشوند که سازمان زندانها هزینه الزم را نداشته و از
نظر بینالمللی نیز اعتبارمان زیر سوال میرود.وی با تاکید بر ضرورت اصالح قانون مبارزه
با مواد مخدر به ویژه در مواد  ۵ ،۴و  ۸قانون مبارزه با مواد مخدر گفت :به عنوان مثال
میتوان این قانون را به شیوهای تغییر داد که افرادی که زیر  ۵گرم مواد مخدر به همراه
دارند یا افرادی که موادمخدر مصرف میکنند به زندان نروند و مجازاتهای آنان را تغییر
دهیم ،به طور مثال مجازاتهای جایگزین همچون کارکردن در شرایط اجتماعی خاص
برای آنها در نظر بگیریم.صفاتیان با بیان اینکه زندان بر این افراد تاثیرگذار نیست ،افزود:
آنان مدتی در زندان میمانند؛ هزینه بر دوش دولت میگذارند ،ولی مدت زندانی بودن
تاثیر مثبتی بر زندگی آنان نمیگذارد .وی با تاکید براینکه باید بررسی شود ،چرا افراد به
سراغ خرید و فروش مواد مخدر میروند ،اظهار کرد :مساله بیکاری یکی از این دالیل است
به عبارت دیگر باید شرایط اقتصادی جامعه را طوری بسازیم که کمککننده باشد.وی
با بیان اینکه باید دسترسی به مواد مخدر را نیز کاهش دهیم تا افراد کمتری مواد مخدر
را قاچاق یا مصرف کنند ،توضیح داد :وقتی قیمت شیشه باال میرود و به کیلویی ۱۵۰
میلیون تومان میرسد؛ افراد به سمت خرید آن نمیروند ،اینجا باید سیاستهایی را در
نظر بگیریم که موجب افزایش قیمت مواد روانگردان وکاهش قیمت مواد مخدر شود تا از
این رهگذر افراد از مصرف مواد روانگردان به سمت مصرف مواد مخدر تمایل پیدا کنند و
در مرحله بعد بتوانیم؛ نسبت به درمان آنان اقدام کنیم.وی تاکید کرد :در غیر این صورت
اگر مردم به سمت مواد روانگردان بروند ،عالوه بر تحمیل هزینه سنگین بردوش جامعه
مداوای آنان را نیز سختتر میکند.

وجود  ۷۰۰کالس درس خشتی و سنگی در کشور
معاون وزیر آموزش و پرورش به آخرین آمار مدارس خشت و گلی در کشور
اشاره کرد و گفت :تا مهر امسال ۵۰ ،درصد کل مدارس خشت و گلی در کشور
( ۱۴۰۰مدرسه) با جایگزینی کالسهای استاندارد ،حذف شدهاند و در حال
حاضر تقریبا نیمی از این مدارس ( ۷۰۰کالس درس) باقی مانده است که مشکل
این تعداد در نیمه دوم سال جاری و سال آینده با کالسهای درس استاندارد
مرتفع خواهد شد.
به گزارش ایلنا ،مرتضی رییسی با بیان این مطلب که تا پایان سال آینده برای همیشه
به موضوع کالس درس خشت و گلی و سنگ و گلی پایان خواهیم داد ،خاطرنشان کرد:
از سال گذشته اعتبار ویژهای برای کاهش و درنهایت حذف این کالسها در نظر گرفتیم
که عمدتا در مناطق مرزی و دورافتاده هستند .به طور مشخص بیشترین تعداد کالسهای
خشت و گلی در سال  ۹۳در استان سیستان و بلوچستان بود.وی ادامه داد :در سال ،۹۳
 ۱۴۰۰کالس درس خشت و گلی و سنگ و گلی و بعضی مدارس چوبی را در مناطق
شمالی کشور داشتیم که مورد قبول آموزش و پرورش و در شان جمهوری اسالمی
نبود .از سال  ۹۳اعتبار ویژهای تامین شد و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام
کمک کردند .درنهایت اعالم میکنیم که تا پایان سال آینده برای همیشه با این کالسها
خداحافظی خواهیم کرد.معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طی سال  ۹۳و ۹۴
تا مهر  ۹۵بیشترین کالسهای استانداردی که جایگزین کالسهای خشت و گلی شد،
در استان سیستان بلوچستان بوده است ،گفت :اخیرا جشنواره خیرین مدرسهساز را در
سواحل مکران برگزار کردیم ،بیشترین کمکها را به سمت حذف کالسهای خشت وگلی
هدایت کردیم.رییسی در ادامه به آخرین آمار مدارس خشت َو گلی در کشور اشاره کرد
و گفت :تا مهر امسال ۵۰ ،درصد کل مدارس خشت و گلی در کشور ( ۱۴۰۰مدرسه) با
جایگزینی کالسهای استاندارد حذف شدهاند و در حال حاضر تقریبا نیمی از این مدارس
( ۷۰۰کالس درس) باقی مانده است که مشکل این تعداد در نیمه دوم سال جاری و
سال آینده با کالسهای درس استاندارد مرتفع خواهد شد.وی با بیان اینکه برآوردی که
در سال  ۹۳انجام دادیم ،نشان داد که برای حذف  ۱۴۰۰کالس خشت و گلی حدود
 ۲۰۰میلیارد تومان نیاز است ،افزود :در حال حاضر نیمی از این اعتبار تامین شده است
و برای حذف  ۷۰۰کالس درس نیاز به  ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار داریم.رییس سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور ضمن اشاره به اینکه از لحاظ سرانه فضای آموزشی
و مشکل مدارس خشت و گلی استان سیستان و بلوچستان به خصوص مناطق مرزی
بیشترین مشکل را دارند ،گفت :در مراسم خیرین مدرسهساز در سواحل مکران ،بیش از
 ۱۱۰مدرسه خشت و گلی از سوی خیرین تقبل و تعهد شد.

برگزاری نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران در بهمن ماه

رییس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت:

رییس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت:
هر ایرانی  ۳۵تا  ۴۵ساله ۱۳ ،دندان خراب دارد.
به گزارش ایسنا ،حمید صمدزاده  ،با بیان اینکه سن رویش
دندانهای دائمی از شش سالگی است ،گفت :در بررسیهای به
عمل آمده در کودکان  ۱۲ساله ایرانی مشخص شد که هر کودک
 ۱۲ساله به طور میانگین  ۲.۰۹دندان خراب دارد که  ۸۳درصد
موارد آن مربوط به پوسیدگی دندان است.وی تصریح کرد :این
آمار برای ما مشخص کرد که طی مدت شش سال ،دو دندان
کودکان خراب شده و این یعنی اینکه هر سه سال یکبار یک
دندان خراب اضافه میشود.صمدزاده اظهار کرد :در همین راستا
عمده برنامههای ما در راستای پیشگیری از پوسیدگی دندان قرار
گرفت که این طرح برای کودکان زیر  ۱۴سال به اجرا درآمد تا به
این ترتیب با استفاده از ترکیبات فلوراید و آموزش بهداشت دهان
و دندان بتوان از پوسیدگی دندانهای این کودکان تا حد زیادی
پیشگیری کرد.وی افزود :استفاده منظم از ترکیبات فلوراید  ۲۵تا

اخبار

اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت با بیان اینکه با تعامل
با بیمه سالمت خدمت ترمیم و فیشورسیالنت و موارد اینچنینی
تحت پوشش بیمه قرار گرفته است ،گفت :متاسفانه تحت پوشش
نبودن خدمات دندانپزشکی مشکلی است که از گذشته وجود
داشته و در حال حاضر با تعامل با بیمه سالمت این خدمت برای
کودکان زیر  ۱۴سال توسط بیمه ارائه میشود.وی تصریح کرد :با
توجه به قیمت باالی خدمات دندانپزشکی ،وزارت رفاه همکاری
کمی برای پوشش بیمهای این خدمات دارد و اعتبارات بیمه هم در
حوزه این وزارتخانه است و ما نقشی در این زمینه نداریم .صمدزاده
در ادامه با بیان اینکه  ۵۰درصد تجهیزات دندانپزشکی تولید
داخل است ،گفت :واردات هم در این زمینه داریم ،اما آنچه که
نگران آن هستیم وجود موارد بسیار اقالم بیکیفیت دندانپزشکی
در بازار است.وی تصریح کرد :تالش ما این است که با همکاری
دستگاههای مربوطه بتوانیم حجم این اقالم بیکیفیت در بازار را
کاهش دهیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت :نخستین کنگره ملی
«زنان موفق ایران» با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند
در فرآیند توسعه پایدار و متوازن ،پنجم بهمن امسال در تهران برگزار می شود.
به گزارش ایرنا ،ثریا شارقی افزود :هدف از برگزاری این کنگره تاکید بر رسیدن تعادل،
برابری و رفع تبعیض ها و در نتیجه توسعه بهتر و کاملتر در جامعه امروز است به طوری
که زنان هم بتوانند حضور چشمگیرتری در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف
جامعه از جمله دستگاه های اجرایی داشته باشند.وی با اشاره به اینکه این کنگره در مرکز
همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار می شود اظهار کرد :این کنگره با حمایت
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ،دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور،
استانداری تهران ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت نفت ،وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،وزارت آموزش و پرورش ،سازمان صدا و سیما ،سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،سازمان تبلیغات
اسالمی ،جمعیت هالل احمر ،مرکز آمارایران ،دانشگاه الزهرا و کانون زنان بازرگان ایران
برگزار خواهد شد.شارقی اضافه کرد :کنگره ملی زنان موفق با محوریت ارتقای مدیریت
و رهبری زنان در دستگاههای اجرائی در عرصه ملی ،دیپلماسی و تعامل بین المللی و با
دعوت گسترده از مقامات ملی و بین المللی از جمله معاون اول ریاست جمهوری؛ وزرا،
بانوان موفق در عرصه های ملی و بین المللی از کشورهای مختلف جهان و مدیران زن
دستگاه های اجرایی کشور به همت مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس این
کنگره برگزار می شود .مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت :برگزاری
نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی همراه با اعطای گواهینامه های معتبر
در عرصه مدیریت و رهبری ،مشارکت سیاسی و تعامل بین المللی با حضور مدیران و
صاحبنظران این عرصه در زمینه هایی چون افزایش اعتماد به توانمندی ها و استعدادهای
بانوان کشور در حوزه مدیریتی ،انتقال تجربیات بانوان مدیر موفق در سطوح ملی و بین
المللی ،با هدف توجه هرچه بیشتر به اجرای ماده  31برنامه ششم توسعه و افزایش نقش
آفرینی مدیریتی زنان در جامعه همپای با مردان ،از بخش های حائز اهمیت این کنگره
خواهد بود .ثریا شارقی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این کنگره با وجود بسیاری از
مشکالت فراروی حضور زنان در عرصه های اجتماعی ،راهی برای همکاری بیشتر با بانوان
مدیر توانمند و ارائه راهکارهای تخصصی و کارآمد برای رفع معضالت این حوزه باشد که
قطعا با تالش شبانه روزی و بی وقفه می توان این موانع را از سر راه بانوان کشور برداشت.

